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ուրոյ(I յայտսարհրութիէՕ

ւաււՅՆ նՈԻնԳԻ
Պ1ԻՈ1ւՋԷ ԱՐՋՍԳԱՂւԴԸ
ԼՈԻՎՐԻ WbWG^nhO*
Այս ոԼ սովորական թուաց ող

վերնա

դիրը irbL արտտ JtuJ,nn,-,I Լ՜ '"J՛' Ղ.Գա9“
մունքը՝ որը ես ապրեցի նկատելով այս
սլռոնղկ արձանիկը Լուվրի թան գար անի
հին Արեւելքի ցու g ա սր ա հն եր իg մ կկում :
Այս , 6)5 սմ *
բարձրութիւն ունեցող
արձանիկը պա լոկերում կ մի ն ստած ՚ տըղւսմսւրդու , որ ր ւի ո ղային նուագարան կ
նուաղում : ժամանակագրութիւնը - Երկուհաղւսրամեակ Մ * */* . Ե' ♦ , սլե ղո լած կ
1Լան ալճի չԼ'^անից ՝ Լո ւվրի թանգարանի
կողմից ձեռք կ բերուել 1872 թ ՝ : Գ^ան.
ցուած է MNB - 398 </„ մարի տակ :
ձՊո-մնզկ Երամիչտը»
մերկ
է՝ Ընդ
գծուած ֆալոսով Լառնանգամո վ) ՝ Ղէ1սՒ
ս ան տր ո ւածքը ՀՀաքլոր ա ձ ել?> կ , սանտրըԼածէրից մի փոքր ներքեւ 0)3 սմ * տրամա
գծով անցը կ տրուած :
Աոաջին իսկ հայեացքից աչքի կ ըն կնում այն՝ որ իր մետաղամշակման ձեւով
եւ քանդակագործութեան ոճով՝ Լուվրի
սըւոնզէ արձանիկը կարելի կ դասել Հա
յաստան աշթարհ ի
տարբեր
մասերում
գտած ուրիշ ար ձանի կն եր ի շարքին ՝
որոնք մամանակագրւում են 3-2 հա զտ
րամեա կով մ. հ-ծ՛-.
Այսպէս ՝ իկան դե ղո ւր ի շրջանի Արծ ո ւան1՚կ ել կարսի շրջանի Ա ա rb գամի շ ղՒլղԼւ՚1՚ մօտակայ ամրոցների աւերակներից ,
^bbs 1 U ելանի եւ
դարձեալ վան ա լճի
շրջաններից ղ տն ուած կին մի. թումբ ար
ձանիկներ } մօտաւորապկս
նոյն չափսեI'I' (6)5 - 8 սմ . ) , որոնք ո ւսո ւմնա սիր ո ւել
հայ գի տն ա կանն եր՝ Ա • ftiuրթո ւգա րեանի ՝ frj . Աամուէլեանի ՝ Եր* Լ ալայետնի
եւ ռուս գիտնականներ Ա* Ա* իԼաթարովի ՝
Ա՝ 'Լ • հեսսոնովի եւ ուրիշների կողմից։
Այդ արձանիկների
1այն
մեկնաբանուս
թիւէւ կ տուել պատմաբան - թա տեբագէ տ
^*կսրգ Գոյեանը ( * վոյեան «Հայ թատր^ի շաամեակը^ Հ . 1 , Ա* ո ս կո ւա , 1952 ,
էջ 236-264 եւ շարունակ . , ռո լսեր կն լեղուով) յ

շրջանի ընդհանրութեամբ) ունկին պաշ
տամունքս! քին ն շան ակո ւթիւն : *երանց մե.
ծա մասն ո ւթիւնը գտնուած կ եղել պաշ
տումունքա յին /Լա յր եր ո ւմ'
բար ձ ո ւնքն երում ՝ ամրոցներում ՝ աղբիւրն երի մօտ եւ
այ! տեղերում : իտալացի միւս գիտնա
կան' Ան իժ օն ի օ Պօր կոն ԳԸ^ԼՈ1Է
նիա յից գան ո ւած արձան իկներ ի

Ս րդիմասին ՝

\որը էէ՚^՚Տ
Հսլռոնղկտթքչ
կ
անուանո '֊մ')
նշում կ որ որոշ արձանիկներ ը
օմտուած են կարթերով՝ որոնք տրուած
են թելից կաթելու համար յ Այգ հ ան դա
ւքանքը՝ ըստ Պօրկո յի՝ նոյնպկս հաստա
տում կ նրանց պաշտամունքային պատ
կան ելի Ո ւթիւնր յ
որ մեր Հպռոնզկ երամի շտ/■»
դլթի վերին մասում գտնուող
անցքր ,
րոտ երեւոյթին ՝ նոյնպկս այդ նպատակով
կ ա ր ո ւած :
Ուսումնասիրէլով
Հա յաստանի
տա
րածքում գտնուած արձանիկները^ վկորգ
Պ\ոյեանը ոչ միայն ընդունում է նրանց
պաշտամունքային նշանակութիւնը՝ ա յ լ
նաեւ կարծիք կ յայանում \որ այդ արձա
նի 1լհերի թումբը դա հին հայկական թատ երա թո ւ •Կ՛ է- 'bա զարմանալի չկ y
սրովհ ետեւ
հին թա տրոնի
ակունքները
սերտօրկն կապուած կին ծիսական պաշ
տամունքային արարո ղութիւնների հետ։
Հա շո լի աոնելո ՛Լ ՚ԼեՐոյՒժաւր.՝ ն"րՒտ
դառնանք Լուվրի թանգարանի
^պռոնղկ
եր ամի շտին^ :
այսօր
հա յկական
^7"
արձանիկը
նմո յթւ
մմ
միակ
առա յ>
լեոնա չթարհ ի
է այդրյ<ան հ ին
է ) ո1րԸ *դատ կեր ում

Գրեց'

ԵԴՈհԱՐԴ ԲԱՐՍեՂԵԱՆ
հնաբան - երաժշտագէտ

Պէտք կ նշել՝ որ ոչ միայն հայ՝ այէ
նաել ռուս գիտնականները չէին կասկա
ծում այս արձանիկների
պա տ կան ելիու
թեանը հին հայկական մշակոյթին։
Ասենք նաեւ՝ որ նմանօրինակ՝

սակայն

ոPn չտ կի
տարբեր ա կո վ ՝
ար ձանի էլն եր
չանուած են եղել Փոքր Ասիայի ՝ ՀԵգէա“
Լան աշթարհի» ՝ Հունաստանի ՝
Աարղի^տյ1,՝ւ Հարաւային Ետաշիայի եւ
Լտ^Ոլրիայի (իմո սկանա)
տարածքներում ։
յ՛է եմւսնօրինակոլթիլնը իր մաման ա կին
ԴՂ^ել են ոչ միայն վերոյի շեալ հետա7 տողները^ այլ նաեւ իտալական
հնաli‘n Մասսիմօ Պալոտինոն։
/ ոէսր հ ետա զօտո գները յա յան ել են ա յն
Ղտըծիքը Ոը այդըլչՀյյ տարբեր տեղերից
Ղ նոլած նմանօրինակ արձանիկները (/*/

ևմ^րինակութի!_նը բաց ա տրւում
''b^1 Մի ջեր կր աձ֊ ո վա յ իՀյյ մչակո լթային

Figurine : JOUEUR DE FLUTE ASSIS
Civilisation du lac de Van.

փոդը ձայնանցքներ ունի՝ որը չի ունեցել
շեփորը^ Եմ կողմից վեր ստեղծուած հին
հայկական փողը , ոԸը եղջերափողերի մի
տեսակ կ ՝ նոյնպկս ձայնանցքներ ունի եւ
գմուար կ հաստատ ասել թկ մեր ՀՀսլռոնղկ երամիշտըծ զուռնա^ \կ նուաղում թկ
ձայնանցքներով օմտուած ոլըիչ ձի փող։
Այնուամենայնիւ ՝ տեսնելով թկ ինչպկս
են ուռչեցուած երամշտի այտերը և շըրթները՝ պկտք է ենթադրել՝ որ այս նուա
գարանը զուռնա կ : Ա՝յդս1[,սի փ ո ղային
նուագարան փՀելու ձեւը՝ հազարամեակ
ներ անցնելով՝
ղարմանալիօր կն պահ
պան ո ւել է մինչ այսօր ՝ ղուռնա եւ դու
դուկ ն ուա դոդ երամիշտների
մօտ։ ինչրմւմն կ այդ փչելու ձեւի առանձնայատ
կութիւնը որը չպա հոլան ո ւեց եւրոպական
փողա յին նուադա յին տրուես տում ՝ չնա
յած այն բանին՝ որ եւրոպական փողային
ն ո ւա զարաններիg
շա տերը
արեւելեան
ծագում ունեն։ Ոանն այն կ որ ուռչեցուած այտերը օգնում են հնչիւնը երկա
րատեւ պահել՝ օգտագործելով այտերում
հաւաքուած օդը՝ մինչ գեռ քթսվ չոլՀյՀ_
են աոնում ։ Հայ մո զո վրդական երամըշտութիւն սիրողները ւլիտեն որ ա յդպիսով
Հդամ են պահումի։

tf-ամանակաշյէջանքւ 1.րւսէք իչւրվւ : Երկրորդ,
հազար ամեակվց Ա* • 1* * Ծ՛ • մեղ հասեչ են
Գ՛ոռնի[։ եւ Գուինի պեղումներից երկու ,
ար՚սդիԱ։ սրունկներից
պատրաս՚ոուս՚Տսրինդներ որոնք ունէին հինդ ձայնանցք’.
Տ ո Լեալ դէպքում ակնյայտ է որ Հպռոն.
ղէ եր ամի չտի-» նուագարանը նման չէ ոչ
մի սրինղային (այսինքն սուլող) նուագա.
րան ի : Ւր գլանաձեւ եւ կոնուսաձել կա
ռաց ո ւաՏքո վ այդ նուագարանը մի փող
կ սլա տկերում ՝ որի լեզուակային հնչարտաբերման տեսակը զուռնան կ ՝ իսկ շըրթնոցային Լա մբո ւշո ւրային) տեսակը եղջե
րափողը կամ շեվւորը :
Աակայն երամի շտի ձեռքի
մատնեքի
դա ս ա ւոր ո ւթի ւ-նը gnJtf է տալիս , որ այդ

րթո ւնքները
ուռչեցնելիս ,
զուռնա
կամ դուդուկ ն ուա դողը աւելի հեշտ
կ
կարողանում
ար եւելեան եզանակներ ին
բնորոշ ^ինտոնացիոն թաղերը7>
անում ։
Այսինքն } մեր Հպռոնզկ երամշաի^ ուռչեցուած այտերը եւ շըթուն1թւերը ոչ մի.
ա յն g ո յց են տա լիս թ կ ին չ նուագարան
կ պա տկեր ո ւած այլ նաեւ թ՛ չ բնո յթի ե.
ր ա մշտ ո ւթի ւն կ նուագուե լ
այն J աման ա կն եր ո լմ Հա յերի նաթնին երի կո րլմից ։
Ե
դկպ ՝
ա յն մամանակա շրջ*սնի ձայ
նաշարս/ յին կա ռո ւց ո ւածքի մաս ին
ռ.
րոշս,կի -տեղեկութիւն կարող կ տալ
ույն
փաստը ,
որ
դատելով
Հպռոնզկ երամշտի^ դա ս տա կն եր ի եւ մա տն երի
դր ո ւածքիg կարելի կ ենթադրել որ ա յս.

(Bronze, hauteur 6,5 cm)

Fin Ilème millénaire.

Musée du Louvre.

փողային նուագարանը
ունէր
մօտա
ւոր ա պէ" 7 - 9 ձայնանցք՝ ի տարբերու
թիւն վերոյիշեալ սրինգների՝
որոնք՝
ինչպկս ասս լեց ,
ունկին 5 ձայնանցք ։
ո վ մարդու մար ւէնի միջին չափերիg կարելի կ' ենթա դր ել որ նուագարա
նի երկարութիւնը մօտաւորապկս
47-50
սմ ♦ կ Լմենք ենթադրում ենք սովորական
չափերը՝ քանի որ համեմատելով միւս
տեղերից պեղուած արձանիկների հետ՝
նորմաներից ոչ
մի
շեղում չի ն կա տւում ) :
Կ-է չափի զուռնաներ

օգտա դո րծո ւմ

են այսօր յատկապէս «Հ/// մչէն3ե Հայեր՝ սակայն մինչեւ վերջերս օգտադործըւում կր վանի չոպ^ը ասՕ1Ող Հա յերի
ել փրտեՐՒ և ոգմից ։ կենցաղային վկճերու առիթ չտալու համար անմիջապկս ու
սենք որ այս արձանի կր չի կարող քիւրտ
երամիշտ պատկերել՝ ■ քանի որ ամբողջ
վերոյիշեալ եւ յետազայ փաստերը ցոյց
են տալիս որ արձանիկը պատկանում կ
ա յն հ ո զագործական եւ մետա ղամշա կման
քա /լա քակքթո ւթ եանր որ ը
համաշվսսւրհային պատմա/քիտութիւնը ճանաչում Է
(եւ. դ," այղպէո էլ կայ) իրրել. հայկս,,
կան ։
Այս տեսակի երկար զուռնաներ ր
ան
տիկ դրականութեան մկջ կո չուել են Հւիրոիւդիական աւլոսֆ ։ Արմէ յ[՚չել մլ, հին
յունական առասպել Հաւլոս^ կոչուող նրւա գարանի վերաբերեալ* ^եւսի դուստր
Աթենասը ստեղծում կ աւլոս նուագարա
նը եւ ցանկանում կ պարծենալ միւս դի
ցուհիներ' Ափրոտիթի եւ Հեր աjb
՛■
Սակայն նրանք՝ տեսնելո վ թէ թ՚էսւէ ՚ր կ
Աթենասը ուռչեցնում իր այտերը՝ ծաղրի
են են թ ա ր՚ւ ում նրան։ վիրաւոր ուած այդ
ծաղրանքից , Աթենա ս ը գցում կ աւլոսը

Fonds A.R.A.M
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ԱՐՈՒԵՍՏ»
la peau et par la peau. La couleur affleilr
donc sur le papier,
elle s’exhale, ?n'
suinte. Le dessin, pour sa part, surgit

փռիւդիական ք1 դա չերան վրայ դ որտեղ
ա լգ աւլոսը գտնում կ »իռիւգ.իացի Մարսիոսը որլէ) ինշպկս յայտնի կդ առասպե.
լա րան ութիւնից դ երամ՜չտա կան մրցոյթի
կր հրաւիրել կիթառահար Ապո ղոնին ։Այ սքանին միայն կարելի կ աւելացնել, որ
ելլ կնի ս տա կ ան Հայա ս տան ո ւմ Աթե եա ս ր
նոյնացւում կր հին հայկական *Էքանկ դի
ցուհուն , իսկ Փ ռի ււլ ի աg խւ ե ր ի կապը Հ^այերՒ հետ դ րոտ Հեր ո ղո տի , անվխճելի կ î

grattements et écorchures
Les œuvres de Christian Lhopital
à la Galerie Bernard Utudjian

Նմանօրինակ արձանիկներըդ ինչպկս
արդկն ասուեց , ունկին պաշտամունքա
յին նշան ա կո ւթի ւն : /,Պ?/ չ պա շտամ ո ւնքն երի հետ կարող կր կասլուած լինել այս ար
ձան ի կր :
(խո յտնի կ դ որ աքլոր ա ձև ս ան տր ո ւածքներր {կամ դլիոորկներր) ցոյց Էք՛ն տալիս արեւի պաշտամունքի հետ
ունեցող
կապը :
Հ/'î- Հայա ս տանում որոշ [un շոր
թռչունն երը՝ աքլորը դ արագիլը և. արծիւը > կա պւո ւմ կին արևլ, աստուածութեան
հետ եւ նրա խորհրդանիշն կին
հանգիս ան ում :
րնչսլկս արդկն
իմ կո1Լ^իքք նչուել կ
նա իւ էլին ա շիաւ տան րն եր ո ւմ
Լսլատմադիտո ւթեան դոկտոր ]շ • Գ անի կլե ան ի հետ
համատեղի , Գառնի ից եւ րիուինից սլեղու ած Հինղ. ձա յն անg ր ունեց ող սր ինղներ ը նո յնպկս կապ 'են ո ւն եց եչ արեւի պա շտամո ւնրի հ ետ եւ ա յդ իսկ սլա տճառո վ
սլ ա տր ա ս տ ւ ո ւ մ էին արագիլի սրունքից î
(Տե՛ս* 1չ • Գանի կԼեան
եւ կ» ք*արսեղZ. ան , Տ իեղերաբանական պատկերացում
ների կերպարանափոխումը Հին Հայաս
տանի նիւթական մշակոյթում » ղեկ
ման թէ ղեր, Երեւան , ԳԱ 1985 թ՚,
է£
99-101: Նաեւ նոյն հեղինակների «'.Աչքոարհաճանա չո ղոլթ եան ակո ւնՀրհեր ո i_J*» , Գիտո ւթիւն եւ տ եիւնի կա դ Երեւան , 4 , 1986 ,
էք 42-45) :
Նման կեր սլո վ , - ո ո։ կ ա քն արեուի
որր ո ւնրի g դ սլատրաստւ ում կին որ ինղները
( «ՓլՈ1 ն^ւ^ները ) Ա*ոլդովայում ՝ որտեղի
երամ՜ շատ կան մշակոյթր սլա հ պան ել կ հին
թրակա - փռիւդիական ւււ ւան ղո յթն երր :
Ս եր ձաւոր Ար եւելքի հին մ՜ողուէուրղների մօտ տարածուած կր այն հաւատա
լի րր դ թկ փողային նուագարաններ ի հրնչիւնները կենսական ումերի մարմնաւո
րումն կին ել նրանց
պա տ կեր աց մամր
ընդունակ կին մահացածներին յարութիւն
տալ։ Որոշ ա ռա ս պելն եր ի համաձայն դ արեւի մայրամուտը րնգունւում կր իբրեւ
վախճանում : Հին
Հայաստանում նման
հաւատա լիրի գոյութեան հետրերը մենք
կարող ենք գտնել Ճ2ւ-րգ րէաըի ^iUJ նշանաւոր հոգեւորականդ բանաստեղծ եւ երգա
հան Լքերսկս Հյնորհա լո ւ մանուկների հա
մար գրուած հ ան ե լո ւկն եր ի ց
մկկում • -

«V(h_ni_if է ու մեծանում,

Հէնց Սոյն օթն ‘էլ* մահանում ,
Յետոյ նորից կեանք աւլած
Պայծառ. շորեր է հագնում:
(Արեւ)»
(«Ներսկս Շնորհալիդ հանելուկներիդ Երեւանդ «//՛ո վ՛•
Գրողիդ 1984 թ* կ£ Յյ
թարդմ • Ար շա կ Ա ագո յեանի} :

քքւ այսսլկս y հաշուի
առնելով փողայՒն ն ո ւա գա ր անների յար ո ւթիւն տալու
ենթադրուող ո ւնա կութիւնը դ պկտք
կ
կարե՜ելդ որ մեր նախնիները նուադել
լուսաբացին դուոնայով կամ
սրինգով
աւանդական ^լուսաբացային մեղ եդինե.
րր»՝ որոնր այսօր կ/ յայտնի են Հայաս
տանում «կանչի կամ «սահ արիի անուանումներովդ սիմվոլիկ ձեւով նպաստում
կին արեւածագին դ որը ընղուն ւում կր որպկս արեւ ի վերակենդանացում ։
'էեր ա կենդ անանա լու • ար ար ո ղո ւթի ւնր
փողային նո ւագար անն եր ի մա սնա կց ու
թն ամր լայն տեղ կր գրաւում նաեւ մի
ուրիշ «մեռնող եւ յարութիւն
առնողի
հ ողադործ ո ւթեան եւ սլտղարեր ո ւթեան
աստուածութեան պաշտամունքում • Հա
յաստանում այղ ա ս տո ւածո ւթիւնր Արա
Գեղեցիկն կր դ որի տօնա կա տար ո ւթիլնները ճոիւ կերպով անցնում կին 1Լա 5'Z'.v
հեոու գտնուող Լեղք գիւղի
մօտակայ
սարալանջի
{չմոռնանք որ մեր

«grammles» (lettres latines, idéogranuBes
japonais) scandent les travaux; l’un ^’enj[
s’impose même comme
auto-représenta
tion et auto-annulation, il dit ce qu’il es(
il écrit «prurit»
[ce qui ne laisse pas
d’évoquer l’œuvre de Cy Twombly (")]
et, de façon performative, en écrivant, il
se fait dessin et grattage; et, du même
coup, il affirme que l’écriture, dans le

Այմմ փորձենք' տեսնե լ դ թկ ի՞նչ պա
րագաներում կր դր ս եւոր ում մեր Հպռոնգկ երամ՜իշտը^ իր ն ո լադային
ար ո ւե ստր :

tant que grattements,
rendus par
traits à la mine de plomb, ou par ja
phie, l’ecriture.. Des mots, des lettres. de՛

C’est dans un bel immeuble de la rue
Saint-Claude que Bernard
Utudjian a
installé sa galerie, la «Galerie Polaris».
Ainsi que nous avions pu le constater lors
de la dernière FIAC au Grand-Palais, Ber
nard Utudjian présente les œuvres d’ar
tistes de tendances
différentes comme
Didier Thibault (utilisant un support pho
tographique) et Joël Ducorroy (travail
lant à partir de la plaque minéralogique)
ou encore Christian Lhopital, artiste lyon
nais dont les travaux ont fait récemment
l’objet d’une exposition individuelle à la
galerie.
Lhopital prend le papier pour support
et en inverse le rôle en le traitant comme
lieu de dépôt. La surface ne supporte pas,
elle emmagasine, elle accumule, dans un
désordre qui fait appel à un classement
relevant d’un autre ordre singulier, inha
bituel.. Dans un premier temps, le dépôt
apparaît comme dépotoir. Le tableau ac
cueille le reste et l’excès, le superflu et
l’accident. Des taches d’aquarelle,
des
morceaux de papier, des cuillers collées,
des bris de verre indiquent le rapport de
la peinture à la salissure. Pour cela même,
il arrive que Christian Lhopital pose une
mouche sur ses tableaux. Il rencontre alors
la tradition et interprète, à son tour, la
«hurla délia mosca» (1) que nous rapporte
Filarète, qui la tient de Pline l’Ancien et
que nous retrouvons dans la Vie de Giotto
racontée par Vasari (2). Giotto, artiste ré
puté parce qu’il rend à l’art son rapport
mimétique à la nature et marque l’avène
ment de la peinture moderne, peint sur le
nez d’une figure commencée par Cimabue une mouche si vraie que le maître
tente de la chasser. La tradition de la
mouche peinte apparaît également dans
les Pays-Bas et en Chine.. Dans leur recen
sement, Ernst Kris et Otto Kurz repèrent
même une mouche arménienne : «L’enlu
mineur arménien Sargis Pidzak («le bour
don») reçut son surnom après avoir peint
un bourdon que des gens voulurent chas
ser» (3). Trompe-l’œil destiné à souligner
la virtuosité de l’artiste, la mouche surgit
aussi pour indiquer la vanité du tableau,
la corruptibilité des choses terrestres et
introduire une note macabre dans l’image.
Elle devient encore un signe performatif,
le peintre pose une mouche à côté de sa
signature et confirme, par là même, par
référence à Giotto, la valeur de son art
et l’authentification de la signature.
Mais elle pourrait encore, cette mouche,
nous signaler un parcours possible dans
les dessins, un trajet parasité nous conviant
à poser un regard anamorphique sur le
dépôt, le dépotoir. La mouche marque
donc le choix d’un classement, qui pour
être insolite n’en recèle pas moins
une
perspective, un ordre, une classification à

l’image de celle de l’«Encyclopédie chi
noise» décrite par Borges, dans laquelle
«les animaux se divisent en a) appartenant
à l’Empereur, b) embaumés, c) appri
voisés, d) cochons de lait, e) sirènes,
f) fabuleux, g) chiens en liberté, h) in
dus dans la présente classification, i) qui
s’agitent comme des fous, j) innombrables,
k) dessinés avec un pinceau très fin en
poils de chameau, 1) et cætera, m) qui
viennent de casser la cruche, n)qui de
loin semblent des mouches». Taxinomie
insolite et merveilleuse, engendrant rire
et malaisé, dès lors qu’elle nous révèle,
comme l’a montré Foucatdt, une multipli
cité d’ordres possibles dans la «dimension,
sans loi ni géométrie,
de l’hétéroclite»,
terme qu’il convient de prendre «au plus

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne

près de son étymologie», laquelle nous
signale que «les choses y sont couchées,
posées, disposées dans des sites à ce point
différents qu’il est impossible de trouver
pour eux un espace d’accueil, de définir
au-dessus des uns et des autres un lieu
commun».. Le lieu «topos», n’est plus le
lieu commun des objets codifiés mais l’es
pace perturbant de
«l’être brut
de
l’ordre» (4), espace de configurations, de
circulation. Aussi,
William Skyvington,
adoptant à son tour la classification chi
noise de Borgès, la considère-t-il «topolo
gique plutôt que typologique» (5). Le
tableau de Christian
Lhopital s’affirme
donc comme dépotoir dont le caractère
hétéroclite tient non seulement à la diver
sité des éléments qui le constituent mais
encore à une disparité d’échelles qui,
d’emblée, annule toute narrativité. L’élé
ment figuratif et la tache d’encre coha
bitent, menant le travail
dans l’espace
intermédiaire, entre figuration et abstrac
tion. La représentation jouxte la présence
de 1 objet, faisant
vaciller la frontière
entre tableau et ready-made. Une cuiller
se fait plus grande que le corps humain,
ce n est plus l’outil qui prolonge la main
mais le corps qui se greffe sur l’objet.
La couleur, chez
Christian Lhopital,
intervient comme tache, comme écoule
ment, signalant ainsi son origine humo
rale. Elle rappelle que la teinture a d’a
bord été fabriquée avec de la salive du
sang et de l’urine (6), qu’elle entretient

tableau, n’est pas message mais trait, {or.
niant, avec le dessin, un «graphisme indif.
férencié», ainsi que le dit Barthes à propos
d’André Masson. Il souligne par là qUe
«la vérité de l’écriture n’est ni dans ses
messages, ni dans le système de transmis,
sion qu'elle constitue pour le sens cou.
rant... mais dans
la main qui appuie,
trace et se conduit, c’est-à-dire dans le
corps qui bat» (8). A la suite d’André
Masson, Lhopital insère dans son travail
des signes asiatiques —dans leur version
imprimée, ready-made— non pas comme
des «modèles inspirateurs, des sources»,
mais comme des «conducteurs d’énergie
graphique, des citations déformées, repé
rables selon le
trait, non selon la
lettre» (9). Au reste, nous savions qu’à le
prendre littéralement, le texte japonais,
ici, nous renvoie à la couleur, à la tache,
dès lors qu’il signifie: «l’enfer du bassin
de sang». Le dessin de Christian Lhopital
passe du grattement à l’écorchure (10), le
corps du tableau se transmute en anatomie
et aussi, en corps crucifié.
La mouche
vient alors trahir la puanteur du corps
ouvert, conservant, dans de dessin anatomisé de Lhopital, le rôle qu’elle jouait
dans les planches d’anatomie telles, par
exemple celles d’un Gérard de Lairesse,
au XVIIe siècle. Le sang du tableau, la pu
rulence du grattage-dessin
attirent la
mouche qui peut être une mouche appât,
comme cette mouche artificielle que Chris
tian Lhopital colle sur le papier pour
mieux nous capturer. Elle peut être encore
l’œil même du spectateur
qui vient se
poser et, en se posant, maculer le tableau,
lequel,
en tant que dépôt et dépotoir,
s’en trouve fortifié, demeure vivant, c’està-dire, dans une
permanente
déman
geaison.

I

(Galerie Polaris,

8, rue Saint-Claude,

75003 Paris)..
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7.- C’est ainsi que Roland BARTHES a

Հպռոնղէ ե ր ամի չ։ո
նոյնպէս ւ/սւնեղի
է)։
Այ՚1 պ1"շ՚ոամունյքք։ հ ե ւո ունեցող կա.
“/Ւ
խօսում է ոչ միայն ղուոնայի աոկայոլթ իւնյլ այլ նաեւ, արձանիկի
րնդղե ուած ֆալոսր՝ որը, ինչպէս յայս։,
նի կդ սլտղարեր ո ւթ ե ան խորհրդանիշ կ
եղել : Հայաստանում դ
Ս ար գարա պա տ ի
ել սւրիշ թանգարաններում գան ւում են
տու ֆհ պատրաստուած տարրեր չափերի
պաշտամունքային փուլոսներ դ որր ւյոյւյ
կ տալիս այգ պաշտամունքի լայն տա
րածմանը հին Հայաստանում :
Աւարտելովդ նշենք դ
որ հին պա շտամունքնե րի փողային եւ այլ ն ո ւա դար անն երի սերտ գեղագիտական եւ խորհ րգանշա-

կան կապի մասին աո ղերիս հե
անդրադարձել է իր բոլոր ^ալԱկ
խաաանքներում :
„կ ղՈւռնայի
հայկական ևաղման մասին, ենթա
նրա ղոյոլթիմնը Հայերի մօա ,
հ ա ղարամե ակից Մ . Գ ■ ՛Ծ . , ես ղի
ղեկոլցո^մով հանդէս էի ե,կել ղե։
թ-, առաջին համամիութենական
յրշաս, . հնադիռական Գիաամողլ
Կարևում եմ, որ այԱ պոոնղկ
կի յայանարերումր այգ ղիտակ^
կաևների փայլուն պաակերաղա
կարող է հանդիսանալ-,
ԵԳՈՒԱՐԳ ԲԱՐՍԵԼ

Փարիզ, 20-11.91

décrit les travaux de Ttvombly ■՝
^ra
vers l’œuvre de Twombly les germas
d’écriture vont de la plus grande rarclL
jusqu’à
la multiplication folle -‘ _ces‘
comme un prurit graphique», L’Obvie e
l’obtus, Paris, Seuil, 1982, p. 1498- - BARTHES, Roland;

L’Obvie

l’obtus, p. 143.
9- Ibid, p. 142.
10..- Nous avons développé la QueS^^
du grattage et de ses rapports au ^esSin^.
à l’écriture dans «Du Grattage ou les
mangeaisons de l’artiste (La Mettrie,
vidj», in La Part de l’Œil, n° 6, (Le
sinj, Bruxelles, Académie
Royale
Beaux-Arts, 1990, pp. 93-101.
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րս/յ՜ք/նր բս/ւ./սկ/սն նիհար կը մնայ։ Ա ար
դը//b անի ա շի//// ա ա սիրութեան մեծ ն որու.թիւնը այն է՝ որ բնագրային օրինակնե-

l.lï.'Ull- l,

Արւո|եմ Սարզււեաքւ ,
Ար եւմտահ այեր էն [, րա ռար ան

Երեւան, 1991,
«Արեւիկ» հրատարակչու/թ-իրՍ

Աի-ա երկդիմի , յաճախ' հակասական
/„ ՛Լ1'tlu 4
տաըրեր /// թի լնն ե ր ո վ զրտ /լե ղիրր սրդեդրաձ- է Երեւանը արեւմտահա.
լու համար պէտք է զար /լա g ո ւց ած ր / յա լ
յերէնի
հանդէպ :
Յիսունական թուա
հաւանաբար զարտուղի
նրբերանգներու
կաններուն , Հ. Աճառեանի մահէն անմի.
եւ հրրիմաստներու նկատմամբ նրբին ըզդաg ո ղո ւթիւն մը։
ջապէս ետքը,
չեչւոուած
հակում մը
կար, լեզուաբաններուն մօտ ել հաւանա.
Այս բոլորը ըսելէ ետքը ՝ հ ա ս կն ալի պի
բար' քաղաքական շրջանս։ կն եր ո ւն մէջ,
տի ր//ա J մեր. զգաց ած զարմանք//վ իսաոն
արդիական հայերէնի արեւմտեան տար.
հաճոյքը՝ ի տես Արտեմ Ա արդս եանի հԱրեբակին պատմական նչան ա կո ւթի ւնը ե. ր եւմտահա յերէնի բառարան^ին : թն չպէ ս
թկ ,, չ մխտելու, գոնէ նուազեցնելու •. Ծա
կ՝Ը"է հեղին տ կը իր կարճ
յառաջաբա
նին մէջ՝ հոս Հառաջին փորձն է արւում
նօթ են Ո՛- ‘Լաղարևանի «Հայոց լեզուի
Հայոց լեզուի հար ո ւս տ բառագանձից . ♦ .
համառօտ պատմութիւնդ հատորին (1951)
ա ռան ձն ա ցն ել ւլեր ա զանg ա պէ ս ար եւմ տա
բարեյաջո՛՛ղ ճիգերը այղ ուղղութեամր :
(իամանակաւոր
անտեսո ւմ , որ սրրա- ■ հա յ ճիւղին բառապաշարը}»։ Ընթերցողը
տյս հատորին մէջ պիտի չգանէ ընա կադրուելու ՛հ՛այ է արդէն իսկ : քՒհրեւս ։
7/տ րս/ր ար ե ւմտա հ ա յեր էնի
ամբողջ բա
Աա/դ հար., լ՛ հ"“ շի սահմ անափա կո լիր :
ռս/սլա շարը ։
Հեղինակին
նպա տա կն է
Անձնական լիորձառոլթեամր կրնամ չլ
g ան կա դր ե լ ա թ բառերը միայն որոնք ասել որ Երեւանը դրեթէ անծանօթ կը մը.
ր ե ւելահ ա լեր էն ի
րադդա տո ւթե ամր
կը
նաւ առ այսօր'
արեւմտահայ դրական
րն ո ւթա դրուին Հիմա ս տային կամ ձեւաարտադրութեան , պիտի ըսէի «առհաւա.
յին... գոնէ մէկ տա րբեր ո ւթ եա մր}» : Ար
կանդ պատճառներո վ ։ Եթէ մեր հ ա յեացձանադրո ւած են հ ե տեւարար' Հարդի հաքլւ բեւեռենք լե զո ւաբան ա կան ուսումյերէնի
երկու ճի ւդեր ի րս/ռա//լա շար ի մի
7/ս/// իրութի/ններուն
լԼրայ՝
ընդհանուր
այն աւպւթհթոՆթ֊խ_ննեթը>>
անգիտութիւնը կը թարգմանուի զարմա
հ եղին ա կին կո դմէ) յ
նս/ լի կուրութեամբ մը : Եա յ Երե ւան ւԱ ♦ Աարդսեանի ձեռնարկը զուտ բառա
չատ րնգարձակ ՝ հրաշալի արդիւնքներու
րան ա դր ա կան է ՝ ու կը սա հմանափ ա կո ւի
հ/սս/սծ բարրառա գիտութիւն մը՝ կայ
///ր եւելահ ա յ ե ր էնին անծանօթ բառերում
տեսաբանական լեզուաբանութեան զար
կամ իմաստներուն հաւաքումով ու նշու
գացած ու բանիմաց մշակումը' ՝ քկտ J ոտմով։ Տարիմաստ բառեր//լ սլարա դա յին
կա յն մէկ հ ատի կ ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթիւն մը,
(օրինակի Հսուզ}») կը տրուի պարզապէս
որ նպատակ դնէր ինքզինքին ^այ մ ո դո
բառին թար դման ո ւթի ւնը արեւելահա յե
ւքուր ղի երկու գրական լեղուներու ր///ղդս/տո/թիւնը՝ պատմական ու նկարա դրա րէն ով (հոս' Հթա նկ»\, առանց յաւելեա լ
րաg ա տր ո ւթ ե ան : Q ըսուիք բնականաբար
կան ղուդ/սհեռը։ Հայազգի լեզուաբանու
թէ Հս ո ւդ}>ր ի՛նչ կը նշանակէ ար ե ւելա հ աթիւնը այ7/սլէս մը կ՚աշխատի ՝ ինչսլէս թէ
յերէնով : թառերու կողքթե ՝ թառարանը
մամանակակից զբտկան հայերէնր ԸԼԼար
կը հաւաքէ ար եւմտահ ա յեր էնին յատուկ
մէկ ու միակ :
դարձուածքներ ՝ որոնցմէ մէկ մասը վեը.
Անգիտութիւն ու անսէեսում' կարելի է
բացատրել մշակութային ու քաղաքական
պարագաներու բերմամբ։ Ին չ որ կը մնայ
անհասկնալի իմ աչքիս' դիտական մօտե
ցումի ա յս կա տար եալ ՝ Հան ս տդի ւտ՚ք» թե
րացումն է ։ Ղ*ի ան ա կան մը պիտի յա ///կա
նչումը մեր հասկցած չափ ութ իր Հհետաքրքրս/սիրութեամր'}» ՝
այս պարադա
յին լեզուի մը պատմական երեւոյթները>, ձեւարանական ու իմաստաբանական
տարրերութիլնները սլրսլտելու. իր կամեո զո ւթեամր։
Յայց գովելի յամառու
թեամբ մը
Երեւանի
լեզուաբանները
գիտցած են մինչեւ այսօր զերծ մնալ այ/յ
^Լարւ1ի Հ ետաքրքր ո ւթի ւնն եր է : Երեւանg ի
ուսանողը իր տրամադրութեան տակ ու
նի բնականաբար եւ բար եբախտա բար' արեւմտահայ դրականութեան հատ ու կէնտ
նմոյչներ յ Յայց չունի որեւէ միջոց' ///րեւմ տահ այեր էնի առւսնձնայա տ կութՒն.
հերոն ծանօթանա յու
զանոնք սեւեոող
ու թեմականացնող ուսումնասիրութեան
մր րնդմէջէն (բաց առո ւթեամր Վ ♦ Աճեմեանի հձերեւմտահա յեր W ե ազմաւորումր^ վերնադր ո ւած հատորին ՝ Երեւան ,
1971 , որ արղփ հ այեր էնի
արեւմտեան
ճիւղին կազմութեան ու ձևաւորման պատ
մութիւնը կը բերէ մինչեւ 1870 յ ու Աճառ,
եանի ՀՀայոց լեզուի Պ տ տմո ւթեան'}» ՝ որ
կ րնձ!.ո է պատմական կարեւոր ծանօթսւթիւններ ՝ դմբախտաբար' ոչ համակար
գուած ձեւով} յ Ուսանողը միջոց չունի
Հետեւաբար ի՛ր թօսած ու գրած լեզուին
Ա,Լ I՛ լ[է աJ*u տկո ւթի ւնն երը տարրերակուած
ձեւով բնորոշելու ։ Հյ ա ա յատկանշական
է դիտել տյդ իմաստով՝ որ չկայ մինչեւ
այոօր հրապարակին վրայ արեւելահա յեpi ե լեզուի կամ լե զուա տարբերակի լուրջ
“ըստմոլթին մը յ Ասսբասկի զրի վանցեար՚՚1՛ հատորը (1905) կարելի չէ իբրեւ մըխլոական փաստ բերել այս հաստատումիս
Գ^մ ։ 1948-/' Գ* Ա ելակի եւ 1954-/' 7. ազարես/նի ձեռնարկները զուրկ են դիտական
տրմէքէ։ Փրսֆ. Ջահուկեանի զլխա լո
րս/ծ քառահատոր ՀՀայոց լեզուի պս/տմոք-թիւն^ը նա թա դրային շրջան էն աս դթ.
շէ անցած տակաւին :
Առհտւական կեցուածքը, մշակութային
ՈԼ ("ս ՛լաքա կ ան տուեալներն ու
Լս,աճառները անբաւաբար են րաg ա տր ե1Ո1- թանձրացեալ կոնկրետ իրավիճակի
Ը նկատմամբ զդացսղութեան տյս բտ'^1էսյու~թիւնը յ Եսնկրետ իրս/վիճա կր մեր
դրտկս/ն լեզուներ ուն միջել տար բեԼ1?էլնն է՝ քերականական յայտնի տաI մի utn ւթի Հեն եր էն անդին (բայց ասոնք
Ակ չեն ուսումնասիրուած իբրեւ այդ) î
1

ԱՐՈՒԵՍՏ»

տեսած
ՀՀայոց լեզուի դար ձո ւածաբանա կան բառաբանկէն (Երեւանի Համալսարանի Հըր ա տ ա ր ա կչո ւթի ւն ՝ հեղինա կներ' Ա. Ա ուքիասեան եւ Ա . Գալստեան) ՝ թէեւ տյս
հատորը չէ յի շո ւած Հօդտա դործո ւած բա
ռարաններու^ g ան կին մէջ :
ծր/ջ ու թօսք պէտք է ըԱհլ այս վերջ[տ
բառարանին մասին՝ որ իր տեսակին մէջ
իւրայատուկ ու նոյնիսկ' եզակի գործ մըն
է։ \յսլատակ ո ւնի ան ՀՀայոց լե ղուով թօ
սողների ու դրոգներ ի սեփականութիւնը
դարձնել հայերէնի դար ձո ւածային
հար ըս տո ւթի ւնը^ ՝ եւ հ՝ե տ ե ւաբար' Հբառարանաղր/սկան մշակման ենթարկել մամա
նակ/// ՚ւհ հ ա յ դրա կան լեզուի ար ե ւելահա յ
արեւմտահայ տարբերակներում
աարածուած դար ձո ւածաբանա կան միա
ւորն եր ը-» ‘.Ար եմտա հ այեր ո ւն յատուկ ձևե.
ր ը ն չուած են հոն համապատասխան բընութաղրո ւմով։
Որղեդրուած մեթոտր
սակայն' կարեւոր
անպատեհութիւն մր
ունի ; Աչքի կը զարնեն այն ձեւերը , որոնք
միայն ար եւմ տահայ եր էն ի
մէջ կը գոր
ծածուին՛. Րայր լեզուական երկո՛ւ տարբերա կն եր ո ւն հասարակաց
դարձուածք
ները անզանազաննլի են, այնպէս որ եթէ
ընթերցողը ի վիճակի է որոշելու թէ դար
ձուածք մը կը գործածուի՞ թէ ոչ ար եւելահայերէն ճիւղին մէջ, փո խաղարձա.
բար' միջոց չունի ղի տնալու , թէ տուեալ
.դարձուածքը
կր գործածուի՞
արդեօք
արեւմտահայերէնռվ-, Պ"՚րագան կը պար
զս լի միա յն ա յն ատեն , երբ դարձուածքր տրուած է իր յատուկ տար բերակներով ^«բերանը հովին բռնելն / «բերանը
քամուն բռնել») : Ամէն պարագայի մէջ'
զուտ արեւմտահայերէն դարձուածքնե
րու համեմատութիւնը
հոս
հարիւրէն
մէկ է մօտաւորապէս : Ամէն դարձուածայօդուած ո կւ տա յ բնագրային նմոյշներ ,
ինչպէս կ'րնէ նաեւ Ա. Աարդսեանի րա.
ոարանը, ու նմոյշներով մէջրերուած հե
ղինակներուն մէջ' կան արեւմտահայ դըրոգներ : Բայց եթէ չեմ սխալիր' միայն
Անձուրիի եւ Շանթի անունները մասամբ
Սփիւռքին կը պատկանին հոն’. Այդպէս
էր կացութիւնը դեռ քանի մը տարի ա.
ռաջ -, Հայաստանի աչքին' արտօնուած ա.
րեւմտահայութիւնը կքլդ՚՚՚դրէր 1915-/^։
Արեւմ տահա յերէնն ալ հետեւաբար' Պոլ.

րով' Ափիւռքն ալ նկատի կ՚առնուի՝ մասն/սւ-որաբար
Հյահնու.րի եւ. Համաստեղի՝
բայց նաեւ, թրրու.նիի, Զահ րա/ոի ՝ 3*0շականի ՝ U ավեանի ՝ թ ♦ թա շեանի ՝ վահ է
Հայևի >
* Աիմոնեանի՝ Ա» Ա հմայի ան // ւններ Ո ■Լ. ճ1՚շ՚է է՝ եւոԼո[11Լ տսլո ւած Հ/սյէսստանի մէջ (Օշականի պարադային մա
նաւանդ' հա յաստանեա՚ն հատորը միայն
օգտադործո ւած է) ։ Եազմռդը յառաջա
բանին մէջ կը դրէ*
Հթնագրային օրթ
նակները ըն տրուել են արեւմտահայ եւ
ս/իիւռքահայ /լրական ութիւնից , մամուլից ՝ եւ այլն։ \,աթընտրարար հաշուի են
ս/ոնուել ուսումնական ծրագրերում ներ
կայացուած հեղինակները^։
0ւսանո ղներ ուն ո ւղղո ւած բառարանն
մը ուրեմն։ Տարիմաստ բս/ռերուն օ[,ի՚՛
նակը [Հսուդձփն բաg ա տր ո ւթի ւնը Հթան կ^
բառը տալով կը դոհանայ) ցոյց կու տայ
սր Ա* Ա արդս եան աչքի առջեւ չսւ֊5,/, ///մէն պարադայի' արեւմտահայ ընթերցո
ղը : Եր բառարանը ո ւղղո ւած է Հա յա ստս/նց ի ընթերցողին ՝ ա լն մ է /լուն որ կր
փորձէ կարդալ արեւմտահայ
հեղինակ
ներ ՝ եւ պէտք ունի երբեմն բաg ա տր ո ւթիւններու։ թառարանր
կ^արձանա/լրէ
ուրեմն տարրերութիլնները՝
է)
բայց կ}՛ընէ այդ ո՛չ միայն Հդի/ոելով արեւելահայի Ո ա կն ո g ո </”>> ՝ ի^՚ւսւէս
Ա» Աար զ.ս ե ան իր վերջաբանին մէջ՝ այլ
ո ւղ/լո ւելո վ արեւելահա յ
րնթերցողի որսշ տեսակի մը։ fl զջմի տ կեցուածք մըն
է բնականաբար*, ^ործ մը կը դրուի անոնց համար՝ որոնք
անոր պէտքը
կը
զգան ։ թա յց բա ռար ան ա դր ո ւթ ե ան [j/^n ւթիւնը ատ կէ կը տումէ ՝
ու /ո ար րեր ու
թի ւնն երը կ՚արձանագրուին միայն մէկ
ո ւղղո ւթ ե ա մբ
չպէս Հ*1*ար ձո ւածարա
նա կան թ ա ռարան))ի պարա/լ.ային :
ըսածս յաւելեա լ փաստի կը կա
րօտի ՝ աւելցնեմ որ բառերը կը արուին
ու կը շարուին հայաստանեան ուղղադըր ո ւթեան համաձայն։
հասական ուդղադր ութիւնը հրամցուած է փակագծի մէջ*.
Հթնադբտյին օրինակներովը կրկին
Հա
յս////ոան ի տա կա լին դործ ո ղ պա շ/ոօնակս/ն ո ւղղա դր ո ւթեամ^»» տրո ւած են ։ թն-

g ո ւած է ո ւզղա կի 1975-/'^' էո ju

un յ եւ գաւառներու լեզուն էր :

Ս.. Ա արդս եան օզտոլած է 19 ( □-/' այ"
բառարանէն, րայց իմ կարծիքով(չեմ տա
րած բաղդատութիւնը մինչեւ վերջ)' ո՛չ
Ա՛մբողջապէս ,

ու

դա ր ձո լած աբան ա կան

չո® ւ չէ ՝անդամ մը որ ընղունինք հատորին
սկզբունքը նկ ատի առնելով նաեւ
որ
«ֆաբրիկ^վի կամ Հրալոնքվի նման
փոքո
ւս ռեալ բառերը Հբ^ով կը դրուին հոս ՝ քա
նի որ Հա յաստանեան ի/մբա դր ո ւթիւնը կը
փոի/է ընդհանրասլէս այղ բառեր ուն րընագրային ո ւղղա դր ո ւթի ւն ը ՝ յարմարցընելով զայն ար ե ւելահ այեր էնի մէջ դիրե
րու հնչիւնս/յին արմէքներուն :
Պէտք է
դիտակցիլ՝ որ Ափիւռքէն դիրք չի մըտներ Հայաստանի սահմաններէն ներս։
վերջացնելու
համար ն կարա դր ո ւթի ւնըս ՝ ըսեմ որ իր 300 էջերուն մէջ' հատո
րը կը պարունակէ ՝ հեղինակին հաշիւով
չորս հազար բառ Հբառ ու իմաստի՝ [նչ
որ ըստ իրեն' « յստակ գաղափար է տա լիս
մեր երկու ճիւղեր ի մեր ձա կց ո ւթեան մա
սին'^ •

Ա ո յն նկարագրութիւնը gnjfj տուաւ՝
որ ներկայ ձեռնարկը՝ թէեւ յոյմ ուր/սի/տլի իբրեւ երեւոյթ ՝ ունի շատ մը սահ
մանափակումներ ։
Ե՛արձանագրէ տար
բերութիւնը՝
թերեւս ՝ բտյց է՛արձանա
գրէ զտյն միայն որոշ դի տան կիւն է մը՝
եւ որոշ նպատակներու համար։ Աահմանա/իակումներէն
անդին սակայն՝
կան
ու՛ղղակի բառարանը կազմողին վերադրելի սլա կա//ներ ու սքսալներ ՝ եւ հեղինա կէն
ան կավս թերեւս' այսպիսի բառարանի մը
էութիւնը հ իմնապէս խնդրոյ առարկայ
դարձնող դմուարո ւթիւններ : թուելէ առաջ պակասները՝ սխալները եւ հիմնա
կան դմ ո ւար ո ւթի ւնն երը ՝ ս/ոիսլուած եմ
շատ հակիրճ կերպով քանի մը պատմա
կան տ//ւեա լներ տալու։
Արեւմ տահայերէնն ու արեւելահայերէնը
կազմութեան սլս/րադաներով'
շատ կը տարբերին իրարմէ î Արեւմտա
հայերէնը սկսած է գործածուիլ իբրեւ գրի
լեզու՝ Հքա դաքա g ի ա կանվվ լեզու՝ 1800-£^'
առաջ՝ բայց զարգացած է առանց
կա//լ
հաստատելու հայերէն լեզուի արեւմըտեան բարբառներուն հետ։ Այդ կապը շատ
ուշ ս տ ե դծ ո ւած է ՝ ճ^-րդ գարու վևրջաւո րութեան միայն՝ ա յն ալ
հատ ու
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կէնտ՝
անամբոզջ՝
դրեթէ
դմկամութեամբ : Հվա ղո ւան վր ա կան ո ւթ ի jlÎ/»
rrրակուած շարմումը՝ 1900-/'
յ^տոՀ
իէարդարեանը՝ եւ իրմէ ետքն ալ
Մեհ.
եանի սերունդը դլխաւորարար 3* 0շականով անդրադարձած են այդ իրողու
թեան ՝
փորձած են սրրա/լ րել
զայն՝
րա յց լեզուն շա /ո ոնg շաղու ած ՝
թրծըւած էր ՝ ու գտած իր վերջնսւկան ձեւը ։
Արեւելահա լերէնը ընդհակառակն' դրեfip դրուած 1850-4^ առաջ ։ Երր ոկըսաւ դրուիլ՝ բարբառներուն հետ կապը
ան միջա կան
եղաւ՝
ու մնաց կենդանի
մինչեւ այսօր ։ Հանրական լեղուղի հասկա
ցողութիւնը կը տարրերի
հետեւաբար
,/էկ լե զու էն մխ.սր։ Ար եւմտահ այեր էնի
պաբադային'
կան անշուշտ րս/ր բառա
յին ձեւեր ՝ որոնք ընտելացուած են զրակ/սն քեզ//ւլ,ն մէջ, բայց շատ չեն անոնք
թիլով՝ ու մանաւանդ' բնական հոսանքը ՝
թէես վ տի տ ՝ վերջն ա կան ա պէս
դա դր եցտւ 1915-/1' î ^՝յդ թուականէն ետքը՝ մի
ակ հ՛եղինակը^
որ կրցաւ
ընտելաց նևլ
րա ր բա ո այ ին եւ մասամբ' զրարս/ր ձե
ւեր ՝ բառեր ու իմաստներ՝ Յտկոր Օշսկանն եղաւ : հԸ7/ տ ելա ցն եհ» կր նշանակէ
հոս կ ա տար ել ներ առն ո լմլ, այնսլիսի դործո դո ւթիւն մը՝ որ տուեալ բառ մը՝ տ ըւեալ
րա ռա կա սլա կց ո ւթի ւն մր կը մ տն է
լեզուական ր^ւդ^Հ անուր ընկալումին մէջ՝
գոնէ ուսեալ հասարակութեան ա չքին :
Առաջին ն կա տ ո րլո ւթ ի ւն ս ուրեմն //լիտք/

րԼԼաJ հետեւեալը* դմուար կը հասկնամ
հէ [,նչպէ՛ ս Լէթհայ
ար եւմտահ ա յերէնի բառարան մը կազմել՝ Յտկոր 0շտկանէն կարդացած ըէէա լո վ մէկ դիրք միա յն ՝ եւ անկէ քա զելո /է թ/չին բառադս/նձ
մը: Վ ս/ոահ չեմ որ 0շտ կանի բարբառայ1՚ն ամրողջ րա ռա պա շարր պէտք է մր/ոցրնել արեւմտահայերէնի բառարանի մը
էջերէն/ ներս։ Յայց երր նոյն բառարանը
կ^Ը^՚դզր կէ
Համաստեղի ել ուր ի շներ ու
զուտ րարրառա յ ին բա ռա պա շար ը ամբողջո ւթեամբ ՝ րաg ար ձ ա կա պէ ս անհաս կնա լի
կը մնայ՝ թէ քն չպէ՛ ս կրնայ զանց առնել
օշական եան բառապաշարին
հազարաւոր
նմոյներր՝ մէկը միւս էն
հետաքրքրա
կան ։ Ետր ելի չէ® ամէն ինչ կարդալ։ Յայց
հրապարակ ելլելէ առա^ բառարան կազ
մողը ստիպուած է եթէ ոչ ամէն քն չ կար
դալու ՝ դէթ' բա ռաg ան կեր ը ա չքէ անց ընե
լու։ Աիայն Պօզոս Անասքեանի կազմած
բառացանկին մէջ՝ հԱ նաg որ դաց^ի վեր-*
ջա ւո ր ո ւթե ան (խոր հրատարակութիւն ՝
■ 1988, Անթիլի տ ս) կան հարիւր աւոր բա
ռեր ՝ որոնք պէտք է արեւմտահա յեր էնի
բա ռար անին մէջ տեղ զտած րէէաJի^յ i
թէ տյդ բ/սռարանը 1լուզէր
իսկապէս
արմանի ըէէտ լ իր կոչումին՝ ու ձգտի լ
ամբո ղջա կան ո ւթեան ։
Ասոր ետին
կայ
սակայն սկզբուն
քէ դմ ո ւար ո ւթի ւն մը ՝ կապուած արեւմըտահա յեր էն ի պատմութեան ։ Մէկ խօսքո/թ ո®ւր կը կենայ բարբառայինը՝ ո®ւր
կը կենայ գրաբարը՝
եւ ո® ւր կը սկսի
Հդրական լեզուէն ։ Հետեւաբար' ի®7/չ կը
նշանակէ այս պարադային'
^դաիլ ս/մր ո ղջա կան ո ւթ ե ա7/ ։
Յառարան կազմող մը պէտք է ընտրէ
սկզբունք մը եւ սահման մը։ Եթէ ս^ԼԸ՚լ՜
րունքը ա յն է՛՝ որ արեւմտահայ հեզի7/ակներուն մօտ գործածուած JUlpip բա
ռերը պիտի նշուին
առանց
բացառու
թեան ՝ ի պէ/ոս ղարդացելոց եւ ուսաեոդաց՝ այն ատեն պէտք է տյդ սկզբունքը
դրուի մեծատառ ՝ կարճ կամ երկար բա
ցատրութեամբ մը՝ հատորին ոկիղբր՝ ու
ձեոնս/րկը կր դառնայ ամբողջովի7/ րնդունելի իբրեւ այդ՝ Ըէլտլով ՀԱրեւմտա
հայ հեղինակներու բառարանդ ՝ ինչ որ
առարկայական սահմանում մրն է(րայց
Եոստան քէարեանր ՝ Հ/ս/նթը ո®ւր
դնել
այդ պարագայքն) ։ քքեոնար կը կը դառ
նայ ընդունելի ՝ անշուշտ'
յարգուելու
պայմանաւ։ Եթէ այդ էր սակայն Ա*
Աարդս եանի ծրադիրը ՝ դեռ շատ դործ
ունի իր առջին *. Ո՛չ միա յն տչքէ չէ ան
ցուցած արեւմտահայերէն լե զուով դրակս/7/ութես/ն մէկ
տասներոր՛դը ՝ ո՛չ մի
այն մէկ քով ձգած է Հարհ ես տա կան բա
ռս/կեր տո ւմն երը» (Ինտրա) ՝ այլեւ տեղ
չէ տուած Հ7/եղ դիտականդ րառ/սպաշա
րին ՝ հետեւաբար նաեւ' Ափիւ ռք1> մկջ >րը7/ած ձեւեր ուն։ Աւ խորքին մէջ՝ մէջբերելով հսնդերձ Ա փ իւռքի կարդ մր հեղինակ7/եր՝ Ա* Ա/սրդսեանն ալ
այնպէս
մը կ՚ընէ՛ք ի^չսԼ^ս P^ 70 տարի է ի վեր'
Ափիւռքի հայերէնր, քա յլ մը առաջ գտ
ցած չըէլտր ՝ բացի ամէնուն ծանօթ րա
ռա կեր տո ւմն եր էն ՝
Հհ եռա տեսիր»ի
ու
Հհ եռաձայնդ ի օրինակով։ Անդամ մր եւս'
բառարան մը չէ՛ հրամցուածր ՝ այլ Հա
յաստանի
ո ւս ս/7/ ո զ ո ւթես/7/
ծառս/ յելիք
այլապէս օղտակս/ր ձեռնարկ մը։
Արեւմտահայերէնի բառարան մը դր
բելու ծրադիրով մէջտեղ ելլող ո ե լէ մէ-
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կը չէ 'կրնար խո ւս ափէլ Ս փԷւոքԷ հա
րիւրաւոր
բառա կեր տո ւմն եր էն ՝
րո լոր
մարզերուն մէջ՝ դրական ինչպէս գիտա
կան ։ ս կո ելո ւք ա մ են ա պար ղեր էն ՝ օրինակ
անոնք որոնք շէնո ւաե են վերացական եզ
րեր արտայայտելու համար :
Եար ‘՛մ՛ է
հարց տալ օրինակ ՝ խ է ար եւմտահա յեր էն,ը ո ւն իՓ արդեօք Հփկոն g Լ պg ր ա» բառին հա
մապատասխանը։ 1} թ է ունէ՝
պէաք է
դրու ի բառարան ին մէջ..
իսկ եիքէ բառարանին հիմնաւոր սկըՂ“
բուերը ամէն ինչ հաւաքէլ չէ ՝ ին չ որ
նոյնքան ընդունելի է՝ այն ատեն պէտք է
ընտրել սահման մը։ Սփիւռքի բառակերտումները բնականաբար'
սահմանէն
դուրս չեն կրնար մնալ : Հար g ր կը վերարերի միայն
գրարարին եւ րարբաոնեբուն* Արեւմտահայ մեծագոյն հեղ էնա կհերուն մօտ' գրաբարը հ ամա կար զա յնօրէն օզտաղո բծուած է։ Առնենք ՀԼար ո ւ մանէ ան քանի մր բառեր ՝ ււբււնբ դրուած
են Ա* Աարդսեանի բառարանին մէջ» թա
նալ ՝ մ մ եր տ՝ կառ՝ գուճ՝ զրաւ՝ արդինկէ!/ : Ար ե ւմտա հայերէ՞ն բառ եր են: Ան.
շուշտ' ո՛ չ : Ար եւմ տահ ա յեր էն ի դլխաւոր
յատկանիշներէն մէկր այն է՝ որ ան կ'ար
տօ նէ ու կր քաջալերէ ղր արարին վերա
մշակումը։ Սայց այդ մէկը առաջին հեր
թին' ոճական յա ականի շ մըն է ՝ եւ ոչ
լեզուական ։ Արդեօք ՀՀ երկոքինդ ՝ «երկոք
եանդ ՝ «անդանորդ ՝ «ան կանիլդ ՝ ՀՀղարթ ո լցան ելդ (թէեւ ունինք «զարթուցիչդ)
ա ր եւմտահա յեր է^ն բառեր են։ Գործած
ուած են ար եւմտահ այեր էն ի մէջ՝ ինչ որ
տարրեր րան մրն է ։
Գր ա բար էն աւելի
սակայն' բարբառներու պարագան է կա
րեւոր ը։ Համաստեղ կը դործածէ «խոնջադ ՝
«կալառդ ՝
«ճորճորդ ՝ «ջաղբ» »
«փրթգտերչ բառերը՝ եւ շա տ մը ուրիշ
բարբառային ձեւեր։ Այդ չի նշանակեր ՝
որ նոյնհետայն այդ
բառերը դարձան
արեւմտահայերէն ։ Հաշուեցի մօտ
170
բար բառային ձեւեր այս բառարանին մէջ՝
մեծ, մասամբ ինծի բացարձակապէս ան
ծանօթ ՝ ել առանց բնագրային յղումի
( առնուած
հաւանաբար' ա յս կամ ա խ
բառարանէն) ։ Անձ մը չափանիշ չի ն կա սր
ուէր ) եւ իմ անծանօթ ըլլա լս րան մր կրր~
նայ չ^/շանսյկել։
PtuJ*J
ողջմտութիւնր
կ^Ր,էէ\ որ եթէ ա՛յս է արեւմտահայ բար
բառներու ամբողջ հ ար ս տո ւթէ ւն ը ՝ շատ
■Pl'i. Է ! Եթէ ընդհ ա կա ռակն' րնտրու թէճ.
մրն է միայն՝ թնչ հիման վրայ
եղած
է ան յ Զ/. բաւեր որեւէ բառարանի մր
‘քէջ «ամշանդ
«անսպոյմդ ՝
«աւռիկդ ՝
«րէ& > «ղոճկէ/» » ^էէ^-էէ? բա ռեր ը
1,ել՝ որպէսզի արեւմտահայերէն
նան ։

դըտդառ

Զկայ ուրեմն այս բառարանին մէջ ո1չ
ամրո ղջա կան ո ւթե ան ս կզբո ւնքին ք"՛ «
հետապնդումը՝ Ա՛չ ալ մտածուած սահ
մանագիծ մը։ Մինչդ եռ արեւմ տահայե[*կնը ինքղինքին սահման մը դրած էր ատենօք ՝ տեսական
դե տնի վրա լ'
Հա Հ
էեղուէ
մասին վարումանի հռչակաւոր
յօդո ւ ած ո վ (1911) , իսկ գործնական դե լռ
նի վրայ' Գ՝ Լիւսինեանի ել Ե՝ Սասմաճեա նլ, հ այեր էն-ֆրան ս եր էն «Առձեռն բա.
ո ա բանդ ո վ ՝ ճ<Ժ\Հ-ին Պ ոլի ս լո յս տեսած :
Ասոնք է ին րա ռար անին էութիւնը խըեգ['"J ՛“ ռաէ՛ կս'J դարձնող դրէ֊ոլար ութի ւննե-

['/'•• Հ['մա կ՝անցնիմ աւելի կոնկրետ հար.
ցերոլ , այսինքն՝
ան որ ո շո ւթի ւնն եր ո լէ, ,
պակասներուն եւ ս թա լներո ւն :

ա.) Պակասներ
կան սլարղ սլա կա սն եր , ղոր ս կարելի է
վերադրել անուշադրութեան ու մոռացու
մի : Ահաւասիկ քանի մր օրինակներ î ՝Բ,ս'"•ւղի , շաղակրատել, նիհարնա,, բացա.
'/ա^'լ^է: կերպաս , հոդ տանիլ, հտպիտ ,
մոյնք, առաջքը առնել, յաղթուիլ (արեւելահա յերէնը կ՝ընդունի միայն «պարտը.
հեճուկս , չա տոնg , էլն ո ջա կան
Հար ե ւելահ ա յեր էնը
էլ ընդունի
միա լն
«կանաց ի»ն , «կնոջական»ը կը գտնէ առ.
նուաղն անմարսելի , երբ չի համարձակիր
ըսել սիրտ լ) : կրնայի P'J'tl1 էւրկտրեչ,
րնթերցողը ձանձրացնելու դինով :
Ասոնք սլարղ մոռացումներ են, որոնք
ծանրակշիռ
բնոյթ չունին: Ընդհաէլա.
ռա էլն չ ա ւի ա ղանg ծանրա կշի ռ է քանի մր
տա [՛իմաստ րառերու բաg ա կա լո ւթի ւնը :
■Ջորս օրինակ պիտի հրամցնեմ,
որոնք
tt"J!t է՛"- “՛ան, թէ արդի հայերէնի երկու
տար րերա կներ ո ւն միջել կան յաճաթ ի.
մաստաբանական տարողութեան կարեւոր
տա ր րեր ո ւթիւններ , փո խադարձ հասկա
ցողս։ թիւնր արգիլելու աստիճան : Առա
ջին օրինակը կը վերաբերի
«հետաքրրfl'P՝» բառին,
երկրորդը
ու երրորդը՝
«խանդ / նախանձ» ու «հէնք Հ յենք» դոյ.
դեբուն
չորրորդը'
«գայթակղութիւն»
'f't^P) » /'

Մ Ի Տ fi

բառին :
Ե' եր կար եմ ՝ որովհետեւ րա3 է
առաջին պարագայէն'
ս/յս
տարբերու
իքի լեները նոյնքան անծանօթ են մինչեւ
այսօր Ար ե ւմտա հ այեր ո ւն ՝ որքան' արեւելահայերէն խօսողներուն ։
Արեւմ տա հա յերէն
«Հ ետաքր քիր^ը ա՜
ր ե ւե լա Տ այե ր էն պիտի թարգմանուէր «Հ ե֊
տաքրքրասէր^ ։ Ար ե ւե լահ այեր էն ՀփհեաաԲԲԲԲԷԲ^ Բ. ևը նշանակէ մեր լեղուաթ ^հե
տաքրքրականդ ։ Տարիմաստ բառի մը շատ
գարղ օրինակ մլիւ է :
\Արելի
հետաքրքրական
է
սակայն
Հփէւանդ ի նախանձդ ՂԲձԳԲ*
մաստաբանական դաշտին համապատաս
խանող միայն մէկ բառ ունի արեւմտահայերէնը
Հեախանձդ։
Հիւանդագին
jalousie^/» որ մարդկային ամեն ախ որ ո ւն կ
զդաg ո ւմն է հաւանաբար ՝ միշտ խառեըԼած ոէր՚՚յ եւ սեռականութեան' Հայո
տանեան լեղուով թըսուի «խանդ.'^ եւ ոչ
թէ «նախանձի։ Հայաստանի մէթ մարդ
կը նախանձի միայն ուրիշի
մը ունեցո ւածքին յ Սսկ արեւմտահայերէն «խան-

Ե Ի

ԱՐՈՒԵՍՏ

բառարաններէն դուրս î Ո ^֊ր էՀ սլար ա դա
ներու, լսած եմ օրինակ' «ինչո՞ւ մենք ալ

է «անգլիերէն» , ինչ որ անհաւաստի, ։
թուի ինծի ,Զ“՚րդտրեան գրեր է
lf-

Հայաստանցիներուն պէս «թանդ» բառը
չգործածենք jalousie
ըսելու համար» :

//.. Ա ելակը գրեր է «քմա յքա պա Լ։^
«քմայնապաշտ» , ուրիշներ գրԼր լն

/ւճշո՞ր. չէ , րա յց մեր լեղուն տարրեր տը-

ղուն») : Այս տեսակի սթա^ւերը վերստ^
տեղ չունին բառարանի մը մէջ,
լ՛ելի է րն աղիբները սրբագրել. Կան Լ

նորիներ է : Կարծէք' անհատական

վճի-

ռի հարց ձը րլլար , ու լեզուին որոչաեը
մենք հնարաւորութիւնն ունենայինք ըստ
կամս փոփոխելու: ներկայ բացատր ուես.
թիւններովս' պիտի ուզէի ներփչել լեղոլական երեւոյթներուն ու տնօրինումնե.
բուն հանդէպ յարգանքի անհրաժեշտու
թիւնը: Այլ րառութ համոզումը, թէ ամէն լեզու ու լեզուական ամէն տարբերակ
իր օրէնքներն ունի, կէս' բնական, կէս'
պատմական , [““յց պարտադիր ,

զոլէ՚կ

կամ ա յ ականութենէ ( դորո կարելի է ու
սումնասիրել ի հարկէ , բայց ուսումնա
սիրելէ
առաԲ անհրաժեշտ է րնդոլէւի լ
ղանոնք , գիտակցիլ անոնց գոյութեան , ու
հասկնալ որ մարդկային կամքէն անդին
են :

Գ^Բ. ոլնի ամբողջովին ա յլ իմաստ։
թ) Սյսսղսեր
«Հէնք ի յենք^ի օր ին ակը աւելի բարդ
է ) քանի որ լեզուի
անդի տ ո ւթեան
կը
1 - Հքինծ ու բառեր
խառնուի ուղղագրութեան հարց մը՝ ոՍխալներու բամ ին ը սլ ի ւո ի ս կս իմ մեղմ
ր ո ւն հետե ւանքով երկու բառեր ր անզաձեւով: Ահաւասիկ քանի մր բառեր , դոր ս
եազաեելի են
Հա յաս տանց իին համար :
[Լ. ԱարւլոԼան ղտեր է բառարաններու
',էնք»ը առէջքին հէնքն Լ ,
ջուլհւ »4/,Ն
մէջ'
«առաքոյթ» (référence) , «ղօրակարդործածը՝ րայց կը գործածուի փոխաբե
դ
ութիւն»
(tactique), «ընդունարան» ( րԺրական իմաստով (վէպի մը հէնքը՝ la
•cepteùr):
Ասոնք
շինծու բառեր են, գըտtrame) Î ^Սենք^ը բառ մըն է՝ որ գոյու
նուաե
առաջին
երկուքին պարագային
թիւն չունի *սյդ ձեւով ար ե ւելահ այ եր էն ՝
ինծի
անծանօթ
«Հա
յո g լեզուի նոր րաUUIJ3 և
«յենակդ «յենարան» բա
ո
արան»
ին
մէ
9
(չկա՛յ
յղումը) : RéférCUռեր ո ւն մէջ-.
ՇՇխ1
համար'
ա
ր
ե
ւմ
տահ
ա յեր էնր' կ ըսէ
Ամէնէն
հետաքրքրական եւ ամէնէն
այսօր
«յղում»՝
երբեմն'
«յղո յթ» (նշելու
դմուար օրինակը թերեւս «գայթակղիլ»՝
համար
այն
կէ
տ
ր
որուն
կը
լզուիս) ՝ միւս
«գայթակղութիւն» րառերուհ սլար ադան
երկուքին
համար'
«մարտավարութիւն»՝
է։ Արեւելահայերէնը կ'ըս է' «Մի՛ զա Jթակղ1՚Բ Հարեւանիդ կնոջը» ՝ կամ ռուսե «րն կալուչ» ։
րէնէ թարգմանելով' «Պէտք չէ դայթա կդեԼ անչափահասին» : ptitng կը դործածէ
ուրեմն ֆրանսերէն ճձտրրշրի իմաստով ։
f'utJ3
արեւելահայերէնը
կ'ըսէ
նաեւ
հւՍրիստո սի ‘Լերջին գայթակղութիւնը»
(La dernière tentation du Christ),
կամ
հւՊէտք
չէ՛
դայթակղել սա տանային»
(Il ne faut pas tenter le diable) : Մինչդեռ
արե ւմտա հ այեր է h
«դա յթ ա կղո ւթի ւն» ր
միայն scandale կը նշանակէ եւ «դայթակղիէ^ se scandaliser : Եթէ զգոյշ չըլլաք
այս բառը դործածելո ւ ատեն ՝
պարզա
պէս' չեն հ ա ս կնար ձեզ Եր ե ւանի, փողող
ներուն մէջ» ՍՀնշուշտ ԼԼւետարանն ունի
«դա յթա կղո ւթեան
քար» արտայայտութիւնը , զոր Ֆրանսերէն կը թարգմանեն
la pierre de scandale :
Մ ո ւր աg անը ա յդ
դարձուածքը կը դոբծածէ տակաւին
Ալետա րանի իմաստով, երր կը դրէ' «Կարո ղ է իրա ւո ւևք ունի ար դեօք անարգել
այր1՜ Հաւատր եւ գայթակղութեան քար
դառնալ մոզովուրդին համար» ։ «Գարձրւածաբանա կան Ս ut ոա ր ան» էն կը քաղեմ
այս °րխեակը էՍա յց ա յդ բառարանը արդէն
իսկ' չարձանագրեր
իմաստի փոփոխւ,
թիւնը արեւելահայերէնի մէջ՝ ու կը հաս.
կրնայ դարձուածքը այսօրոլան Հայաս
տանի «գայթակղելու»
իմաստով՝
երբ
«Գայթակղութեան քար»ին դէմ կը դրէ
հետևեալ բացատրութիւնը' «Գա յթա կ դե.
լու հրապուրուելու օպյեկտ»: Աարդսեանի բառարանին մէջ' «գա յթա կղո ւթի ւն» և
«դայթակղիլ» բնաւ չեն երեւիր :
Ջեմ դիմանար հինգերորդ օրինոկ մը
տալու փորձութեան: «Հայթայթել» բա
ռը արեւմտահայերէն կր նչանակէ մի ա յն
fournir, թ՚կ տրեւելահայերէն' se procu
rer այսինքն
^[՚չդ հակառակը :
Պէաք է նշել նաեւ «հտպիտ / ծաղրա
ծու ! իւամաճիկ / տիկնիկ»
!
Clown/» Հայաստանի մէջ կ'ըոոլի «ծաղ
րածու» ՝ ['“կ արեւմտահայերէն՝ «հըտպիտ» : Բայց ար եւմ տահ այեր էնր սկսած
է Ա՚Ււ՚^՚ե աղճատիլ, ու Պէյրութ լոյս ,ոե.
սած դպրոցական 'լիրքերուն մէջ' սկսանք
՛Լերդերս տեսնել «թամաճիկ» , clown լ
ո ին փււխտրՒն
Հայաստանի մէջ բուն
«խամա ճիկ»ին Y ործ ածական ձելր «տիկնիկ»ն է :
Ուրիշ անտեսումներ' «ամուլ» (չբեր) ,
«շպար» (ընդհանուր է իմաստք արեւմր.
տահա յերէն ի մէջ, մինչդեռ տրեւելահա.
յերէնը “ւեի «գրիմ » բառը - որ ՚փրան սե.
ըէն grime*» է , ու հայերէնի մէջ մտած է
անշուշտ ռուսերէնի ճամրով - ղ երասանի
՚ք1՚. ե՚՚ք՚ւ՚Ւ''' համար) : Հ,,,, կայ իմաոտայթ' դաշտի տա ր րե ր ո լթիւն :
Ինշո՚^լ
այսքան կարեւոր կր նկատեմ
տարիմաստ րառերու տար ր եր ո լ թ ի ւնն ե.
րր՝ Որովհետեւ այղ րառերուն շուրՓ՝
միշտ սկեպտիկո ւթեան
էլամ տար կտրծ ո ւթե ան հակա գդեց ո ւթիւննեբու
հան.
դիպած եմ : էական տար րեր ա կ ո ։ մն եր են
ասոնք , որոնք կրնան րառերոլ իմաստը
ամբողջովին փոխել ու մնալ փաստօրէն

2’- Փ ո խաո ո ւթ իւններ

Ա* Ս ր դս Լ ան դուրս ձգած է՝ իր ըսածին համաձա
/ն ՝ «փոխառեալ մի
այև
բառեր ՝ որոնք բնորոշ չեն դասակլ
ր ե t-մ ւոսւհսւ յեր էնի լեզուական
հաքրումս
թեւսն հե տամուա առողջ կեց ո ւածքին» ։
է^ւչւՀւ առողջ». Գա սա կան արեւելահայերէնին կեց ուածքը
վատառողջ է ծրր
Ղ.1Լ
գործէ ո ւղղա կի
փո խառութեամր
(emprunt) ՝
եւ ոչ թէ
պա աճ էն ո ւմով
(calque) : Ըսուածին
արդիւնքը այն է՝

էիսյն դժբախտաբար
1""ր ատկէ դուր,,' 5,^
նի կամ գիրք^ լլԱՀ
ինքն Ա Ս արդ ւ
բուն սխալԱերը : Ամբողջ բառարս^
ներուն
մէջ հաշուեցի ամէնէն քիչը'
ոլզղսւ^
րական սթափներ , որոնք վրիպեր են նա.
եւ «մասնագէտ խմբագիր»ի' ևրջանկա ,
..Ր Աեւտնի
JJL- հ/ ա չքէն,
.c
3 J"՛
կ! 0.1
Գեղում
Ատ^
վրայ պէտք է բարդել տասնեակներով (1/,.
թաթեր փոռնուաղն' 72), որոնք կապ ]
նին ո ւ֊ղզա դրութեան հետ՝ լ էթդհանրս,.
սչէս կը *Լ^րար երին անճիշգ
թիւններու , առաւել 30 բառ

բտցատրոլ.
մօտաւո լ՛ա.

“էէս՛ որոնք յատուկ չեն (որքան որ ղլ,.
տեն ինծի ծանօթ արեւելախօսներ ըյ ալ,^
մըտահայեր էնին } ու նոր*ս մուծութիւնն^՝
ալ չե՛ւ։ - օրինակ ամբաստանեալ, տ՚լ, լ՛տ.
երազահան , խաոնա՚ինթոր , թ,,,^
կած (որ կայ քեոլմանեանի մօտ) , կոկիկ
հատիկ, լեռնագնաց - ու հետեւաբար
գամ մը եւս' տեղ չունին րա ռար ան
՛քէշ :
Ուղղագրական սխա թւերոլ ահաւոր մա.
"Ը հը գտնուի «հ»ով
սկսող րաոերսձ
մէջ, հոն ուր կը արուի իբր թէ դասակ,.„ն
"ւղղաղրութիւնը. ահաւասիկ քանի մր դ.
րինակներ' «համառիլ» , «համել», «համե.
նալ», «համր» (փոխանակ' «յամր»ի րսԼ.
III Լ.
-'tlUIIUlll
ր
«դւսնղւսղ») ՝
«հանկս
«հանկուցիչ» , «հուշք» : Կան «և / է»ի „ր.
խալներ , ինչպէս «պատնեշ», «հիլլե», ել
երկու սվսալով' «հիլլեադևտ» : Կան «ե/թ
չվ՚ոթութիւննե ր (քրտնցնի,, փախել) , եր.
բեմն միայն
«դասական» ուղղաղրու.
թեան, երբեմն' երկու քին մէջ : Կ ան հնա.
բովի բայեր , ինչպէս «ժողվիլ» , երբ րը.
նաղրային ն մո յ շին մէջ դրուած է «ժող.
վելոլ», կամ «փրթել» , երր նմոյշը կ'ըս(
«փրթաւ»:
Կայ
գտսական ուղղաղրու.
թեամբ eu (0) հնչումը ար տադրելու ձե.
լին ( « էօ» ) տն դի տաց ո ւմը։ Ե*- ձ*ասամբ
նորէն : Qn ւտրճա լփ յօդո լածներէն մէկն
է հ ե տե ւեա քր .

Հոլյ1

(,lnjq) ,

գ-

1-

Բույսերի հյուրը,

2* Ջրի մեջ լուծված ի bd :

որ որոշ փոխառութիւններ բնորոշ են արեւմտահայերէնի առողջ կեցուածքին ,
ուրիթւեր "՚Հ'. Պահուած րառերոլ երկու
“fփնաէլեեր կու տայ հեղինակը
«թեք
եիք» եւ «ֆոլքլորային» , որոնք պատահ,
մամբ նոր շրջանի փոխառետլ միակ բա
ռերն են արեւմ տահայերէնի
մէջ որոնք
չեն ղգացոլիր իբրեւ ներմուծում ու փո
խառութիւն: Մինչդեռ ամբողջ շարքը,

Փա կա գծէ մէջ կը տրուէ էրր թէ դա ասկան ուղղաղրութիւն ր , Միակ տեղը ուր
«հ»ն 11քկտր է մնար չա ը բա էւաո վ մը
դարձեր է «յ» : Հա յաս տանի «հնչէւնա»
յէ^՛^ " ւղղա գր ո ւթե ան պա աճառով արդէն
էսկ անճանաչելի դարձած
զոյգ մրն է
^հոյղ / յոյղ) < »»»/ կր կնապէ ս սւղճսււոուողը :

որ տրուած է բառարանին մէջ (25 ֆրան,
"երէն րաո , մէկ հատ'
անդլերէն)' ո՛չ
մէկ կապ ունի արեւմ տահայերէնին հետ:
Համաստեղը «թէորի» բառը գործածեր
է, Ա ավեանը «լապոռաթուառ» ,
«օրկ»
(orgue), կամ «Իքս Բ էյ», Փոխառութիւն,
ները ընդհանրասլէս' կա՛մ կերպարներու
բերնին
մէջ կը գրուին , կամ գրական
«էֆեկտ»ի մը կը ձգտին (ինչպէս ՚Լահէ
Օշականի բանաստեղծութեան մէջ) , կամ

ճալի բացատրոլթիլններ (ի հարկին' կ'աւելցնեմ ֆրանսերէնը, որպէսզի յստակ
երեւի թէ ո՛ւր է սխալը) «ht եչափառ խեցգետին» (պէտքը կա՞յ

ա, պարզապէս' գրողին հայերէնի անդի,
լռութեան արդիւնքն են : Երեք պարագա,
ներուն ալ' տեղ չունին ար ե լմտահ այ եր է.
նի բառարանի մը մէջ, որովհետեւ' անձ.
նական զարաոլղոլթիլններ են , ինչ որ ալ
ըլլայ անոնց գրդապատճառը : Բրքերէնի
պարագան շատ տարբեր է, հօսակցական
արեւմտահայերէնը(որ լեզուային
խաւ
մըն է - niveau de langue, եւ ո՛չ թէ լեղ.
ո լական
տարբերակ մը . variété de
langue) ընդունած է իր մէջ շատ մը թըր.
քերէն բառեր, ու Ա. Աարդսեանի տուած
օրինակները հ,,,, յոթ. անբաւաբար
են
(պախս, լ, թեղս, եհ, փերուշան, քիպար).
՛'"

աէ""ն“'կան տարբերակներ

Բառարանին մէջ կան Ա2 կրաւորական
կամ կրաւորաձել բայեր y ինչպէ„ <<սլ
"»/»/»
(արեւելահայերէն՝
«սիրոլել»)
«ր"կղմիլ»
( ար ե ւե , ա հ ա յ ե ր էն' «րնկըդ.
ժսւել») : Կրալորաձել չէզոքները թերե
ԼԱ
Ւրեհց տեղը ունին բառարանին մէջ,
Բա.1!է
ե
զուտ կրաւորականներու
ներկա բռթիր՛.,
անտեղի է , Կ։/.
ոչինչով կ,.......
րրե
րի ի ti ս, ա տայ թ/,
ղ ետ^էի յ/րս> f :
Դ՛՛և է «սիլ՛
••• իյ» :

Ենչո® լ.

իլ», եւ.„չ թէ օրինակ' ձկտսլ-

Ահաւասիկ վերջապէս' քանի մր զուար֊

ըսելու որ «խեչափառ»ը crabe*» է: ["‘կ
«խեցդետին»ր langOUSte/») , «կորանք' կո
րացում» (Օշականէն մէջբերումով ժը,
"'-Ը «կո րանք»ը ՚լը ն շան տկէ պարզապէս
«կորուստ» , կամ désastre) , «սէրո՚-^էւ
փոխադարձաբար սիրել» (մինչդեռ կը ^Ը՜
շանակէ flirter) , «մեղք ըրին (Զահրատ)'
մեղքանալ» (կը
նշանակէ
պարզապէս
«պէտք չէ ընէին») , «գետընկէց' դետթ
ընկած» (կը նշանակէ «գետը ինկած»):
«գողցնել գողանալ» , «լեզուն առաջ էր
թալ ձայն հանել» (կընշանակէ «համար
ձակիլ») , «ար տաքնաg ո ւմ (Որբունի)
տարացում» (մինչդեռ Որբուհին կ'"՛^
Ըսել extériorisation) , «քսան ամենի' րը՝
սան մէկ» ;
Ս.Լրջթ>՛ օրին ակ մը։

Ախալ կարդ՚սը՝
ււած Օշականի ուրիշ նախադասութթ^՛
մը («այլեւս ապայժմ է ն կա տուած») րս'
'“եղծեր է «ապւսյժմ» բառը: Ե՚֊ո՚յ^''
եւայխ :
Մոռացումներ , սկզբունքային
լսնորս՝
շութիւններ^ Ա փիւռքահայ մամուլք՛ tu
'լրաէլանոլթեան կարեւոր խաւի մը սւնտէՈ ում զանազան տեսակի վբիպում^էր :
ահ ղ տեղ ուղղագրական քաոս մը, Ը'“
ա տր ո ւթի լ_նն եր ո ւն մէջ' բացորոշ “/""‘է
նե՚ր, տարիմաստին հանդէպ' ներդդ՛"!)1"
ղո ւթեա հ ոլ *!յրրաղդածո ւթեան լձ՚Դ11Ը^
ուած պակաս մը . ահաւասիկ այս
րին առջեւ յուսախաբութեան
քանի մէ
լ՚՚ւրջ պատճառներ : Ակամայ կը տ>“ր"Լ1'^
հարց տալու, թէ ինչո՞ւ այսպիւվ' կ"'^'

4 •- Ո * ղպ տ ղրական
ւլ
սխաիներ

ւ. որ ձեռն ար կռւթեան մը համար
լ[սՈ^
հ“'էր գոնէ արեւմտահայերէնին ներ"էն
ծանօթ մէկոլ մը համահեղինակութե^

Կո
ը պատահի երրեւՈ, Որ այս րս
.
նէն ներս առնուին բնադիրներոլն մէջ սր.
խա, ուղղագրուած բառեր (Մավետն դրեր

մասին»,
Արեւմաահա յերէնը
ղու յ

չնաշէրարՀէ^Լ 1-^
ՄԱՐԿ ■ ՆՇԱՆԵՍ^
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Ահաւասիկ հատուած մը այն գեկուցու.
մէն, ոը ներկայացուեցաւ «Հայ գրակա.
նութեան ել քննադատութեան հարցեր»ուն
յատկացուած համագումարին (Երեւան,
Հոկ ■ ՜-9 1901) : Ասոր ստեղծած բուոն վի.
նաբանութեանց մանրամասն ոգեկոչումը
զանգ կ՚աոնելք հոս: կը նշեմ միայն, որ
անոնք փաստը տուին եղած աիյտանանաչ..
ման ստուգութեան :
կ-րական քննադա.
տութիւնր (ոչ միայն գրական-..) դեո Երյեւանի մէջ չէ նուանած իր ազատու.
թիւնը :

• • »/’ եչ բան կը կազմէ գրական քննա
դատական արարքին սկզբունքը ել որո՞նք
Են գրական քննադատութեան մը ըլլալուն պայմանները։
Դիւ֊րին է յենիլ բւսռԼւ արմատին այն.
տեղ դան ելո ւ համար յնն ելու, եւ դատե
լու. կրկնակ արարքը։
Արմատական
իմասւոները որրան ալ որ կը սահմանափակեն բուռերուն առումները^
միւս կողմկ
չեն կրնար գրաւել մտածումին տեղը։
Եմաստ ու յղացք տարբեր բաներ են։
'Ոննա դա տ ամէն դի տա կց ո ւթի ւն y քենադատական ամէն իմացականութիւն ներ.
յա յտօր էն կը տանի իբ մէջ մտքին աղատութիւնը։ Որեւէ բովանդակութենէ ան.
կախ y քննադատական աշխատանքը մըւոfի 7 ուրեմն խօսքի ոն կե գայթելն, սւզսւ.

սւոՆթ֊եան հրահանգ մըն է եր գթական քըննագաաոՆթիՆնթ ասոթ կիթաթկոՆմնհթէն
մին : ինչ որ կը ն շանակէ y որ դր ա կան
քննադատութիւնը անկարող
է ըյլւսլո ւ î
հիմնելու ինքղինք y առանց ա յս վայրի
նուաճումին։
ո ւա ճ ո ւմ» ըսի քանի որ
ա յդ աղատ ո ւթի ւնը սոսկապէս տուեալ մը

եր կեր ուն միջել կ՛ենթա դրէ
կազմող յ դաg քն եր :

կ ւս մուրջ

'քննադատ գիտակցութիւնը կ'ենթադրէ
հեռաւորութիւն ու անջատում առար կա
յէն որուն դի տա կց ո ւթի ւնն է y դրական եր
կէն .-եթէ շարունակենք դրա կան երկը մըտւււծել որպէս ա ռար կա յ : \յո քն աւոեն քըննւսդւսւո դի տա կց ո ւթի ւնը անհսՈՈ գիս1Ալկգոլթ-իւն է , կ' ենթադրէ է, ս մը եւ իբրեւ
այդ ու֊ըիչըՏ միւսը^ միւսները։
'ր-ննադատը անհատն է y առանց բւււռաիրսւղի ըս
ուած' անջատեալը եւ կ1իրագործէ
իբ
րեւ ա յդ րո լո ր անհատներու անհատակա.
նութեան սկզբունքը։ Էի տածելը y ինչպէս
ստեղծելը y գրելը y ն կ ար եյր անհատական y
ան զե դչեյի օր էն
անհատական արարքներ
են y անկախ այդ աL,UJՍ4րէ յա վան դա կա ծ կն •
կոնկրետ կերպով ըսուած' ո՛չ ոք կրնայ
աւարտել անաւարտ մտածում մը՝ ո՛չ ոք
կրնայ ինծի համար գրել վէպը » որուն
գաղափարն ունիմ y ո՛չ ոք կրնայ մտա
ծել ուրիշի տեղ} ուրիշի համար։
Ան
շուշտ y այս հ ր էշային կցումը տեղի կ՚ու
նենայ երր ‘Լերին ամբո ղջա տիր ա կանօր էն
հսկող աչքը կը մտածէ մեր հաշւոյն y այս
ինքն' երբ բոլոր ան հա տա կանո ւթի ւննե.

Գրեց'

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

ՐԸ ՚1Ր ԸՀուի՚ն ԸնԳհ անուր y նւսԼսօրօք որոշուած ի շիւ ան ո ւթ եան y դա դա փ ար աԼս օ ս ո ւթե ան
ոՐ Ւր ը1։լրաւոր հսկողական y
ճն շողա կան ու ղսւդո զական թաթեր ը կը
մտցնէ ամէն կողմ y ս տեղծելուէ
բոլորո
վին թափանցիկ ու անար դել միջոց : Ան.
հատը կա ղ մող ցանկութիւն y կամք y երե
ւակայութիւն y
ստեղծում ել մահ
'լը
ղադրին ըԼէա լէ մարդկային իրագործման
եղան lu կ ներ ու կը դաոնան դիպո ււսծային
գոյութիւններ ։

Տ եսութիւնը դիւրաւ ու արադ լուծւսծ է
անհատ j հասարակութիւն y ըն կեր ո ւթի ւն
հարց ը y ի նպաս տ հասարակութեան ։ Դի
տականութիւնը քննադատութեան կը ծնի
ոչ միայն ինչպէս կը կարծուի y դԼ՚ս՚էեկտի կայի գի տա կանո ւթենէն y այլեւ անկէ y
որ անհատ եւ ենթակայութիւն զոհուած
են յառաջադոնէ հասարակութեան Ը1,'Լ՜
հանուր իջինին ի շահ ։

փիսւակւսնոՆթ-հան պատրանքը

լէ » այլ է արարքով գրաւէլի :
Այ ս ընդհանուր ու ւԼերացական
հաս
տատումը կրնայ վտանգաւոր րյյայ y քա
նի որ ամբողջ պետութիւններ ու կայսրու.
թիւններ իրենց սահմ անւս դր ո ւթիւնն եր ո ւ
երկայնքին նման ազատութիւն կը դնեն
իբրեւ բացարձակ մեկնակէտ եւ նոյն ու
տեն տա սնամեւս կներ ով միջոցներն ու
ձեւեր ր կը գտնեն խափանելու զայն։ Ամրո ղջա տիրութիւնը չի րանիր ուրիշ կերպով Այղ միչոցներու եւ ձեւերու քենու,
թիւնր շահեկան է անկասկած ՝ բայց տե
ղը չէ զայն իրագործելու հոս։ Միայն քաւլաքացիական աղա տո ւթեամր մը որոշա.
դրել մլոքի ազատութեան ի*նդիրը կը նը.
շանակէ պարզապէս սահմանաւիակել թէ՛
այդ միտքը թէ ալ ասոր գործարկումը։
վարմ ենք նման սահմանափակումներով
տրուած ըյյայով քաղաքականին տրուած
կամ վեր ա գր ո ւած առա^ւահերթո ւթիւնը l
Աակայն այդ առաջնահերթութիւնը չարդիթր, այլ միայն կ'ար տօն է,
կը պարտագր է ՝ որ
մտածենք
քննադատական
մտքի ա ղւս տ ո ւթի ւնը որ նոյնքան բարդ
եւ դմուաբ ս տան ձնեԱր պարտադրանքներ
կը դնէ մեր առջեւ ,
որքան սոսկապէս
քաղաքականը։ Հասկնալիք է y ո[‘ միայն
քաղաքական իմաստով ըմբռնուած ազա
տութիւն մը գրաւականը չէ իմացականու
թեան աղաւոութեան աԼ-ելի մասնաւորա
պէս ըսուած' քննադատ գիտակցութեան ։
Դրա կան քննա դա տութեան կալո ւածին
մէջ ազատութեան իրնդիրը կը փերաբերի
ոչ
միայն քաղաքական
կացիններուն
(instances) , այլեւ- այդ կալուածի ներքին
ւոր ամաբանո ւթեան մ սր է մտածել դրա
կան երկերըմ եւ ասիկա մտածման ու

եզրակացութիւնը» «Սակայն
ւլիտական
քնն աղատ ո ւթի ւնը մեթոդոլո դիա կան իր
հիմքով մոնԼր ս տա կան է եւ ելնում է ւս շԼսարհԼր իմացութեան դիալեկտիկական մատերիա լիս տա կան աշիրարհայեց ութիւ'"1-3 ֊■ Այ ս իմա ստով մարքոի ս տա կան դրականա գիտութեանն ո ւ քնն ա դա տ ո ւթե անր
անհ ամա տեղեյփ են
մեթո դո լի ո դի ա կան
պլուրալիղմն ու էկլեսվպմը» (1) ! Ո՛չ մէկ
Լսօսք անհատականութեան մա սին y քանի
որ վսնդրոյ առարկայ է միայն դիտութիլ.
նը յ 'Ոնն ա դա տ ո ւթե ան գի տա կան ո ւթի ւնը
հռչակող այս տեսութիւնը կը հիմնուի y
բոլորին ծանօթ է y դասակարգի y պատ
մութեան ել ամէն
անհատականութիւէր
հարթոզ> հերքող հ ա ւաքականութ եան առաջնահ երթո ւթեան սկզբունքին
'Լըայ։

Անհատական եզրերուն Լսափանումը իր
ձեւերը կը գտ
ամէնէն այլա ղան
մա
կար ւլա 1յներ ո ւ վրայ y
անսպւսսեյի տեղեբու մէջ-.
Ան և'ըւլայ 'լա՚ր կ՝ըլլ՚"ր ընկերայինի ,
հասարակականի
առաինահերթութիւնը
յայտարարող բոլոր դա դափար աԼսօս ութիւններ ո ւն մէջ եւ յա տկան շա կանօր էն անոնց այս ջնջումը կը վեհացուի տեսութեամբ : Ատիկա վար դա պե տա կան , տոկմատիկ որոշա դրումն է քննադա տո ւթեան
իբրեւ «գիտա կան՛» կրթանք ՝ կամ գիտու
թիւն ։ Ինչպէ ս գՒ տէք գի տո ւթիւն ը փակագիծներու մէջ կը դնէ գիտնական ան
հատի ենթակայութիւնը y ինչ որ դրական
քննադատութեան մէջ
կը թարգմանուի
քննադատԼւ
g ան կո ւթի ւններ ո ւ y կամքի y
ճա շա կի ինչպէս !լ ըսեն ՝ ազատ ղործւսր կման արգելում յ
^անի մը մէջբեր ո ւմ Հերջին տար իներու ընթացքին հրատարակոլած հատոր
ներէ կը լուսաբանէ եւ կը պարզէ հարցը •
Ըս եմ առաջուրն է y որ այս մէջբերումները չեն միտիր ուշացած բանա վէճ մը բա
նալու y այլ կը ձդտին միայն Լսօսքս բա
ցա յայտելու ։ Այսպէս՝ յարգելի գրականադէտ մը կը դրէ ♦ «Փննա դա տո ւթիւնը
դի տա կան է
դառնում մարքսիստական
ս ոg իո լո դիայԼւ
եւ
փիլիսոփայութեան
հիմքի վրայ y
որը բանայի է տայիս բա
ցատրելու դրական երեւոյթներ ի y ուղղու
թիւնն երԼր y ոճերի ծագման ու զարգացման
օբյեկտիւ պատմական օրինա չափութիւնները^ եւ նոյն հեղինակը կը հանէ ասոր

Դրական քննադատութեան դի տա կա.
նութիւնը լնթեռնլփ եւ ըմբռնելի երեւո քթ
Ն
որ ա՛ն կը բան եցն է y չէզոք y ան
ոճ y նուաղագոյն ԼսաԼստումէ Լսուսափո ղ
վերլուծումները յ կը
հասկցուի ինչո^ւ
դիտական քլննադատներ այնքան կը նմա
նին իրարու ել իրենց քննադատութիւնը
այնքան հասարակ տեղիք։ *ԼքՈւազադոյնԼր
Լ՚ջ^րնել քննադատին
յա տո ւկ տարրեր y
սկսելով ոճէն y
տեսանկիւնէն y հարցերը
բերել յչնդհանուր y յրն դո լնուած մակար
դուկի մը y որ կը կ ոչուի «օրինա չա փ ո ւթի լն^ y քննադատ Լսօսքը կարելի եղա.
ծին չ*ոփ դարձնել տեսութեան Լ դաղափարախօսութեան հայելին y որ իրն դրոյ առար կա յ երկին մէջ կը տեսնէ տեսութեան
ւդա հանջածները y գործը դատել իր տյս
տեսութեան ճշմարտութեան հետ համա
ձեւութեան կամ անհամաձեւութեան չա
փով ահա դի տա կան քնն ա դա տ ո ւթի ւն ը ։
Երբ քննադատ գիտակցութիւնը կը հե
տե ւի նման
լովոյթի^ ստոյդ է որ հրա.
մարած է քննելու վերլո ւծելո ւ y
մ տա
ծելու ամէնէն
տարրական
արաբքէն y
համարձակութենէ y Լսիզախութենէ y
մա
նաւանդ՝ հեռաւորութիւն առնելու y անձ
նական փ որ ձառո ւթիւն մը կատարեյու y
դրական երկին հետ ի յայտ եկող անծա
նօթով տարուելու կիրքէն (2) Տ 'Ո ի չ ան
դամ հասկնալի է մեր մէջ} որ քննադա.
տական արարքը}
ընթերցման արարքր
անհատական փորձառութիւն մըն է y թէ
ևԸ սլա տա ս խան է անհատական փո րձառո ւթեան մը որ գրական երկինն է։ Աենք ան.
չուշտ յառաջաղունէ որոչաե֊ ենը որ ամէն

(Շար.ր Գ - էջ)

Fonds A.R.A.M

« ժ ԱՌԱՋ

Էջ 2, Կիրակի , Փետրուար 2, 1992

դ իպտո ս ի Մամլուքներ ի

կո զմիg Հր

էէ ոմ կլայ ի դրա է.ո t միg յեաոյ կ ՝ 1293 թ ' t
Ւ fl՛ ևՒ n J u{lum[՛l,u‘[*քական Աթււոը աեvut ՛/՛n t“ ոլ-եք Լ P ա '1 ut * " ['n ‘ P #//
“'Jl'111 ՜
քաւլաք Աիս ՝ ուր եւ մնար ել
1921 թ * *1,ոյեմրեր ։ Աւելի քան եօթր դար
tէլա ամու թ՛էան էի ո թո ր իկն ե ր ին ենթ ար կ րւ.ելււվ ՝ Ասում հ ա ս աւո տո ւած
1ւ1՚ւ1՚ԷՒ՚՚.ւ
աթոոր յարտտեւել կ ե՛ւ թա էլա t .որ ո ւթ ե ան
անկումիր (1375
թ •) , ե1 ւ. էջմ՝իածնո ւմ
համահայկական կա թո '/Z'// ո un ւ թե ան
րահ ա ո տա աո t մի ր ( 1441 թ • ) լետոյ : Օս
մանցիներ ի նուաճումր 1487 թ • Ասի հա
մար չի նշանակել ւոեւ ական խազազութխն կ ամ կա լու նա թխն, ա լ լ րնդհա կաtt. ա կ ր ՝քա զ ut քր էլ ար ձ!., է զան ա էլան րեզ ե՜
լէ ի աւարառու /արձակումների թիրախը՝
tf ե ր9ին ան ւլ ա մ 1 922 թ • ս էլ զ րն ե ր ին մ ա ան ուե լուք աւերիչ թալ ահէի : Այ11 պայմաններում կ ՝ որ Ասի
կաթողիկոսութիւնը
հայկական ty ի լի էլ ի tt լ պաշտամունքային եւ
մչ ա կո t թա լ ին tfառան զ ո ւթեան
■Դ ա յն
tfի փոքր մասն Լ կարողացել փրկել :
Այղ մ՜առան զ ութեան ամ ենաւսրժէքաւո ր
զ անձերիր մէկը // կ ար ա զա ր ւլ ո 1.ած ձե tt ադրերն f, ին , որոնցով ա լնքան հարուստ

ՄԻՏ-fi

րի դ մի քանի ս ր Ա * Աճկմեանի սոյն աշխատոէ թիւնիդ առաջ արդէն դրաւել կին որ ո չ
մա սնադկ տների մասնակի ուշադրութիւեը՝ ապա ւլրանւյ մ եծամա սն ութիւնը մաhtut անզ մանր ան կար չա կան արու եստի տե
ւէ ան կիւնի լյ y նորոէ թիւն կ հան ւլ.ի սան ում
ա ո tu9ի ե անէլւս մ կ հանրութեանր ն եր կա
լա զ lui մ ;
Աթիթոսսի կիլիկ եսՈէ ձեռաղր երիդ յատfjtuupu նշանակալիդ կ ք^արձրբերւլի
Աւետարանը՝ որ 1248 թ* րնդօրինակել ու
երփն-ոդրե, է Կիրակոս ցրիչը :
Գ ա ա լն
1էկարիչն կ , որին իր հ ռչա կ ա ւոր ա շա կեր տ
!'ե • Ո*ոսլինն ա h ո ւան ո ւմ կր չ քն ա ւլ ա ւլե րլ
դ ք’I'թ1 Աիւ֊րւէէ կոu՝^ : Արուեստաբանները t/nհ ունա կո ւթեամբ
կր t/տնեն luju զրքում
(1ջ Ռ18) ^տրձրբերդի Աւեf տա ր ան ի մ ու
սին աոաջին
հան դամանա լիդ
հետազօ-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ո ռմկլայի կաթողիկոսարանը։ d՝^՝ • դա
րում կիպրոս տարուած մատեանր Անթ ի/իաս հա սաւ միայն 1978 թ-- Այ“ գրր1՛

նում տարածուաձ արեւմտեան
լ
1
Ո
թեանը :

ի, րայատկութիւնն այն կ, որ նկար ազարղում ր կտտարուե լ կ երկու իուրււ[ î Ս kl"l~

1314 թ- Երդի,կս,յում դրուած չս։,
նոցր (hymnaire) իր տեսակի .„ռաջ^Հ

րից կարմիր թանաքով դծուել են զարղա.
րական
եւ
լուսանցքս,յին (nUWginttl)
նկարները , որոնց

նուրբ

ոճը միանգա.

ձայն կիլիկեան կ : Աոաջին փոսլ1'
^յս
ղարղարանքը՝ որ անստորադիր կ , Ս * Ս*~
ճկմեանը հակիրճ բայց համոզիչ բաղդս,,
տական քննութեան հիման վրայ, վերա
դրում կ վենետիկում պահուող 1313 թ ’
Աւետարանը վրձնած Աստս,կկսին :
Իսկ
քիչ յետոյ, երկրորդ փուլում, նկարուել
են մարղկալին պատկերները՝. ‘երանց ո.
ձը , թ'ես1^“ U"J3 է տալիս հեղինակը {այլ
ո t.uni iïlniiu /'I' n ղներից յետոյ) , տարբեր կ.
այն կապւում կ արեւմտաեւրոպական ար-

մոյչներից մէկն է,

LLLtlII

„ր նկարաղարղոլԼ

լինի , Պատմաղիտական հ ե՚սաքրքրՈլթ,շե
է ներկայացնում ձեռադրի յիչաս,ակՀ
նը, ուլ, ցրիչն իրեն անուանում է
շող» ( բողոքող ) , ի հ ա կա դրոլթ/1լն
մամանակոլայ Սոստանդին կ։սթո, փ
սին, որին յորջորջ„լմ է

Հչրող^

! Հեղինակը բացատրում է, „
արտայայտոլթիւններն
ակնարկում
Մեծ Հայքի հոդեւորականոլթեան ղմ, ո
հութիւնլ, կիլիկեցի կաթողիկոսների՝ կա
թո լիկ Եկեղեցու հետ միանալու փսրձերկ
հտնդկսլ :
Տիչա,ստկենք վերջապէս

դրքլ։

էր հա յ կ ա կան ԵՒւՒ՚ւՒ ան: Պատմական վե
րոյ ի շեայ Հ ան զ ա ման քն եր ր րարա արում

բամնում ներկայացուած (իէ ■ ղարի
եանն երից մէկը, 1658 թ. այղ յ,,, րւմա
ւուբքը (synaxaire) մի իւրօըինակ նկա[
ունի : Այն պատկերում է Ա ■ Գրիգոր Լ„լ
ոալորչին, որի վերարկուն
ծածկում
պաշտպանում է Տրդատ թագաւորին
ԱչիԱն
թագուհուն :
Հեղինակ
նշում
է , որ
այղ
դիեր արեւմտեան՝
պէս կոչուած «Գթութեան» ԱստոԼսծա.

են ՝ որ 'ւՒմ՚՚ժ ան զրքարուեստի
ս/ահոլ անուան կարեւորագոյն նմոյՀներր Նի֊

մօր պատկերաղրո. թիւնից
ւած :

ր՜

Հ,եւլինակն ընտրել կ նիւթք դասաւորելու
պարզ ե տրամաբանական մ1' ձ7 ան ակ , ս.
բ ի շնորհիւ մա մանա կա զ ր ա կան ե աշխարԿադրա կան
մօ ա եր ո ւմն եր ր համրն V' ում
են : Նխ թր րամ ան ո ւած կ երեք խմբի: Աոո,ջ/ն եօթը էլ ործեր ր Կիւիկիայում ՄԱ* •-՝
ՄԴ* դարերում ե էլո,ր ո, ղս,ր դ ո ւած մաաI, անն hր հն , որոնք ներկայացնում են կխ
լխկեան նկարչութեան ո ,։ կէ շրթանն իր
,,,ի։ա։որ ո ւղղ ո ւթիւեն եր ի g մի քանիսոմ •.
Երկրո րց խո։ մրր բաղկացած՛ է (խ)՝ -(h fl •
ցարերի երեք ձեոադրերից ել մի առան,
ձին կֆից , որոնք ստեղծուել են Մեծ Հա
/‘Ւ mutրրե ր շրդաններում՝
Ակեզեւսզ ւլաւառում (Արզնկա} y Ազթամարում եւ Հա
յաստանի հո *-ալ* մասում : Լ» ս կ երրորդ
եօթր
ձեոազրերր
հիմնականում
ա ր տա զ ո լո ւմ են հ ա յ ւլ ր քար ո ւե ս տի ա J^1
ւ1երելքր y որ տեղի կ ո ւն ե դ ել Մէ • զարում
Ա ո ս էոանւլնոէ.պո լսում : Աքդ ^'մ^ք րամին
ներիդ ներ ււ ի ւ֊բ ւււքւոն չ ի է.ր լ ո ւշար ձսւնր րար Լ իւղ ճօրկն ո ւս ո t. մնա ս ի ր ո ւա ծ կ ւլ ի տա կ ան
ում ե^էէս րնզ ո ւնե լի եղանակով*
ձեռազրի
վիճակի նկարազրութիւնիդ յետոյ տրւում
կ նրա պա տմ ութիւնր { յ ի շա տա կա ր անն Լր1'!ք մ!>ջբերումներով} ՝ ր ո վան դա կո t թի ւ^ր (նկարների զ ան կով} եւ հուսկ դե զար
ուեստական քննութիւնր՝ ոճի եւ պատկե
րաւ/րու թե ան ( iconographie} վերյուծոէ թե ամբ :
Ւ՚^րՒ

Որ^ւԷսւ/ի ւլ րւսխօսու ո զ դրքի արր^ կքր
ճիշդ զնահատոէ ի անհրամեշտ կ նշել n/ty
ե թ k Ա^յ թ /' /
ս /• հ tu t աքա ծ ո յի ձ եո աղբե

A

r

է

փոիոամգ,.

BWlhlWith

քիկիսյ կաթողիկոսութեան
սեւիականութխն,, չեն ՝ աJf պահւում են տարբեր դրրադարաններում , մասնաւորապէս Արեէ ան /'՝ Ե,, ո ւ սա զ կմի , ՀԼենեւոՒկՒ եւ .Լ/,էն.՝
նայի մատենազ արաններում : Ա*րան սլկաք
կ աւելացնել՝ որ մինչեւ կիթ՝ դարում Ասի
պատրիարքարանում եւ. ե կ ե զ ե զ ին ե ր ո ւմ
fi զան՝ մատեաններ իր շատեր ր էլորել են*
անյայտաg ե լ են օրինակ 1853 թ • Langloisխ
տեսած ՄԱ** դարի կ ի լ ի կ ե ան երկու Նոր
Կտակարանները եւ աւելի ուշ
դարերի
րա զմա թի է.
մա տեանն ե ր :
'/ եր9ա սլ կ ս ,
էիոքրաթիլ փրկուած ձեոաւլրեր ը Ս.,խ,
ՀալԷպ են ւիոխադրուել ել հանդրուանել
են 1930 թ • Լի բանանի ԱՀ՚թԼ՚ւի ա ս դխ.
էլում հ ա ս տա տո t ան՜ նոր աթոռու ,f : Պ ա in
du ւթիւն ից այդքան
տուման՝
հաւա քա
նսէն յետազ այում Հ ամա լր ուել է Իիկ Ո IIիայիր
// ո լ ի ր ոլան
04
մա տ եանն եր nt[ :
Այժմ ա յն սլ ա ր ո t ն ա կ ո ւմ կ 223 ձեռագրեր ՝
ո ր ո h ր ի ր մի քա h ի ս ր ն կար ա դար ւլ ո ւած են :
Լա լադս յններ ր' 18 հատ , կազմում են զրրախօս ոէո զ ու ս ո ւմն ա սիր ո լթ ե ան նիւ թր :
Հեղինակը հ ա յ ել մելքիթ տրուես տնե
րի մասնազկտ Ա * Աճ կմեանն արդէն յայտ
նի կլ, հայ ար ո ւե ս տաբանն եր ին եւ ֆրան
սախօս րնթեր^ ո զն երին Ա* ումանի ո լ հա յկական ձեո ազ բերի մանր ան կ արն ե ր ին նը.
ւ փրուած իր աոաջին թեզով ՝ որբ դրրոլկի
ձեւով լոյս տեսաւ 1982 թ* fl) : Այս ա շ.
իէատու թ իւնր մամանա կին արմանարել Էր
մեծանուն արուեստաբան հանւլուզեալ Ա *
ՏԷր-ն A ր ս կ ս ե ան ի ւլհա հ ատան քխ' ե.
7/ բա
խորհրդով Է , որ հեղինակք ՝ իր երկրորդ
թեզի համար ՝ լծուեր Անթ ի լիտսի ձեռադքՄրի ուսումնաս իրութեանր ; Լիր ան անե ան պա տեր ա զմի ծանր սլա լմաններում
կատարուած ույդ զնահւսւոելի աշիւատան
րի ար զ ա ս ի քն ահա այսօր յանձնուած կ
լէնթ ե ր ր ո ւլ ի դա տ ին :

ր՜

Գիւ րին է ըմբոն ել դրախօսուող ուսում,
նասիրութեան դիտական օգտակար։,լթի,.
նը. այն ծանօթ ա գնում
է նոր ,լ„րծևրի
հետ, որոնք ներկայացուած են խնամքւկ
ե, ճիշդ տեղաղրոլած իրենց պաամամր.
շա կ ո ւ թային ել դեղարուեստական ,թա.
պտտի մէջ, շնորհիւ հեղինակի վերլոլ.
ծո։ իմ իւններ ի ստուդո ւթեան եւ դիտողու.
թ ի ւնն ե ր ի կ շո ադա տո ւթ եան :
մ*

Sylvia AGEMIAN,
enluminés

Գրքի ներշնչ ուած տռս^աբանը ՛քթէ (
Ն* Ա* Ա**սրեդին P* Աւսթուլվւկսսր y որյւն
տրդկն պար տա կտն կթեք -ա յլ բարձլւար.
*^էք tf tt բծեր ի շարքում -.Ա պահունի հայ.
կական
մանրանկարներին
նուիլա լան
ո լսումհա ս իր tt լ թեան համար'
Ա . Տ(ր.
Նեըսէ սեան ի հ ե դին ա կա կ զ ո ւթեամը (3):
*1/ախաձեո.նո ւթիւններ ի ի՛նչ ար ամաբանա,
կահ
եւ
զեզեդիկ
շար ո ւնա կա կանու
թիւն * * * : Ա անա t ան ւլ ՝ որ Ա . Տկր-ներ
ս կ սեանի յի շա տակը ներկայ կ այստեղ ևե
ն ր ան կ ձօնուած այս հատորր:

Manuscrits arméniens

du Catholicossat de Cilicie,

Antélias 1991, Préface de S.- S. le Catholicos Karékine 11. Edition du Catholicossat
arménien, 158 p., 122 pi. h. t. dont 24 c.
et 98 n. et b.
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Հ.

tnn t թ ի ւնը (2) : Հլ քեւլ ու նրբադեդ մտա
հանը առաջին վկայսւթիւններից կ ՀռոմւԼ,սյՒ ձեռադրատան՝
ոստան դին
՚Ա,
կաթողիկոսի օրօք ապրած վերածնունդի
t! ա ս ին : ցԼեռւսդրա տո ւն ՝ "fl* *ւ*ր տա ւլ ր ո ւթիէ.նր Աո ս լինի հետ հասնելու. էր Ււ՛ դաղաթն Սէ ՛լէ տին = Հեղին ւս կն իրաւացիօրէն
դիտում էՏ որ մարդկային պատկերների

որոչ
անհամիս չա ւի ո լթի ւնն ու ծանրու
թիւնը կիրակոսի ն կար շո ւթ ե անլ, բնո
րոշ թ եբութիւններն են } ո բոնդ սսւկա յն
մեղմացնում են եր անզ ա սլնա կի (palette}
տաքութիւնը ( կար մ՝ր ի y վարւլադոյնի եւ
նա րնջա ւլ ո յն ի շն որ հՒ) ու ներդ ա շնա կո լ_
թիէնը Հկապո յաների եւ կարմիրների հա.
ւա ս ար ա կ շլւո t թիմեը) y եւ ոսկե դոյն խորքերի 11,սւյլր* Աոլ-զիչ է ձեռադրի պատմ ութի.նը, որ d անրամասնօր կն հաղորէէում l/հ նրա յէ՛ շա տա կաբանն երը : Այդ
պատմութեան առանց քր կազմնւմ կ րարձէւրՐևրդ!քիների անխախտ հ ա ւա աար մո t.թիւնը իրենց մատեանին : Միայն ծայրայեւլ ադքաաութ իւն ը կաբոզ կր ստիպել՝
Որ Աւետարանը ծախուկր հարուստ Աաանա դին երին* put յդ տմկն անդամ ՝ մեծ ղոհ ո զութիւնների դնով՚ ՝ Աւետարանր
ետ
էլնւում կր ու վերադարձէ ում իր հայրե.
^է' Հ^յւ՚Ը՝*՝ այղսւԷս մինչեւ 1909 թ* Ատանայի ջ*ւ»րղր , երր Աւետարանր էիոխաղ.
րուե g Աիս՝ այնուհետեւ Հա՜լԷպ ել. վեր
ջապէս 1930 թ •՝ Աձւթիլիուո՝.
Աձւթիլիասի
հաւաքածոյի կի ւիկեան
երկրորդ կարեւոր
ձեռաւլիրր 1293 թ*
Նոր կտակարանն կ՝ որ դրուել կ Ս սի
մօտ՝ Մ եծա լրում ՝ Հեթում թադտւորի օրօք ՝ այն ող բերդական
պահին ՝ երբ եtf ի սլտա կան զօրքերը նոր աւերել կին Հը.
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ուեստի հետ: խերուած զո ւդւսհ ե ռները որոշակիօրկն մատնանշում են ՄԳ • դարի
առաջին կէս ի իտալական շրջանները* P րնականաբար հարց է ծադում ՝ թկ ինչպէս
Կի,իկիտյու.մ ստեղծուած
մի ձեռագիր
կտրող էր ստանալ իտալական ոճի ման.
րանկարներ :
Աի վարկածէ համաձայն
մատեանի նկարազարդմանը մասնակցել
Ե 1՚լ1՚կՒ"յ լա՚սին հաստատո,թիւններից
մէկի նկարիչը : Իսկապէս դիտենք , որ քիր.
րանչիսկեաններն
ու
Գո մինի կե անն ևրր
ներկայ էին Կիլիկիայում d-Գ- դարում՝.
Սակայն Ս . Աճէմևանն աւելի հակուած է
մտածելու, որ երկրորդ փուլում մատեա.
նը ծաղկուեչ է Իտալիայում ապրող մի
հայ նկարչի կողմից , այնտեղ հաստատ.
ո, ած բազմաթիւ հայկական վանքերից
մէկու,!-, էլ „ր այդ նկարիչը կ(,ել է տե.
ցական դե ղար ո ւե ս տա կտն միավայրի աղ.
դ Ցցութիւնը , Իրօք յայտնի են այղ մամա,
նա կա շրջանում Հայաստանից Իտալիա ո,,
ղալ, կուտէ, ձեռադրերի դէ պքեր ՝. Այնպէս

Ո՝յդ առընչսt թեամբ աւելացնենբ ՝ n
Ււ՛ աշխատանքի րնթաց քո ւմ Ա • Աճկմես
արժանանալով
Ա* Տ էր-Ներ սկսեահ
վստահ ո լթեանը ՝ թ ոյլա աո ւո ւթիւն կր րշ
աացել օդտուելոլ նրա արխիւներիդ* nu
տի բնական կր ՝ որ մեծ գիտնականի ե
յ^տոյ i Ա * Աճկմեանր ստանձնկբ այ
ար1սիւներր կարզի բերելու /լ մոլաբ tpi
ւ^ր ։ Ա*րան Կե տեւեց Էլ աւելի բարւլ «
պատասխանատու
մի
յանձն առուիք^
— հրատարակութեան
պատրաստել Ս
Տէր-Ն երսկսեէսնի վերջին ուսումնասիրոէ
թիւնը նուիրուած կիլիկեան մանրակդ
կարչութեան ամբողջական պատմւււթեւե
^fL )որ հեռադիր էիիճա կում կր մնացել՝.
սօր կարող ենք ընթերցողին ուրախաց^
աեդեէլացնելու/ ՝
որ մեծ
ւլ իտնակա^
կեանքի պսակը հանդիսացող այդ հիմնա
էլան աշխատս ւթիւնլէ ք 000 նկարնեբաԼ
բուստ} ՝ Ա * Աճկմեանի ջանքեր ի շնոբ^[՛1
արդէն յանձնուած է տպագրութեան
Հարուարտի (Ա. Մ- Ն *} հրատարակչէ
թիւնր նախատեսում կ այն fnJu ընծայէ
1992 թ • րն թա g ք ում *

Գրեց'

ՊԱՏՐհԿ

ՏՕՆԱՊեՏեԱՆ

որ այս հետաքրքրական հարցը մ՛նում է
աո եղծ ո ւ ածա յին *. * *
Ս ■ -Աճէմեանի ուսումնասիրած բոլոր
մատեանները չենք կարող այստեղ յիշ,,,.
աակել : Իչենք մ՛իայն մի քանիսը : 129g
թ ■ Կիլիկիայում արտադրուած Աւետս,,
րանր այն ի ւ րայա տ կո ւթիւնն ունի, „ „
ա. ես,.սպանիչների դիմանկարները մատ.
եանին մամանակակից չեն, այլ աւե լաց.
Աւելեն յե տաղտյում, Հեղինակն ապացու.
!,".մ է , որ շնայած այղ պատկերներ ր
ոռկան շրջանի „ճն են յիշեցնում, իրակա.
նում d-կ՝ ղարի ղործեր են, որոնց հմուտ
լարիչը հաւանաբար ապրել է էոստանղ.
նուս,,,լս,,. մ եւ ենթարկուել է այդ շրջա.

(1) Տ. AGEMIAN, Manuscrits arménien
illustrés dans les collections de Roum(,n,e’
Bucarest-Antélias, 1982.
(2) Աւետարանի որոշ
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Շար - Ա. էջէն)
ղլլակւէւն ղպրոէյ > գործ ու հեղինակ իր
ղԳսւնի՝ ժամանակի ՝ հասարակարգի կում
պւսւոմ ու թէ. ան ծնունդն կ : իսկ րան ի որ
դրական երկի մր մկջ յայտնուող հակա
սութիւնն!, րր
հասարակութեան
հակա,
սրւթիւններն են , րանի որ հեղինակին մ ր.
տահոդութիւններ ուն հայելին է գրական
երկը , քանի որ դրական երկր կր ք1 [••ի
դրողի կեանքէն ՝ եւայլն՝ դիւրաւ կ'Ը^րըոնենր , որ րննադաաական ան վի ճ ելի
ստորոդութիւններու
յարատեւ
գ՜ործա
ծութիւնը կր հասնի միշտ նոյն արդիւն
քին եւ այս արդիւնքին կրկնութիւնը կը
ստեդծկ դիտականութեան պատրանքը։
Jtլծանակը փակուած կ՝ կարելի կ
սկս/.լ :

ծ/»/' կր խօսիմ քննադատի անձնական
փորձառութենկ ՝ հեււու եմ «ենթա կա յա.
կանդ կամ «տպա ւոր ա սլա շտդ քննադա
տութեան մԸ ( որուն մօտիկ կ Q » Qշու
կան} Փրուստի՝ Տիւ թոսի հունով) փա
ռաբանութիւնը ընելէ յ ԱՀնձնական
փոր
ձառութիւնը իմ եւ դրա կան երկին իւրայատուկ հանդիպումն է՝ սէյ*ն՝ որուն շընորհիլ. կը միանամ անոր ՝ առանց նոյնա
նալու՝ քանի որ ընթեր րման արարքը չի
մոռնար որ կար դացածը դո յո ւթիւն ունի

'էնսադատ գիտակցու.
թիլնը գիտակցութիւնն է ուրիշի ւիորձսս
ւաւրեան որպէս ուրիշի : Տրամախօսու

դրսու թե ան մ է ջ :

թիւն մը :
իննա դա տա կան գրա կան ո ւթե ան մէջ
անձնականութեան էս ափ ան ո ւմը ՝ դրական
երկերու մ օտեց մ ան այլագունութեան՝ ‘էի՜
[՛ար հակասող կամ մասնակիօրկն րԼ[,ԸԱ1Ը
ս,մրողջացնող մօտեցումներու հերքումը՝
ապա կեդրոն ագո լած տեսակկտներոլ ջթնէումր քննադատութիւնը կը գրկեն առճւսկաաման րա ր ի քն եր կն ՝ ինքրլինք մ տած ե-

1,,Լ եւ անշուշտ

քենարկմամբ
նււրոդելոլ անհրամեչտ փուլկն :
7ա7. ^։ոյն էսօսքը բոլորի
մանր մոլ՜նր՝ ո'չ կական ՝

ինքղինք
//*իասլա-

բերնին մկջ՝
լո լա անց քա յին

նուազագոյն տարբեր ո ւթի ւնն եր ո վ : //,1,,ո1,Հ> րդուհայ

դրական քննա դատս ւI իւհր եւ նուազ
բացայայտ
կերպով
փի1 ո քուեայ գրական քննադատութիւնը։
կր սկսի քննադատութեան տա գնա.
ԱԷԸ> կում ինչ ոը քննադ.տաներր կը կոչեն
ա,էնապ . թրքածն Էսօսուած կ մեր
մկջ
յո մասիս աււանց որ վսնդրոյ առարկայ
^այ ո՛չ թկ քննադատներու բացակաJ թիւ-նը այլ ղանոնք
որպկս անհատա
կդ նոլթիլն ջնջող դաղափարախօսութիւ1Լ • թնն ա դա տո ւթեան տագնապը եր րե ք
մեր մ oui [դարձաւ
<
մեթոտի ՝ սկզբունքի ՝
ան
վիճ արկում ՝
իսնդրականա’ տյսթւքն դրա կան երկին ու քննա1տէո գիտակցութիւնը կ ամր^ւ ղ դագաւներոլ^ սքեմաներոլ կամ յղացքներու
f Jp ո լ.մին ; իսկ քննադատո ւթիւն մր որ
< թնդրա կանացներ դրոյթներ , ա յ լ կը

ուոհի Կալանդներու^
խախուտ յենա^ներոլն^ կրնայ միայն
կրկնել ինքք՝ ս,է,,կարող բռնելու իր միջոցներուն
Ո rlո.ւթ
Ոի
! ւ^ւն
Գ C «եր ո լր«-հ անհամաձայն
«֊ .
ո < t եր։
' I'ո
V' f :

՛l

՝*- LL Ulll

,
էսւ,ոի չեմ կրնար առնել հոս փոխա1րՀձ յարաէւե["'լթՒնլըկ »ր կը կ-պէ 7/'՜
7"'7' ^>ադատ„Լթլ։լնր ո՚չ մլ,այն

յ-ա.

մանա կա կից ին հետ՝ ա յ լ գրականութեան
հետ. ընդհ անրապէս *. ի ար ելի կ գ՜ուշակել՝
որ առարկայականի ՝ դիտականի պիտակը
թ՚քն իրեն վերապահող քննադատու1յ["նը կ'աղքատացնէ մեր դր ա կան ո ւթի ւնր ՝
ոչ միտ յն անոր
համար որ !լ արտաքսէ
այնտեղկն ամբողջ գործեր ՝ անուններ ու
ձգտումներ ՝ ա յ լ որովհետեւ անկարող կ
գրական ար տա դր ո ւթի ւնն եր ո ւ րազմա մա
կարդակ մեկնաբանութիւնն եր
առււվա ր.
կելու : Ավ կրնա յ Լո*֊ր$լի առնել *Է, ար եկաJJի ին ՝ Շնորհալիին՝ վարուժ՜անին եւ այ
լոց տրուած մ եկնա րանո ւթիւններ ր 5 ուր
մեծ փիլիսոփայ՝ մտածող՝ հայրենասկր
ու գրչիս տակ չեկող ուրիշ փառապանծ
որակումներ կը տողանցեն ՝ առանց
որ
նուաղադո յն չափով իբրեւ րն թեր ցոգ յա^ոգինք ներս մտնել այդ մարդոց եր կեր կն՝
հասկնալ՝ վայելել դրուածը։
J1
դրական երկի մը ներքին
լուսաւոր ման
եւ նորովի ըմբռնման ‘քայ^յք ‘^ր կաJ ) ՈԸ
կր վրիպի մեր քննա դա աո ւթեան իմացա
կան դա չա կն :

Կու_ււքյերու_ն այլակերպումը
փա ղա փ արա Էսօ un ւթի ւնն երը էլ ա ր տա գ՜
րեն յաճախ իրենց դաղափարա յին ենթա
համակարգ՜երը՝ որոնք կը միտին տեսու
թեան եւ իր ա կան ո ւթ ե ան ՝ հոս' դր ա կա
նո ւթեան միջել յայտնուող ճեղքերը գո
ղելու ՝ սլզտիկ տագնապներ պա ր տկելո ւ ♦
այսպկս կ որ հասարակութիւնը կը փո
խարինուի ժ՜ո զովուրդով ՝ անշուշտ «մերդ
ժ՜ողովուրդով այլապկս չարչարուած pu,JJf
բաւական ՜տոկունութիւն g ոյց տուող հա.
սարակաց գաղափար
մրն կ մեր քննա
դատներուն մօտ։ Հարցը ի հարկկ չի
վեր աբ ե1՚1։Ը մ ո ղո վո ւր դին ՝ ա յլ ասոր գ՜ա
ղափարին յ Այսպկս
«'ինն ա դա տո ւթե ան
տարեգիրքդ ի մը հեղինակներէն մին կր
դրէ - «Զէ՞ րր , ի ‘LkP?_nJ, ՂԸ"ղ1՛ խնդիրն
ու կոչումն է ձաոայել իր մողովրդի լա.
ւադոյն ձգտումների իրա դո րեմանր , այն
պէս արտացոլել անցեալ ու ներկայ կեան.
ըը, Ոը դրանով մզի նրան ամէն տեսակ
սլայյէսւրի ու յաղթանակի *. 3իշենք մեր
անցեալ րո լոր մեե բանաստեղծների օրինակր :
(ի ո զո ՛էր դա կան կեանքի ամսլլիտուդներով է պայմանա ւո ր ո ւել նրանց ըստե դծա դործա կան կեանքի րնթացքն
ու
բուն անհատական կենսագրութիւնը : 3l՛չենք Ւ սահ ա կեանին , Տէրեանին , Զ՚սրեն.
ցին : "Ս"թն չաղի անուրջներ թ' {որ կեանքի
զարմանալի արձադանղն
էր) հեղինակը
գնաց դէպի Երկիր նայի րի մորմոքի
ու
հաւատի երդը : / (իող՚՚վրդի կեանքի արտաց ոլո՛մը սլո կղի՛ս յի մԷԼ այսօր էլ մը.
՛հում է մեր բանա ստեղծութեան կար եւո.
րաղոյն խնդիրը^ (3) ! Այս ամբողջը կը
արուի
իբրեւ- անվիճելի
հաստատում :
\յա ի՛ա դա ս ո ւթեան մէջ հարցումը
զուտ
հոետորական պաշտօն մը ունի- «էէ՞ որ »
/' '[երջոյ- - .» : Ապա կու դա յ «գրողի ի՚լ՚եդիրն ու կոչումը», որը կրկնակ զաղա,
փար է , եւ որը սակայն կը որոչադրէ թէ
խնդիր "Լ կոչում նոյն բաներն են եւ եր.
կուքն ալ դրուած
են «ծառայութեան»
դիրքին մ է ջ : քննադատը չի նկատեր , որ
այս ծառայութիւնը կը ստեղծէ ենթար.
կումի յարաբերութիւն մը, որուն տարածուած ըլլալը ըն դո ւն ելի ո ւթ ե ան ազդակ
մը չէ երբեք : Իսկ ենթարկումը ուղուած
է} քանի
"ր «մողովուրդ» ղաղա՚իարը
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դրուած կ իբրեւ գ՜երագոյն արժ՜կք՝ ինչգյկս Աստուած ՝ կ ր երբեմն : ^*ր ո ղը կս չչ
ուած կ ՝ մո ղո il ո լր գ՜ի լաւագ՜ոյն ձգտում
ներ ու իրագ ործ մ ան ծառա յելու ՝ ա յնպկս
ինչպկս ատենին
կո չուած կ ծա
ռայելու դասակարգային պայքարո ‘Լ ւ-ր ագործելի յաղթ՜անակին* Շահեկան կ ա յն
արագ անցումը ^անհատական կենսագրութենկնդ ՝ որ առանց որեւէ փաստարկումի
մեր բան ա ս տ ե ղծն եր ո լ կեանքեր ը կը սլա յմանաւորկ զժողովրդական կեանքի ամպ.
լի տ ո ւդն եր ո վդ *
'քննադատը կնանցնի մ ո.
ղո վո ւր դէն գրողի կեն ս ա դր ո ւթ ե ան , կ1Հհսադրութենկն դրական երկի ընդելուղու-

ու վտ ան դա ւոր ստորոգութիւն կ ՝ եւ անոր դրա կան քննաղ՜ա տութեան մկջ խրիւդր ա կ ան ա ց ո ւմը
համարմկք կ ա ղւյ՜ա դա լութ եան ։
վ չի գիտեր անոր փառքր եւ
բ՜ախտը։ Ա ա կա յն կ}արմկ մկջբերել մեր
մէկ այլ քննադատի հարցադրումը» «ճր
րողի մեծութիւնը ynJ*J տալու համար
սլկաք կ որոչփլ ա յն յար արե ր ո լ թի ւ1ւը ՝
որի մկջ նա մտել կ իր նախորդների ու
յետնորդների հետ՝ տես նել ա յն, տեղը ՝ որ
նա գ՜րաւում կ գ՜րական ընդհանուր շղթա-

մին ՝ գ՜րեթէ մեքենայական ձեւո ■Լ- V-JL
հարց նաեւ' որ անցեալի գրողներու յիշա տա կումը տեսակ մը վալէքսրբո g ա յին
յիշատակում կ՝ քանի որ հիները կր կո
թողս լին որպկս օրինակելի ՝
սլաշտելի ՝
կրկնելի
տիպարներ իրենց օրթնտկելի
կեանքեր ո il : վերջապէս'
քչննագ՜ա տր կր
հաստատէ իրեն համար րո՛ ւն խն ւլ ի րը .
Հմողո վ ուրդի կե ան քի ար տաց ո լու մը սլոէղիա յի մ ԷՀ» • ինչ որ այս բոլորին մկ9
մեծապէս ուսանելի կը մնայ այն ալ բա
ցայայտ՝ բոլորին
համար ընդունուած
իբրեւ թկ ճ շմար տ ո ւթ ի ւնն եր ո ւ վերակո
չումն կ ՝ որ դի տա կաՀն ընթացքով մը'
որեւէ ան հա ut ական
շեշտէ զուրկ քննա
դատ խօսքը կ^ ա ռա ջն որ դկ : ի}օսքին հո յակասլ չկ զո քո ւ թի ւնր կր ս տեգծ կ մ իա յն

ul- բուն էութիւնը կա պո ւած կ մի ուր/՚չ

հրւետոլւակսւն. գիսւականււՆթիՆն մը :
«(/• ո ղո ւթւ ւր դդ գաղափարը ՝ ինչպկս ներ
կայիս Հ^ագդնդ ու հ,ա զգ՜ա յինըդ ՝ այնքան
առաձգ՜ական են եւ կ^ արտօնեն
այնքան
րաղմա տեսակ ձ եռն ած ո ւմն եր (jtlCltlipulcVtion) ՝ որ կրնան նրբանա լ ։ Որպէսղի իմ
խօսքը թւ կա տուի միակողմանի ՝ օրինակ
I՛ սւի ւոի առնեմ ան ս պա ս ելի տեղէ ՝ Qշակտնէն որ հվվփխւռքը եւ իրաւ բանաստեգծութիւնը Վրսհան թկքկեանի առթիւդ
հատորին մէջ կը յայտարարէ •
ը հա
ւատամ որ ամէն իրաւ բանաստեղծի հետ
իմ մ ո ղո վո լր գ ին աս ու ան մասը ելեր կ
ս տ ե գծ ա դործ ս ար աո ւռի ՝ ըրեր կ ա յդ բա
նաստեղծին մէջ իր երես ներ կն աս ու ան'
աւելի յստակ
յատկանշեա լ ու տպա ւորի չ ՛ Ասւէ ա ձրի վա ր գա պե տա մո լո ւթի ւն
մհ/Îz ալ չեմ ուզեր որ մկր տ Էհtjui1 մ
պարտաւոր էք կործանել Բուրեան ը՝ Պէշի կթա շլե անը ՝ Մեե ար ենց ը ՝
1Լար ո լմա
նը՝ [մ կքէ եանը՝ կամ'
ատոնց ըհդմկջկն
կւորւլւոլ էջ^րր ձեր մո ղո վո ւր դի հոգիին :
Ամէն իրաւ բանաստեղծ իր մեղքերը պար
տական կ իր մամանա կին . . . ու իր արմանիքները իր ցեղին՝ որ հոս համայնա
կան բառ Դ չէ^ ա յլ րն ա խօ ս ա կան ա րտայայտութիւն î հասա ^ծ են մեզի՝ Հ*11,]
հոգիին կելւպսւթանքներէն արեւմտահայ
քնարա կանո ւթեան ճամբուէ՝ որոշ վկա
յութիւն ՝ բի ւր ե ղաց ո ւմ ՝ երեսա կներ ։ Ա֊
հա կականը ինծի համար ♦ • •» (4): Ուրիշ
տեղ Օշականի քննադատութեան ներքին
լարերու
քննութիւնը ըրած ԸԱ_աԼՈէՍ
ղան ց կխառնեմ մանրամա սնումը դիտո
ղութիւնն եր ո ւ » նշմարելի կ որ հ,Համապատկերդի գրողին յղացային համակար
գը անհունապկս աւելի նուրբ կ քան մեր
Հքննադա տո ւթեան տար եդրքիդ դր ո ղինը ՝
այն միակ պատճառով որ առաջինը մոգո
վս ւր դի եւ ի մասնաւորի Հայ հոգիի իւ.
րայա տո ւկ բնազանց ութիւն մըն կ որ !լ են
թադրէ ։ Այլ Հարց' ատոր կրկնութիւնը
եւ (ճշմար տաց ո ւմը) Օշականի հ ետեւորգներուն մօտ՝ որոնք ուսուցչին գտածը
վերածած են աշակերտական լոզունգ՜ի ։
Ատոյդ կ միայն այն՝ որ առաջ քաշուած
Հայ հոգիին մէջ կը լուծուին մեր բա
նաստեղծներուն անհ ա տ ա կան ո ւթի ւնն եր ր ՝
կը ջնջ՚՚ւին հ,կեն ս ա գ ր ա կան ՝ մանր ո ւքն ե.
ր ըդ ՝ 1լ անյայտանան երկերը ել կը մնան
միայն հայ հոգիին կերպարանքները։ հ*րբույները՝ երկերը ջնջելու փութկոտաթիւնը ի վերջոյ կը ջնջէ նաեւ գ՜րականու
թիւնր՝ որը»»* ի *[փրջոյ սեւով ճերմակի
վրա յ դրուած րան մըն կ։ ի հարկէ երր
Օշակ անի jfcz.111!*՜ բնա զանց ո ւթի ւն ս
կբ
զետեղուի հոն ուր իրաւունք ունի գ՜ոյու
թեան ՝ րսել կհուզեմ դրողի ^UJPHի [[‘^՜"՛՛
նա կին մէջ՝ որ կ դրականութեան պատ
մութեան վիպականացումը ել ստեղծու
մը ս տեղծարա բ քեն ա դա տ ո ւթեան ՝ հոն
ուր կը դա դրի ըլլալէ ճշմարիտ կամ սուտ
եւ կյւ դառնայ ստեղծումի
հիմնանիւթ՝
ա յն ա տեն կր մնա յ քէնն ա դա տ ո ւթի ւնր շա
հագրգռող տարր •

«փողովուրդդ ՝ «Հայ հոդիդ՝ Հագդդ իտկալ դո յո ւթի ւնն եր կն զատ կա յ տակաւթե
՜«Հայրենիքրդ եւ ասոր ւի՜ակիդ զգ՜ացում
Հհայրենասիրութիւնըդ՝ որուն դ՜ոյնը՝ներ.
կայ ո ւթիւնը կամ ոչ ՝ կր երբեմն
է/նչ
չարաշուք եր կփ եղկո ւմն եր ո ւ տարաւ րԱփ իւռքը։ «Հա յր ենիքդը բաւական դմուար

յ[-

•քէէ, ա յս ինքն'

ւշտնել ա յն .կականը

//Նշ աւհլացրել է նա ի։ ո ր դն Լր ի վաստա
եւ թ ո ղե լ յետնորգներ ին ։ ['այց այս հար-՛
խնդրի : ի^նչ յարաբերութեան մկջ կ նա
դտնլում հայրենական կեանքի հետ' ար
ուեստի տեսանկիւնից ՝ քանի որ ամէն մի
ազւլային գրականութ՜եան բուն էութիւ
նը ա զդա յին կեանքիւ
է ՝ կենսւյանսւկսւն

հերոսը՝ հայրենիքը իր թ^զմարովանւյ.սւկ
գրսեՆորոՆլքներով» (5) : Անտեղի է հոս
խնդրոյ առ՜արկայ դարձնել որպկս սոս
կական ճշմարտութիւն տրուող հաստա
տումը* սակայն երբեք այնքան յստակօլ,էն
եւ անպա տա ս էսանա տո լ կերսլո ւէ շկ
գրուած դ[*ոդի) մասնայատուկ դրական
երկլ, , անհատէւ ջնջումը որքան այստեղ՝
ուր քննագ՜ատէւ անիմանալի
որ ո շո^՜մո ւէ
հ,հայրենիքըդ կը դառնայ գրականութեան
միակ հերոՀսը։ Ահաւասիկ «Հ ա յր ենի քդը
ել անոր միստիքական ւէերացումր մոնիս
տական ս ո ւպս տ անց էւ դերին մկջ յ

Պրոլետարիատ՝
դասակարգ՜՝
ժ՜ողո
վուրդ ՝ հա յբենիք ՝ աղդա յին ոդի ^,ո J1՛
իտկայլին ու կուռքին յաջորդական այլափո խութիւններն են եւ անոնց վեր ա դրըւած գ՜րական քհնն ա գա տա կան սլա շտօնր բա
ցարձա կապէս միանշանակ։
Ատորոգ՜ութիւն մբ' որուն չափով կբ չտփուին դրակւսն երկերը։ Ա ա կա յն եթէ որեւէ կը[*“
թանքի
կողմէ էւ գործ դրուած յղայյթ
ն ե րլւ շեն ո բոշա դրուիր կը մնան գռեհիկ
հ ա ս կաg ո ւթէւ լեն եր ՝ որոնցմո ֊Լ
է. արելի է ըմբռնել եւ որոնք կ յ, հեգինակա.
ւյր1յեն դիը^1^ է՜ՒԸաԸ էո Ղ. ս1ա շւո օնն եր ր :
'քննադատութիւնը՝
ինչպկս դրակա
նութիւնը՝ կրնսմ յ հեշտանալ առաջուրնէ ո ր ո շա դրուած' ղուրսկն որոշադրուած
ղա գ ա փ արն եր ո ւ ՝ կաղապարներու ՝
հրա
մայականներու ընձեռած ու փա կա ծ կա p
ուածներուն մկջ*. ի^նչ քննադատութիւն կ
այն՝ որ 1972-/»ե էոյս տեսած գրքէ՛ մր հտմա ր ինքն իրեն կ'ար տօնէ յղուելու անց
եալի աւանդներուն՝ որ կր ներկայացնէ
իբրեւ » » »
անէս ո ւս ա ւի ելէւ
օր ինա շափութիւն : Այսպկս' կբ մկջիւերեմ՝
օրինակ
մր յ շա տ երէն մէկը. «Այլա ս եր ման սան զ՜
ղա մա տեր ր ''Ասֆալտվում {Որբ ու ն[՚ւ՚ վէ.
պը)
սահմաններ չեն ճանաչում ՝ ստա
նում են այնպիսի
հ ա մեմա տո ւթի ւնն եր ՝
որ էսորթ են հտյ դրականութեան եւ անց
եալի ՝ եւ ամենամօտ' արեւմտահայ utւա նդներին . . .» (6) : Եը էսն ա յ եմ iTtituց ե ւսլր : րիւս տա պար տո ւած վկպկն ո՛չ *^էկ
գ՜ա ղաւիար կը արուի ընթերց ո ղին ՝ որուն
Հսեռային իմաս տասիրութիւնըդ նոյն tuտեն կր քնն ա դա տ ո լի ։
'ինն ա դա տը իր
հաստատումը կբ փորձէ հիմնաւորել տ յն
հանգամանքովդ որ իրը թէ այլասերման
սահմանները էսորթ են
դրականու
թեան եւ անցեալէւ եւ արեւմտահայ
աւանդներուն ։ 'իննագ՜ա տի դի տա կց ո ւթի ւնր
կ'> անդրագ աոնսմ յ արդեօք կատարածին՝
րսել կզուգեմ մոգական ի^ն չ էլա ւա ղան ո վ
աւանդները կր վեր ածո լին չա վւ ա h hl- ՛=ին չ ո0 ւ աւանդներէն հեռացում մը այլա
սերում կը նկատուի ։ 'իննադատը չի^ շրվւոթել, դե գ ար ո ւե ս տա կան էւ ձեւաւորմ ա h
մա կա ր գ ա կ ր եւ րար ո յախօս ա կանէւ մա
կար էլա կր ՝ որոնց
յար աբեր ո t թւ՚ւնները
11՛ չ մեկին են, ո չ "1 լ այսպէս թափան;/ իկ
ու ■Ա' ո ւղէէ J 'ինն ա էլ՜ա տը կ^ան գ՜ի ւոա հա յ որ
«աւանդներկնդ հ եռացումը կը կագմկ բո
լոր արդի ւլ ր ա կան ո ւթե անց յատուկ երե.
! ո յթ լքր ՝ որ ան դեղարուեստական հարց
մրն կ (որ հարցի չ իմացութեամբ կարելի
կ անշուշտ
լուծարքէւ ենթարկել՝
սա
կայն* * ..) ՝ ‘uju մասնաւո րեա լ սլարադտյին' Արբունիէւ ւէ կ պ ր կր փորձէ եւ 1լու՜ւլկ
ն մ111*11
հեռացում : ի այց քանէւ որ 111յդ
ւէկ ւգ ր կ ր դրուէէ Հայոց լեգուով ՝ հնարա
ւոր չէ& մի էժ կ ւսյդ «հեռացումնդ m «ա յլասերումըդ այլապէս
մտածել։
'իննադատ գիտակցութիւնը կրնսմյ ապաւՒ1՚Լ
աւանգներ ո ւն եւ՜
չմտածել նո.
Ը ո '//' :
Ը ս տ երե ւո յթէւն '
քննադ ա տ^էե.
րու ամբողջ փաղանգ՜
մը չի վարան l՛!՛
ինքն իրեն վերադրելու
«սլա տա ս էսանատու գործը՝ որ առընչւում կ դրակա^ւ շափ ան էւ շն եր էւ պահպանումը» * ♦» (7) ։ Ամէն
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Մ Ի Տ Հ

դան գրողական ի՛ր ւի որ ձա ռո ւթ ենկն եւ
ճշմար տա սաց ո ւթեան փոյթէն
չտառա-

/,ւ,չ անշուշտ ըս ո ւած է ջ որով ըն^երւյո.

“1/՚ն :

ղը հարկադրուած կ կամ հակս Լած կ մըտածելու՝ ոը կան դրական հաստատուն
ե ւ ա ն՚ԼՒճեւՒ չա փ ան[/ շն եր ՝
տեսա ՛լ մԸ
ճշմարտութեան պահակներ ՝ եւ քննադա
տութիւնը ղերծ Եսկ*ն) հունկն , անձկն
ու դկմքկն կր վայելէ [լրաւքի ճակը
ղ['“
ւո ութ եան յ

Ւրաէլսւն քնն
քննա
Գրական
ա դա տ ո ւթե ան րն կր կո ւմր
դա դ ա փա ր ա խօս ո ւթի ւնն եր ո լ առջեւ կամ
մէջ, անոր ծառայումը գրականութենէն
դուրս եդող հ անդանա կն եր ո ւ —օրինակ դըր ա կսւն ո ւթ ի ւնը հայրենասիրութեան գոր
ծիք—ջ մկ կ իւօսքութ դրական քննադա
տութեան ստրկամտութիւնը քննադատու
թիւնը կը վ երածէն զս սլումի ՝ ճնշումի միջ-ut- մը՝ ստրկացման դործիքի մը*. Ասիկա չառներ միայն դա սու կար դի՝ thnրԼովՈէ՜րդի
կամ լաւագոյն
պարադային

Այս տե ղ թուարկուած կամ յի շո ւած երեւոյթները ի հարկէ ամբողջական պատ
կեր մը չեն կազմեր ել արդէն իմ նպա
տակն ալ մա ման ա կա կիg հրոյ քննադատու
թեան ախտաբանութիւնը ընել չէ՝
ույլ
g ո յց տալ որ մեր քնն ա դա տ ո ւթեան մ եծutդո յն մասը ղա դր ած կ քնն ա դա տ ղՒ տտկցութեան մը համարձակութեան ՝ արիու
թեան ՝ վերջապկ ա
ազատութեան հրա
հանգն բ լյալէ ՝ դա ռն ալո վ տուեաչ գա
ղափարային ՝
դաղափարախօսական հա֊
մա կաբդեր ու այս կտմ ալն րէերաձեւա լո
րս ւմն ու կրկնութիւնը '.Անձնականութեան
պակաս՝ ծառայական կեցուածք՝ ենթար
կում եւ ս տր կամտո ւթիւն ՝ նախաձեռնո ւթեան բացակայո ւթիւն' ահաւասիկ քննա
դատ միտքը անդամալուծող ու ամլացնող
բա ւա էլան Հզ°ր ազդակներ յ

ա ՛էդ Ւ Դ“ P ա ղ ոյն b,ո h ալի ւԱէ տա դ ո '/ա h ա*եb
. ճամր
Տ ոկմաղիք քննա դա տո ւ թիւնր
ունի իր դա ղա փ ար ա կան դինան ոքը ՝ որուն
ամէնէն դիւրաւ նշմարելի եւ ինքղինք դե.
ր աղտն g հռչակած զէնքն կ կամ էր Հէւրա
կան ութ եան
ո.կ ալիս տա կան վերարտադ
րութիւնը . ♦ . սոցիալիստական ղադաւիարտ խօսութեան Գ^րքերիg» (8) î Գաղափարախօսո ւթեան սնանկութիւնը ա յոօր
կը քանդկ այդ դիրքերն ալ՝ սակայն վըստահ չեմ՝ որ քննադատութիւնը կը ձեր բա
ցատի Հիրական ո ւթեան վերարտադրու
թեանդ y արտացոլման համակարգէն՝ որուն այլապէս եւ աւելի գաղափարախօ
սէս կան
համա կար դի
մը ենթարկումին
մա ս ին խօսած եմ ուրի շ տեղ : թկ
արուեստները ընդհանրասլկս հ եշտութեամր
շկ Որ կրնան ղերծքւլ իր *ո կան ո ւթ են կն , Æi_
արուեստ - [դրականութիւն [սնգիր մր
դոյութիւն ունի՝ կասկած չկա յ ՝ բայց թկ
այդ թսդիրը իր մշտական լուծումը կը
գտնէ մեր մկջ՝ չմտած ո ւած կերպով ՝ վեր.
արտադրութեան կաղապարով^ ահ աւասիկ խնդրա կանը : Եր ա պա շտ ո ւթի ւնը [սորհըրդահայ թէ սփիւռքահայ դրականու
թեան մկջ կը կազմէ ի ս կ ակտն նախադր^աԼ Ը թՕՏէսԽէ մը՝ որուն շնորհիւ
ամ կնկն տարբեր
երկերը
կ I' դառնան
կա՛մ տարտղիր
Հայութեան
այլասեր
ման ՝ եւ կա՛մ անոր մաքառման ու յոյսե
րուն պատկերը։ h/ման տափակութիւններ սահման չունին ՝ բայց ինչո°ւ այլեւս
դրականութիւն մը կայ։

Մարդկային բնութիւնը՝ իր յաւիտենա կահ նոյ Խո ւթ ե ամր ՝ մոզովուրդը ՝ Հայ
հոգին՝ կամ ինչպկս 'վերջերս աղդային
ողին եւ ասոր առասպելները մեր դրա
կան քննադատութեան համար տեսակ մը
Հօրինաչափ ո ւթիւնն եր» են՝ որոնք կը վա
յելեն տեւականութեան օրինավիճակը •
Ուրիշներ ալ կան գեղեցիկը՝ ճշմարիտը։
Մամավաճառութիւն պիտի ըէէար ասոր
մասին վս՝օսիլը՝ սակայն պկտք է ընդու
նի/։ "F մեր իրականութիւնը արդէն [սո
րա սլկս մ ամանա կա վրէպ է
իր մտային
կերսլարանաւորումներուն մկջ*.
Երկու
հատոր տե սա կան ու քննադատական յօդ
ուածներ հ ր ա տար ա կո ղ արձակադիր մը ՝
ճ970-ին կը դրէ հ ետեւեալը. Հ^ատարելութիւնը րաg ար ձա կ հ ա ւա ս ար ա կշռո ւթի ւն
կ — տրամաբանականը՝ ճիշդը՝ ներդաշ
նակը եւ ամբողջականը։ Ե*- ա յն ՝ որ ամ
բողջական ներ դաշնա կութիւն ունի հա
մերաշխ կ ճշմարտութեան հետ ՝ այսինքն'
հր ^Ղտ1՛ ՈԼ՜ ht' մատչի ճշմարիտին* /։ ս կ
րացարձա կ հաւասարակշռութիւնը
կամ
ներդաշնակութիւնը ինքնին՝
դեղեց կութեան բանա լին կ : Գ*եղեցի կը ուրեմն՝
նաեւ ճշմարտութիւն կ՝ ե լ փ ո[սա դար ձարար j * Արուեստի գործի մը յաջողութիւ
նը՝ հետեւաբար՝ պկտք կ ֊փնտռել
այս
ւի ո [սադարձ յա ր աբեր ա կան ո ւթեան
Գրական այն երկը՝ օրինակի համար ՝ կամ
դե դա ր ո ւե ս տա կան որեւէ դործ՝ որ կը
մատչի այդ ն եր դա շն ա կո ւթեան կամ գե
ղեցկութեան ՝ կը հաստատէ ճշմարիտը։
Կամ' կ՚ըլլայ նոյն ինքն ճ շմար տութիւնը :
Եւ ուրեմն'
ճշմարտութիւնը գեղեցիկն
է» (9) î
խոստովան իմ որ այնքան մր
հասու չեմ նկատեր զիս այս տրամաբա
նութեան ներքին անձաւներուն թափանրևլու՝ սակայն տեսական ու քննադատա
կան այս փորձին հ ռե տո րա կան
ապա
ցուցումը ոչ միայն կը թուի անքննադատ
վերարտադրութիւնը շա տ հին դա դափ Ալր
ներ ու՝ այլեւ առաջարկուած գեղեցիկին
ու
ճշմարիտին անկիրար կելիութիւնը*.
Անտեղի է զբող քննադատէ մը պահանջէլ
ինչ որ չունի՝ յղացային համակարգ մր ՝
սակա քն /,ր.քէ կ' ակնկալենք քիչ մը աւելի
անհ ա տ ա կան ա g ո ւած դա ղա փ արն եր , որ

քննադատութեան պա շտօնին այս քընԽար կումը պիտի միակողմանի դաոնա յ՝
եթէ խնդրոյ առարկայ Հ_ըԼԼտ*ն դրակա
նութեան միջին լծակները։ h/կտտի ու
նիմ մեր լր ասփի ւռներ ր ♦ մամուլ՝ ձայ
նասփիւռ ՝ հեռատեսի լ եւ ղանոնք ղեկավարող պաշտօնէութիւնը՝ որ ամէնէն աւ: ! I՛
ճնշո ւմին
տա էլն են քա դաքա կան ,
կուսակցական ՝ խմբակցական ումերու։
Գրաքննութիւնը
վկԱէ J ա հոԱ՛
հը Երեէ-անի մկջ՝ սակայն անոր տարրեր
ձեւերը կան ղրաքննութիւն իբր թկ չու^հեցող սփիւռքահայ մամուլին մեծ մա
սին մկջ՝ ուր
խմբագրութիւնն երը կը
կատարեն
ղեկավարութեան
շահերու
պաշտպանի դերերը :
Գ*մո ւար կ երեւա
կայել՝ որ դրա կան կարգուկանոնը խրնդրական դարձնող քննադատութիւն մր կարել[՛ հ.ԸԼԼԱէյ> հսկողութեան տակ ղըրւած աղա տութ եան մթնոլորտին մկջ*. ]ըրասփիւռները շատ աւելի հեշտութեամբ
տեղի կու տան անշահ եկան երկերու ճարull'h հևզինակներուն *.
Կաշառքը՝ շ^Թթ-ա.
ԺԸ , բառային ահարեկչութիւնր ՝ րարե!/ո բծական թուոզ ևլոյթները բալա կան
ծանօթ բարքեր են մեր մկջ՝ որպկսղի
հարկըտեսնեմ յաւելեա լ վեր լո ւծման^Հ(\) *.
Ջասլուած ՝ մկրա տո ւած ՝Հբարեփոխո ւածֆ
կամ խմրաղրական ծանօթութեամբ տըսլւած քննադատական յօդուածներ ո ՞-ւ ւՒ
դ11տ^ր։ h օ սքի այս
ձեոնածումներուն
">ն տր ա ւոր ո ւթի ւնն երր շատ են եւ արդիւն
քը միակտուր*. Ջի բաւեր յանդուգն քըենադատ ՝ անհրամ եշտ Է նաեւ յանդուգն
[սմբադիր :

Մեր բննա դատ ութիոնը կը մնայ հակա,
կչռին տակ
դա դափ արաբանա կան
հ ղօ ր
ճնշումի տակ՝ որուն արդիւնքներէն մին
այն կ՝ որ ան մէկ կո դմէն
■ ՚1Ը թեբիւ դէպի ս ո ս կապէ ս ֊անցեալի
երկերու քննութիւն ել ո ւսո ւմնա ս իր ո ւթ[ււ-ն՝ ինչ որ ամենեւին անմեղ չկ ՝ քանի
որ անցեալի այմմ կական աg ո ւմկն աւելի
ան ո ր դա ղափ աքարանա կ ան սլ ա տկ երա g ո ւմին կը ձդ տի ՝ անոր
սլա հ ե ս տ ա ւորմ ան ՝
utր ամա դր ելի ո լթ ետ ն ի շխ ո դ դա դա ւի ար ա խօսութեան ♦
- միւ ս ՛կողմկ մեր քննադատութիւնը կը
դասածի դէսլի
հրապարակախօսութիւն՝
[ւրրեւ թէ Հազատ կաբդեր ու» հաստատու
մով*.- Օրաթերթային յօդուածները՝ ղրր ախօ ս ականն երը որքան անխուսափելի
են՝ այնքան ալ դիւրութեամբ կը զերծին
քննադատ դի տակց ո ւթ ե ան մը անհ րամեշտ
մտածման հակակշռէն*
Այստեղ իըար
կր հրմշտ՛կեն նորօրեայ Հազդային ողին»՝
Հա զդացին մոռցուած արմ էքն երը»՝ ուշա
ցած յեղափոխական ո լթիւն մը՝
որ հին
միջազդայնա կանո ւթիւնը
կը փոխարինէ
մեքենայաբար մդլ ո տած ւսղդայնակտնութե ամբ :

Եզակի ՈՆ թսւզմւսձսւյքլ

f(iQuiipuinnvp իւն

Ատենին ՝ Պոլիս՝
ՀՄեհեան» հանդէսի
խմբադիբները՝ իրենց հանգանակին մկջ
կ^ աղաղակէին՝ ի միջի այլոց» Հղուտ ղրրականու թիւնը հեռու պահ ել քաղաքակա
նութենէն եւ լրադրութենէն (11) : l)Jltկաս
կ՛ած վարմապետներու ամբո զջ վրա զանդի
մր համար Հղուտ դրականութիւնը» դար
ձուածքին Հղուտ»ը կը թելադրէ այնքան
չաբչար ուած՝ վասնզի հերքուած լոզուն
գը Հարուեսաը արուեստին հ՛ամար»ը ՝ որ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

֊անշուշտ ոչ մէկ գրող եւ ոչ մէկ քննտդտտ
կը հ ամարձա կի l'PIL դարձնել., ս՛կսեալ
Պ՜սրոլերԷն: Այ"ս թ֊սպս^ կը զանգեմ սս
ղրականռթ^ը» էը փ»Ւ-րՒնեմ
1
֊հ.զուտ գրական բննա դատ ո ւթիւն^ով■ եւ
հհԱեհ եան^ի

ըանաձեւը կը մնայ լիովին ի
եւ դեռ իրագործելի : Ջեմ վերադրեր անոր յաւիտենական ճչմարտութիւն
մը ԸԼԼսՂոլ- հսնզամանբ, այլ անով մտա
ծելու համար գրական երկերու հետ յարա
բերութեան , գրական բննաղատութեան
ղօրոլ

օրթւօւվիճտկր :
Գ*ր Արկան յթւն ա դա տ ո ւթ ե ան աղատ դործարկո ւմը անոր զտութեան g ո rg անի ն /, ՝
եթէ կարելի է այսպէս կոչել *. ԶսԱն հեռու
պահել քա դաքա կան ութերէ է եւ֊ լրադրու~
թեն է կը նշանակէ կամիլ յարասրեւօրկն
զայն անջատել՝ աղա տա դրել պիաի ըս կ [r
դա դաւի ար ախօս ո t թի ւն ն եր ո ւ ենթա, կ այ ո ւթենէն եւ րնդհ անրապէս ծ*ս'^այս^,^է Ա՚՜
մէն որո շա դրումէ ՝ որ քն^ւադաա մի աքը
կր դնեն այս կամ այն վերխր Հճշմարտա թեան» մը ս սլա սին : Գրական քննադատու
թիւնը կարելի է միայն դրական եբկերով
եւ այս՛ որոշադրումր ^կը սահմաեափակկ
կալուածը : Երր եւ այդ անիկա պարտքին
ւետ ա կ ն կ քա դա քակ ան ո / թի ւն Լ ւ ես
ցութիւնր՝ փիլիսոփ՛այութիւն եւ ըսկերար ան ո ւթիւն ՝ կրօնք եւ դաղափարա խօսութիւն ու լրագրութիւն նկատելու անջատ
ա՛յլ կալո լածներ • եթէ ասոնց ճանաչումը
անհ րամեշտ կ ՝ նոյնքան nuլ անհ րամե շտ կ
քնն ա դա տ դի տ ա կց ո ւթեան պայքարը կալ
ուածներու շփ ոթին : Արովհ ետ եւ դրական
քնն աղատ ո t-թինը ո՛ չ սլա տ մա ւլր ո ւթ}ի ւն
h ) ո՛ լ ըհկերարան ո ւթի ւն ՝ ո՛ չ ալ իմաս
որ ասիր ա կան տես ո ւթի ւններ ո ւ սոս կակ tu^t
կիր՛արկում : թկ մշակութային կա լո լած
ներր իրարմէ բոլորովին անջատ մի աւոբ՛
ներ չեն ՝ սւո՚ուդութին մլՀհ կ ՝ որ թերեւս
հարկ է խորացնել, բայց թէ մշակոյթի
կալո լածն երը ունին դործարկման ՝ ղարդացման ուրոյն եդանա Ւլներ եւ ուրոյն
խնդիրներ ՝ ահա այն ինչ որ դրա կան քըննա դա տ ո ւթեան 1լ ընձեռէ ազատագրման
հնա րաւ ո ր ո ւթի ւնն եր >

Գրական քննադատութիւն՛ը կը պւսյմutնա ւորուի դրական եր կեր ո ւ[ յ Աքս երկե
րուն եղակիո ւթիւնը՝ անոնց անհամապատասխանութիւնւը մկմլը միւսին՝ անոնց
մկկութիւնն ու ամբողջա կան ութի ւն ր ո՛ չ
միայն չեն արդիլեր ՝ այլ մ՛իտ խ կ} արտօ
նեն դրական երկերուն մօտեց ման յոդնա.
կիութիւնը : Աըտա-դրական դադավւարտիւօ un ւթի ւնն եր ո ւն մե}, մասին համար դրրականութիւն ել քննադատութիւն ոչ մի
ո՛յն միջոցներ են,
տիրապետման եզտևամլևեր, այլեւ միակտուր ու միածաւտլ
գոր՛ծիքներ : Ծ անօթ են եղանա՛կները որով
'լաղափարաիւօսութիլններ եւ ասոնցմէ
ծնած քննադատներ կը փորձեն անդամա
հատել դրական երկերը, անոնց վերագ րե.
լով այն նշանակութիւնը որ իրենց յար
մար է ; Ջախոզութիւէ՚ը նոյնքան ալ ծա
նօթ : Ասոր համար է ոբ քննադատութեան
բազմաձայնս ւթիւն մը, մեթոտներու ել
մօտեցումներու այլազանութիւն մը, մեկ
ն՛ող գրական երկերու րազմա մա կարդա կ
եւ բազմիմաստ ԸԼԼ՚ոլու հիմնական
ել
հիմնաւոր սկզբունքէն հնարաւոր կր գար.
ձթ՛է ստեղծումը ապակեդրոնացուած տրրամախօսութեան մրէ
Գրական քննադատութիւն ըլլայ ան , թէ
մ՜ա մ՛ան ակա,կի g ու ՛անց ե ալի
գրականու
թեան
մեկնաբանութեան այլագան ձեռ
նարկներ , ի՛նչ անուն ալ տանք դրական
երկերու այս երկրորդ Ու բարդացման հոլովոյթին, չի դադրիր անոր անհրամեչ.
սրութիւնը անշրջ՚սնցնելվ, ըլլալէ , եթէ
տեսական մտքի ոլորտը չենք ուզեր լքել :
'Լստահ չեմ որ կրնանք այսօր ամրոգջ„.
վին ստանձնել Մ • նալբանտեանի ստ տսղերը. «.Այն ազգը, „ր չունի կրիտիկա,
չունի
ել մատենագրութիւն . պատճառ'
մատենագրութիւն առանց կրիտիկայի ,
միեւնոյն է, ինչպէս մարմին տոտնg հողու. իսկ այն աղդը, որ չ„լնի մատևնա.
դրութիւն , ասել է թէ չՈլնի ել բանակս,,
նոլթիլն , որովհետեւ մատենագրութիւնը
այլ բան չէ , եթէ ո՛չ բանականութեան ար
ձանագրութիւնդ (12) : Լուսաւորութեան
գարուն յատուկ' բանականութեան գովքը
չէ որ շահեկան է այս տողերուն մէջ, այլ
այն որ
որ առան՚ւ
^ննււ
առանց քննադատութեան
ազդ
Գ մո
չունլ, Ղր,սկանռԼթ1,լ.ն • Յուրտկտրծտյթ,
յայւոարտրո^լ,^ մըն յ_ <1ԱԱլ։1լա
որ ընտղգվ, , բնտկտն ստեզծո^երռ,. , րղ.
դտցմտն դրդումներով եղած յօրինումնե
րու տմրռգչոլթիլն մը բտւ ,լր նկատոլլէ
յաճախ
«մտտենադր^թի^
կոչոլե.ո,
p...
էր
a
*
*■
լ
Կ՚ամւա
ր:
հարց' "ր քիչ են սոսկական

ստեղծումները , առանց իրենց
ցող մեկնաբանութեան ։
/•

P

Ա

_____ _ç.ç__________

համար առանց քննա ղաա ո լթէան
Հ
ա եՆաղր ո սթվ, .ն , այսէնրն'
թևն է ղսսր կ աղղ մր , ԸԱենԼ [-մաց
նո ւթիւն մը ի ւքացականռւթթ Հլ,
նաղրութիւնը' մատենագրոլթիը^ չէ .
չո՞ւ-. Նալբանաեանի համար կրիաիկս,',
դործն է չսահմանել և գնահատել. . .»Qg)
մատենադր ուվմևան մէջ երեւցող
հոդին, հայևացբը, ընկևրական կեանՀ
•քննադատութիւնը ատոնց չափն Ոլ աս,փ
ճանն է , մատ ենագրո ւթեան վլւտյ հ,սւ.կ
իմացա կանո ւթիւնը֊. Ահա տեղը ոլր
կան թևն աղատ ո ւթիւնը հարկ է ըլլայ.
է)
դրականութեան մէջ բանող բսւնա
կան ո ւթիւնը կը ճան թ, այ ինրգփնը, Այս
1լարելի է նկատել ազատութեան
նում մը, որուն չնորհիւ դրտրննաղաս,^
թՒւնԸ 'ԼԸ դառնայ մշակութային նո,ա.
ճում եւ ոչ թէ դրականութեան ստոլ,ադաս
ու ՛լայն կրկնող շատ արան մնջախաղ ■.
կարո՞ ղ ենք -.բանականութեան այդ ,լէ։
րին ոլորտը կամենալու, ունի՞նք համսգ,.
ձակութիւնը
հե րքելու անգ իտակիղ աբ
տաղրութիւններու
տսրայմ մէ մակար,
ղակը, կ'ուզե՞նք վտանգը, սորվուած՝
տուն - տեղ ու հիմնարկ եղած գաղափար
ները խախտելու : Ասի,կա ո՛ չ քուէի հարղ
է, ո՛չ մեծտմասնոլթևան, այլ անհատա.
կան , անձնական
լանձնառու թեան : K.
դւսքւսկտն մեծ ցնg ո ւմ^ւ եր էն վերջեամ ա.
նոնց ւսռընթեր մշակութային ցնցումները՝
անհամեմատ աւելի դմուար իրսւդոլւեել[ւ
ենյ անոնց երկո լքին միջել մեքենայական
պատճառական ութ իւն չկայ y բայյ մչա.
կսքթհ *սմկն կալուած՝ եւ մտսնաւորա.
պէս դրական քեն ա՛դա տ ո ւթ ի ւնր տապնա,
պկն հանելու կ ինքղինք նորոդելու մ[վոյ.
ներ :

ԳՐ * ՊԸԼՏԵԱն

Օգոստոս 91

(1) «Հայ քննադատութեան պատմոև
թիւն», խմթ ■ Ս- Աարինեան, Հատոր 1,
Երեւան , 1985 , էջ 8 :
(2) Այստեկ կարելի չէ իօսիլ տեսարա
նական գրականութեան րնդարձակ րս1ցէն,
որ լիատոօրէն յատուկ երեւոյթ է մեր
գրակաց քննադատութեան : «էերակսւնա(յ[ւ.
տութեան ներածութիւն / Քրհսամատիա» , Երեւան, 1984 , հատորին հեղինակը
կ՚աւաղէ «համաշխարհային գեղագիտա
կան եւ գրական-քննագատական մտքի
շատ նշանաւոր յուշարձաններու» թարգ
մանուած չըլլալը թայգ կ ՛առաջարկէ մեղի
ողորմելի հաւաքածոյ մը:
(3) «Քննադատական տարեգիրք», Հա
տոր Ա -, Երեւան, 1985 , էջ 22 :
(4) «Սփիւռքը եւ իրաւ րանաաոեղծոև
թիւնը», Եըուսադէմ, 1945, էջ 21:
(5) ՀրաԸտ Թամրագեան, «իանաաոհզծութեան հազարամեայ խորհուրդը»,
րեւան, 1988:
(6)
«Քննադատութեան
նշոլած հատոր , էջ 154 :

տարեգիրէ,

(7) Նոյն, էջ 3:
(8» է- Ջրրաշ|էան, «Պռէտիկայի հարffhp», Երեւան, 1978, էջ 79:
(9) Քէորգ Անէմեան, «Տեսական քննա

դատական փորձեր» , Գիրք P •, Պէ)Ըուք'
1980 :
(10) Կը թաւէ դիտել Երեւանի հեաԱԱ11

սիլը եւ կարդալ «ագատ մամուլը» ՛■
«Մեհեան» , Հանդէս գրակ^և
թեան |եւ արուեստի , Պոլիս, 1914, ը1լլ
Այս հանգանակին րազմաթիւ արաւԱԱ1ք
սլոլմները Սփիւռքի ւքէջ լրագրող
փարախօսները չմտահոգեցին երթեք >
նի որ արտատպումով ազատախոհութ
պատրանքը կը սաեղծուէթ:
(11)

(12) «Հայ գրական

քՍԱսւգասաւթ^

քրեստոմատիա» , Հատոր Ա •,
1981, էջ 107:
(13) Նոյն:
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նտւ-տնդ ևր կտրտբանու.թեան մէջ, որոնք
ոչ միայն կը թուլադն են արձակ բանաս
տեղծութիւնն եր ո ւ սլրկուն
մթնոլորտը,
tu յ լ նաեւ ծանծաղ ու ճապաղ կը դարձնեն
ut ւի է ափ զարնուող
անոնդ
դարնանազայր ընթացքը։

Հ՜

մՈճ Ոհ Is US fl'h-R

1

( ԱՐԹԻԻՐ !Ւհ ՐՊՈ*Ն՝ ՀԱՅԵՐԵՆ )

Անւյեսւլ տարի
«Ասորուն»
ամ սաղր ի
ղրադարանր
Հայաստանի
տենդային
կեանքին ո լ թերթային խառնիճաղանճին
,քէ$, ի շարս
ա յլ
բանաստեղծներու,
ւիորձեւյ ԼԱէ*չի դարձնել նա եւ. Արթիւր
քեեմպոյի ձւսյնր , թա ր ւլմ անաբւսր
հրա
տարակելով «ա սաղեր ու դողին» ւլր եթէ
աւէրողջ քերթողական ժ՜առանգութիւնը։
Այո՛, վւորձյհց,
որովհետեւ ,
անկախ
կեանքի պայմաններէն, թա ր դման ո ւթի ւնր, մանաւանդ չափածո յ թարղմանութիւնը, փորձի դրականութիւն է,
որ
կրնայ մէկ անդամէն բռնել, հա սնի լ բո
լոր սերունդներուն ,
այսինքն' դաոնալ
դասական , կտրելով
յետադայ
բոլոր
թարգմանիչներու ճամբան դէպի խնդրոյ
առարկայ ս տե դծա դործ ո ւթի ւնր *,
Qր իհակներոլ համար հեռու չերթանք» մեր
դրականութեան մէ^ 3 ո վհ անն էս
Ս աոեհեանի ^յէյքսփիրը , առանձին րանաստեդեութիւններ , ինչպէս [, .
իիուսինեաեի <$ երեււսթափ»ը, Հ, եւ Զ* ԷԼսատուրներու վէռլէնեան
«Աշնան երդ»ը,
Վ•
ւ^էքէեանի ար վէր եան «Հն չեակ»ը ,
«Աէ
պաթրոս»ը, Ա , իշխանի «Եթէ»ն եւ
ու֊
րիխեր , իսկ ֆրանսականին
մէջ՝
(]'ե~
Րար տԸ X/երվալի «3)աուստ»ը , պոտըլէրեան արձակ թար դմ ան ո ւթի ւնն եր բ էտկար
Ո-լՀՓոյէն։ Ա սոնք ա խ Կ-?ա ն[,կ
րազառհլթիւն.դիպոլ_ածներէն են, ^րբ հե
ղինակ ՈԼ թարդմ,անի չ բն ա դան դ ա կան
ակնթարթի մը մէջ ներքին հայեադքով
‘[երէն վար կր չափեն դիր ար ու կբ դառնա1' զկեանս անբաժան,
թ՚է՚էկ" î
կP
պատմեն, փիւլիէթ Տրուէի ել 'Լիկւոոր
**[1Լկոյի երկարամեայ սիրոյ առաջին
^յլաաակումը։ ի„կ կան նաեւ հսկայ
քա h աստեղծն եր ու ար ձա կա դիրն եր , ո.
քոնրյ հանդէպ թարգմանիչներ ու սեր ունդ,
'^•ր, հոմերոսեան բարաւորութեամբ մը՝
ձկուոոչ նն ջարդաՏ՝» ել դեռ՝ գուցէ՝ եր'l"‘P ջարդեն մինչեւ «զիրար մագնիսող
1 J1 ա['I' մեն եր ո հ.» (Ֆրէօյտ՝)

բախտաւոր
‘“«'եդիպումր ,
Արթիւր Ո-եմպոյի ս տեղծադործո ւ[ ՚ե եւսնօթ ամէն մարդ կրնայ վկա-

•Ա» որ րանասպեղծական այդ ամենլսան
ցք

հանճարը ոչ թէ,

ըսենք, հասա-

Ա1^ ‘^աՍայ^'ային դալարուն կոտոշ
է։ Ուստի նախ֊
մենամարտի բոն ո լիլը
rtPnrLt^i
՝
ի^՚՚քէս կը կոչէ 3)լոպէռ թարգման.
Հ
՛ Ա1սՍաէէործութիլնր, Ո*եմպոյի հայ
^րղմանիչներխ
Գուրդէն
Գասպար-

Լ ^1՛"] հեղինակներէն

Հ^նրիկ Յախչինեան , Աննա Յակոբî

»շոտ

Ալեքսանեան ,

արդեօք կբ-

^1՛ զարկա՞ծ են իր^դ ունակութիւն-

տ^ '

ոԸովՀետեւ

հիմա,

բարեբախ-

ի P F 1 տյ^՛ մ՜ամանա կներր չեն արդէն ,
'1աոտՀգ^
քանք։ ԴՒշեՐոլմ>՝> ՒըրԹ՜
յ՚ա?,/ /,;
Հ
/' մԸ ՀՒրՐը Կրւ թ^րդ/
,ւ
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’ ւՂս1էս °/ր մը անպատկառօրէն
, Լ^^^դալ ինծի քեետերիքօ
իար-

ւքտ^ լ ^^տյե մե^ծ-բանաստեղծ թւսրդ^ամահ րական պատասխան իմ
չձՀո Հ1"ՈՈ'ն£մ1'ն ’ թէ ԳՐևթէ երկու
^ՀւԼ ^Հաքարուիմ Ի. Ա֊ Փոյի

'

Ղ'» րռնասաեղեութեան մէկ

հՀկո}'

«iî,M

‘Հտյ՝ է,ս։մ երր՝ ^՝րր

' <շ,այեր^ն

հա.
^ա՛

^եբդէյ Ե-

կա տար ել տուին
սՀս.չևնՀԸր^ րանէր^ ■
h

ոչ թլ

1էոԱ' «թայը» ըլլալ, անոնդ հետ

ե՚Ղ.

ի սլարղոյ ռուսական

օ,լի

խմել, այլ չես դիտեր ինչպէս «սպիրտ
տապակել» եւ «հարբած սֆա թով» «դեբո թւ եր» սա ր քել , . անբար եխ ղճ ո ւթե ան
ու անսլա տա սխանա տո ւո ւթեան իմաստով
թտր,լ մտն չ ական
իսկական դե յւոջի հ ետեւանքներր պար դելով Ո* ո ւս ա ս տան ի հողին հանդ ի սադող վ իթիւ ար ի քն ար եր դա 'd‘ համարեա'
ամբողջական դործեր ո ւն
եր կա յնքն ի վար • Ս* թ թէ նո յն
ձեւով
չվարուեդան Վիյոնի , Պէօռնսի ,
Պետելիի , Հտյնէի ՝ Ո-տյնըր Մ տրիս։ Գիէբէի ,
Փասթեռն աքի
եւ բազում
ուրիշներու
հետ, իրենդ ա չքեր ր սեւեռած ամէն բաբադի ւլր ut կան ո ւթ են էն ու արուես
տէն : <Տ արին եր , տար ին ե'ր
շար ո ւնա կ
անոնք ա շխարհ ի բոլոր լեէլո ւ*1ւե ր էն դիա
րան մանաւանդ
թարգմանել*
ո՜ղջ
բլ/ային «մեծ ազդին» թորած ու թոմթրռկած թար ւլ ման ո ւթիւնն եր ը եւ իրենդ խեդբեկ ռուս երէնը :
Եթէ հ անճարյ,
[Լստ կամ ս վեր ա դըտնուած մանկո ւթիւնն է (Պոտըլէռ) , թարգ
մանութիւնն
ալ ,
ս տեղծադործո ւթեան

նման, շատ յաճախ ըստ կամս վեր ակո չուած բառն է , որ «ար քո ւն ի» բանաս
տեղծ - թարգմանիչներու բնգամէնը շուրջ
հինգ հ արիւր բառեր է բա դ կադ ած բառա
րանին
բնակիչը չեղաւ ոչ մէկ ատեն ,
քանդի դա յն ւինտռելու անեղծ տա զանդը
‘Դ,շտ սլակսեդաւ անոնդ :
Նէեբադառնալով այն հաբդումին ,
թէ
քիեմպոյի թարդմ ան իչներ ր , նախքան գոր
ծի խուիլը} հաշուի նստա^ծ են արդեօք
իրենդ
կար ո դո ւթի ւններ ո ւ
հ ետ : 'էըմբ ա խ տ ա բար
մեծաւ մասամբ բա դ ա ս ական է սլա տ ա սխ անը : Օհ» թուի , թէ
•
Հիասպարեանը իր մայրենիի, ֆրանսերէ
նի մ ա կար դա կո վ եւ «քերթո զա կան արուեստի» իմաստով ահագին պատասխան ա տ ո ւո ւթի ւն է վերդուդած իր
*Լրայ ♦
յանձն առնելով գրքի չափածո յի մեծա
գոյն մասի, Փօլ Գլ ոտ էւՒ նուրբ յառաջաբանի ել քէեմպոյի
երկու դմուարին
նամակներու թար գման ո ւթի ւնը :
Ղ,ոյնը
կարեւ ի է ըսել Ա֊ Ալեըսանեանի փոիսագ.
ր աՏ~
բերթս ւաեն եր ո ւն
առընչու.
թեամբ : Հ. Բախչինեանը թէեւ չատ յա.
ճաի։ հաւատարիմ կը մհայ բնագրի տա.
ռին , սակայն միապաղաղ են՝ մեղկ
ու
սահմանափակ իր գեղս։ր ո ւես տա կան ու
արտայայտչական միջոցները-. Գեռ այս
ձեւով կարելի
,է Պուա/օ թարգմանել ՝
րա յց Ո-եմսլօ եւ նո յնիսկ
անոր նախա
կարապետները
երբե՛ք : Ինչ կը վերաբե.
րի «Մի եղանակ դմ ո[uքո ւմ»ին եւ «Պայ.
ծառացումներուն ՝ զորս թարգամանած
է Աննա 3 ւս կորեան : Ըստ իս , սլակասալոր են ու վիճելի այս խորադիրները՝ որովհետել հայերէն «եղանակդ ըառը եր.
կ իմաստ է ու երկդիմի՝ ուստի ել զուրկ
այն խորհուրդէն ՝ զոր նախասիրարար կը
դնէ Մեմսլոն անոր մէջ (ծ Saison, O château) : «Պայծառացում-»ր աւելի նիւթա
կան է ՝ արտաքին եւ չունի հոդեկան լու.
սալորումի
երանդ.Գալով այս
գրրե.
բուն, որպէս աոաջին փորձ՝ ընդհանուր
առմամբ պէտք է յսՀող համարիլ «Մի
եղանակ դմոխքում^ի հայացումը։ «Պայ.
ծառացումներ^ու
պարադային՝ նկատի
ունենալով ստեղծագործութեան իւրայա.
տուկ դրուագս.յնութիւնը ՝ հարկաւոր էր
թարգմանչական բոլորովին տարբեր մեր.
ձեցում որգեղրել՝ չիյնալու համար րառացիութեան ՝ ինքնահնարանքի ել
մա.

Յրելէ
ստեղծագործութեան
թերոլթիւններ ու, պակասներու, շուրջ խօսք
բանա լը արմանիքներ կ'ենթա գրէ։ Ահ tu
թէ ինչու ես ըսելիք չունիմ ք)*եմ պո յի չա
փածոյ դործերուն թարգմանութեան մա
սին , քանի որ «թարգմանութիւն»
կո չուող «սուրբ հաղորդութիւնը» չկաJ Ա՛յն՛
տեղ, tu յլ շատ-շատ կան
ռեմսլոյական
նիւթ եր ո ւ , պա տ կերներ ո ւ հեռուէ հեռու
աղօտ,
անօդ ու անփոյթ նմանակում
ներ ահա սա՛ լեղուով ու «ար ո ւե ս տո ։խ •

«Մեր պատմութ-եաՕ արւաւել տխուր
պահերից մէկի ժամանակ • • - Անդամա.
հատ ոտք • • • Եւ նրա միտքը կամքին հա.
կաււակ է փախչում--- Զանգի ձայնը ոս.
կեհունչ ՝ որ զարկում է րարձրաձայն իր
լեզուակը մետաղեայ գմրէթ-ի տակ ա.

Գրեց'

UPPUZUlf ԱԼՒՔեԱՆ

պակէ • • • Թոչունի թեւն է թփի մէջ մերթ
թպրտում թեթեւաթեւ • • • Գանկի կրայ
հիւսում է ձիւնը գլխարկ թել աո թել • • •
Պարարտ, փքուած գրասե1ղանը իր կնոջն
է քարշում նարպոտ- - • Նստարանին՝ թո.
շակաոու ակումբներն են չարչիների
• • Նայում եմ պարանոցի չարաճճի խո
պոպներով զարւլակարուած ճերմակ մը.
սիճ • • • Ել հաստաբուն մի ծաո • • ■ տերեւ,
ներն էլւ փետում' նախանձից չորակած . . .
Ես վերջին համրոյրի մնացորդը անուշ
դրոշմեցի կրծքին••• Գոմոում է կոդքին

—
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մի շուն մեծ, պատուաւոր-. - Ու սրունք,
ների զծյերում թերաճ քամին է շրշում - • •
Թպրտում է շուրթերիդ, ինչպէս փոքրիկ
մի գազան, համրոյրը տաք ու թովիչ • • •
Թալշեայ պասսւտոին խորը քնած կը լինի
հտմբոյրների մի հին րոյն ■ • • Գեւերի ամ.
րոխը սեւ' դիմակները կարկատած սեւ
աչքերին • • • Յետոյ թշիդ դու կը զգաս մի
ճանկոոււսծք փաղաքուշ • • ■» -,
Ա՛լ հոս կենամ : Իս յառաջաբանէն քաի մը սլարրեր ո ւթ՜ի ւն եւ ա ռա ջին աա սնըհինգ բանա ս տե ղծո ւթիւնները կրդտյ կար՛in՛ լ մի՛ոյն, յետոյ, տխուր , սկսայ թեր
թել մնադևաշները, եւ թէպէտ մտադիր ,
բայդ ուշադրութեանս կառչեդան հետեւ
եալ ա յնքսՀն «բան ա ս տ ե ղծ ա կան» բաոերը*

կոնսհպսիոն {Յղութիւն,
Մ արս էյլՒ
</■ լան դան ո դին ան ո ւնխ} ՝ րոնօթի {թրքե.
րէն' պուրուն օթու, քթախոտ') , 1ւա(1ա|ւէ՞
( հասատէր ) * CpUqnQ {սէզ) , նսւ]ւՆ {միտմի տ) , ւքէւ^լւհն {դլխադաւ , անգար) ,
լանչի (/z ո ղո պաի չ , աւարառու) , pUlfiïyjlUl
{աւազակ , հրոսակ) , IPIlLp^Q {սուտակ) ,
եալլալի {„ը ս ա կան չ ) , ամարտնա (թաւշածաղիկ) , lulp^llipiLlj
{ջրմուղ, ագու
գայ) յ դրաւք ni ui|i!j {ողբեր զականի , p-iiTLթյՈւն {ծխախոտ) , լո1|Ո.լքո.1ո|ւԼ {շոգե
կառք, չո՚թվՀոյրշ)
եւայշն, եւայլն, եւայ/ն ■
Օտար բուռերու ա յս երկար շար տնին
առջեւ մարդ ուղղակի լալ ու այլայլ կը
կտւ՚Ւ ել
բա դա տրո ւթեան
մբ համար
«հա դար
թուման վճար ելու պէԱարա ս տ
կ ԸԼԼ՚ոյ» ինչպէս կ'ըսէ , կարծեմ,
Օմար
էյայեամ յ
Մթթէ
թւսԹասսւհդծու.ր հան
թարգմանիչներու յ ո ւղա շխար հ ին աւելի
կբ խօսի օտար բառը, քան թէ անոր այն
քանն լեդուն, այնքանն բզզան համարմ՜էքբ հայերէն : իՀնչ դիտնաս • • • :
Եզրակացութիւն • . Ո՞վ թըոէ , թէ Հա
յաստանի մէջ թուղթի տագնապ
դոյութի ւն ունի , եթէ տակաւին ա յս մtu կաշր
էշ ակի չափածոյ թարգմանութիւն JnJu
կը տեսնէ ըստ բա ւա կա նին լաւորակ թուդթով՝ կ ա ղմ ով եւ ոչ աւելի , ոչ սլա կա ս • • •
քառասուն հաղար տպաքանակով* . • î

ՅԱՒԵՐԺԸ
ԱՐԹԻԻԸ

ՄԵՄՊՕ

Գտնուեց կրկին :
Ի՞նչ : .. Յաւեըժն ինքնին:
Նա ծովն է, ձուլուած
Մեկնող արեւին:
Հոգի ժամապահ,
Պատմէք ' ինչ ասին
Օրը անոպայ ,
Գիշերն այնքա՜ն սին :
Այնտյեղ մարդկային
Թափ ու հաճութեան
Չեմ դառնայ գերին,
Կը թռչես ըստ այնմ :
Զի պարտքը, սնդուս
Խարոյկներ անշէջ ,
Ջեզնով է ցնդում,
Մարգը չի տնքում' վերջ :
Ո'չ մի յոյսի սիւն,
Աղօթք, ալելուք :
Հսկում եւ ուսում,
Կտտանքն է ստոյգ:
Գանուեց կրկին :
Ի՞նչ : Յաւերժն ինքնին :
Նա ծովն է, ձուլուած
Մեկնող արեւին :
{թարգմ. Ա . Ալիքհան ՝
«Գտրուն-» , 1984, թիւ'5, էջ 94) :
■ à

.y

Fonds A.R.A.M

« « ԱՈ ԱՋ

Էջ 2, Կիրակի , Մ արտ 1, 1992

Մ ԻՏ fi
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ԱՐՈՒԵՍՏ»

քմննդեան տօնը երկրի ՚Լըայ (âjdoier ....
Noël sur la terre)» (էջ 108) : Որքան դի
տեմ Աստուեոյ կամ
կուռքերու
կ'եր-

Աեմպօ՝ Պորխէս՝ էլիոթ կԱ։մ
Փերս վերածեշ (8) հայերէնի.

կըրսլադենք ՝ բայց տօն մը չենք երկրպա
գեր՝ տօնը կը տօնենք, բայց
հոս կար
սլար զ լուծո ւմ մը. «ե՞րր ենք տօնելու

Հարցումը կու գայ անկէ՝
ծանօթ թար դմանոլթիլններ,ո

Ն'նունդր երկրի վրայ» (գլ[“ա1րո,Լ Ծ՛ Ը՜
նունդը կամ Ա. ՛Ծնունդը ո՛չ մէկ կասկաե
կը ստ եզեէր)•
«Հր ա մեշտ» արձակին
մէջ, թար՚լմս՛նո ւթիւնը կը դրէ' «Աշուն է։ Ամ՛ շար մ
մշուշների մէջ բարձրացած՜
մեր նաւակր շրջւում է դէպի թշուառութեան նաւա
հանգիստը՝ դէպի
երկնքի հսկայական,

Հայախօս Ռեապօ

հրով ու ցեխով

Անւյեւսլ տարի տօնուեւյաւ Արթիւր քքեմuln,lb մահ ուան հարիւրամեակը ։ Բանաս
տեղծին ամբողջական երկերը (1) տըպուեցան , հ ր ա տար ա կո ւեg ան
կամ վերահրա տար կա ո լեց ան բազմաթ՜իւ մե 1լեաբա
նա կան յօդուածներ ու երկեր * Ջեմ դի.
աեր ո°ր Լափով հՏ1՝արուե^ ամսադրի «ÆAzyzi^/zlf»
հրա տարա կչութի ւնը նա ի/ա տե
սած կր այս սլա ր ա ղան երր հայ րնթ եր
էք ո ւլին կը ներկայացնէր fl* եմպո յի
«ք*անաստեղծութ իւններ՚Հչը՝ հոն խմբելով ո՛չ
միտ յն չափածոները՝ այլեւ արձակ փեր
թուածները եւ րանի մը րն տր ո լքի ո լ կա
րեւոր նամակներդ Հատորին կցուած է՝
որպէս նա [սաբան ,
^քլօտէլի
նշան աւոր
յօդուածը քքեմպոյի մասին՝ իսկ t[ ե ր ջա
ւոբութ եան կա յ ծանօթագրութեան րա
մին մը (2) :
նը

Սրբան գիտեմ այս
հրատարակութիւ
քքեմպոյի
առաջին համապարփակ

ական պէտբ է նկատել թ11լոլ1 գր ա կան եր
կերուն համար՝ ներառեալ անթարգմանե
լի րան ա ս տ ե ղծո ւթ ի ւնը ՝
ի շգ անոր հա
մար որ ի րր ե լ գրուածբ ամէն դրական
երկ դրուած է արդէն լեզուներ ո լ շրջա
գայութեան մէջ*. Ուստի' քքեմպոյի՝ եւ
ո՛ չ միա յն անոր ՝անթարգմա նել[, քերթըլածներր պէտբ է թարգմանել*.
Բայց ինչու թարգմանել*. Բնչո^ւ քքեմսլօ թարգմանել*.
fou սլիտի ու ղկք՛
որձել հասկխալ հար
ցումներր եւ փորձել
սլա ատ սխանել utնոնց ։ Ո1 չ նպատակ՝ ոչ ալ տրամադրու
թիւն' մանրամա սնօր էն բննելու միա հասարեակի թ ա ր գմ ան ո ւթե անg որակը։ *ք*ան ի մր պատճառներով :
Լ, ախ' քքեմպոյի բեր թ ուածներ ո ւն հե tt!
իմ հին յարաբերութիւնս չէ անցած հա
յերէնէն՝ զանոնբ չեմ մտածած մեր լեզուով՝ չեմ [սորհած որ կրնայթն հայե
րէնով ւլրուած ըԱալ։ Ամէն տողի ետին
բնադիրր լսե լը ՝ առանց որ լս ո ւածր դա յ
թարգմանութենէն ՝
տ յլ նախօրօբ եղած
ընթեր g էէ է մէն ' կը ստեղիէ բոլոր պայ
մանները թարգմանութիւնդ, մերժ՜ելու իբ
րեւ այգ î Տարօրինակ կր հնչէ ականջիս
հետեւեալը» «եւ օրինական կր էին ի ՝ որ
ես տիր ա (1 ա լք հոգու եւ մարմնի մէջ թ-iuf.
նորած 1քւշմւԱթտութ-ետնը» ՝ ուր կը լսութ

թարգմանութիւնն է մեր մէջ*. Ասկէ ա~
ոաջ մասնակի հրապարակումներ եղած
են» Ա. Ալիբեան իր «*Ծ աղկաբազ ֆրան
սիական գաոական բնար երգութեանդ հա
տորին (3) եւ յետոյ «Պ՝արունդի մէջ տըսլած կր բանի մր բերթուա եի թա րգմա.
նութիւն (4) է Հ* Բախչինեան կատարած
կ ու՜ր [• չ հայերէնի վեր ածումն եր
«Ֆըրան սիա կան պոկղիադ հատորով (5) î Թե
րեւս կահ ինծ ի անծանօթ ա յլ թարգմա
«et il me sera loisible de posséder la
նուիք իւնն եր յ Հետեւաբար այս հրա տարաvérité
dans
une âme et un corps»;
կ ութի ւնը իր ետին ունի թարգմանական ,Զ՚ոնց կ'առնեմ հոս u[սալին մատնանշու
որոշ փորձ մըյ
մը : Ղ*իւրին է անդադար թարգմանութիւ
նք, սլա խարա կել ՝ [u ո ւս ա փ ե լո ւ
համար
Միահատորակը արմանի կ մեր ուշադ
տյն ներբին՝ շատ տարտամ ՝ բայց շատ
րութեան ՝ որպէս թար գմանա կան երե
ալ որոշ անհ անգ ս աո ւ թ են էն ՝ որուն պատ
ւոյթ ՝ ինբն իլ, մէջ*. Անիկա
մաս կր
ճառով
անկարող
կր դաոնամ
ինծի
կազմէ րնդարձակ
ձեռնարկի մը հայե
տրուած թարղմանութիւնր րմբոն ելու Ւբրէնի վերածելու դասական կամ «դասա
րեւ
դեղտր ուեստական ինքնուրոյն JGկանաց ուածդ երկեր՝ որոնբ մինչեւ հիմա
լ՛ ին ո ւած ք (ըստ բնագրի օրէնքին) :
անծանօթ են մնացած հայ ընթերցողին ՝
Ապա կ“՚յ դեռ տրղիւնքր ուրիշ աշ
եթէ այս մէկը ուրիշ լեզուէ չէ անցած :
խատանքի մը՝ ո ր եղաւ գրեթէ թնձմէ
էքիոթ » Պ որխէ ս ՝
Մ անգըլշտամ ՝
բայց
անկախ կերպով՝ երբ
«Բտնտստեղծհւնաեւ Պ թնգար՝ հին յունական ո զբեր ղու
թի ւնն եր-»ր թղթատեց ք։ , յայ տն ա րեր ելո վ
թիկներ սրբան գիտեմ հրատարակուած
տողեր որ երբեք այդպէս եղած չէին ինե*ն կամ հրատարակուելու վրայ՝ են*. էս
եի
համար, րնթերցումււ կէ տա գր ո ւած էր
[սան գա վա ո ո ւթ ե ա մբ /թ ո քունեմ այս ձեռ
նարկը :
սա տեսակի
գիտողութիւններով. «ու
րեմն ա ր եւելա հ ա յեր էն ո վ այս "/է՞ ս ե P~
Անոր կարեւորութիւնը եւ ս՚նհրտմեշ.
"են եղեր»։ եկատեցի թարգմանութեան
‘Ոութիւնը փրնդրոյ
առարկայ
դարձնել
մր համար երբեմն աններելի սխալներ ՝
կը նշանակէ մոռնալ՝ որ ամէն օր՝ ամէն
ֆրանսերէնի եւ ... հայերէնի չիմացու.
մամ ՝ բոլոր գր ա խան ո լթներ ո ւն ^էջ՝ աթեան փ՚սստեր ՝ -մէկ կողմ կը ձգեմ չափն
’^կն քայլի կը հանդիսլինք թարղմանու.
ու ոտքը , նր րո ւթի ւնն եր ո լ զանցումները .
թիւններու :
IԼ՛՛ոնք
ա յլեւս ո՛չ միայն
շատ բան պահանջել պիտի
ըլլար ասի.
տնլ՛ամ՜ան են րնթերցողի մեր տեսադա շկա.. Երկու օրինակ կպարտագրեմ որպէս
աէն՝ այլեւ սոոկասլէս դրա կան ո ւթեն կն i
փաստ՝ կարելի էր էջեր լեցնել նոյն թա
Արդիձ-Հ՝ Գ1՚ՀՒ լոլ11"'յՒ բնգար ձա կման ՝
վ՛ " վ : Այսպէս «Առաւօտ» արձակ քերթրԳԲՀՒ ոպաոողական առարկայի վերած
ւածին մէջ կը կարդամ .
ման ՝ տարրերակեալ մշա կո յքմներ ու տի
«Pourtant՝ aujourd’hui, je crois avoir
եզեր ա կա h ա g ti ան կամ
միամակարգակման :
fini la relation de mon enfer. C’était bien
l’enfer; l’ancien,
celui dont le fils de
Այստեղ կը բացառեմ թարդմանելիոլl’homme ouvrit les portes»
(Œuvre-Vie,
թեան աւելի՛ քան դասական
ու գռեհ
449).
կացան խնդիրը, թէ րանա ս ՛ո ե ղծ ո ւթի ւն ր
Ահ տ թարղմանութիւնր.
չի թարդմանուիր ՝ թէ
զայն
պէտք է
կարդալ իր լեզուին •1‘էջ՝ եւայլն» շատ
ընդունելի կ արծիբներ են ասոնբ ՝ եւ անխոցելի' որպէս գիրբոբոշում . Բայց թէ
նոյն ատեն պէ՛ տբ է թարգմանել բանաս
տեղծութիւնը՝ այսինբն' անթարգմանե
լին , ահաւասիկ նա[սադրեա լ յարա կտր
եիր մր : Ամ էն գրագէտ գիտէ իր լեզուին
կարեւորութիւնը՝ բայց գիտէ նաեւ utնոր սահմանները ՝ որոնցմէ
անգին կր
սկսի ուրիշ լեզու՝ պահելու համար աշ
խս՛ր-»ագ.րա կան այս ղա տոր ոշո ւմր : ]՛ր
գործը ել կամ իր մշակոյթին բազմազան
այսպէս
դիտել գուրսէն
ո՛չ
այնբան արմեւորել է զանոնբ ՝
որբան
նկատել՝ մտածել՝ ապրիլ անոնց յարա
բերական առանձնայատկութիւնն եր ը :
Վ. Բենիամին կը գրէր՝ որ «թարգմա
նէ լիութիւնը էական պէտբ է նկա տուի որոշ դո րե եր ո ւ
պարադայինդ (6) :
Թե
րեւս աւելի ծայրայեղ հաստատումով մր
կարելի էր ըսել՝ թար ղման ելի ո ւ թիւնը է.

«Սակայն այսօր ինձ թւում է՝ որ կա.
Ալերս խզել եմ իմ դժոխքի հետ : Դա իրօք
ղմոխքն էր՝ հին դմոխքը՝

այն ղմոխըր՝

Ղ՚^՚^ԲԲ Բա11
Մ արդու որդին»
(Ր-, էջ 107)։
Ընդդե աե նախադասոլ.
թի՛նս ակնյայտօրէն
սխալ թարղմանու.
թ ["I՛ է , ըանի որ Աեմպո յ ի մօտ ((je
crois avoir fini la relation de mon enfer»
կր նշանակէ պարղապէս . <(կր կարեեմ ա.
սրտաե ըլլալ դմ ո ի՛քիս
պատմոլթիլ.
նը». անշուշտ «յարաբերութիւնը ՝ կապը»
խզելու հարց չկայ՝ ոչ ալ կրնայ
ԸԼ1“՚լ (7) : Կը բաւէր րառարան նա յիլ ու
նշմարել կրկն իմաստ relation բառը :
Կր
բաւէր նաեւ հասկնալ դրուաեը՝ քանի որ
քիեմպօ հոս նկատի ունի դմոխքի կեցու
թեան վե ր ա րեր ո ղ իր պա տո ւմը :

Նոյե քերթուաեին
թիւնը կը դրէ .

մէջ

աղտոտուած

քաղաքը»

(էջ 108): Բնագիրը. «L’automne. Notre
barque élevée clans les brumes immobiles
tourne vers le port de la misière, la cité
énorme au ciel taché de feu et de boue»
(CEuvre-Vie, 451):
Րնղղ ծած նա իւագասու թիւնս անշուշտ րհագբին մէջ այլ է ,
րնագիրր կ րսէ * Հ֊գէպի հսկայական վ>ագաբր' բծաւս րուած հուրէն ո լ g Լ [u կ հդ կա մ
«դէպի հուրէն ու ցեվսէն բծաւ որ' հսկայա
կան բա գա բրդ : Թարգմանի չր ուղած է բագաբր տեսնել երկնբին մէջ՝ այնպէս թ1 չ"/< //
Ա* եմ պօ քիշ մ,. անդին գրած է .
Quelquefois je vois au ciel des plages sans
fin eotivertes de blanches nations en joie.
Un grand vaisseau d’or au-dessus de moi,
agite ses pavillons multicolores sous les
brises du matin» («Œuvres», 451-452):

..

ո
± fl

կակից օտար
գրականութիւնդ
մասնաւորի
ֆրանսական րան՚սԼւ 'J
թեն էն՝ լեզուի չիմացմս՚ն կամ Թւ Հ
թերցման մակարդակէն անդին կս,յ
նէ մը։

Անոնց

ընթերցման

րնթՀ,

այն տպաւորութիւնը
ունիք՝
7
պօն , վալերին կամ Փերսը գրսՀեն ղ
'՞տ՚ւրր րբ“,նոտ1՛^
Ա՛յ էն էն
հետեւակ ՛իա զանդին՝ Ա ւ
քով' թարգմանիչները օտար ՝
տական րոլոր ո,Ա՛ն տարամէտ սկղբ^'
ներ առաջարկող փերթուածներ կը ո*
մանեն մամանակակից արեւելահայ յ,
ջին որակի՝ բնականոնուած րս,նաււտէ'
ծա կ ան լեզուով՝ բոլորովին անտԼղձ
արելմտահայ քերթողութեան թձեՀ
հնարաւորութիւններուն ։ փանի մը ւ
նակ պիտի առնեմ միայն մեղի տք„^
թարգման ո ւթենէն ըաg այայ՚ոևլոլ դ
մտածումը : Ա յսպէս' «3աւերմութ^Հ
քերթուածին առաջին քառեակը

«Elle est retrouvée.
Quoi ? - L’Eternité.
C’est la mer allée
Avec le soleil»
Մեր թարգմանիչին համար կը դաոնալ

«Դտնուեվ է կրկին :
Ո՞վ՝. - Յաւերժութիւնը :
Դա արեւի ձեռքից

Գրեց'

Բռնած քայլող ծո'վն է» «/Î.

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Հարցը այն չէ անշուշտ՝

Բայց հոս քիեմպօ
կ՛անցնի
ի լ՛ականէն
բանդագուշանքի ոգեկոչումին եւ երկու
պատկերները չունին նոյն
օրինավիճա
կէ : Այլ հարց' որ «la cité énorme au ciel
taché» դարձուած՜քին մէջ «aU» նախա
դրութիւնը տեղի բնութեան
լ[՚
բերեր , յստակ է , այլ բացայայտիչ մը :
Անտեղի է շարունակել
նոյն ոլղղու.
թեամբ-. «Բանաստեղծ՜ութիւններ»ը
ու.
նին բոլոր թեր ո ւթի ւններ ը ել անպատեհոլթիւնները առաջին ձեռնարկի մր՝ որJ Հ ետք .բայց ե՞ր ր. գալու է աւելի խո
հեմ ճիգ։ թարդմանութիւններն
ալ յա
ջողելու համար պէտք ունին փ ՈԸձՒ (Հ այոց Աստ ո ւածա շունչինն ալ այդպէս եղած
է) ։ Ւսկ փորձի շրջանի մը սխալները եթէ
հեշտութեամբ
կր ներենք՝ չենք կրնար
մենք մեղի արտօնել չմտածել թարդմա.
նութեան յարոլցած հարցերուն մասին։
Կրկին

ի՞նչու

թարգմանել։

Ինչո՞ւ

այստեղ՝ պ

‘ԼԲրջւ՚ե երկու տողերը պէտք էր ւէե1իա.
բանել (թարգմանութիւն մը կը մեկնալա.
նէ) այլ այն' որ մեկնաբանոլթիլնը
դնելու է կարդացածին դիմաց՝. Արդ ար
արեւի ձեռքից բռնած քայլող ծովխ անե
նա կանաg ուած , մարդկայնացուած պատ.
կեր մըն է՝ շատ գ[ւ տսւ կցտբար եղան՝
բանի որ վերի' չէղոբ Quoi?-/^
գրուած է «Ո^վ» î Միթէ թարգմանիչը^
դիտեր տարբեր ո ւթի ւն ը*. քքեմսրմ ալ
գիտեր որ Qui չէ գրած*. Այս փոիանա1է
ման թերեւս այլ պատճառներ կա/էւյ
Ըէէայ գտնել՝ սակայն կը թուի թէ անգ
սկզբնակէտն է բիչ մը հ էբեաթունակւվ
սիրահար ո տանաւորը որ տակաւին pü_‘
նութեան երեւոյթներր չէ աղատագ^
մարդուն
երեւակայութեան անտեղի
ջամտութենէն • Ասիկա բանաստեղծական
թէբնիբի մասնայատկութիւն մը չէ^յլ
. . .աշխարհիմացութեան : Պիտի չթուեէ
անուններ արեւելահայ ոտանաւորէն՝ ո՛
րոնբ Թումանեանէն ի վեր կը հեչտանսծ
այս տեղուանբր* Աւելի՛ն* թարղմանու՛
թիւնր անհաղորդ կը թուի այն հիմնա
կան եզրին՝ որ այս բերթուածիննէ՚բ՛
ւեր մ ո ւթիւնը մէկու մը յաւերմութիձչմ,

ւԼՐՇԱԼՕՏՍ
Ես զրկեցի

յշ).

արշալոյսը սւմաոային ;

Դեո չկար ոչ մի խլրտոց պալատների վերեւներում : Ջուրն ան.
շարժ էյւ : Ստուերների վտաոները չէին լքել անտառի Քանապարհը:
Ես քայլեցի՝ արթնացնելուլ կենդանի ու տաք հեւքեր , եւ գոհար fuiրելւր նայեցին, եւ թեւերը րարձրացան անաղմուկ:
Աոաջին փորձութ իւնս մի ծաղիկ ե՛ղաւ • որն արդէն թ^րմ ու
դալուկ լոյսերով լի կածանում իր անունն ինձ շնորհեց:
Ես ժպտացի շիկահեր ջրվէժին, որի վարսերը խննւում էին ս0հիների միջել, ւսմենաթարձր արծաթազօծ կատարին ես Սանաչեց!1
աստուածուհուն :
Այնժամ ես մէկաոմէկ րաձրացրի շղարշները րոլոր : կածանում
շարժելով թեւերս: Հովտում ես նրան մտանեցի աքաղաղին: 1՚Ա“ԿՈ1քում նա թ-աքնւում էր զանգատների ու զմրէթների տակ , իսկ 1™ մոԽ
րացիկի նման վազելով մարմարէ կաոամսւտուգներով , հալածում էի
նրան :
՚՚
ճանապարհի վերջում, գափնուտի մօտես նրան պարուրեցի Ի11
հաւաքած շղարշներով եւ դոյզնփնչ զգացի նրա վիթխարի մարմինդ
Արշալոյսն ու երեխան ընկան ծառի տակ ;
Երթ արթ֊նացայ ՝ կէսօը էր :
(թտրղմ. Աննա 3Wկ"''

թարգմանու.

<(Ե րր ենք երկրպագելու՝ . առաջինը՝ .

Fonds A.R.A.M

«6ԱՌԱՋ
^4 Ա՚՚^^՞յ
1լսւ։1'
թյ կենդանի որեւէ անեղ
J.,., վերադտնուած
Հփլ-՚ք է՝ ո'չ ։սլ'ե։ն Է

մա1"էո1-

մԸ՝

կամ արարած
յաւերմութխլ.
‘ք/,այն՝ "'չ ալ

միայն, այլ ծովը արեւուն հետ մի.
"i. "ը^ը, "՛չ

JL Ո՛չ *"՚/ը 4/'

մանաւանդ ձեռք ձեռքի

կ՝երթան անոնք :

</,„եՀ

'"J" քերթուածով : Այդպէս կը քա.
Լն թղթեան տարրերը միայն հովուեր.
L ակ դր-դներ ուն մօտ , միշա հետամուտ
Լսարակ տեղիքի ու կեղծ գեղջկական

ՄԻՏ*

ԵՒ

տութեան , որ թուղթէն անդին եւ բանաս,
տ ե ղծ խաղալու հտպտանքէն անդին տի.
բոզ

պարտադրանք

ու հարկ մըն է :

Նւ/ան քերթողութիւն չեմ կարծեր որ
ամբողջովին
կը բացայայտուի այն նա.
խարանով որ դրած էր Գլօտէլ ել ուր
Սևմպոյի քերթողութիւնը կը մեկնաբանէ

/՛բրել «վայրի վիճակի մէջ» եղող միս.
տիքի մը բանաստեղծութիւնը, ուր «դր.
մոխք» ու «լուսաւորում» (enfer, illumina
ճաչակի, նոյնիսկ երբ սովահար են Լոր.
tion) կը վերած է քր իստոնէական վարձու,
թ, երկնաքերերուն
:
թեան մը եւ վերջնադոյն դարձի մր ըս.
է/դքթ (10) •
Ս եր բանաստեղծութեան
{էանա ստեղծո ւթե ան մկջ կայ ինքնու.
մէջ նման «միստիքս,կան» (ո՛րքան տար.
{ոյն տրամաբանութիւն մը, որ երբեմն
տամ ա՛յնքան լաւ) բաներ հասկնալի վի.
պատկերային տրամաբանութիւն, կը կո- , ճաէխեր են եւ ասիկա կը բացատրէ թէ
մնբ եւ որ բանաստեղծութեան «իմաս.
ինչո՞ւ բոլոր մեկնաբաններէն րն տը n ւած
,„ըն» է: Մեր մօտ մեկնաբան, թաբդմա.
է Գլօտէլ
(կաթողիկէ
Հ աւատացեալ) .
նի-, թմ ըսեր' բանաստեղծ ..այս մէկն,
մեր
բանաստեղծներն
իս կ չեն
ալ ունի պատասհանատուոլթեան իր բա.
հասկնար ֊ո* լր մնացին թարգմանիչնե
J-ինը-կը խսր^ին, "Ը «իմաստ» կոչուածը
րը- ՝ որ բանաստեղծութիւն ու միստիզաղափարէ արտայայտութիւն մըն է , որ
քա կան ո ւթիւն երկու
տարբեր կրթանք,
ղերիվեր է պատկերէն, ըսելակերպէն ,
հեր են եւ առաջինին ռեմպոյական տար.
մէկ խօսրաթ լեզս՚-էն : Որով պատկեր ,
բերակը
էլ ենթադրէ իմացական ար կաըսելակերպ կը դառնան պարզ ու սոսկա,
ծախնդրութեանց
հանդէպ»»» ընկա չէու
կան «զգեստներ» ,այսինքն'
ոտանաւորա. թիւն : // երիններէն մի այն ին տրան է որ
յին արդուզարդ ՛Ծով ու արեւ երր ձեռք
հաւանաբար կարելի է մտցնել արդիու.
ձեռքի կ՚երթան , պարզ է որ պատկեր մը թեան այս եզրով ըմբռնուող քերթողու,
կը յօրինեն , որ պճլտուն նախչ է , ո՛ չ ու.
թեան
սամաններ ուն մէջ» ել
թերեւս
րիչ րան , բայդ թելադրող նոյն, ատեն ,
ա՛յս է պատճառը «\յերա շխարհ»ի վայե
„լ, փոխաբերութիւն
մրն է • ծով ու ա. լած շքեղ «արհամարհանքին» յ
րհւ կ՚ըսեն' մենք վ, ո /սաբեր ո ւթի ւնն ենք
յա l-եր մ ո ւթեան : JJ ա կայն բանա ստեղծո ւ.
ինչո^ւ թարգմանել (իեմպոյի երկերը։
թիւնը մտածելու ֊.կամ չմտածելու— այս
կարելի է եւ արդար է մտածել որ հա
ձեւք արդեօք ո՞ր չափով Ո֊եմպոյի քեր.
մաշխարհային արմէքներ արուին նաեւ
թողութեան առջեւ ի ղօրու մնա լու
էî
մեր լե ղուով*, Ս*շակո ւթային տեղեկու
1՝ար մթ, է, որ այդ քերթողութիւնը ար
թեան համար տեղ կայ անկասկած ՝ եթէ
ձանացած է ամէն տեսակի իրարու ներ.
ղ ր ա կ ան ո ւթիւնը տեղեկութիւններու հան.
հակ մեկնաբանութիւններու. եւ իր որոշ
գԷ ս
է՛' Սակայն
բանաստեղծական
Թասերուն մէջ իմաստի
այնպիսի տադերկերու
տեղեկա տուական «բովանդա
նապներ կը յառաջացնէ , որ անոնց առ.
կութիւնը^ անոնց ամէնէն անբանա ստեղ
խւ տողեր չարելը կը դաոնայ մանկա.
ծական մասն է *, Տ ե ղե կա տո ւա կան էն անԹիտի սուլոց խաւարին մէջ*.
ղիին կը ձգտփն բոլոր թարգմանութիւնները երր ա֊լւիշ լհզււսւվ դաշ(աւՀթեսւն եUne saison en enfer-/* (9) > որ ըստ իս
կսւծ
ի ouf մ՛ը քսւնւլելէ վերջ կը Սզնին
Խեմպոյի երկերուն կեդրոնը կը կազմէ՝
դաշնութ իւ_նլւ վերահաստատել, այլապէս :
արդի ք^^նսւս տեղծո ւթ՜եան համար կը բա.
Որոշ չափով թարգման ո ւթիւնը կը մըտնայ բոլորովին նոր շրջան մը ուր բանաս,
նէ դրական երկի մը խորհ րդաւոր
զո.
տեղի ական փորձ ու փ որ ձա ռո ւթի ւն խընդներուն եւ հորիզոններուն մէջ զայն փո
րոյ առարկայ կը դարձնեն կեանքը՝ իխադրելու համար այլ տեղ». Կրկնողական
Թաղականութիւնը ՝ շունչը անո ր որ կը
արարք մըն է ան մա սն ա կիօր էն *,
Ար դ
յանձնուի այդ փորձին յ Հ(^դա յարանքնե.
այս կրկնումը դէմ յանդիման կը գտնուի
րու համակարգային խանգարումը^ ք}*եմու կր դնէ մեզ այլութեան մը հետ։
պոյ[ւ մօ ա «Տեսանողէ դաոնալու ե՜ր ա զիր
Ս եմպոն, Մալլարմէն կ ամ Փերսը միայն
kp Հետապնդէ չափազանց դիտակից
րար րառներ չեն՝ այլեւ անստոյգ տեղեր
ու համակարգային ձեւով՝ որուն փորլեզուո՛վ յայտնաբերողներ ՝ որոնք նոյն
ձար կումն է հրանին ա լքիմիան^ եւ ասոր
ատեն լեզուին մ է/ լեղու մր կը հաստա
տիրապետումը*,
թմր եց ո ւցի չ ՝ բանդա,
տեն -, Մեր թարգմանիչները ույդ նր կեր ը
գուշանք՝ «մտքի ապա կանոնացման» մր.
հայերէնի կը վերածեն , ըսել կյուղեմ կը
լակում ի միջի այլոց ծայրագոյն ու
խօսեցնեն
զանոնք ոչ միայն ^այերէ^ ՝ աJ“
չափազանց վիճակներու իսկական
կի.
լեւ շատ որոշ՝ արդէն դո յ ենթարարբառ
րարկումներ են ՝ ուր
խօսքը
գեղեցիկ
մը»,
ոտանաւոր մը դառնալէ առաջ կը միտի
գրաւելու «ճշմար տո ւթփւն մը հոգիի մը
ել մարմնի մը մէջ» ։ Գրելը ոչինչ կ՛՛ար,
թարգմանութիւն մը շահեկանութիւն
j առանց այղ մարմնաւորուած ճչմար. կը ստանայ երբ կը խախտէ իմ լեզուս եւ

MATIN
N’eus-je pas une fois une jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse,
à écrire sur des feuilles d’or, — trop de chance ! Par quel crime, par
quelle erreur, ai-je mérité ma faiblesse actuelle ? Vous qui prétendez
que des bêtes poussent des sanglots de chagrin, que des malades déses
pèrent, que des morts rêvent mal, tâchez de raconter ma chute et mon
sommeil. Moi, je ne puis pas plus m’expliquer que le mendiant avec
ses continuels Pater et Ave Maria. Je ne sais plus parler î
Pourtant, aujourd’hui, je crois avoir fini la relation de mon enfer.
C’était bien l’enfer; l’ancien, celui dont le fils de l homme ouvrit les
portes.
Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las se réveil
lent à l’étoile d’argent, toujours, sans que s’émeuvent les Rois de la
vie, les trois mages, le cœur, l’âme, l’esprit.JJuand irons-nous, par delà
les grèves et les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la sa
gesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la fin de la supersti
tion, adorer — les premiers ! — Noël sur la terre !
Le chant des deux, la marche des peuples ! Esclaves, ne maudis
sons pas la vie.

ԱՐՈՒԵՍՏ»
ասոր վրայ կերտուած բանաստեղծական
կերպերը *, Այ ս ինքն երր փո խա դրութեան
լեզուն կը տաղնապի ու ս տ եղծման կ^ են
թարկուի ։
փամանակակից Երեւանի ոտանաւորի լեզուն ՝ ա՛ յնքան ծամծմուած ՝
L.n['Uut^ ՈԼ՜ կոնծած բարբառ մրն է՝ ընդ
մէջ ա շո ւղա կանո ւթեան եւ լեզուի չիմաց ո ւթեան } որ Ո*եմպոյի հրձիգ՝ ըմբոստ
ու քաոսային արաբումը թարգմանական
գայթակղութիւն է։ իման բարբառ մր
ի գործ դնել Ո*եմպո յի արտադրութիւնը
թարգմանելու համար անկասկած կարե
լիութիւն մըն է զ փորձիչ բայց ի վերջոյ
ամուլ որովհետեւ թարգման ելին անդա
դար կ՝'ենթարկէ իր ոճային՝ դեղագիտա
կան եւ բարոյա - բարացուցական սխե.
մաներ ուն յ \Լո տո ւած դիտէ ՝ որքան ա յդ
սվսեմ աներբ կը ճնշեն մեր դրոցներ "՚ /!'ղեր ուն ու մտքին վրայ -երր ունին*.

Ո՝ եմպո յի բանաստեղծութեան հեա բա
խում մըն է թարգմանութիւնը, կ ամ բա
խում ըլլա լո ւ էր ՝ որուն ըն թացքին թարղմանիէը հանդիպէր իր իսկ լեզուի եւ իր
իսկ
բանաստեղծական
աւանդութեան
հետ ճակատումին՝ այնպէս ինչպէս ք)*եմպօ l’f դ^"[ս՚թ[' եր կա յնքին կը բախի իր լե
զուին*. Եթէ թարգմանիչները նկատի առ
նէին պահ մր ձեռադիրներու սլա տճէնները՝
պիտի համոզուէի^ն որ այդ ըմբոս
տութիւնը՝ այդ խիտ՝ վերիվայրող՝ ան.
դունդէ երկինք սլացող ճաճան չո ւմն երը ՝
մ տածման տեւական
փայլատակս ւմներն
ու խաւարումները նուաճու մ են եւ չեն
բխիր «վայրի» մի ս տիքին րնա տուր ձիր
քերէն*. Այդ ոճը՝ "I՛ եղաւ այնքան ուսա
թելի Գլօ տ էլհ Մ- Շ ա ր/՛ t Պրըթոնի հ ամար ՝ չէ՞ր կրնար արդիւնաւոր դաոնալ
մեր թարգմանիչներու ձեռքին տակ՝ որով
լքէ ին երեւանեան ո տան ա ւորի բարբառը ՝
մի ամա կա ր դա կ՝ անփայլ՝
յողնած
ու
խելօք րառա կոյտը՝ մտադիր' որ ֆրանսե
րէնէն հայերէնի չէ որ պիտի փոխադրէին իիեմպոն ՝ այլ թանէին , թանեցնէին հա.

յերէնը,

ոP kü թոլ-ի*ն այնքան դէշ ու քիչ
ղիտնալ*, թարղմանութխնր որոչ չափով
եւ կարելի եղածին
չափ' անչա փօր էն ՝
կրնայ ոտանաւորի բար բառր բանալ այ
լութեան մր փորձառութեան ՝ եթէ չփոր
ձուի անդադար
անծանօթը
ւի ո խա դր ե լ
ծանօթով՝ անլուրը լուրով։ Կ*ուրսէն՝ մի.
այն դուրս էն եկող եւ տք1ւանքով
շահուած միջոց մրն է որ կրնայ դաոնալ րս.
տեղծարար ու փրկարար'
ազդայնակա
նութենէ ծիւրած
եւ երեւակայութենէ
կրտուած ՝ ի վփ^ջոյ նաեւ ա զղայ ին աւանդներուն դաւաճանած մշակոյթի մը
համար*. Ւ^նչ յափրանք
եւ ի&ն չ ձանձ-

յթ կարդալ բանաստեղծ՜ներուն կն նո.
րարարն ու ր/,րւոր ել պուտ մր խայծ ու
մ արփ հաճոյք չկարենալ առնել կարդա
ցածէն :

Կիրակի, Մարտ 1, 1992, էջ 3

(1) Կր յիշաաակեմ ամէնէն շաևեկսւն
հրատւսրկա-թիւ֊նը • A. Rimbaud, ŒuvreVie, Edition du centenaire par A. Borer,
Arlea, Paris 1991.
(2) Թարգմանիչներն էն՝
Աննա 3æկորէան (արձակները) , Կ-ուրգէն Գաս.
պարնան, Հենրիկ էաիյչինեան ես Աշոտ
Ալեքսանեան (չափածոյ)։ 'Օ՜անօր֊ագրոՆ.
թխ-նները' Թագէոս Խաչատրեան : Վեր.
ջինս լաւ գաւլափըԱ ա_նե<յած է ծանօթա.
գրութեասց մէջ տալոՆ քերթուածի մը
մէկ ուրիշ թարգմանութ-իւնը, երր ատի.
կա գոյութիւն ունի, թաւլ դաստ ւթեան հը.
նարաւորութիւն տալով ընթերցողին :
(3) Երեւան, 1976:
(4) «Գարուն» , 1984, թիւ 5 :
(5) Երեւան, 1984:
(6) «ԿԱՄ»,
Հանդէս վերլուծական,
թիւ 1, 1980, էջ 116: Ընթերցողը
կը յղեմ այս «Թարգմանիչին պար.
տականոււթիւնը» յօդուածին: Տես նաեւ
L’Epreuve de l’Etranger, A. Berman, Paris
1984, ինչպէս նաեւ Մ • ՞Նշանեանի «Նօթեր

Թարգմանութեան մը շուրջ» յօդուածին
«Յաոաջ» 1978, Մարտ 29-31:
(7) Ռեմպոյի դժոխքը վերջ չունի:
(8) Նախատեսուած էր նոյնիսկ Շնոր.
հալիի «Յիսուս Որդին» արեւելաճայերէ.
նի վերածել, ինչ որ դուս կը թանայ րոլո.
թովին ուրիշ խնդրի եւ նոյն հարցումը կը
սաստկացնէ :
(9) Այս խորագրին համար թարգմա.
նիչները կևսոաջարկեն «Մի եղանակ դր.
ժոխքում», իսկ Illuminations^ կը դաս.
նայ «Պայծաոացումներ» : Աոաջինը ան.
տեղի երկդիմութիւն մը կը մտցնէ, քա.
նի որ հայ ընթերցողներուն մեծ մասը
«եղանակը» պիտի հասկնայ
երաժշտա.
կան եղանակ իմաստով եւ ոչ «տարոլաց
եղանակ» իմաստով : էնչ կը վերաբերի
«<1)այծաոացումնեթ»ուն,
Վերլէն խորա
գիրը կը յղէր անգլերէն coloured plates^.
րու, գունաւոր գծանկարներու : Կը խոր.
հիմ որ Տեսանոկի տեսածներն են անոնք
եւ լքիստիք լուսաւորումի փորձառութիւն
մը չեն թարգմաներ :
(10) Գլօտէլի ամբողջ յօդուածը քթիս,
տոնեայ Ռեմպօ մը յօրինելու կը ձգտի:
Հասկնայի է, որ աւարտի Ռեմպոյի քրոջ
Ւզապէլի վկայութեամբ րանաստեդծին
վերջին օրերուն մասին, վկայութիւն* որ
կ՛արժէ ինչ որ նման վկայութիւններ կ՛ար,
ժեն . ո'չ մեծ րան :

^յՂ՜ ^ս՚ձոյքր տօնելու համար , թերեւս
պէտք ուեխնք, էնչպէս պ/։տէ ը“էր Ս՛եմ,
պօ , «համբերութեան» ։

Գ- Պ.

ԱՌԱՒՕՏ
Միթէ մի անգամ ես չունեցայ սիրաոատ ջահելութիւն' հերոսա.
կան, առասպելական , որին կարելի է ոսկեգիր թերթիկներ ձօնել, —
ի՜նչ մեծ յաջողութիւն: Էմ ո՞ր ոնրի, ո՞ր սխալի համար արժանացայ
այսօթուայ թ ուլութեանս : Գոլք , որ պնդում էք , թէ գազանները հե
կեկում են վշտից , թէ հիւանդները յուսալքւում են , թէ մեռեալները
վատ երագներ են տեսնում, փորձէք պատմել իմ անկումը եւ նինջը իւք :
Այսուհետեւ ես կարակ եմ թացաարուել միայն ինչպէս մուրացիկն իր
անվերջ Փաթէր-nê] եւ. Ս,՛ է Մարէա-ո\Լ : Ես չգիտեմ սմյլեւս խօսել :
Սակայն այսօր ինձ թւում է, որ կապերս խզել bif իմ դժոխքի
հետ: Q-ա իրօք դժոխքն էր, հին դժոխքը, այն դժոխքը, որի դոները
թացեց Մ արդու որդին :
Նոյն անապատում, նոյնպիսի գիշերուայ մէջ իմ յոգնած աչքերն
արթնանում են միշտ արծաթացոլ աստղի հետ, այնինչ դրանից չեն
տագնապում կեանքի Արքաները .. երեք մոգերը* սիրտը, հոգին, ժիտ.
քը : Ե՞րթ ենք գնալու աւազափերից ու լեսներից անգին* ողջունելու
նոր գործի ծնունդը, նոր իմաստութիւնը, բռնակալների ու. դեւերի
փախուստը, սնոտիապաշտութեան վախ նանը , ե՞րթ ենք երկրպագե.
լու, .. աոաջինը, .. Ծննդեան տօնը երկրի վրայ :
Երկնային ե՜րգը , ժողովուրդների ե՜րթը : Ստրուկնե՜ր , կեանքը
չանիծե՛նք :
( թարղմ * Լ/.ննա Ս ա էլ ռ ր ե ան ) :

Fonds A.R.A.M
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“Paris s éveille

ԳԻՆՈՎ ՆԱՒԸ
•էակի իջնում էի ես Դետերն ի վար անվրդով,
Զգացի, թէ առաջնորդ նաւաքարշներս, չկանՑցերի գէն' գոյնգգոյն մերկամարմին գամելով ,
Նր՛անց թիրախ գարձրրին կարլքրամորթները նշան:
Փոյթըս չէին ցորենով ու րամւղակու] բեռնաբարձ
Նաւերն ալքէն, որ ստէպ յառնում էին իմ համբին:
Դետերը ինձ թոյլ տուին, որ ես իջնեմ ըստ քմաց ,
Երր նիչերում խողխողուեց իմ նաւաքարշը վերջին :
•
Խաղացքների մոլեգին հողւիիւնի մէջ ու յօւրծքում,
Անցեալ ձմեռ, աւելի խուլ, քան ուղեղը մանկան,
Ես սուրացի : Եւ ամէն թերակղզի թող լքուն
Դեո չէր տեսել այդպիսի թոհուրոհեր յաղթական ;
Խօլ փոթորիկը օրհնեց ղարթ նու լքներ ըս ծովային :
Ես, խցանից իսկ թեթեւ, պարեցի տասը գիշեր
• Զոհուածների յաւերժ լաստ կոհակների կատարին,
Չափսոսալով , թէ չկան փարոսների րութ աչքեր :
■քաղցրագոյն, քան մանկական քիմքին միրգը թթուահամ,
կանաչ ջուրը թափանցեց իմ նաւի լքէջ եղեւնեայ
Եւ ցրելու] տւքէնուր փոքրիկ խարիսխ, ղեկ ու կայմ.
Փսխուքի եւ լքուգ գինու րծերից ինձ լուաց նա:
Եւ֊ այն օրից' աստղերի կաթնաւիշու] ներարկումս ծ ,
Ես Փերթուածի Ծովի մ՛էջ թաթախուեցի, լափելով
կապտութիւնները կանաչ, ուր մերթ- խոհուն լքի խեղդուած
Դալկոտ, պշնեւսլ ջրագիծ,-ւիւսյր է իջնում անխռով:
Եւ ուր , յանկարծ ներկելու] իւաժութ իւ ններ , զառանցանք
Եւ 1լ շռոյ թ ներ դանդաղկոտ' ցոլցոլանքի տակ շողի ,
Ալկոհոլից անգամ՛ թունդ, լքեր քնարից իսկ արձակ
Լուռ խմորւում են սիրոյ այրուցքները դառնակի :
Ես գիտեւք լքութ երկինքներ փայլատակներու] պատաոուն,
Յորձանուտներ , թաթառներ եւ երեկո՜ն գիփեւք ես,
Դիտեւք Այգը , աղալ նու երւսւքների պէս խրտչա ն ,
Մերթ տեսայ այն , ինչ լքարգը կարծեց տեսնել նտխապէս :
Տեսայ անյայտ նախնիրով բծոտուած լքի արեգակ,
Որ լքարում էր լքանա շակ լքածնումնյերոլ| երկնաձիգ,
Տեսայ , ինչպէս ւիաղնջուց դերասաններ ողբերգակ ,
1)ւսրսուււ ներու] վւեղկերի հեոուում ւիլուող թիւր ալիք :
Երագեցի ես կանաչ, ձիւն գիշերը սառուցիկ'
Աչքերն ի ւ|եր ծովերի յուշիկ ելնող մի համբոյր.
Դեղնուկ ասլոյտ զարթնումը փոսփորների երգեցիկ
Եւ աւիշի ու հիւթի շրջալդտոյւոը անլուր ;
Ես ւմմիսներ շարունակ հետեւեցի ահաւոր
Ցուլի նման կոհակին, որ խեթկում էլւ քերծ ու ժայռ,
Չխորհելու] , թէ լուսէ ոտքերր սուրբ Տիրամօր
Եը ջախջախեն ցռու կը ովկիանների հելասսլառ :

de OLIVIER ASSAYAS
On entre, on sort, on parle, on se pro
mène, on cherche que1! que chose et on ne
trouve rien, tout est en rumeur. La jeune

Quatre séquences auparavant, լ0Այ
duisait Adrien, elle portait une
*՜
que brune, un carré, elle Ressemblait

fille laisse tomber son homme et retrouve
la liberté, mais cette liberté là ne lui va
pas, ce doit être celle d’un autre.
On

Loulou. Maintenant la caméra est au d ”
sus des amants, elle entame douent

entre, on sort, on parie, on se promène,
on cherche de plus belle. L’autre est un
jeune homme qui ne peut rien partager,
c’est un bout de son histoire qui nous est
contée. En d’autres termes, l’intrigue —
comme toute intrigue qui se respecte, elle
ne prétend qu à 1 humilité — étant suf
fisamment simple pour ne pas être rap
portée : si c’était un concerto pour piano,
ce serait le vingtième de Mozart, œuvre
éminemment classique dont le caractère
dramatique permet néanmoins au soliste
une interprétation romantique: si c’était
une madone, elle serait de Giorgione, car
son lyrisme fougueux cache l'illustration
la plus parfaite du classicisme vénitien au
quinzième siècle.
C’est «Paris s’éveille», le troisième film
de Olivier Assayas, une scène de la vie
parisienne à l’auhe des années
quatrevingt. A ceux qui lui reprochent un man
que d’audace et peu d’engagement phy
sique de la part des jeunes personnages,
on dira que c’est l’occasion qui fait le
larron : ce n’est pas à cause d’Assayas que
le monde où il vit est peuplé de lâches
héros qui, à l’image d’Adrien (Thomas
Langmann) ne font que passer sans même
prendre garde à leur passivité.
A ceux
qui trouvent l’argument facile, on rétor
quera que le cinéaste en a pris le contrepied : son héroïne Louise (Judith Godrèche) a beau être séduisante, elle ne le
séduit pas, lui.
Ici une photographie de Louise Brooks
dans «Loulou» de Pabst (1928), film à la
violence indélébile, Loulou fille
sédui
sante et fascinante, rigoureusement im
passible, puissamment érotique.
Rappel, alors, de la
première scène
d’amour entre Adrien et Louise, image
obsédante de ce beau visage qui avoue
en même temps l’angoisse et le désir de se
laire étrangler
par ceux qu’elle aime.

un mouvement héliocoïdal ascendant V
tige devant ce qui apparait d'emblée jj
pable d’évoluer, fermé sur lui-même. "՛
Mais on ne dira pas, avec Balzac, que
le chagrin rend sublime le visage d'i
jeune femme très belle.
La cruauté'J'
Louise est empreinte de naïv eté et la peine
qu’elle éprouvera à la fin du film r
semble plus à de l’amertume qu’à
chagrin. Surtout, lui fait défaut le pouvoir
érotique : c’est la plus juste distance qUe
«le cinéaste pouv ait prendre avec son pet
sonnage, il a taillé à même la chair.. Louise
séduit mais ne détruit pas, simplement elle
se vend au plus offrant. Thème dans le
thème puisque l’action se passe dans Pm
des quartiers qui bordent la capitale, dont
on sait bien qu’aujourd’hui ils sont vendus
au plus offrant.
C’est cela qui nous touche dans «Paris
s’éveille», le soleil qui jamais ne se lève
de la même manière sur les toits de Paris.
Merci monsieur Denis Lenoir pour vos
images cruelles et pudiques à la fois,
merci de nous emmener, de nous empor
ter même, caméra sur l’épaule, collé aux
personnages, en plans
serrés sur leurs
visages parce que ce ne sont pas les gens
qui changent mais les relations entre eux
et qu’au milieu d’un long mouvement, un
gros plan un peu flou nous en dit plus
que toutes les paroles du monde. Merci
monsieur Jean-Pierre Léaud (Clément, le
père d’Adrien) de ne pas perdre votre
âme et d’être mature et jobard à la fois,
comme dans vos rôles chez Godard d’ail
leurs. Merci moniseur Assayas pour ce
beau film triste, intègre où circulent ri
goureusement les sentiments morcelés, où
la spéculation mène immanquablement au
gâchis, où les personnages, à trop se
mettre au vert, voient tout en gris.

FRANÇOIS MESTOUDJIAN

Հպանցեցի անւղւստուլք փլոըիւլներ , որ մարդու
Մորթով ինձի աչքերի ծաղիկների են ձութում,
Խաժ հոտերու] բնւսկուած հորիզոնում' ամպաչու
Ծիածաններ, պրկուած պախուրցների պէս հեուում:

Եւ ալքէն լալ քերթողի տանում իբրեւ լքեղրահաց
նա բաքոսներ արեւոտ եւ շողիքներ երկնագոյն,

Տեսայ եռալը հսկայ նահիքւների , թարփերի ,
Ուր կնիւնի անտառում նեխում է լքի Լեվիաթւսն,
Փլուզուլքներ ջրային' անդորրութեան լքէջ վայրի,
Վիհերն ի վար խորախոր գահավիժող հեռաստան :

Որ սուրացի, երկրային մահիկներու] բծոսսւււսծ ,
Սեւ ձիերու] ծովային ուղեկցուած խօլ տաշեղ,
’'1Մ յՈլւ!1Ան էր լախտերով լիլում հարուած ւսռ հարու լս ծ
Անդրծուիեան երկինքներ ձագարներու] հրաշէկ ,

Արծաթ արեւ, հուր երկինք, սատալի ալիք, սառցալեռ,
Փստմնելի խթումներ ծոցերի խորքը ւքթին,
Ուր ծուոոււքուո ծառերից վիշապօձեր որդնակեր
Ընկնում են վար. ւււիռելու] իրենց սեւ բոյրը չորս դին:
Կ՚ուզէի ցոյց տալ լքւսնկտնց լուրթ կոհակի ոսկեծին
Ձկնիկներին այս բոլոր, ձկնիկներին երգասան :
.. Իւք ւքեկնու լքները ծաղկէ փրւիուրները գգուեցին ,
Եւ ինձ աննահ քամիներ թեւեր տուփն լքի վայրկեան:
Ու մերթ ծովը, որի հեծքն իլք արբեցումն էլւ միակ,
|՝եւ հոներից տանջուածիս-բուււ-թուռ բաշխում էր իրօք
Ծաղիկներն իր ստուերի, վարււանգներոլ] դեղնորակ,
Եւ ես լքնոլլք էի լքիշտ լքի կնոջ ւղէււ ծնկաչոք...
կղզու նման, ափերիս վրայ յաքւսւխ 1նօնելով
Շէկ աչքերով հալքերի ծիրտեր, կռիւ ու գոչիւն.
Նաւու մ էի, երբ փխրուն սլար անների u արանքու]
Ջրահեղձներ ետու ետ իջնոււք էին ու կորչոււք :
Ես նաւ, կորած ծոցերի շալքբու տներուլք, որ մի օր
Եթերի մէջ սւնթռչաւն վւսթորիկն է շպրտած.
Ես , ում հենքը ջրասէր դուրս չեն հանի ոչ հզօր
Տորմիղները, ոչ Հասնի սւոազաստներն հեռագնաց,

Ես, որ սարսում էի ողջ, երթ կտղուցից , շա՜տ հեոուում, ,
Դետւււձին էր մռնչում կամ Թաթառը մոլեկան ,
Ես՝ մշտական խուզարկուս անշարժութեանց կապտւսւուն,
Ափսոսում ելք հինաւուրց պատուարներով Եւրոպան :
1“ նչ կղզիներ ես տեսայ , կղզեխմբեր աստղափայլՆաւորդների գէլք բաց է երկինքն իրենց ցնորուն - Մի՞թէ այգ խոր գիշերում ննջոլլք էք դուք աքսորեալ ,
Լիւր ոսկեզոյն թռչուննե՜ր, օ՜, ապագայ Զօրութի՜ւն:
bu, իրւս ւ, շա՜տ լացի: Այգերն լքիշտ հոգեխռով.
Դառն է ամ՛էն լքի արեւ, ալքէն լուսին՝ դժնդակ Կսկծոտ սէրն ինձ լցրեց արբեցուցիչ թմբիրով :
Թող ողՕափայտըս Քաքի' : Թող Խւ ցնա՜ւք ծո,յի տակ .

Եթէ մի ջուր ելք տենչում Եւրոպայոլմ, ապա այն
Ջրափոսն է սեւ ու պաղ , ուր պպզած մի տղեկ
Իրիկուայ դէղ բՈլրւսլէտ արձակում է լռելեայն
Թիթեռի պէս մայիսի իր նաւակը գիրաբեկ :
էլ չեմ կարող, ալիքնե՜ր, ձեր թալուկու] pUipUlLlU-fi1
Ւամպսւկ դարձած Օափըի հեսւքով գ(ևսլ շարոլնակ ,
Ո չ դրօշի ու բոցի յոխորտանքը տանել տուն,
Ո՜չ էլ նաւել բանտային լւսստերի պիղծ աչքի ւոակ :

Ազատ, ծխուն, մանուշակ լքշու շներոլ] սլտրուրոււսծ ,
Ես , որ պատի պէս բոսոր երկինքն էի լքիշտ ծակում
I թարգմ . Ա . Ալ^եան , ՛Ծաղկաքաղ ... ՝ էր . , յլլ-շլ; , է ջ 168-172) •՛
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67* ANNÉE

[՛Լ1 ^էերթին * * * գն դա կա հ ար ո ւե-

•JUJL- [tբրել. «J-ոզովուրդի թշնամի» ։ 1937 Հ

Աուլիս 22-/րե , ներ րին դործեր ու կոմիսար
Մ ո ւղդո ւսին շքանշանի արմանա ցաւ հ,կառա վարութեան
քաղաքական
առսվադ.
րանքները օրինակելի կեր սլաք եւ ւսնձնրւիրաբար կատարելու համար» ՝ եւ £որս
ամիս ետք՝ *Լ,ո յեմբեր 22-//ե ... դն դակահարուեցաւ յ
Տասնեակներովդ
կրկնուող
“JJu փաստը րաւարար կ ynjij տալու՝ թկ
ի՞նչ տե սակ մեքենայի . պտուտակ կին
դահիճներն ու զոհերը։

ՈՂԲԵՐԴնԿււ-Ն
Զ

H

Ր

b

Ն Ց

c

«Ես գնում եմ այս տշխտրհից որպէս
Չսւրենց ու կը դաոնամ նորէն որպէս
Չարենց» յ

Գիրքին մէջ հ ր ա տար ա կո ւած նի ւթերը ք միւս կողմկ կը հաստատեն y *Լյայիրի
Հկար եանի Հսեւ առասպել» ին սեւ ճշմար
տութիւնը ;
Զարեան' Ա տա լինի ամէնէն
կատաղի կամակատարներկն
մին ՝
իր
կի
ր ր տմբաս տանող կամ մատնող
առաջնակարգ
դկմքերկն կր՝ P“'JH ^ւ
ւսյղս1կս } 1937 - 38-/'ե չոլր^ երեք ամիս
համայնավար կո ւս ա կց ո ւթեն կն
դուրս
դրուձելով^ գլուխը փրկելու համար նոր
ստալիներդութիւն մր սկսաւ թխել։ Զար
եան ի պարադային ՝
«ժամանակի
պար
տադրանքը» արդարացում մը չէ ♦ փաստա
թուղթերը կը վկայեն ՝ որ պայմանները
չեն ազդած իր վրայ ՝ այլ իր վարքադիծր կապկս իւառնուածքային կր î
Ուրիչ տխրահռչակ անուն մը վալերի
Աիրպոտինն կ՝ որ Աերիայի ցուցմունք
ներ ով կազմակերպած կ հայ գրողներու

1988, Փետրուար ՜[Չյ-ին «փրական թերթֆը կը հրատարակէր եղեր աբախտ դրոբանտակից ին' Աո լրէն Ղ^րդիէեանի JnL-~
չը} nP կը նկարադրկր անոր վերÿին պաՀերը՝ մկ^բերելով վերջին խօսքը*.
Աւելի քան կէս դար ծած կո ւա ծ ճշմար
տութիւն՝ որ երեւան կ1 ել լէր ՝ ինչպէս քանի մը օր ետք սլիտի
պայթէր մօտ 70
տարի քօղարկուած ուրիշ ճշմարտութիւն
մը։
Չար ենgի վերջին տարիներու դը/ոՒքԸ սկսած կինք րնդնշմարել նախորդ
սւասնամեւսկին ՝ ղլխաւորարար Անահի տ
Պարենը ի ջանքեր ո վ ՝ որ հրապարակ հա^9 «Չարենցի ձեռագրերի աշխարհում»
(1978) ել «Անտիպ եւ չհաւաքուած
երկէր» (1983) հատորները։ Չփտէինք սա-

ւ որ շատ ձեռագիրներ վերծան ո ւ մի
կը սպասկին ՝ պա շտօնա տո ւներ ո ւ «փակ
ֆսԻւո^եր ա1քուր փականքի տակ պահած
Աւ1/ իրենց

գաղտնիքները եւ Ա տալինի

Աաւաոնող ուրուականը չէր ար տօներ որ
"է՛՛՛շ անուններ եւ շրջանի մամուլի րոէոր վկայոլթիլնները երեւան դային։
1988-^1/ ասդին ՝
երք յորձանքը ան^Հե/ի էր՝ բազմաթիւ հրապարակումաստիճանաբար նշեցին Զ տրենցի «որ1էս Չարենց» վերջնական
վերադարձը ։
ղան նաել_ նոր մեկնաբան ութի ւնն եր ՝ ըզ1ս^յացունց «յայտնութիւններ» [ՀԱմբոխՍը ի՚ե լա գար ո ւած» ի սարդարապատեան
մ՚^ու վարկածը) եւ ուրացումներ [Զա-

t՛ ղի կամարը պայթեցնելու անորակելի
Աղափար ը) .
T Աոանձնապկս

ն կա տառե լի կր դրակա-

էէա Չ՝ալիթ փասպարեանի աշվսոյմ գորէութիւնը՝ որ 1990-/'ե հ անբադումա֊
I բերաւ իր նիւթեր ր եւ /ո ni ընծա քեզ
^ւԹրդա,1ան Զարէնցւ^ գք։րքը {<<նայի.
Ս,ն

եր՛եւան , 384 էջ) : Անկէ եաք ,
/
^ՐԹ^Ւ մ՚.?_ հրատարակեց
I \ ! տա կան Ան վտանգութեան Աոմի-

"••ni

արվսիլներէն քաղ՝
" սւկ դոների եաեւում» յօդուածա0^5^
ա,րր ագործո ւմներ ո ւ զոհե-

«դատական» թղթածրարը։
Հ^տոո
է“-ւՀ'"Հ1ւ '11ւ ['“"ւկանայ յաոաջարանէ
յոր ք չտտ դէուխներ կ յ Փաստագրական
'րՀհ 'հձՈԼ մ'"'
’ "1' '1ր հայ՝աԳ['է մա՜

ՈսծԱ, Ա''‘‘Ւ՚ թ՚-ր , անտիպ քերթր
ել Օսւն
թո՛ւթեր Ջարենցէն , ինչպէս
Լ ‘•ադան վաւերտղիրներ :
ՀՒԸ՝ չ"Լ^ 100 W ‘Լր-j. «wl3 յց»ր կ օգնէ ընթերցողին

1930-'"-

կաններո լ իրավիճակին

ստոր ագրո ւթի ւնն երը աւելի ու աԼելի յս տա կօր կն կ' երեւին դրբի էջերու
թաւալումով՝ ուր Զարենցը հրապարակ
կ՚ելլէ մարդկօրէն՝ առանց տկարութիւններ ու ըն կր կո ւմն եր սքօղելու ՝ ա ռանg
աւելորդ հերոսացումի։ փաս պար եան Փող
ված կ ան գնա հա տելի նիւթ՝ թոդէով որ
առաւելաբար ան խօսի եւ
կա տարելո վ
պարկեշտ ուղեկիցի մր դերը։
ճտ կատադրա կան
այս եօթնամեակի
հ ի մնա կան դիծերկն մկկն է Զ*սր ենցի հան
դէպ պաշտօնական երկդիմի քաղաքակա
նութիւնը. մերթ հայհոյանք ՝ մերթ գնա
հատանք։ Այս երկդիմութիւնը ցոլացած
i /՚Ը դըչակիդիերու- վերաբերմունքին մէջ ՝
Զարետնկն մինչեւ թակունք : Այ*ւ
մթնոլորտին մէջ՝ անխուսափելի կր հթքնաքննա գա տո ւթիւնը» ՝ որ պիտի չկ ա ս եցըևէր ղ Է՚^Ւ կ^որ^՜ա՚ւ,ո,-Մ ըԻթա!]քը !
^-՜
սոնք էթն <(.թաղ[ւն^ օրէնքները :
Հետեւաբար ,
բնական
էր Ջարենցի
((.Երրորդ այգաբաց^ի կամ ((թուղթ ԻՎ. Ա տալ[,ն[ւն^[ւ գրաւումը
եւ խնդրոյ
առար կայ չէր կրնար ըլլալ անոնց վաւե.
ր ա կանո ւթի ւնը(եր ր խնքնագիրն երը յայ լո
նք. չէթ.) , հ ակաոակ Վահան \,աւասարդեանքւ մխտական պնդումներուն , որով
հետեւ հաւաքական խելադարութեան այղ.
օրերուն ամէն ոք փորձ կ՚ընէր ^"րԹը
փրկելու , ուզելով թէ չուզելով : Պահ մը
Զարենցր վարակուձցալ փրկուելու յոյ.
սով, որուն հետեւանքը եզաե է այդ չա.
փաՏոն , բայց միեւնոյն շրջանին դրաե
հակաստալինեան նիւթերը կը վկայեն,
որ րանաստեղեր թափանցած էր ամբող.
ջատիրութեան էութեան. անվերջանալի
կաղապարներու չարան մը, որ կր ճզմէ
ինքնուրոյն մտածումի ամէն փորձ-.
Այո գործողութեան ամէնէն զաւեչտական , իր ողըերդականութեան մէջ, կողմն
էր նկատել , թէ սպաննուած Տունջեանի յա.
ջորդը
ԱՄտտունին,
հաւատարմօրէն
մաքրագործելէ ետք մտա ւորա կանո ւթեան
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եան ՝ Լկյլի ՝ առաջին կինը Արփենիկ Տկր1Լստուածատրեան) կը խօսի մնայուն անապահ ովութեան մը մասին ՝ որ 1915 - 21
թուականներու պա աճառած շեկումկն յաո աջ եկ ած կ : Ուշագրաւ կ նաեւ ՝ որ
«Պոկմ լււն ւԼե րնա գ իր»ի մէջ րաg ա յա յ աօր կն
!լ երեւի ւերկօյաի անունը՝ հազուագիւտ'
խորհրդտհայ գրականութեան
[^*ւ իրա
կան ո ւթեա ն) մէջ..
Զարենց ի դե րե զմանին վայրը յայտ^յի^
կ մօտաւորապէս։ փասպարեանի համա,
ձայն ՝ պա տա սխանը դր ա կան կ. «նրան

թ-ազեցին գիշերը, Բո1'ոԲՒն գակւոնի, աչ
քից հեոոՆյ Երեւանից էջմիածին տանող
ինոՆղու ձաի կողմում, Հրազղանի աջ
ւսփին, ձորի րարձունքում գտնուող ներ
քին գործերի i/*/rî»/z/fարՈւր-ւեան պանսիո
նատի այգու քարքարուտների մէջ: Դեո.
ապրոււք է այղ օրերի ականատէս վըկան» [էջ 99) :
Հյարադրանքը մերթ 1լ իյնայ պարզ հրրապարա կախօսութեան մէջ՝ հասկնալի
կ y որ հե ղին ա կր երբեմն չի կրնար զսսլել
թ^ղթքը ի տես ահաւոր յայտնութիւ
ներու՝ բայց պէտք է խուսափ ի լ նման
կեցուս/ծքներկ . Ասոր հետեւանքը կ'ր/յան
ապացոյցի կարօտ հ ա ս տա տո ւմն եր ՝ ին չպէս հ ե տեւեա լը . «իսկ Ստալի նին ու Ղե

րիային ոանհրաժեշտ” էր մաքրել Հայաս
տանը , որովհետեւ նրանք մտադիր էին
խորհրդային այդ հանրապետութիւնը վե
րածել մարգի եւ* • • կցել Վրաաոանին»
[էջ 74) *. թերեւս ճիշդ ըլլաJ ըսուածը ՝
րայց պիտի ո լզէինք փաստերը տեսնել։

մկջ կողմնորոշ-

ուելու։ Չ օգնէ ՝ րայց ո1չ ամբողջական
կերպով.
դիւրին բան չէ ըմբռնել այն
մեքենան որ կազմ ու պատրաստ կր «վեր եւներ ում»
մարդիկ ըստ կամս նուաս
տացնելու՝ խաղալիք դարձնելու կամ
ոչնչացնելու համար* նոյնինքն մեքենան
այդքան բարդ չկ . սոսկալին անոր ար
դիւնքն է՝ ուր ղիրար կը հրմշտկեն պա
տեհապաշտը ՝ րա խ տախնդի րր ՝ փոփո խամիտը՝ դաւաճանը՝ շփոթահարը՝ չյանձն ուո ղը ...

—

Գրեց'

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

հա շուեյարդարը,
1937,
O^U'l'L 17-21-/'
ընդհանուր մ ո գ ո վին ' [դառնագոյն կա
տակ՝ 1915 - Ապրիլ - 1937* •♦)? Զար՝ենցի
դատավճիռը կայացնելով՝ իսկ 1961 թ
լականին ՀհԱ ի շո ղո ւթիւնն եր
Ա ղիշկ Զարենցի մասին» դիրրէն ուրիշներու պիտի
վերադրկ իր յանցանքը } գովեստներ շռայլելով իր զոհին' Զարենց ի հասցէին յ
փաս պար եան քանիցս կ** անդրադառնայ
Զ ար ենց ի թմր ա մո լո ւթեան պարադային։
Աորֆինի սրսկումները սկսած են 1929/'հ ,
ստամոքսային դործողութեան առիթով՝
1ւ շարունակուա ծ են մինչեւ վերջ՝ հետըգհետէ մեծցող չափերով. Զարենց ի մահր
պէտք կ վերադրել՝ գէթ մասամբ՝ մոր
փին չստանալուն ։
Հեղինակը բացէ ի
րաց կը խօսի այս մասին՝ մինչեւ իսկ կը
յայտնկ ան կաԸ^իրը՝ թէ հ.Պոէմ անվերնադիր»ը դրուած է մորֆինի
աւլդեց ո ւթեան տակ • թերեւս սլրիշ դոբծեր ալ այս
պայմաններուն մէջ դրուած են։
[փե ռ հքւնդ տարի
առաջ՝ հ,փարուն»ի
Ա*արտ 87-/' խի*-ը կը բերէր Աարոյետնի
Հեամակ»ը
Զարենցին'
^աննշան կրճա
տումներով» անշուշտ՝ մորֆինին վերա
բերող ակնարկութիւնները, [,սկ նոյն տարքլն հ րա տարա կո ւած հ,Տ ո ւշեր Ա դի չէ Զարենցի
մասին»
հատորը կվարտա տպէր
Աարոյեանի 1977-/' յուշադրութիւնը «Տառաջ»կն ՝ առանց նշելու ո՛ չ աղբիւր ը եւ
ոչ ալ յա պա ւո ւմն երը
ի շարս
որոնց
^մորֆինով հանդարտած» ՝ ոԼր հ,մորֆին»ը
անհետացած կ, ա ե՛ս. էջ 498) :
<հԶտրենցի երկրային սէրերը» գլուխը
հոգեբանի մը համար շատ հ ետաքրքրական է * անոր սիրահարումը 10-13 տար ի
աւելի մեծ կիներու [Ար մեն ուհի Տ իդրան-

Չ'իր^ի ընթերցումը աւարտելէ եւ նորայայտ
նիւթերու այս ստուար
կոյտին
թափանցելէ ետք՝ գրեթէ ամբողջացած
կրնանք նկատել Զարենցի ք
ձ0-ական թուա
կաններու հիմնական դիմանկարը՝ թէեւ
յաւելո ւմներ պիտի
ԸԼԸ^ յետադա յին :
Որոշ հարցեր ՝ սակայն ՝
կը ցցուին ըն
թերցողին առջեւ՝ որոնց լուծումը պի“
տի չգտնէ հոս
[փաւիթ փասպարեանի
նպատակն ալ այդ չէր ՝ հաւանաբար) . ա) Արմեւորումի ենթարկել Զար ենւյք.
34-37 թ՜ուականներու՝ նաեւ' այդ.
նկն տռա$ գրած եւ չտպած գործերը՝ անոնց տակ թաքն ուած մարդը եւ իսկական
արմկքր գտնելու համար։
ր) վերակազմել QO-ական թուականնե
րու րար եխ ա ռն ո ւթի ւնը ՝
մ տնելով դե*
ր ա կա տարն եր ու
^ոդ եմ տաւոր
ա շխարհին մէջ՝ բացայայտելու համար Զարեն
ցի եւ իր սերունդի ողբերգութեան բուն
էութիւնը ՝ որուն ընդ մ էջէն միայն կարելի
կ՚ըլլայ հասկնալ յետնորդ սերունդներու
կեանքը։ Լա և' մտածել ՇՈէԽւրտ1տի մասին։
ԱսՒկ ա անխո ւս ափելի օր էն ձ՛եզ կ'առաջ
նորդէ իշխանութեան եւ անհատի փոխյաբարեր ո ւթեան մանրազնին ուսումնասիրութեան ։ Հոն ՝ թերեւս ՝ ուսանելի շատ
րա*ե կույ մեր օրերուն համար՝ 'երբ ան
հանգս ւրմո ղո ւթիւն ո լ ի շվսանամոլութիւն
Ւ 'loPnL
դեռ՝ երր ձ*տածողը պիտի
ապրի իր ազատութիւնը
կապանքյհերկ
զերծ պահելու եւ անկաշկանդ ղւսրդացընե լու տ ե ւա կան ճիգը : Զարենցը կը գրէր
1937-/'ե [ս/ե՛ ս . Ո* եղինա փա զար եանի J ու
շերը՝ «փարուն» ՝ 1, 1987, մկջիեր ուած
փասպարեանկ առանց
աղբիւր ը նշելու
էջ 375)• .

«. . .-թանգի չկայ տանջանք աւելի մեծ ու
պատիժ աւելի սեւ, . քան դատել մարդուն
նրա սրրազան գաղափարի,
նրա ուլ ջ
կեանքի միակ գործին դալանան լինելու
համար, եւ չկայ ոչ մի միջոց ցոյց տալու ,
համոգելու, որ այդպէս չէ որ հէնց այգ
նոյն մեղքի օբյեկտն է իմ միակ սրրու.
թիւնր - - -» i
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De BAKOU
à l'ARTSAKH (Haut-Karabagh)
composition ethnique et pratique des langues
selon les recensements soviétiques

Les recensements soviétiques, qui sont
une mine d’informations sur la structure
«nationale», c’est-à-dire
ethnique,
des
populations, permettent
d’éclairer
de
très près les contextes qui expliquent les
évènements actuels. Ainsi la situation de
l’Azerbaïdjan et du Haut-Karabagh
ne
peut-elle être appréciée que grâce à une
vision nette de la composition ethnique
de ces territoires et des pratiques linguis
tiques de leurs populations (1).

ETHNICITE,
LANGUES PREMIERE ET SECONDE

Il faut savoir qu’en URSS les recense
ments relèvent non seulement la natio
nalité» (ethnique) de chaque citoyen, qui
est une donnée d’Etat civil immuable, ins
crite sur le passeport, mais, en plus, là où
les langues qu’il déclare parler: la langue
maternelle (ou langue première, Ll pour
les linguistes), ainsi que la langue seconde
(à condition qu’elle soit celle d’un peuple
soviétique et non une langue étrangère)..
Et, la statistique des recensements classait
les langues
parlées
—première et se
conde— de tous les individus, en quatre
rubriques : soit langue «ethnique» (celle
de la nationalité à laquelle appartient le
locuteur), soit russe (langue de l’Union),
soit langue de la R.S.S. où il réside, soit
autre langue (sans préciser laquelle). En
1989-est introduite une cinquième rubri
que : celle de la langue de RSSR ou Ré
gion autonome,
langue
administrative
locale, si elle diffère de celle de la RSS,
langue administrative nationale.
En suivant les statistiques ethniques on
peut mesurer les évolutions démographi
ques différentes des populations relevant
de telle ou telle appartenance nationale.
Cette dernière, acquise de naissance, est
celle des parents et pour les enfants de
mariages mixtes, seuls, a-t-on à choisir,
à la remise du passeport, entre deux ter
mes.
La comparaison entre ces chiffres et
ceux de l’usage des langues permet de se
faire
une idée précise
des tendances
culturelles profondes et complexes
des
masses soviétiques; car,
si l’acquisition
d'une langue soviétique seconde est, natu
rellement, ici comme ailleurs, révélatrice
des options ou sollicitations linguistiques
des individus, la transmission par les pa
rents d’une langue maternelle en discor
dance avec celle de leur ethnie, l’est en
core plus. Le fait que dans une républi
que, certains
allogènes
(immigrants),
conservant leur nationalité ethnique où
qu’ils résident,
sont amenés
à parler
comme seconde langue,
ou à enseigner
à leurs enfants à titre maternel, la langue
de la république,
est significatif d’une
acculturation certaine à l’environnement
culturel local. A plus forte raison, si l’on
n’est pas Russe et que l’on vit hors de
Russie, le fait de parler le russe comme
langue seconde ou
même
maternelle,
reflète-t-il une attraction culturelle parti
culièrement forte de cette ethnie.

L’AZERBAÏDJAN

La R..S.S. d’Azerbaïdjan, créée pour la
nationalité turque azérie, a toujours com
porté deux fortes minorités — russe et

arménienne —, auxquelles s’ajoutent des
groupes plus petits, soit locaux, comme
les peuples du Daguestan voisin (surtout
les Lezguiens), et les Tâtes iranophones,
soit immigrés comme, les Ukrainiens, Gé
orgiens, etc. Les Azéris sont majoritaires
dans la plus grande partie du territoire de
leur république, y compris la RSSA de
Nakhitchevan enclavée entre l’Arménie et
l’Iran. Les principaux secteurs où les mi
norités sont majoritaires sont, au nordouest de Bakou, l’extrémité du Caucase,
habitée par les Tates et les Lezguiens, et
'les ilôts arméniens, avec notamment la
Région Autonome du Haut-Karabakh.
Pour s’en tenir aux quatre derniers re
censements publiés — 1959, 1970, 1979 et
1989 — suivant 'lesquels l’Azerbaïdjan est
passé de 3.7 à 5.1, 6 puis 7 millions d’ha
bitants, on note que cet accroissement ra
pide correspond essentiellement à celui
des Azéris, atteignant 2.5. 3.8, 4.7 puis
5.8 millions, alors que les Russes, comme
les Arméniens, cessaient de croître dans
la république
passant, les premiers de
501.000 à 510.000 et 475.000 puis 392.000,
et les seconds de 442.000 à 483.000 et
475..000 puis 391.000. Croissances, fina
lement négatives, qui avaient évidemment
pour résultat de modifier notablement la
proportion des ethnies dans l’ensemble de
la population en assurant une prépondé
rance numérique de plus en plus forte des
Azéris qui approchaient en 1989 des 83%
contre 78%, 74% et 68% en 1979, 1970 et
1959 (et 58% en 1939....). Alors que
Russes, Arméniens, et même les autres
nationalités, devenaient de plus en plus
minoritaires.

BAKOU 9 COMME HIER,• ALGER

Mais ces positions majoritaires et mino
ritaires doivent être appréciées avec nu
ances suivant les différents secteurs rési
dentiels — urbains et rural — de l’Azer
baïdjan. Il faut rappeler qu’en 1970, les
trois ensembles minoritaires
— Russes,
Arméniens et autres — ne rassemblaient
alors chacun que moins de 10% de la po
pulation totale ; mais qu’il n’en était pas
de même dans la population urbaine (61%
d’Azéris), et, surtout, dans celle de l’ag
glomération de la capitale, Bakou, où les
Azéris étaient tombés à 46% face à 28%
de Russes et 16% d’Arméniens. Hors de
l’agglomération de Bakou les Russes et
Arméniens n’étaient
plus que 4%, cha
cun, de 'l’ensemble de la population ur
baine et rurale. Et dans la seule popula
tion rurale, respectivement 1,6% et 5,4%;
ce qui dénotait une présence encore plus
exclusivement urbaine des Russes que des
Arméniens.
Une telle opposition entre une ethnie
indigène musulmane, largement rurale,
et une population européenne immigrée,
concentrée dans les villes, et ayant fourni
au départ l’essentiel des cadres adminis
tratifs et de services et. aussi, de la masse
ouvrière, n’est pas sans rappeler d’autres
situations de type colonial. Le port et la
grande ville de Bakou évoquent à bien des
égards l’Alger d’antan. et l’Azerbaïdjan,
l’Algérie, par un semblable cotoyement de
leurs deux populations d’origines diffé
rentes. Avec des correctifs comme une
moindre colonisation
rurale en Azer
baïdjan; mais, aussi, des similitudes, telle
la présence d’une
tierce communauté,
locale mais non-musulmane précocement
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intégrée à la société européenne : Juif» au
Maghreb, Arméniens au Caucase. Le re
présentant typique de cette situation étant
le brillant champion du monde d échecs,
Kasparov, fils, à Bakou, de parents 1 un
arménien et l'autre juif.
Dans une telle société la pratique des
langues sera éminemment révélatrice et la
comparaison de la répartition des habi
tants de l’agglomération de Bakou suivant
leur nationalité
ou suivant l’usage des
deux langues principales, l’azéri, langue
nationale de la république
et le russe,
langue de l’Union, est suggestive. Si ‘les
Azéris, entre 1970 et 1989, sont passés de
46,31% à 65,97% de la population, leur
langue n’était maternelle, aux mêmes dates
que chez 44,76% puis 65,35% des habi
tants; ce qui signifie
qu’une petite
frange (en significative
diminution
de
1,55% à 0,62%) de'l’ethnie azérie est lin
guistiquement déculturée. En effet, sur les
586.052 Azéris de Bakou, en 1970, 22.415
ont déclaré avoir le russe comme langue
maternelle; mais, dissymétrie suggestive,
seulement 3.391 non-azéris
déclaraient
avoir l’azéri comme langue maternelle.
Mais en 1989, sur les 1.184.160 Azéris de
Bakou, seulement
18.002 déclarent
le
russe comme leur langue maternelle, tan
dis que 7.05! non-azéris déclaraient l’azé
ri. En 1970, comme langue seconde, le
turc azéri n’est connu que par 4.52% de
la population de l’agglomération, 18.036
Russes, sur 351.090, 16.325 Arméniens sur
207.464», etc. On voit ainsi, qu’au total la
langue de la république n’était même pas
entendue par la majorité de la population
(49,28%). En 1989 la situation a sensible
ment changé, non tant parce que le turc
comme langue seconde touche 4,87% de
la population, mais parce que ce pourcen
tage encore faible englobe une part plus
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etc. Alors que dans chacune de
lations, l’effectif de ceux qui av^S P°P։i՛
langue seconde l’azéri restait
rieur : 20.707 Arméniens 8.991 Հ*6
4.451 Tatars, 2.252 Tates. Le
nuait donc à l’emporter sur le էս^*
des minorités, dans la compétition
langue seconde mais le turc n™
Et la proportion des non-ruj
parlant russe m comme Ll n;
atteignait 30,11% en 1989՝(contre J շ- '
en 1970) et dépassait de justesse celle ?
non-turcophones : 29,78%. Bakou „ou,
première fois depuis longtemps’,
redevenue
plus turcophone que r
phone...

LE NAKHITCHEVAN

Le Nakhitchevan qui était encore Jf
majorité arménienne au début du siècle
puis, turquisé, fut consacré R.S.S. auto,
nome et qui, lors des évènements de 1985.
90, voulut carrément se rattacher à la pro.
vince iranienne voisine d’Azerbaïdjan est
devenu très homogène. Sa forte majorité
turque n'a fait que s’accroître (189.615
sur 202.187 en 1970 à 229.968 sur 240.459
en 1979 et 281.807 sur 293,225 en 1989)
alors que les petites minorités, arménienne
et russe, étaient en déclin absolu.

LE HAUT-KARABAGH

La Région Autonome du Haut ■ Kan
bagh (3), moins peuplé que le Nakhitche
van, a. aussi, un moindre accroissement
(1970 : 150.313, 1979 : 162.181, 1989:
189.085); et celui-ci est d’ailleurs, autant
dû à sa majorité arménienne, passant
entre çes dates de 121.068 à 123.076 et
145.450, qu’à sa minorité azérie, qui. elle
passait de 27.179 à 37.264 et 40.688, entraî
nant une certaine consolidation de son
pourcentage (18, 23, 22%) dans la Région
Phénomène dû aussi bien aux différence
de comportement démographique (crois
sance de 25% des Azéris dans l’ensemble
de l’U.R.S.S.. entre 1970 et 1979 contre
16,6% chez les Arméniens) qu’aux mou
vements migratoires : nomination par 1։

grande des minorités en décroissance ab
solue (34.331 Russes sur 295.500, 20.700
Arméniens sur 179.950. etc.). Et, surtout,
parce que les Azéris, étant maintenant
largement majoritaires (67% au lieu de
46%). les non-turcophones (ne parlant
turc ni comme Ll, maternelle, ni comme
L2, seconde) sont devenus une vraie mino
rité. passant de 50,72% à 29,78%.

R.S.S.

d’Azerbaïdjan

de fonctionnaire

azéris, et départ d’Arméniens.
L’analyse de la répartition des nationa
lités par secteur rural et urbain corrobore
l’implantation rurale plus grande des Ar
méniens, qui sont encore plus prédomina։1
(82,5%) en campagne que dans h Ré?®
(80,5%) et. surtout, qu’en ville (77,3 A
alors que c’est l’inverse chez les Azéris-

Par contre si les Russes ne constituaient,
en 1970, qu’à peine plus du quart des ha
bitants (27,74%), leur langue était mater
nelle chez beaucoup plus : 38.83%, com

et, naturellement, chez les Russes. 1
proportion de ruraux et de citadins ®
chaque nationalité en 1970 permet de P
ciser que les Arméniens sont effectue

prenant notamment, en dehors des Azéris
sus-mentionnées,
65.966 Arméniens et
21.235 Juifs sur 29.716. Elle était langue
seconde chez presque autant d’autres ha
bitants (32.90% : 270.494 Azéris, 98.885
Arméniens, 14.807
Tatars sur 26.481,
10.853 Lezguiens sur 23.650, 2.934 Tates
sur 7.524, etc.). Ce qui veut dire que le
russe était, à Bakou la véritable langue
véhiculaire, entendue, au total par près
des trois quart (71.73%) de la population.
Quand la langue d’une minorité déborde
ainsi en usage celle delà population auto
chtone. cela traduit bien la prépondérence,
non plus seulement numérique.
mais
culturelle, politique, et économique, de
ses locuteurs. A Bakou il valait
mieux
parler russe que turc, comme à Alger il
valait mieux parler français qu’arabe.

ment, relativement plus ruraux que e
Azéris, et, surtout, que les Russes, ci«

En 1989. les Russes ne sont plus que
16.39% des habitants et le russe n’est plus
la langue
maternelle
que de 22,91%
d’entre eux, soit, en plus des 18.002 Azé
ris sus-mentionnés,
notamment
54.409
Arméniens et 13.928 Juifs sur 22.826. Et
elle était langue seconde d’une part bien
plus grande des habitants (46,98%), sur
tout parmi les Azéris (687.297); mais dé
croissante parmi les autres : 96.227 Armé
niens, 12.971 Lezguiens sur 38.100. 5.921
Tatars sur 24.331, 3.537 Tates sur 8.432.

qui il y a trois citadins pour un rura •
traduit bien l’image d’une population
le fond rural autochtone est surtout a
nien, avec de petites zones azéries, e
quel se surimpose une implantation
haine issue partiellement de ce fou
aussi d’influx allogènes.
Les pratiques linguistiques d01՝eI%
bord appréhendées au ni՝ eau ce
î maternelle. Il s’avère <lue ‘
j
isse majorité des habitants est
langue de son ethnie (y comp։1֊
lement les Russes; mais qu un P
e faible y a reçu, comme langue
,
le, le russe, sans être Russe e jjjj
, puis 1,4%, représentant 2-8®,
■
is 2.595 personnes).. On PoU’r‘
er que le nombre de յւ"ո-1Ա|1'
u le turc comme langue
it, en comparaison
que
is 34 : 0,01 à 0.02 puis °’02/Հ f0D1i»c
total des habitants ayant reç
gue maternelle, une էր0^տ^Ոլ^2յէ p1'
r exemple l’arménien), 9U1
epl#
le de leur nationalité, n est r *
ej
vé (85 à 135 puis 156 : W
J tOjj
8%). Ce qui signifie que a“’ 3rBifmontagne reculé, d’une régiի
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russe exerce une beaucoup
plus
'^Tde attraction que les deux
autres

naulés ethniques («nationalités»
soviéti
ques) qui engendrent, avec les change

langues, locale et nationale.

ments de résidence et la cohabitation, cer
tains transferts de langue maternelle, et
même de nationalité (mariages mixtes).
Ensuite, des pratiques très étendues de
bilinguisme, qui imposent, beaucoup plus
largement, des choix entre la langue lo
cale, par exemple d’une Région autonome,
la langue «nationale», de la R.S.S., et la
langue de 1 Union, le russe. Ces transferts,

Dans qudUe population
trouve-t-on
donc ces éléments qui ont une langue pré
fère différente de celle de leurs parents,
et ont été russisés sans recevoir la langue
ethnique ancestrale ? Parmi les Armé
niens. assez (peu (1,7,
3,7 puis 1,5%).
Parmi les Azéris ? encore moins (0,4, 0,5
„is 0.1%). Donc parmi le petit nombre
(756, 576 puis 1.025)
de
ressortissants
d’autres nationalités, Kurdes voisins, ou
membres de nationalités soviétiques loin
taines, qui ont préféré donner à leurs
enfants une langue plus utilisée, plus ren
table, moins isolante que la leur. Plus
du quart (21,6, 26,4 puis 29,7%) ont
opté pour le russe, très peu pour le turc
(1.2 3,7 puis 0.7%), mais plus pour
d’autres langues dont l’arménien (2, 6,4
et encore 6,4% dont 5,6% pour l’armé
nien). Ici aussi, comme à Bakou, la russisation progresse plus que toute autre accul
turation. Les Russes de leur côté,
bien
évidemment./restent en bloc (99,3, 99,1
puis 98.5%) fidèle à leur langue; mais, si
ce bloc ne s’effrite que très légèrement,
l’option des quelques Russes, dêculturés,
vivant par exemple en milieu rural, est
représentative des transferts les plus pos
sibles : 3 en 1970, zéro en 1979 et 3 en
1989 étaient déclarés turcophones, contre
6 et 11 puis 21 locuteurs d’une autre lanmie.
Ծ dont l’arménien (5 en 1989).
Au niveau de la langue seconde, les at
tractions sont plus massives, et les évolu
tions aussi. Dans l’ensemble de la popula
tion, la proportion des russisants
avait,
de 1970 à 1989 dépassé le quart et atteint
presque la moitié (15,1, 27,4 puis 47,6%),
celle des turquisants était restée beaucoup
plus faible et stationnaire (2,8, 2,9 puis
3,1%), celle des arménisants et autres
pratiquants de langues diverses,
encore
plus marginale (0,8, 1,4 et 0,8%); ainsi
que celle des individus qui n’avaient pas
comme langue maternelle la langue de leur
nationalité mais qui l’avaient acquise
comme langue seconde (1,2, 2,3 puis
1,1%) : par exemple, en 1979, sur les
4.517 Arméniens non-arménophones
de
langue maternelle (4.500 russophones, 15
turcophones, etc.) du Haut Karabagh,
3.497 étaient revenus à leur langue ances
trale comme langue seconde; ils étaient,
donc, des Arméniens russophones de nais
sance, mais arménisants. Et en 1989, sur
les 2.263 Arméniens non-arménophones
de langue maternelle (1,56%, soit 2.237
russophonls —1,54%—, 24 turcophones,
etc.), 1.910 (1,31%) avaient adopté leur
langue d’origine comme
seconde langue

ces plurilinguismes induisent des accultu
rations multiples, que le discours officiel
recouvre du terme «sblijeniyé» traduisible
par «rapprochement» ou «convergence»,
et qui évoque un certain dépassement du
compartimentage ethnolinguistique
re
connu.
Mais, dans bien des cas individuels, des
circonstances historiques, et des lieux géo
graphiques, ce-rapprochement est assez
inégal : il avantageait d’abord les quinze
langues des R.S.S., et finalement, surtout
et partout, le russe, langue de la plus forte
république et de l’Union. Prépondérance
culturelle, liée à de nombreuses prati
ques, motivations et intérêts, individuels
et collectifs, qui ne sont pas sans rappeler
les situations typiquement coloniales et
postcoloniales que nous avons connues ail
leurs.
Ainsi, dans les régions examinées ci- des
sus on voit que, pour l’Azerbaïdjan dans
son ensemble, la turquisation progresse
surtout grâce à l’essor
démographique
plus rapide des Azéris, et à l’exode d’une
partie des
allogènes,
Russes et Armé
niens. Phénomène commun à presque
toutes les R.S.S. qui se ré-ethnisaient et
se dérussisaient. Mais que la langue russe
continuait à exercer une plus grande at
traction que le turc, particulièrement dans
la métropole de Bakou et même la Région
autonome arménienne du Haut-Karabagh.
Dans cette dernière région, restée à majo
rité arménienne très forte et solide (81,
76 et 77%), autochtone et rurale, la lan
gue arménienne maintenait ses positions
face à une faible pénétration azérie (18,
23, 22%), plus urbaine. Mais la langue
russe y progressait bien plus vite que
l’arménien et le turc, notamment comme
langue seconde, dans toutes les ethnies,
sauf dans la petite minorité russe (1%)
où l’avantage revenait très nettement
à
l’arménien. Sitution linguistique soviéti
que typique à trois étages où la langue du
fédéral (l’Union) conservait
sa préémi
nence,mais où la langue du local (la Région
autonome) l’emportait en poids, en vita
lité et en rayonnement sur celle du «natio
nal» (la R.S.S.).

et les Arméniens ni-arménophones ni arménisants n’étaient
qu’une
poignée :
153 soit 0,25%..
L analyse, dans chaque nationalité,
a pratique d une seconde langue confi
e« attracüons linguistiques
différei
e es-mêmes révélatrices des accultural
ptédominantes. Chez les Arméniens,
gement bilingues,
l’attraction du î
emP°rte de loin (de 17,2 en 1970 à 31
1979 et 55,2% en 1989) sur celle

յ' i l’3 “ 3,6 puis 0,3%), pourtant la։
,e .a ^'Publique. Chez les Azéris, m
llngues que Jes Arméniens on privil
Wtriquement
Խ
14?9
n • a ք31՜ raPPort à l’arménien (3,4,
ըԱւտ ’Vo) langue de la Région autonc

յ .ՈՏ es autres nationalités très
es et donc, nécessairement

mil
très b

v-,.’ i* C°mPétition en-tre les trois lan

Ո

Td n*rCS avantage

nettement le r
puis 57, 1%), et en;
sur P61՝-6”’ l°Cal (5’4,
Puis 1^5
E aze>U national (4,4, 9,7 puis 2,1
me 7 k-i 62 les ^ussesï encore plus fai
nt bdingues que les Azéris, l’avan
«’alkit
Pas au turc azéri (5,2
6,5
Խ
, la
, république
? ’ 9 ’ po
de
Uti e aux fonctionnaires, mais à
25»/
lanSUes : 15,8, 25 et c
simplet 989’ d°nt 3,4% à l’arméni։
ple langue locale.
Ce
։n°ignaiemPalteJmentS
lin^uistiflues
té՜
plurioù -V*
dlverses conséquences du
société Ո'' 6 ֊et du plurllinoulsme de la
sPatial

soviétique. D’a3
et de l’imbrication
et sociale des différentes commu-

(1) Résultats pansoviétiques, du recen
sement de la population
de 1970. tome
IV, «.Composition nationale de la popula
tion de VU.R.S.S., des Républiques de
l’Union et Autonomes, Territoires,
Ré
gions et Arrondissements nationaux». Stalistika, Moscou, 1973 (en russe), 648 p.
Vestnik Statistiki; n0’ 6, 7, 8, 9, 10, 11.
«Population de VU.R.S.S. selon les don
nées du recensement pansoviétique de la
population en 1979». Polidizdat, Moscou,
1980 (en russe), 32 p.
Constituüon nationale de la population
de l’U.R.S.S., selon le recensement géné
ral de la population de 1989, Goskomstat
S.S.S.R.: Finances et Statistiques, Moscou,
1991 (en russe).
(2) BROUK, S. I. et APENTCHENKO,
V. S. : Atlas des- Peuples du Monde, Ins
titut d’Ethnographie Mikloukho - Maklaj
et Académie des Sciences, Moscou,
1964
(en russe), 184 p.
(3) L’appellation soviétique officielle
«Nagorno Karabakh», juxtaposant l adjec
tif russe signifiant «haut» et la désignation
turque de l’ancien khanat (Karabagh
Vignoble noir), illustre bien /'aliénation
toponymique des autochtones arméniens
pour qui cette région s appelle
l «Artzakh». Tandis que le Bas-Karabagh s étend à l’est vers la Kura, d où part le Canal
Principal de Karabagh, irrigant la plaine
jusqu’à l’Araxe.

ԱՐՈՒԵՍՏ*___________________________

Կիրակի, Ապրիլ 5, 1992, էջ 3

«maiiuiip»

3113 ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ հՍեՂեՑՈՒ ԱՐՑԱԽԻ ԹևՄԻ
ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՆԴԷՍ, ԹԻՒ

Այս օրերուն մասնաւոր հաճոյքով է որ
ձե ռք քլ ա ոն եմ Ար ր ախի քՒեմին ա յս նոր
հ րա տարա կո ւթիւն ր յատկացուած դեբա
դանց տպէս աստուածաբանական հարցերու :
անի մր տար իկ ի վեր կր օն ա կան
բովանդակութեամբ մամուլ մր յա յան ըւեցաւ Հայաստանի ձ^էջ՝ օրինակ ^Լու
սաւորի չ^ր ՝ որ կը հետապնդէր ՀՀդորենա
կանդ նպատակներ ՝ դաոնալու համար աւելի
տարածման կամ թոբաց
ման
ձեռնարկ »
1*ն չսլէս
Հ^^անձասարդի ենթա խո բադիրը կը թելադրէ ՝ հան
դէսը ա ս տուած ա բանա կան րնո յթ
մր
ունի , աւելի մօտիէլ
լաւ օրերու ձՍիո
նդին ՝ Բազմավէպդին կամ «Հանդէս Ամսօրեայդին :
Լի եսրոպ *իհնյ» Արամեանի խմբադրութեամբ պա տր ա ս տ ո ւած եւ Երեւանի մէջ
լոյս տեսած հանդէսը առաջնորդող յօդ
ուածէ ղուր կ է ՝ սակա յն
րո վան դա կո ւթիւնը յստակ
պատկերացում մը կու
տայ ձեռնարկի նպատակներէն եւ շր£տծիրէն յ ԼԼյսպէս'
մէկտեղուած են ան
տի սլ ձեռադ րային նիւթեր ՝ ըի չ
ծա
նօթ էջեր Եկեղեցիի հայրերէն՝ սուրբե
րու վարքեր ՝ ա ս տո ւածաբանա կան ուս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւններ յ Ետրծէք նախկին
«Արար ա տդն է ՝ որ կը յառնէ նորէն :
Հոս տեղը չէ մանրամասնօր էն
անդ
րադառնալու «Գանձասարդ ի մէջ շօչտփ
ուած բոԼոԸ նիւթերուն ։ Աեծապէս շա
հեի ան կը դտնեմ
ձեռադ րա յին անտիպ
նիւթերր որ հրատարակած ու ծանօթա
գրած է Հ • Տ * 'իէօսէեան յ Առաջինը կը
վերաբերի յունարէն բնադրով անյայտ
երեք ճառերու՝ որոնց
հեղինակն է Ե »
դարու յոյն
հայրերէն
ԱՀնտիպա ար ո ս
Աոստրաց ի :
Երեք Ճառեր էն երկուքը կը
վերա րե ր ին քրիստոսի ծնունդին , երրոր
դը' մկրտութեան i
Ասոնց գոյութիւնը
ծանօթ էր նախապէս ՝ բայց բնադիրներր
կը մնային անմատչելի։ Պէտք է դիտել
տաը որ տյս երեք ճառերուն դէմ առդ կմ
տրուած է նաել թարդմանութիւնը Լհեղ»
Ա* Ալեքսանեան) î
Ա* իւս նոբութիւնը կը վերաբերի Անտնիա Աանահների ի (փԱ» դար) ^Հակաճա
ռութիւն ընդդէմ երկաբնակացդ
երկին։
Այ- գործին գոյութիւնն ալ ծանօթ էր
վաղուց ՝ սակայն բնադիրր տակաւին շրրջա դա յութեան մէջ դրուած Հէբ •
չ ա ւի ո վ «Հակաճառութիւնըդ իր ամբոդջո ւթեան մէջ կը պա տկանի Ա անահներիին (եւ ո1 չ մա սնա կք,օր էն ԱՀնանք/ա *Լ/աըեկաըիին) , լիովին ապացուցուած՜ չէ , ըա.
î,/, որ Հ* թամրադեան ՀԱ^անիա Նարեկա
ցիդ ին
յա ակաց ո ւած իր մենադր ութեան
մէջ (*) i «Հակաճառութեանդ մէջ ներմո ւծուած կր գտնէր Ան ունիա Նտբեկա
րի ի «Ընդդէմ երկաբնակացդ երկէն մա
սեր : Հ - Ո ou է եանի ա չխատո ւթիւնը դըրաբար բնագրին մէկ մարէր կու տայ եւ
կը մնա հ շարունակելի :
«Գանձասարդին մէկ կարեւոր
մասը
յատկացուած է Եկեղեցւոյ հայրերու քիչ
ծանօթ էջերուն ♦ 9'// • Նտրեկացիին վերադրուած «Լյրտտքդ^ Նեդոս Աինայեց իի
խաղաղս ա դօթիրդ ի աշխարհարար թարգ
ման ո ւթիւնր։ «Աայսմաւուրքդէն առնըւած եւ նորէն աշխարհարարի վերածուած
սուրբերու վարքերը ըեթերց ո գներ ո ւ ել
հաւաաացեա լներու կրօն ական ղարգացման կր միտին անշուշտ : Նոյնը կարելի է
ըսել չորս ՀԼա ս տո ւածարանա կան ուսումնա սիր ո ւթի ւններդո ւն մասին»
«Հ • Եկե
ղեցւոյ խորհուրդներն ու ծէսերբդ
(Ա •
վրդ* Աարդսեան) , քրիստոնէական պա
տարագի
նախադրեալները
( Ա* •
'քբ՚է'
Աջասլահեան) ,
«Երեք տխեղերական մ՜ողովների դա ւան ո ւթի ւնըդ (Մ • բ^յ * Ար ամեան) y ՀԵկե դեցու հայրերի ո ւս մուն
քը հ ո վեւոր լնթերց ան ո ւթեան եւ հ աւա utքի դաւանութեան մասինդ
(Տ • hjtujiuտըրեան) : Այո ա շխա տո ւթիւնները հա
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մագրական փորձեր են աւելի y քան սոս
կական նորութի ւններ :
Անոնք կը Հիմ.
նուին աւելի պատմական տուեալներու է[ըրտյ հայ քրիսաոնեային ընձեռելով ո/եւլե կութեան պաշար եւ «հոդեւոր սնունդդ
թ՚չպէս կ՝ըսեն :

Ե* անօթացման այս դոր^՜ը ան հ րամեշտ
կ/1 գտնեմ ՝ սա միակ վերապահ ո ւթեա մը
որ այո ո ւսումն ասիր ութիւնները նա\խա**լա յմանն են միայն աւելի մ՛ աման ակա կհ
րնոյթ ■ունեցող եւ ար գ ի ա կան հարցեր
բնն ոդ աս m ո t ածարանա կ ան ձ եոնար 1լ1ւ երու յ Պէտք չուն իմ ըսե լու ՝ որ անջրսլե տ
կ/L բտմնէ սլա ամա - բանասիրական
րովանգակութեամր յօդուածը իսկական
աս տուած արան ո ւթեն էն , անցեալի Հտյր ա րանա կան ար ւո ադ ր ո ւթ եան ծանօթէս ց ո ւմը ներկայի հարց ելաւ աստուածաբանա
կան քնն ո ւթեն էն : Հասկնալի է ի հարկէ
որ Հայաստանի հիմակուան [՚բա վիճutկին աղանդներու՝ կաթողիկէ եւ րո դո
քա կան
Եկեղեցիներու մրց ա կ ց ո ւթեան
լա յն աբաց ա ղա տո ւթե ան ‘քկջյ ԱռաըԼ'IJ11՜
կան Եկեղեցին րլբաղի հիմնականով ♦ ասիկա չարդիլեր որ Եկեդեցւոյ ուսմուն
քին արդիականացման պահանջքը դրուի՝
քանի որ Առաքելական Եկեղեցին հաղիւ
թէ կարենայ արմաւոաւորել իր հեղինա
կութիւնը առանց անցնելու մերօրեայ հա
ւատացեալները հե տաքրքրող
հարց եր ու
քեն ո ւթեն էն :
^'անձասարդի
րաձ ինր յատ
կացուած է Հ^Հայ հոգեւոր երդը Ե* դա
րումդ (la. Պ տլեան') յօդո ւածին ՝ որ կու
դտՀ
յ
հեղինակին
էջմիածնի
հ ոդեւոր
շտեմարանի
դա սա ւանդո ւթի ւններ էն ՝ եթէ չեմ սխալիր» Հոս ալ ծանօթացման
ա շխա տանքի մը դէմ յանդիման կր դըանուինք՝ քանի որ
հեղինակը
ՀՇարակն^ց^ի երդերուն աւանդական մեկնաբա
նս ւթի ւնն եր ուն վբայ ^Լը
ի եւ Աահակ
Պտրթեւին ՝
Ա ա շտոցին ու Լյորենացիին
կր վերադրէ
շարականներու մեծ PftLմը՝ առանց մասնաւոր քննական հայեցու
կէ տի յ Եր կարծեմ որ Հ » Ն » Տ * Լքերււէսեանի y Հ • Պ • Ան ան եանի յ Հ • Ա » ճեմճեմեանի եւ այլոց ա շխա տո ւթի ւնն երր Ա ա շտոցի ՝ Աովսէս Հերթո ղի եւ շարականադիտութեան չոէ~րջ՝ անծանօթ կր թուին
հեղինակին՝ թէե լ ատոնք տպուած ևն
հ, Րաղմավէպ*ին մէջ շատոնց •.
Ո՞ր չա.
փով ր^ւթերցսղին ու Հտյ Առաքելական Եկ եղեցի ին ծառայութիւն մատուցանել է՝
աւանդութիւնը
ներկայացնել
որպէս
ան խաւի ան ճշմարտութիւն ՝ առանց քլՀենութեան ու֊ վիճարկման î Ազգային աբմէքներու հ անդէպ մեր սէրն ու խանդավառո ւթիւնը չեն արգիլեր
որ ղանոնք
խնդրա կանացնենք î
հՏԼանձասարդը իր ա մբո ղջո ւթեանր մ էջ
սիրելփ ձեռնարկ մրն է ինծի համար եւ
աղուոր սկիղբ ձ'ը : Ա ւնի ո՝՛չ միայն խնամ
ուած հրատարակութիւն ՝ այլեւ եղած է
գրեթէ անսխալ՝
զասական ու_դղսւգթՈՆթ-եսւլքթ : Ասիկա իր նուաղագոյն արմանիքեերէն մէկը չէ՝ որովհետեւ Ափի լո
քէն Երեւան փ ոխա դր ո ւած թերթի խմրադիրներ կը թուին հաշտուած ԸԱտլ «նորդ
ո ւղղա դր ո ւթեան
« դոր ծնա կ ա նութեան »
դա դափարին հետ»*» քարոզչական ն պտ
աւս /լներ ով : \մ ուլս ւթիւն ը , թմբիրը y մամ/՛
խելօքո ւթիւնը , ճ[րչդ՜ է » կը յ ա տ կան շեն
մեր մտաւսրական ո ւթիւնը՝ մեր հ,լե ղո լա
րաններ րդ եւ բոլոր այն բանդէ տները որոնք ջաաադով են
«նորդ
ո ւղղա դր ո ւ
թեան ՝
պարղապէս որովհետեւ
դասա
կանով կր դաոնան իրենց ճ շմար իա իսկութեան^
տգիտութեան ». Այո իմաստով
<(,Պ՝անձա սարդ րնտր ած է խի ղախո ւթե ան
ճամրան յ
Գ> Պ*

(*) ԵթԽ-աՋ,

1985:

Fonds A.R.A.M
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ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՈՃՐ, ԿՇ1ՒՈՅԹԸ ԵԻ ԱնՅԱՑՏԻն ՅԱՄԵՄ
-ԻԱՐԱՏտր նԱՈՈԻԱԾ-fi
Աըղէրթօ ճաքոմէթթէէ (1901 - 1966)
նուէր ո ւած
յե անահ այեաgքը (Փաւ՚ւ՚Ղ քաղաքէ Արդէ Արուեստէ
թանգա
րան} î 4zz4/,^/ Utn-[1P ը հոյնդէսացաւ անդ
րադառնալու թէ 20-րդ ղարու արուեստը
եղաւ հակասութէւններ համա[սմբող արտսւյա յա ութէւն մը՝ հակազդելու! էր utպաշտ եւ բնապաշտ ար ուտեստէն , որ l-ր
աւանդապահ ո ւթեամր եւ շուայտանքով՝
հասած էր ճդնամամայէն
հ անդր ո ւան է։
Տ սլաւորասլա շտութ են էն սկսեալ՝ էրերաJ,u$_nԸ դ J ա ռա ջա սլա հ
դպրոցներս լ ըմ
բոստ ՝ յանդուդն
ո լ արտայայտութեան
ազատութեան ձդտող էրա դործ ո ւմները
հէւքնւսյատակ խախտեց էն անոր թմրած
արմատները : fortpp!՛'" մէջ, յո ւնա-հ ռոմէա կան կերսլարայէն ոճէն ընկրկումն էր
ասէ կա'
ար տա եւրոպական արուեստէն
ուրք եդ
ար տա յա յտչա կանո ւթեան
ղւ,մ :
նայ
Ե ւր ո սլա gէ աը ո ւե ս տա դէ տն եր ո ւն
ուածքները ուղղուեցան այէ տղբէւրներու' անո ն3 մէջ դտն ելո վ մեկնակէտեր ՝
զորս յունա-հռոմէական արուեստը ՝ ՀԼերածն ո ւնղ "•Լ
վ եր ա կեն դան աg ած ՝
զազ
րած էր տալէ : *Լքկատելէ է թէ ՝ հ եռաւոր
եւ մերձաւոր Ար եւելրէ ՝
ափրէ կետն եւ
նաէւնական արուեստներու յայտնաբերու
մը՛ տեղէ ունեցաւ շրջանէ մր ընթաgքէն'
nt-լյ բնապաշտ ար ուե ս տը կը թուէր հա
սած բ /!ա ! Էր լրումէն ու է յնա լ կրկնութէւններու եւ ճապա ղո ւթ եան մէ£- Եթէ
ճափոնական եւ՝ յետոյ՝ է սլան ական ար
ու ես տները դոյնէ՝ լոյս է եւ դէծէ էմաստո '/ < որ ընդլայնումէ
նոր կար ելէ ո ւթէւններ րնձեռեցէն արեւմտեան դեղարո ւես տա կ ան ա շ[սար հ ահ այեաgքէն ՝ ապա
աւէրէկեանն ու նախնականք' ձեւայէն եւ
կառուցական ,11ԼԱէՅմ11 աէլատոլ^!լ^Ը ներշն լեց էն անոր ՝ էրենց անհատնում կէրաո ակտն լուծ ու մներով :
ճաքոմէթթէէ մօտ այս

երեւոյթը

կը

յա յանուէ 1926-/' չոլ֊րջ » ^րբ Ւ^ք քսան
հէնդ տարեկան է։ Ինք եւս՝ բաղմաթէւ
ո ւրէ շներ ու նման՝ էր ծննդավայր ր լքե
լով կը հաստատուէ Փ արէղ ֆ 1922-/.Î' : Ւր
ետէն արդէն ունէ դեղարուեստական Ջր
մուտ պա ւորաստութէւն մը ԸԼԷաէոէԼ 11ա՜
լա կներ էն մէկր
ղուէցերացէ
^‘^Լար1՚լ
ճ ո վաննէ ճաքոմէթթէէ*. Փարէղէ էր աոաջէն չրջանէ քանդակները կը մատնեն
Կ'եր էր ապա շտո ւթեամր էր հ ետարրրրու
թէ ւնր' կէրարկելով փ ռէրարեր ա կան լեզու
‘քը, որ կ^ակնարկէ տարփայէն մտահոգ ութէւններ ու ՝ որոնց
արմատները
կը
սերէն էր պատանեկան տեսէ լքներ էն Այս
ղործերէն ցայտող երկչոտ ոլնոյն ատեն
յարձակունակ գգայնութէւնը կը յայտնէ
ղ ո լութ ենա կան տադնասլ մր՝ Որ առանձ
նութեան էր ա ր տա յա յտութեամբ ՝ ճաք"մէթթէէ արուեստը կր դարձնէ տա գ հասլ է
ա ր ուե ս տ մը ,

տո ւբոր տո լ թեան մէջ : Եթէ կերպարայէն
այս տեսէլքր կր պայմանաւորուէ կարգ
մը ափըէ կետն քանդակներու կերպարանք
ներով՝ մակերեսներու [unր տուբորտո ւթէւնը էր արմատները կը դտն է քէո տէնէ
մօտ։ Այս բաղադրութեամբ կը կաղմըւէ արուեստ մը ՝ ուր ո ւղղա հ այ ե աg կըՀ~
nttյթր եւ կերպարներուն քարացած ետյուա ծքները , ան հունին ու անյայտէն յա
ռած ՝ կը մատնեն 20-րդ դար ու մեծ քագա քն եր ո ւ մարդուն ա ռսւնձն ո ւթէ ւն ը ՝ ահհաղորդ մէջավայրէ մը մէջ էնք էր վրայ
կծկումը։
Կերպարներուն թեւերը էնդհ անրապէս կպած են է ր ենg մարմնէ ն ' է րրե, թէ ուզեն զայն պատսպարել արտաքէն աշխարհ է յարձակունակութեան դէմ :
Այս կերպարները կը նմանէն երկնաքերերու կամ նոճէներու [ճաքոմէթթէ այլա
զան կեր սլարն եր
[սմբաւո ր ող է՛ր մանդակներէն մէ կը կոչան է
«վյխտառը») ,
[un րհ րդաւոբութէւն պարփակս ղ՝ ան շրշուկ անցնող ուրուականներու նման : Այ ս
սլացէկ անհատները նոյնէսկ երր կը ւլըտնո ւ/,ն քալելու վէճակէն մէջ՝ անոնց մարմէնր մէտ կտուր է՝ դէսլէ առաջ չա1՚մող ձողերու նման։ Տէդայական այո դրրաթէւնն է՝ թերեւս ՝ որ կը [սօսէ
ղա
նոնք դէտող մարդոց ՝ որոնք կարծէք էրենցմէ մաս մը կր դտեեն այս կերպար
ներուն մէջ*, Հաւանաբար՝ ար տայայտ
չա կան զօրութեան այս երեւոյթն է՝ որ
մոռցնել կու տայ
ճաքոմ էթթէէ աշ[սատանքէն մէօրէնա կութէւնը' կերպարա
յէն ներկայացման էր վերադարձէն սկըսեալ :
\յա\խքան *սյղ ՝ [։ր քանդակները
գերէր ա սլա շտ ՝ կա ռո ւց ա պա շտ ՝
էարանարդապաշտ եւ ափրէկեահ արուեստներուն
առընչուող՝ 1լ'ընդդրկեն օրէնակներ ՝ որոնք յանգած են տպաւորէ չ արղէւեք!ներու։ «Կէն - դդալ^ը (1926 . 27) ունէ ումեղ ներկայութէւհ ՝ որուն
հաւկթաձեւ
փոս է1ր,,՚^ւր՚ւ մէջոց էն մէջ էր տտրտծուհ
ծաւալով՝ ոչմէայն !լ արտայայտէ ում՜ական էէո րհ րդաւո ր ո ւթէւն այլ' ուղղակէօրէն դէպի իր [սորքը կը բեւեռէ դիտողին
նայուածքը՝ որմէ վեր՝ դադաթէն
նուող գլուիւը՝ իր փոքրութեամր ՝
կը
շեշտէ կեդրոնական այդ ծաւալին
^դ°ր
ներկայութիւնը î
ճաքոմէթթիի
փորձարկած
լուծում
ները այս շ/մվմնին կը ներկայացնեն դե
ղագիտական
այլազան մ տահ ո գութի լիւ
ներ' վեր ա g ա կան ին ՝ պարզութեան եւ փո
խաբերականէն
խառնուրդով
սահման
ուած * Սակայն ՝ այս ըմբռնումով մարմին
առած դոր frJijm, կողըին , 1932-/' սլ՚սր1՚և
«Փ՚ւ՚ւորլ կթն^ով, արդէն նախապատկե
րումր կ՚ունենանք յետապայի իր աչթատա նքին: Այո տարիներուն է որ ճաքո
մէ թթի ի մօտ ի յայտ կու դա յ նաեւ ^վան
դակեին օգտագործումը որպէս պարփա-

Այ ս ձեւով ՝ ճաքոմէթթէ
կ'առըն չուէ
1920 -ական
տարէներու դեղար ուե utnutկան անկայուն ո ւթե ան : Աետպատերազմեան լոզունգը' «վերադարձ դէսլէ կարգ
ու կանոն» ՝ այսէնքն' վերադարձ դէպէ
սլա տկերա լէն ա ր ո ւե ս տ' հ ականո րարար ,
հ ա կա վեր ա g ա պա շտ ե որպէս նա [սկէն ար
մէ ըներ ու վերա կենդանաց՛ում , յե տքա յլփ
՛մը հանգամանքը կր ստանայ :
Շուրջ տասը
տարուան այլակեր պա
կտն աշխատանքէ ետք՝ ճաքոմէթթէ էնք
ալ կը վերադառնայ պա տկերա յէն ներ
կա futg ման՝ թէ՛ քան դա կէ եւ թէ՛ նկար
չութեան պարագաներուն ՝ զորս յետայսու մէասնաբար կը կէրարկէ : Ասով ճաքոմէթթի կը յայանաբերէ միջոցի ըզզայն ութէւն մը՝ որ սահմանուած է ներք,
նասենեկա յէն լուռ
ու մեղմ մթնո լորտով» Աոխրադոյնը՝ որպէս լէղոք
պաղ գոյն՝ էր նկարներոճւ մէջ կը ստեղճ Հ՜ մամանակէ կասեցումէ գդայնութէւն
մր ՝ էնչպէս ամպամած՝ մէօրէնակ՝ էա
նալ օր մը, ուր մեղմ ցոլացումներ անձ
րեւ այ էն փայլք մը կը ստեղծեն ;
Սակայն՝
կերսլարայէն ներկա
յացման էր վերադարձով՝ ճաքոմէթթիի
արուեստը կը կորսնցնէ այլազանութեան
եւ յդացքէ անսպասելէ
ժ՜այթքումները՝
որուն փո [սարէն էնք կ'որղեգրէ ոճայէն
էւրայատկութէւն մր որ՝ քանդակէ պա
րագայէն՝ կր կայանայ կերպարներու սըլագէկութեան եւ
մակերեսներու
խորImprimé sur les

Ի ՎԵՐՋՈՎ ՛•!
Ս տկաւ է թիւր
վաղամեռիկ այն ար
ուեստագէտներուն ,
որոնք սաեղէրաղործական այնքան կարճատեւ ղործունէութեան մը ընթացքին , հիմնական տեղ կը
գրաւեն արուեստի պա ամութեան
մէջ :
իէիչրրտ Փարքս Պոնինկթրն (1802-182Տ)
ասս նցմէ է :
Հակառակ այս իրողութեան ,
գեղար
ուեստի աշխարհը զարմանալիօրէն կ ան
տեսէր Պոնինկթընի աշխատանքին /f/"
զնահաաումն ու տարածումը : Մօտ տասը
տարի առաջ,
հրապարակին վրա յ ղանը,
ւող իր մասին լոյս տեսած հատ ու կենտ
հատորէն յետոյ, տարիներով լռութիւն-.
Հետեւաբար , Պոնինկթրնի աշխատանքին
նուիրուած ներկայ ցուցահանդէսը {Փր
թի Փալէ , Փարիզ) , կարելի է դասել վեր
ջին աասնամևակի կարեւոր տզոյն
զե
ղար ո ւե ս տ ա կ ան
իրաղարձութիւ1ւներէն
մէկը՛
Պոնինկթընի արուեստը ,
իր թտրմութեամր եւ քնարականութեամր , ճանա
պարհը հ տրթ ո ղհ ե ր էն եղաւ գալիք Տպա
ւորապաշտութեան : Բնութենապաշտ նըկարշութիւնր , 18-/'7 գարու աւարտին ե։
յաջորդին սկիզբներուն ,
ԱՀնղլվւ ո յ
մէվ
աւելի մեծ զարգացում արձանագրած էր
քան
այլուր : է})րտնսա յի մէջ՝ նորսպւս֊
ստկսէնութիւհը եւ
վրայ տիրող
պահպանողական ողորկ
նկար չո ւթիւհր
կա տա զօրէն կր վարկաբեկէր որեւէ ար
ուեստ' որ չէր համապատասխաներ utնոր ուռուցիկ ըմբռնումներուն
^Է^^Լրի
հակադրւումը fbիւպէնղի եւ Տ ըլաքր ո լա
յի նկարչութեան ՝ այդ մերմումէն առաս
պելական օրինակներէն Հ՜) ՝ մինչ Անգ//'"./
fini սթըպրւի թեո ւթենա պաշտ
ն կար չո ւթի ւեր հրա շթէ եր կր գործէր ՝ իր
փարթամութեամբ եւ բնութեան դոփրով**
Պոնինկթընի արուեստը կարելի է շարու
նակութիւնը նկատել ասոր՝ ուր դո յն էն
մարմնոտ կիրարկումն ու վրձինին աղատ
խաղերը նոր լոյս ու կենդանութիւն կը
ներմուծէին նկարչութենէն ներս։
Ս* տեր մէկ
բնոյթ
ունէ Պոնէն կթէնէ
արուեստը : էր
օդտադործած
չափերը
րնղ հանուր առմամբ փոքր են՝ էսկ նկա
րելէս կերպը նուրբ՝ լոյսն ու մութը դաչ~
'հօրէն իրարու զօդսդ î
աղագութեան ըզգայն ո ւթիւնը որ կը տէրէ հոն՝ մեղէ կը
խօսէ
արուեստագէտէն էնքեամփոփութե ան մասին, որ իր մահէն էվզ առաջ,
ԴՈՍ ևառմՒ մը մէջ ւիակուած մնալով
կը նկարէ վւարիղեան տեսարաններ ; />//
չաա փոքր ծաւալի միագոյն ինքնանկարը
կ լ։ հաստատէ
իր ինքնամփ ո ւի ո ւթի ւնր :
Այո ձեւով է Ոք նկարշութիւնր կը դազCl‘ 1!1ԼաԼէ ս1ս՚[՚Գ

ար՚“Ըք մը պաստառին
‘և,ս՚յ տարերքի վեր ած ո լող, ու կը դառ
նայ հոգեվիճակի մը ապրուած աըտայա ը
աոլթիւնը ել ոշ թէ պարղօրէն անոր ներ
կայացումը
արտաքին երեւոյթներու նը.
կար ա գր ո ւթեամր :
Պոնինկթրն իւղաներկն ու ջրաներկը կը

լոր տգոյն գկմքեր), անզլիա Լ

Կ».,

Հև**

յատկապէս 1824-/. Սալոնին, Փարի, Հ՝
ներկայացուած էին այղ ս.րոլեսԼ^
ներէն նկարներ . Ամանք անցան
տեղւոյն .վրայ շփում ունենալս^ ՀՀ
անոնց հետ-. Այս տեղէն' սերսւ
Հ
մ" ւթեան մը հաստատումը Պսնինկթէ
եւ Տըլաքրուայի միջել, Պսնինկթրնլ
Փարիզ կու գայ , վերջինը ղխ1ք
ff
րաւիըէ իր արուեստանոցը բամնելՈլի^
հետ, ին շ որ ծնունդ կու տայ փոի,^
աղղեցութիւններոլ : Տրլաքր„ւայի
անոնք երեւան կու դան կա ը չա
մինչ ՊոնինկթըՈի պարագային'
նիւթի իմաստով, երր կը «փսրսկ^
շրջանին վրայ տիրող վիպապաչա
, անցեալի պատմական գէպքերոլԼ
անձնաւորութիւնն եր ու պաակերոսէ„ի.
Սակայն, Պոնինկթրնի ղյիաո „րնՈԱլ
ճումը կր հանդիսանան իր րն անկարներ
Եթէ ջրանկարներու ել
գծանկսգԱր
պարադային ինք ձեռք շի բերեր
նլրի մը յղացքային մայթքոլմը,
կարգ մը իւղանկարներու մէջ այղ տ[
սակին կու տայ արդիական արտարղ
տութ իւն, որու բերմամբ նկարին մկչկ
կր տեսնենք իրական լոյսր եւ nj թէ
տրուես տականւ
սլ ա տկեր ումր ;
//./' ուհևտեւ՝ հակառակ
էլ, ձեռք pi,
րած աւարտական բնոյթէն՝ Պոնթկթ^
արուեստ ր չէ տար fէութեան զւբս^ումչ
էն չ որ կը գտնենք էր հ տս ունուէիւնր լա,
ապրած վարպետէ մը մօտ î Անոր կրպակ
սէ՝ գուցէ ՝ տ յն ընդլայնումը որ իր Լ
լալումէ ընթաց քէն կոթողներ կը ստկ
ծ է' ամէն ան էլամ որ տա զանդր
Այս պա բադան հաւանաբար պէտր կ վէ
րադրել Պոնէնկթըեէ վաղահաս մահուաև
Իր երադայէն մթնոլորտով եւ պատու
մով՝ Պոնէնկթըեէ յուշէկ վէպապաչտ մը
է նաեւ : Սակայն էրը հեռու է այն էա
ո ղրեր դա կան ո ւթ են էն ՝ որ կը րնութսպյւ
էր J-ամանակա
լաքր ո ւայ է կամ բնապաշտ Փորմ Ս*յո(
յէ
{այէ անտեսուած պարագայ մը) աւ
[սատանքները։ Իր մօտ թ[այ մարւքկա
յէն յոյղերու բախում ՝ ընկերա - րսպւս
քական կամ բարոյապաշտ ենթանիւ^
րու
պատկերում :
Հաւատարիմ մհա
լով էր րան աս տ եգծա կ ան խաէւնուա^
եր. քնարական արտայայտութեան՝
պէս *finրոն ՝ էնք աչխարհը կը դ[ւտէ
գադոյն շղար շ» է մը բնդմէջէն ՝
նայով
աոօրեայէ ՝
մարդկային {/'ք
քեր էն' րոլոր
ո դրեր ղու թէւններու ա
կո ւնք1ւ ո t. ղանոնք սն ո ւց անողր ։
զարտ բնանկարներ եւ ծովափնեայ
սարաններ ՝ գրեթէ մէշա հորէզոնակ^
ղՄ առ դէմ տ ^սՒե^ուԼ ներկայացուէ
ուր եր կէնքները կը գրաւեն մփխցթ
մասը , ջինջ ու վճիտ լոյս՚՚վ
կր յայտնեն թէ րնապաշտսւթե^ Կ
շրջան մրն է որ կը րացուի, "ք /'ք “
ական ար տա յայ tnn t թէւ-նը
/
Պարսլէզոնէ Դպրոցէ նկարէչներուն / f
ծերով՝ մէջանկեայ քաJԷԸ ղէսւ1՛
ւոր ապա շտութէւն î
,
Եթէ
հիւսիսի
արուեստագէտ^ւ"1
համար Հո ո մ այցելելը ոփտսպ^ք
թեան

հանգամանքը ստացած էր

ծնունդէն է վեր ՝ 18-րգ Ղ^րՈԼ
վենետիկը նոյնքան կար եւ"[""֊PP
սկսէր ներկայացնել լոյս՚"Լ Լլ
տ աքր քր ո լո ղ
նկտրէ թ»ծրու1ւ

կող մէջոց եւ որսլէս «լբանտ» ։ Աւելէ ուշ՝
նկարչական մարգէն մէջ՝ UUllllfuiOb լ</ք_
ա յ ա ընթացքը կը ստանայ տարբեր կի
րարկում ՝ երր ն կար ուած ենթանիւթեր ը ՝
ըլլան անոնք անհատներ ՝
բնանկարներ
կամ իրեր ՝ ինք կը շրջա փ ա կէ պաս տաrt ին եղերքները կ ը կն ո ղ
ներքին
նակով մը' էրր եւ թէ ձգտէ աւելէ տի
րապեւոել էր տեսէլքին : Այս ներքին շրրջանակը ՝ անիկա «պատուհան» թելադրէ
կամ «բան տ» ՝ աւելէ կ' ա ռան ձնացն է կեր
պարն ու մէջոցայէն յաւելեալ հ եռաւո բու
թիւն մը կը ստեղծ է
դիտողէն ել անոր
մէջեւ։ Այս ձեւով՝ Ճտքոմէթթէ էր կեր.
պարներո ւն ա ռան ձն ո ւթէ ւնը ՝ էնքն ա կըծկումր՝ կը փորձէ տանիլ
առաւելագոյն
աստիճանաչափէ ուր ՝ ուղղահայեաց կըշո-ոյթը էր տեսիլքէն կու տայ եղա կէ ու
թիւն մը ՝ անկրկնելի եւ որ ՝ էր էսկ խօս
քս վ՝ «չ*սփէ զդա g ո զութ են էն աւելէ .. .ան
իբրեւ թէ ներկայացումր լլա յ էրականութեան բզկտումէն» •

կ[՚րս՚րկ1 "'"'J՛' երջանկութեամբ ,

որու րե.

րու։1ւ"1 իր ջրսմհկարնել ր Տըլաքրուայի
աշքիր1։ կ՝ երեւին ի ըյ, Հպէսպիսուն ղ ո.
հարներ», Նախքան այղ, Անղ/իոյ մէջ
ջրաներկի օղտադործումր , յատկապէս րը.
նո։ թենապաշտութևան պարագային , հա.
սած էր բիլրեզացման բարձր մակարդա
կի '^/'t որու!։ հետեւանքով , թ ո ։ ղ [J ի’հ վր.
րայ նկաքուածը կր դաոնար ինքնին ա։ արուական գործ, քան թէ մնալով նա
խապատրաստական աշխատանքի ե իր ին
մէջ նախքան իւղանկարի մ՛/։ իրադսրծոլ.
մր : Ջրաներկով
կարելի դարձած
էր
հասնելու արդիւնքներու (թափանցիկ,,,,
թիւնր եւ նրբութիւնը նկատի առած) ,
զորս իւղաներկը շէր ընձեռեր :
Պոնինկ.
թըն ասոր վրայ կ՝աւելցնէ գեղագիտական
զդայնութիլն մը, որ ծնունդ կու տայ ղիւթՒւ դո jt ծեր ու յ
Ֆրանսացի ազատախոհ արուեստագէտ
ներու աչքին , ինչպէս Փէրիքոյի ել Տրլաքրուայի

(յիչելոլ համար երկու

Presses du Journal «HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Parla

կարե-

ւուձ
Նման քայլ մը սկիզբը
ոռօստլրջական մտսւհոդութւ
.
..Հ.յն
ÿ
ւսնրջա յին ա յդ քաղաքին աոթ՚“
. նկարչական ներ թւշո ւմներ ը կւ_
՜ ՜
Ահւն
աննախընթաց
ար տայայտտ֊Ըւ

,,

թրն, ինք եւս, կերթայ
կ'իրագործէ հմայիչ 1"1'}էեւ'
կա ո ակ որ չ են վերասերիր
նո լորտա յին հարուստ
սր"'"կ 1
պէս Թրրնրրի մօտ) , ղա .թ U՝-

,,

ցրնեն զինք ողողող
ցող գարնանային լոյսովլ
կ՝անցրնէ մօտ մէկ ամիս,
նս։ն '■
,,
Պոնթ՚է^
Սակայն վենետիկ այցը ՚
համար իր կեանքի սահմանը W'
Այնտեղ

հիւծախալ

,

Խ

1Ւնմ^ մհ ետմ պատճառ

ուան , Բնութիւնը նրբօրէն սիր"1
աադէտր
պատգամ մը կր
տին որ է' անմիջական P ւ „Լթե^'
հաևաոււե,

սնութեան դեղեցի ?
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^աւէար որ նստած է այս դր ո Լ-թկււնն երկն
ոմանց
հետ' քք՜ամեր ով , իսկ Ալիքեանի
Աքարացա յ թե , օրերու! :

Ն

ՐԿ

b

U

ՅԱՑՈ

MT

՝ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈԻԹեԱՆ

M'iMUB VII'l/l-bTIII

« կ 11 8 Փ »
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱնՈւ

19Ï8-/A,
Գրիգոր Պըլտեանի՛ն Տա.
նօթացայ, «3 առս։ ի»ի .էջերուն
իրեն
Հանդիպելէ ետք, ան մատնանշեց թէ իմ
ղշութվււններուս •Աև նոյնւ՛ u կ երլուծական յօդւււածներ ոլա ձ" էջ ) անձնականն
ու իօււտկցականը տէրա սլե տող ղեր ու
նէին ։ Ւըեն յատուկ հ եղն անք ո,լմր ր.
սաւ} - հէքս-ով կը [սօսէս , ես-ով ալ գիւ
ղին ïlL դ1,ես : Որքա՜ն բաէյ տաւոր ես» :
]&!չուշտ ան !լ ընդգծէր որ ^ես»ով դըրելը) մանաւանդ դիւրին դրե/ը՝
առաքինութխն մը չկ մի շտ , և յետոյ՝ շատ հե.
ււոլ կ երա շիոսւոր ելէ դրութեան որակը։
քմաձայն կէ եւ եմ էրեն , սակայն կը մընւսյ կարծր ու ան շք^անց ե լէ սա ճշմար տուջինը, Որ այլեւս անդլերէնը է մ անձնա
կանդ պաշտօնական եւ փրոֆէ սիոնէլ լե1ոլն է, ոլ շատ դմուար է ինՏի համար
Հքփլ կամ դասախօսել
առանց
անձնականէ ղօրաւոր ընդգծումէն : Այսօր,երր հրաւիրուած եմ ներ կա յացնելո ւ
դրականութեան այս
տարեգիր
քէ՝ եքկրորդ հ ատո ը ը, կրնայ անպատչաձ քմոլէլ «ես^ի ներկ ա յո ւթէ ւն ը , խօսՀարուս մկջ* 1քը նշեմ զայն , ձեղ վստա‘'էպնելոլ համար որ կոյր,
անգիտակի g
իրասիրութեան յ*ը արդիւնքը չէ այդ
^{1կս,յո ւթէւնը * Պարղապկս , պիտի խօP այս հատորէն հետ իմ հանդիպման
որովհետեւ է վէճ ակի չեմ ոլ-րիչ
երնելու* Անկասկած կան նման հաո1' մը ներկայացնելու աւելէ անանձն ա[ան ել հեղէնակաւոր ձեւեր , սակա յն չեմ
ղանոնք որդեդրել այսօր , Հու/:
տարօրինակ թուէլ ան անձն ակաՀ 'եւ հաւանդ հեղինակութեան այո
L^*ZÎ ւ <րս,նղէ նման առիթներու րեմ

,

հՒ1

անձ1 սո,Լ"ՐաՐաՐ հեղինա.
1ը նկա տուէ ։ Ս կոբուն ոով } այԳ“

ՀԱ^րէ ըլլայ,

եւ ես , իրը համալ-

ւ

դրականութեան ուսուցիչ ,
մ է այս գործին յարմար անձեր կն մկքԿ}ԼւԱլ \
աԼ {'ենթադրէր Արփի

I

ht. J ա ’ ^ԸԸ Ֆրանսահայ Գրողներու
֊չէութեան ,լողմէ կը ղլ,էր ինՏի
‘ւՀ"կ\'ե <Հ,11աչ^11՝
ԼՂ ս

՚ւՐնա՞ս՝

ստանձնել

“՛յո հատորը

Il 5/
սէարտականութիւնը'» :
քկՀ Լ ո'
այս ենթաղրու.
'էՀՀե
լեչ"Լչտ '1Րնայ1' գՒՐՐՐ նԼՐիղո^մ՝
ոլղԷի •• ՍտիպուաՏ ՛եմ
$/.յ I ւ' ,,տկայն , որ
սլար տո ւած եմ :
Ար ներէ1այա3եել այս հատորր ,
Հէ"րու!:հէտեւ- յստակ չԷ
1էն,Ոլ
է Ը-ԼԼա J նման ներկայա g ում :
կ ղայն անտեոել , /«/»/'
’ ^րր էՐ1անակի մը> <ե,սՂ^ս-րմւմ՝ ճս'ւակէ' մԸ։ դրտկան ողիի
նոր մւս fs ^Ոլմ ’
Ոէ֊րեմն մտածել ա‘"l'f մր ''.' 1'1'ր 1ՐՈլթՒլեեերոլ հ ատընՂրվածոլ մը,
ծաղկեփունջ
^քփ^կո Ա1ւէ,րտէէայՒն 1 կարելիէ
հոն
J*

և^թսոնե՚է
>1 Ծլ,

Telex : HARATCH 280 868 F
48. 00. 06. 70 —

ԳԸՈլ-թիւնները մէկ - մէկ
էլր< չի՚ լրին մաս էն ըԼըաքան

սելով ղնահա տական եւ կամ նոյնէսկ,
՜ին
քնն դա
տաT.կան մձէ «F
քան£է 1խօսք,
ւ չրմ
լ ւ չէ », «F
r------- t-»
ստէպողարար մակերեսայնօրկն : Երբեք,
եր րե'ք սլկաք չկ ստորագնահատել նման
ներկայացման աշխատանք,
ղո ր կատա
րած կ արդէն արմանթէնահայ մտաւո
րական վար դան Մ ա տթկ ոսեան , «Ջաոաջ»ի Փետրուար 15/16-/ք թիլին մէջ՛.
Իր
յօդուածին մէջ ան ճկը թուարկէ , արադ
ու թռուցիկ կերպով» գրքին սլարուևակու.
թիւնր, 16 գրողներու հասցէին կ՚ուղղէ
սլատշաճ եւ րնդհանրապէս իրենց գրութիւններր լաւ բնութագրող իւօսքեր :
Զիեք կրկնելլլ չի կրնար ըլլա լ իմ պատասի. ան ա տ ո ւո ւ.թի ւն ս :
Սակայն եթէ ոչ այղ, ապա թնչ։ Այդ
հարցումէն կը չարչարուէի , ւյիւ-Եորքէն
ղիս Փարիղ բերող օդանաւին մէջ, եւ ան
կր շարունակէ հարցո՛ւմ մնալ ինՏի հա
մար, այս վայրկեանին : Կը դիտակցիմ
ներկայացման եւ վերլուծական
ւսշի/ա.
ւո սՀեք-Աեր ո ւ

տարբերութեան :

Կարճ , բարդ
կառոյցով
օմտուած ,
ի,իտ , դմուար ոճով եւ
բառամթերքով
ղ րուած բանաստեղծութիւն մը վեր լուծ ելր մա մանտ կ եւ ա շի.ա տանք կը պահ ան.
ջէ , մեկնաբանական ճիգ մը կը պարտադ.
րէ փրոֆէսիոնէլ քննադատին , սակայն
ան իր պատրաստութեան շնորհիւ ,
չի
խրտչիր աչվսատանքէն : Եթէ ինծի վը"տահուած ըլլար տարբեր պարտականու
թիւն մը, օրինակ, Աբրահամ Ալիքեանի
^Կասկենին» վերլուծելու պարտականու
թիւնը , ուրիշ դմուարութիւններու առջեւ
պիտի գտնուէ ի , սակայն , այսպէս ըսեմ ,
արդէն ծանօթ
եւ մտերիմ
դմուարու.
թիւններու առջեւ ։ Այդ դրութիւնը կըըկին ու նորէն կարդալէ ետք , կը զդտմ ,
ինչպէս զգացած եմ ասկէ առաջ ալ, որ
կը գտնուիմ տաղանդի մը առջեւ , եւ ,
կարեւոր , լրջութեան մը առջեւ ,
որ յարգանք եւ զգաստութիւն կը պարտադրէ , արհեստավարմ քննադատի րընաղղով օմտուած ոեւէ անձի։
Սակայն
տակաւին հեռո՜ւ, չա՜տ հեռու եմ այս դըր,.ւթեան յաջող ընթերցումէն : Անկեղ
ծօրէն եւ առանց ամչնալու կը խո ստովս.նիմ այդ : Ուրիչխեը ալ նոյնը ըսած են ,
ինչպէս կը նշէ կարդան Աատթէոսեան,
սակայն նման խո ս տո վանս ւթիւնն եր ընդհանրասլէս ինքնագոհ ել ամբարտաւան
անտեսումի մը նախաբանն են ; Այդ չէ
իմ պարադաս :
իմ խոստովանութիւնս՝
խուսափողա
կան բնոյթ ունի ։ Ըսել կ'ուզեմ որ եթէ

կայք/։ երկրորդ հատորը ներկայացնելու
աշխատանքը հոն գտնուող իւրաքանչիւր
ղըութեան մասին վերլուծական խօսք րսելն է , ապա պարզապէս անկարելի աշ
խատանք մրն է այդ ։ Հոն պարփակուած
դրութիւններու

մասին հակիրճ

վերլու

ծում մը կարելի է կամ տգէտ այլ ինքնա.
վստահ անձի մը համար , եւ կամ անոր

Տարեց[ւրք[ւ մր ներ կայաց n ւմր ,
ու
րեմն, մեզ կը հրաւիրէ մ տած’ ե լո ւ ւոարրե ր հարց ելաւ մաս[ւն, հսւրցեր' որոնք
խնդրա-կան չեն , երր քննադատր բարդ
այլ մկկ, անջատ էդոլէ^-խ մը րնդարձակ
վերլուծումը կ}րն է ։
(Լյդպկս ալ կ^րսէ
Հայր էեւոն Հկէքխեան ,
այս հա
տորին մկջ, Հ^^ուլալ եւ բանին վերադար
ձրի վերնաց րով իր յօդուածին մկջ։ Եր
մէջբերեմ , կրճ ա տումներ ով * - «Եայ խօս
քի տարափոխման թակարդեալ մասնաւոր
վ տան դ մը * ♦ ♦ : ^‘//ZZ<^// ձը ներկայացումը
կար ե լի կ նկա տ ել իբր բանա խօսական ,
եթէ կ' ուղկք' ե՛ւ դրական, ուրոյն
սեո.
մը, րնդհանրացած' վ^բ^!՛*^ տասնամեակներ ու լթւթացքին : . . ‘Փիրքի մը ներկս։քացումին շա րմ՜ա ռի թն եր կն մկկր ♦ ♦ • մըշակութային կենսունակութիւն մը
ար
ծարծելու տենչն կ։ 99» ^'ըաներկայաղու
մի մը * • . յատկացուող • » ♦ մ՜ամանակամիջոցը
անբաւ արար կ զարգացնելու
խորացող քննադատութեան մը • * • յառաացքեերկն եւ ո'չ մէկը* ԼՈւրեմն^,
առանց յա ւա կնելու բացա տր ե լ գործին
իմանալիութեան քարտէսը
տալով այդ

Գրեց'

խԱՋԽԿ ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

քար տ կ սին
ամրո g ջա կ ան կամ մա ոն ա կի
մկկ տեղագրութիւնը, կը ձգտի ընձեռե
լու հիմնական բանալիները քարտէսին
ընթերg մանի : Այ- տո ղերէն ետք,
Հայր
Լեւոն կը ջանայ րնորոչել Զուլալ Պ*աղանճեանի դո րծին
բան ա լի ևերը ,
անոր
քերթողական երթուղիին գլխաւոր
հան
գրուանները* Սակայն Ւր ս՚յԳ
-չխտանքի յաջողութեան նախապայմանն է
դործին , աւելի ճիշդ Գպ ղան ճետնի դործերուն մկջ շարունակսւկանութիւնը, որ
քան ալ րնդհ ատուած ր //ա յ ան, որոչ փո
խակերպումներով ։
Նոյնը չէ Կայք./, R. < ա տորին պարա
դան , որուն պար փ ա կած 16 հեղինակնե
րու գործին մէջ չի կրնար դո յութիւն ու
նենալ նման շար ուն ակա կան ո ւթի ւն : Են չԱլԷա կիսէ խմբագրութեան խօսքը, դիր
քը կը մկկտեղկ միջնադարեան բանաս
տեղծութենէն քաղուած նոր ,
այսինքըն *քարդ անդի տաց ո ւած տողեր , մ՜աման ակա կից քերթողութիւն , թարցմանութիւն մը , եւ ուսումնասիրական
էֆրր *
«Սձմոնք կու դան Հա յաս տանկն եւ Սփիւռ
քի գօտիներ էն , սԼարզ^Լով ^այ դրակա
նութեան ու մտաւորական կեանքին այսօրուան, ի հարկէ ոչ-ամրոդիական մէկ
պատկերը : ... Գրականութեան յդացք մը
թերեւս խնդրոյ առարկայ է այս էջերովն
մէջ, ուր
1լս։րձան։սղրու1։ այլազանու
թեան, տարբերութեան , նոյնքս կ տարամէ տութեան եւ հակադրութեան կերպերուն տակ : ^Ր ամա խօսո ւթիւն մը դ1՚րմ^
դՒւ1^^ ^րևրէ երկիր , բանաստեղծութենէն
քննադատութիւն ,
ներկայէն
անցեալ,
յանուն ոչ մէկ ա’յլ բանի, քան դրակա
նութեան կիր,րխԽ> :
Ե սլա տիւ ֆրանսահայ Գր ոցներու Ընկե.
րակցութեան , պկտք է ըս^է անմիջապկս
որ այս կիրրր միայն մէ՛կ չափանիշ խըստիւ զործածած կ հոս , 1ւթսւ1լլւ չափանիշը ։
Պարզապէս չկա յ աս կէ աւելի բարձրորակ
ուրիշ հատոր , կամ գրական պարբերա
թերթի . համար, որ լոյս տես ած ԸԱ—՚յ
՛Լերջին տարիներուն , ըլլա՛J
Պէ/րութի ,
ըլլա՛յ Լոս Այւճըլըսի , ըլլա՛ յ
Երեսանի
մէջ՛- Ե-կ այն հատորները որոնք -‘Jմակարդակին հաւասարած են անցեալին ,
կայք.^ եւ կամ պարբերաթերթին համար
ներն են, այսինքն՝
այս Ա^անի մտաւորա կանո ւթեան
գործը։ Նման հաս տա-
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տում պարտք մըն է , յտրդանքի Լւ հիա
ցումի տուրք մը՝ որ սլկտք կ ցնծութեամբ
վճարել այսօր , տյս առթիւ։ կայքեր ձկջ
մկկտեզուող ցրոց^ւերը - պոլսահայ, սլկյը ո ւթահա յ , սացփմահա յ ,
մոսկովահա յ ,
հայաստանահայ եւ նոյնիսկ , Ս*արկ * Լյըշանեանի եզակի պարադային, րնի կ ֆ ըրանսահայ , Հայութեան դրական ընտրա
նին կը կազմեն այսօր : Եաg ականեր եթէ
կան , եւ կ'ըեդդծ ե մ հ՜լ>
, շտ տ քիչ են ։
Սակայն այս բարձր ո բակ ներկայութիւ
նը չի դիւրացներ ներկա յաg ման դործը,
ո ր ո վհե տե ւ'
ին չպէ ս կ^ըԱ է խմբադրական
ներածականը, այլա ղան ո ւթեան եւ
տարբերութեան ամկն որակաւոը երանդ
կարելի է դտնել հոս* Եսկ այլազանութիւ
նը կ' արդիլէ ընդհանրացումը, ապա նա
եւ' Հայր էեւոնի
բառերով , հ,բանալի**
ներ^ հայթայթելու գործը։
Սլիքեանի
դորեը տարրե՜ր կղպանքով կզսլուած կ
■L՛-Ր,ջապկս , Ս ութաֆեանի կամ եոբվան
Եպիսկոպոս իկաքարեանի դրան եր կայա
զումներէն։ Եսյնիսկ եթէ երկուքի բա ձ՜
նենք հ ա տորին պար ո ւնակո ւ թի ւնը ,
անջատելով
գրականը
դրութենա կտնէն ,
չենք կրնար լուծել հարցը, թէեւ թերեւս
կր պարզացնենք զայն։ ՀԼոնենք , օրինա-

կի < ամար, գրքին քերթողական սլաը ու
նակութիւնր , կամ այն մասը ոը մամ ու
նակ ակից դրոցներ ուն գործն կ , մեկուսաց րնելով
1Լար դան Ստեղիի խորհրդաւոր
‘լ/էթթՈւլԱ : Այդ սլար աղա յին կ' ո ւնենան ք
Աբրահամ Ալիքեանի վ^ց բանաստեղծ ու
թի ւնն երը ,
վա դր ի կ Եա ղփլէն մէկ զբութիւն, Արթի՚֊ր Անդրանիկեանկն
երեք,
վեհ ան ոյշ թեքե ...ն էն' մէկ, Յարութիւն
Պէրպէը եա նկն' չորս ել վերջապէս' վահկ
0 շա կտնէն' մէկ քերթուած՜» ապա յաւել
եալ Սովհաննկ ս Գրից որ եան էն ու թեր եւս ^'րՒղ Որ Պըլտեան էն դր ո ւթի ւնն եր ։
Այս վ^ր^փ^9 [նրկուքը արձակ ը[Լալով հան
դերձ, բանաստեղծութեան հետ կը րամ*1ւեն որոշ կառուցողական հ ամո ղո ւմ*1ւ եր ,
թէեւ Պըլտեան կը մերմ՜է այդ, իր «Ենչ
որ կը կոչուի Արձակ Եանաստեղծութիւն»
դրութեան մէջ*. Փակագծի մէջ ըսեմ որ
այս հատորի ընթերցումէն ետք փորձու
թիւնը կր ղդամ Պ ըլտեանը պատշաճօրկն
նկարաց ր ելու համար իր. ցր ո ւթի ւնն երէն
իսկ բառ մր փոխ առնելու, - ոչ բանաս
տեղծ , ոչ արձակագիր , այլ րանարձակ,
որ իր ներքին իմաստէն զատ համար
ձակ բառն ալ ո ւլե կո չելո ւ հաճելի պա շտօնը կր կատարէ ։ Փակենք փակագիծը, եւ
î ա դա ռն անք կսւյ ք֊ի մէջ պարփակուած
ըան ա ս տ ե ղծ ութի ւնն եր ո ւն ։
Ե ան ա ս տ եղծա կան ոճեր ու դգալի տար
բերութիւն մը կը նշմար ո ւի ղրքխե ձկջ*.
Աբրահամ Ալիքէանը (ղոԸ պիտի կ^չեմ
« Ս փի *- ս֊քա հ այ » բանա ս տեղծ , քան ի
որ
ապրած կ էի բանան , Երեւան , Ս ո ս կո ւա
եւ այմ՜մ նոր է՛ն կ՚ապրի Լիբանանի մէջ}
կր տեղաց ր ո ւի [‘PI՛
բեւեռը այն առանցքին , որուն հակոտնեայ կ՚՚ղձը
կը
ցանուի վահվկ 0 շա կանը ։ Այս հատո րին
մէջ երկուքն ալ կը գրեն Ե.ղծռնփն մասին ,
անուղղակի։ օր էն , ապա նաեւ բանի ու բա
ռի արդիական հասկացողութեան մր մա
սին , եւ այդ իսկ հասկացողութեան թե
լադրած- մօտեցումով ։ Սւրեմհ , կայ ո.
ճերու տարբերութիւն մը ( սակայն մա
կերեսէն աւելի խորունկ , կան հասարա
կաց մ տահ ո զութիւններ ։
Ալի՛քեանի համար Եղնոնի ղ՚՚հ g աք սւծ
Եոմիտասն ու Վրսրում՜անը «նիւթ» են , ոգեկոչուող եւ միամամանակ իրենց ձօն
ուած քերթուածներուն
որոշ ձեւ ու
պարունակութիւն տուող ն եր կա յո ւ թ ի ւն.
են :
Օշականի «.Գէ՛՛լի կեանք»
արտա
կարգ քերթուածը հոն կ՚ուղղուի'
սլա
լ՛ ա "/ էն " ւ. մ.։։
ա ռօր ե տ յի ս սլա հն ի չ
զդա յա ղերծ ումկն բայց նաեւ այն ամբող
ջական ղգայազերծո ւմէն' որ մահն կ : Երր
Օշական հարց կու տայ «Են չսլԼՌ ս TUUJJlp!»
Æf. յետոյ 1լըսկ «քսաևչպւս մ՜ամ երկվայրկեա նի տարէ դարձը
կ ր տօնենք» , [փդ~
գծուած , թէեւ իրարմէ րնդհատուած բա-

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Մայիս 3, 1992

ռերով ԱպրԷլ 'Ս-Է յալԷտ կը կնուող տա
լէ հ դարձն Հ որ կը նշէ ԱփԷւռքԷ կեանքէն
մէջ » եւ որմէ փր կո ւթէ ւհ կը փնտռէ :
Սխալ չհասկցուէմ :
Այ" Լրկ ու հ ե֊ղ1նա կնեբուն խթանն ու նպատա՛կը
՝ձՀ-էն
ար տասանուելէք աբ տա u ո ւաթ ո ր
ըերթ ո ւածն եր գրելը չէ : ՍՀւոնր ՝ ինչսլէս
նաեւ դեղաըուեստական եւ րննա դա տա
կտն il օ տեր ո լ il ո ւի ո լրէշ բաղձաPt" ,յըրողեերու զորեին տէրապետորԼ (ու
եր
բեմն զմբախտա բար
ճնշող)
I րԼա3'1-1Լ '
pu/նն ու բան-տստեղծութիւնն է կամ ար
ուեստի
եւ u տեղծագործո ւթեան գաղա
փարը*. Այ" է Ալէքեանէ ներ յայտ նէւթը*.
Օշականի համար նոյնրան զօրաւոր սեւեոակէա չէ ան ՝ սակայն ան ալ կը ՛լրէ} ջերմանկութիւն թԱ11ւլւ երբեք մի՛ գործա
ծեր , կը մեռնէ»՝ կամ «գիրերա֊ մէջ թարըստորներ շիներ ենր ու պահուըտեր վան
կերու որակ կր քնանանք» : Ա(ե ալ կը Չէ
անայ բառ. ու բանով եր ղո ւո ղն եր ո ւ քոըմ
բակին : Ե *֊ երր ես հարց կու տամ թէ
արդեօք կսմյ յգա՝լ/ր մը՝ դաւանանք մը
որ կարելի է րնգհ անբար ումով֊ մը հաստաաե լ , կը ստիպուիմ սլա տա ս իւ ան ե լ ՝ ֊լե
զուի բառէ ու բանի առանրրային կարե
ւորութեան դաւանանքն է ա ըլ. : Դը J"՛[՛"
դեմ "՛յ՛է յգաՅրԸ> սակայն ճաշակ եւ աչ
է՛'"ր հ իմ ՛որ ո ւ.թլ,ւն՝ լ, վեր չոյ զիս հեքւու
4/' պ՚սհեն անկէ ո լ անկէ հ ետեւո ղ ուրիշ
ս տ որ ա դր ո ւթի ւնն եր է , - լեզու եւ
լռու
թիւն ՝ լեզու եւ օտարութիւն ՝ լեզուն ի րր
ձայն եւ դրութիւն ՝ լեզուն իբր ա զբիւր
իմաստի րա ռաիւ ա ղեր ո լ մէջոցաւ՝ եւլն» :
Այ՛՛ 11ո ք_ո 3ք՛ պ"՚ր՛էս՛ կող բանա պաշտական
դաւանանքը մէկ գրողէ կամ մշա կոյթի
՛"ր տազրութի ւնը չէ» Ւր արմատները կր
զանենք՝ օրէնակ՝
ճէյմս ճոյսի եւ Ատ
էք*ո ւ էլ
նման րաղմ ալեզու ք՚րլանտարիներու գործին մէջ՝ ապա'
հրեայ
մ տա ւո ր ա կանն եր ո ւ եւ ար ո ւե ս տագէ տն ե[""֊ ՝ օրինակ' Ւան էթթէէ՝ Ա էլանէ եւ
ձէըըէ՚ո՚ոյէ զ-ործեբուն մէջ*. Երեւի զար
մանալի չէ որ անոր հան դի պինք նաեւ
րա զմամշա կո յթ ՝ բազմալեզու եւ բաղ.
մադաղութ հ"՚յ գրողներու գործին մէջ
ալ ուր Ւանի յգաՅ^Ը klL մարմնաւորէ
թէ՛ ա հձնա կան ՝ թէ1 հաւաքական տագ
նապ մը՝ իսկ անոր
ճիշդ ընկալումը'
տագնապին շրջանցումը*. fi այց եւ այս
պէս ՝ կը կր կնեմ ՝ ճաշակով՝ համոզումով
եւ աշիւարհ իմաց ո ւթեամբ ինքզինքս հե
ռու կը զդամ բանա դա ւան ել բանասէր
այս «գպրոց»էն ՝ ընդունելով հանդերձ ՝
որ հոն կեդրոնացած է մեր այսօրուան
զ լէ՛""֊որ տաղանդներու
մեծամա սնու
թեան ճիղը՝ ինչպէս կը վկայէ այս հա
տորը ;
Ւանի եւ լռութեան »[j""j սեւեռումը
կ'օդտադործուի թէ1 Ալիքեանի ՝ թէ՛ 0շականի կողմէ՝ երբ անոնք կը մօտենան
Եղեռնին ՝ աղէտին : Երկուքին համար ալ՝
բան ՝ բառ ու լեզու' չեն կրնար ընդդրկել՝
մ արմնաւորել փոխանցել աղէտին ահա՚ " ր րն ո Jէ1ը : Աչ դի ա կներ ո ւ ել զանդը» ածային մահուան իրականս ւթիւնը՝ ոչ
"՛Լ վիրապրողներու ՝ օրինակ'
Կոմիտաս
վարդապետէ հոգեկան տագնապը կարե
լի է պարփակել՝ քառերու մէջ*. Այդ աղէutր նաեւ ներկան խզեց անցեալէն ՝ եւ լե
զուն' որուն շար ա հ է ւս ական զէն քր *՚սբ ո ւնսւ կո ւթի ւնն է՝ չի՛ կրնալ, շարունաjJ* ընել Ա՛յդ անցեալը՝ չի՛ կրնար կա
տար ելապէս կամրջել
անցեալն ու ներ
կ՛՛՛ն : Աակայն մի ամա մանա կ ՝ յէ շողա կան
/ եզո ւէն անդին կամո ւրջ չունինք անցեալի
եւ ներկայի միջել*. Ա աւելեալ՝ լեզուն
՛"յն կամուրջն է որ կը կապէ մարդը իր
չր ջ՛" "[Ա՛՛սին y ԸԼԼա J առարկաներու y
ըլ
լա յ "՚րիշ մարդոց : Ուրեմն' նոյնիսկ երր
կը գրեն Եղեռնի մասին՝ կը գրեն բանի
մասին՝ եւ ապա'
բանաստեղծութեան
ու արուեստի մասին*. Ալիքեանի ՀԱ*արմարը» քերթուածը
Ա՛յղ էՀընէ Ա՛րդէն*.
Զօնուած է հէէանէէլ վար ո լմանէ աբե՚ ոտ ս տուերէն» եւ կ'արմէ մ էջբերել անոր տոտ Հին քաոեակր . •

Նա՞ է լոյսում լոյս հագնում, թէ լո՞յսն
այսպէս* նրա մէջ ,
երթ եանքերի քաոսից արարչութեան
պէս կամաց
դուրս է թիում, թափ տալով
մթուբիւններ ածխացած ,
եւ թրածոյ լռութեւսն մինչեւ արմատն
հրամերձ :
."u «Վոո ւթի ւե» բառը

բան ա պա չտ ո ւ.
թեան Հանդանակը "ղեկոչելէ անդին , կ'ոդեկոչէ նաեւ վարումանէ լռած ձայնը՝
եւ **մ տօրէն ար ձա դան դելո վ անոր ՝ կբ
t[նրա կենդանացնէ
զայն՝
կը խօսեցնէ'
ի՛ր իսկ մէջէն*. Այս քառեակին մէջ՝ մար
մարը
ածխացած մթութիւնը թօթափե

<8 ԱՌԱՋ

Մ Ի Տ •Բ

լ՛՛ ՛Լ կը զգենու Լ" J") Եարրարայէ ա՛յն
մարմարը ղ"ր կը քանդակէր վար ո լմա
նի արձանագործը նաեւ*. Ե*- այս քառեա
կին մէջ՝ վար ո ւմանի ձայնը կը թօթափկ իրեն սլար տագր ո ւած լռութիւնը» Ա ՛Ա
ճաէւ՝
մեծ արուեստին յատկանիշն է
Ա՛յս ՝ - խօսիլ ան g եալի բանաստեղծութեան
հետ՝ խօսեցնել զայն՝ ւիր կել լռութե
նէ*. Նմանապէս ՝ «Աղբէ՛ր'» փորադիրը
կրող գրութեան մէջ y ՆՒգ"3
Պըլ՛"եան կ՚երթայ ա զբիւրը՝ն ո յն լոյ"թ՛ y
J^
ձայնին*.
Զայն
եւ
լռութիւն
rLnJlUL
մագնիս մը եղած են իրեն համար՝
երկար ատ են է ի ՛Լեր : Այս ս՛յն գրողէ՛ է »
որ «մրմունջ» բառին շշո i-կէն մէջ «մունջ»
լուռ բառին ներկայութիւնը կը նշմար է*.
Այս "'յն գրողն է y որու համար «լռու
թեան մատուցումը» ՝ էնչպէս 1լըս է ինք ՝
բանա ս տեղծո ւթ ե ան ա ռաքելո ւթ ի ւնն է :
Եւ երը ձայն եւ լռութիւն կը
դադրէն
բանի դաւանանքի կրկնութիւն էէլ՛"լէ ու
կը՛վերած ուին անձնական եւ հաւաքական
ձա յնաւոր ւի ո բ ձա ռո ւթ ե ան փբ կութ եան
ճիգի ՝ ապա այն ատեն Պբլ տեսէն կբ բու ու
նուի :
1978-/'ե դրուած յօդուածի մը
ձ՚էջ՝ [^չպէս կը
Նոր վան Ե՚զի՚՚կ"պոս Պբլ՚ոեան կը գրէր քանգո ւո/լ Պ է fրութի մասին եւ հարց կու տար 1915-/'
պարտագրած լռութեան մ ա ս ին :
ը մէջ~
բերեմ ՝- ջինչ որ պատահեցաւ
Պէլր՛"թի մէջ՝ նման էլ, անոր' որ տեղի ունե
ցաւ 191;)-//^' : Հետեւաբար
հարց էր թէ
ի^՚չ՚՚Լ^" ^աըելի էր նման դէպք խօսիլ» ՝
Ւնչ-ւէ՞ ս կա ր ելի պիտի ըլլար ա յս •ii
մասին խօս իլ-դրել ղո '■է ա ւH ււՀեղ ամ ,

«Հ>'"ե/Հ/< նաիարդը , 1915-/' , t

/"°"
"/'/» : fr'- ՛թէ 1978-/'ե Պէլտեան հ աբ g կու
տար ու կը գրէր հաւաքական ւի ո ը ձա ռո ւթեան մը մասին՝ ներկայիս ալ կը շօշափէ նոյն հարցը*. Եը մէջրեր եմ ՝ - «0 ր մը՝
նպարեղէնի խան ո ւթին ս եմթե, դուն դիտ
էք ՛"ր y թ՚լի^'} աննշմար ելի բան մր մտեր
Լբ մէջդ , - ան որ մէջ որ կը կբենք եւ որու
հեա կը նո յնանանք առանց գիտնա լու ՝ ա՛ն
"ը մեղ 1լ արձակէ միջոցին մէջ՝ դէպի
մեր խօսա կից ը : ^Ւու ձայնդ ալ կը փոխուի
կոլ՛ y դ՚մւն ալ մեծցար^ կր գոչէր Պ"՚րոն
Փ իլի՛՛լ" " ' * * * Եբ լսէիր յստակ » » » Ա՛յն
‘ "Ը
աեղաւորուէր ձայնիդ
ձ էջ * * * րաոերր . . » որ կը փորձէիր չաբտասանել»»» Զ՚այնիդ մէջ կաը ահաւասիկ
"՚ղ էտր ուրիշ մէկ ձայնի՝ որ եկեր՝ դըրաւեր ՝ յեդա շրջեր էը ձայնդ*. Եղել, էիր
երկձայն ••»»*.
Երր ձ ttt Հ նն ու անձը կը մ ի ան ան ՝ մա
նաւանդ ա րքունքի շրջանին ՝ երբ
փոթ
ուող սեռային մարմին/t ալ կը նոյնանայ
անձին ու ձայևին հետ՝ ապա երկձայնութիւնը կու դայ մեղի զգացնելու տ յն բազ
մութիւնը' որ կը սլքտի մեր իսկ մէջ*. Աքս
բազմաձա յն ո ւթի ւն'ը կրնա յ պա յմանա լո
քել բարձրորակ արուեստի դո յութիւնը ՝
թէեւ ոչ եթէ փաք Լաքանի հ ե տե ւո ր դնե
լէ ո ւն հետ ՝
լեզո ւն շ փ ոթենք ՝ ն ո յնաց րնենք քլեանքին հետ ՝ անոր քո.(ւ£յւէ՜ փորձառութիւններուն հետ*. Այս բազմաձայնու
թիւն բ ուն^ւ էլար ո րլա կան ո ւթ^ւ ւմ/iր , ււ/հրյես։/ն ու ներկան կամրջելու , Վար ո ւմանն
ու Ալիբեանր միացնելու՝ առանց երրեբ
նոյնացնելու : Պըլւոեան ել Ալիքեան , ա յո
հատորին մկՓ , ինչպէս այլուր , կբ ներկա,
յա^ւան իբրեւ եր կ ձայն ո լիէե ան եւ բազմա.
tî "/ քն ո t թե ան ամ ենա ք տ ո ւլ քլիր ա կո ղն երը î
Աոոնց կ'լ.ն կեր ան ա յ \,չանևանի թարգ
մանութիւն ը որուն մէջ կր լսուի Տիւ Պոլ.
չէի ւլորմր՝ որուն մէջ' իր կարգին՝ կը
լսուի Ա անտրլչթամի ձայնը՝ ո ր ո ւն մէ.
ջէն ւքերջապէս ՝ կբ լս ենը հայերէն ջ՛» լր
եւ զիւգ բառերը,
հն չո ւաե֊ իբր Հհճուղ^
եւ Հձկիւղ'» : Երբ հաստատեց ի թէ միւս
բեւեռն ու սահմանը այս բանապաչտ մօ.
տեցումին ՝ Վտհէ Օշականն է՝ այգ չըրի'
մէկ միւսներէն անջատելու համար ՝ այլ
որուիհետեւ անոնք կր րամն են բանա/լա.
ւտնութեան հանգանակի որոչմասերը՛՝ ել
"՚յ՚1 հասարակաց
կէտն
իսկ կ՝րնգգեէ
ոճի ել աչիւարհիմացութեան տարրերու,
թիւններ՝ որոնք Վա հ է 0 չա կան ի գորեին
կու տան նոյնքան ինքնատիպ ել ինք
նուրոյն ՝ անմիջասէէս ճանաչելի այն դր.
րոչմր՝ որ յատուկ է նաեւ Պըլտեանի ել
Ալիքեսէնի գորեերուն ։ Տարբերութիւնը
հաստատոլմներուԼ բնորոչելը երկար ըն.
թերցոլմի եւ վիճարկումի կր կարօտի,
կր բաւէ- հաստատել թէ 0 չա կան ի կիրքին
թիրախը տարբեր է ի վերջոյ..
Կ'արմէ
ւէէջրերել իր ղայրացաե ՝ սակայն աղեր,
սող՝ գռեհիկ լեղոլով սակայն
գեղեցիկ
տոգերէն մի քանին՝ զորս արձակող. (<է.
ո»ին իրականոլթիւնր բնորոչելը չտա
դմուար է։ Եր կարդամ ՝ .

«Յուշ կը ծաիե՜մ • ■ • ձեր ինչո՞ւն պէտք
ով եմ ինչ եմ
'{եր պաստած փոխնորդները, րերնին

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

հոտը, բուքը, քաքը կը գնեմ
ե'ս եմ միակ յանախորդր ձեր կեանքին
դուոը կւլպեր , ներսը գոցուեր
ի՞նչ կ՚ընէք
ե'ս եմ միակ ժաոանգորգը ձեր
գանձերուն, ուր տեղե՞րը թ-ազեր էք
չէ՞ք գիտեր թէ ասկէ անդին անապատը
կը սկսի
Կրիան ինկեր կոնակին, հաշմանդամը
ինքգինքին պլլուեր՝ տե1ղ.քայլ կ՚ընէ
մ՜արդիկ մէկ-մէկ ոումթ-նւսմակներ
հազիւ թացած՝ ձեոքերուս ւքէջ
կը պայթին
փշրանքները , արձագանզր կը լեցնեն
տարաշխարհիկ պղպջակր
որ կը տարուի տանիքներէն, կը գլորի
փողոցներէն
Ե'ո եմ, ե'ս եմ ատիկա
ինձմէ առաջ հոն եկած՝ աւետելու իմ
գալս
ցանկը ձեռքիս' մեծ խնջոյքը
պատրաստելու
տիեզերքի կոյր լուսարար, կսւյծոոիկի
վերջին յոյս'
կարելի է այս անգամ երկվայրկեան
լքր' արահեաը կր տեսնուի
դէպի կեանք» :

.եղիհտկ ունեցող գրքերս,
սկզբունքը՝ րստ նորվան եա, Ճ՚Կ
..... է. ^գրագէտի մր արսՀխ^
կ.Ը Ւ-թկ ամբողջ մր՝ որ„,ն
րար ու սթտք է առրնչեր. իԱտ '
!՚՛
մանումին ՝ աարեղիրք
նար ամբողջ մը կազմել՝ որքս,(թ^՚
մոլի դաւանանքի մը , Jս,մանալ, '^Հ՛
վայրի .'ր մէջ կայք առնելով. տՀլ ,
գաչնակցող ձայներոլ համերգ.
լու ձգտումն իսկ չի խոստովան
արդիւնքը

այդ է : Հալ։ց կոլ

դիեքիս թէ եթէ այսօր Սփիւռք յՀ
րիչ քաղաքին՝ օրինակ' Լ„ս Անճ
(
ն,1սՀ
սենք'

տարեգիրք մր
Հեաւասարգթի

■11:-ն.էւ. , կ,

խմբագրով
խմբագիր Հ

MJ ,Հն ,„։

արեւելահա յ դրոգներ՝ սակայն հ„ն
կայ պիաի ըլլային՝ Հայասաանյթլձ
եւ Հայաստանէն արտագաղթովս^,.
7///-, Վաղրի կ Րաղիլէն անգին' րավա
թիւ Ւրանահայևր՝ սկսեալ ԱակՈր կա
րտպենցէն ՝ ինչպէս նաեւ նոսրով
նի եւ Պօղոս Գուրէլեանի նման սգ,1.լյտլ,
հայ գրողներ : Հասարակաց թեմաներ
հոն, կրնանք հարիւր ա ո կո un վ ,լստան^
լալ ՝ պիտի չըլլային անոնք ' որ ոնք նշեgfi
^nn : <?/,,/ իսկ ուղեր փորձել րնորոխլ^

Հոս յաճախորդը տ յն Լ սն է որ 1լ n ւզէ յաճախել կեանքը՝ յուշէն եւ֊ լեւբււ-կէն
անղվէն' եղեռնեան
անապատէն
անդէն
կո բ ս n ւած կեանքը :
Ա ա ճա\խ որ դը էլ ւ/^=ւլէ
նաեւ, քաճաէէեէ ա յն առօրեան ՝ այն անձ
նական ու հաւաքական կեանքը , որուն
պատկերներէն է վւոխնորղ[՛ y էր էմասւոէ
բաղմաթէլ երանգներով ՝ էնչպէս նաեւ
կռնակըևկէց
կրէան
եւ հաշմանդամը*.
(Հետոյ' յաճախորդը ա յն է՝ որ քլոււլէ
ստանձնել գանձերու պա տա սխանա տո t ութէւնը ՝ մառանդորդէ
պէս ; Աքս
դրու
թեան էւօս ո ղ ջե ս »էն ան դէն քլա յ անանձ
նական ջես» մը՝ որ կ ր լսուէ բանաստեղ
ծէն ձայնէն մէջէն ՝ անապատէ մէջ բար
բառող ՝ որ էր կարգէն ն utխա կա ր ւս սլե տ էն
ձայնէն րնդմէջէն կը մօտենայ նոր կեան
քէն ՝ ոը մ ար դա ր է ա կան է՝ առանց քրէստոնէա շունչ ըլլա լո ւ :
ւ՚նքղէնքէս
1լ արտօնեմ
'"J"
երկար
մէն^ր ո ւմն երը
եւ
անոնց
հոյակապ
բար դո ւթէ ւնները
խո շտ ան դո ղ ՝ մ ուրճէ
՛զէս կոպէտ ու պարզացնող վերլուծում^'^•րը y որովհետեւ' էնչպէս ըսէ
Էւօ ս քէ ս ՝ վստահ չեմ թէ է^նչ պէտ է րլլ*"ր
Ա՛յ" հատորը արմանաւոր ձեւով ներկա
յացնելը *. Երբ գըէչը ձեռքս առէ ՝ որո
շած էէ խուսափէ լ նոյնէսկ այս քովնտէ
մե կնարանո ւթէ ւններ էն ՝ բայց է վեր ջո յ
չկրցայ դէմադրել փորձութեան *. հփտեմ ՝
դրականութեան տարե գէրք մը^ներկայացուցչական մոզով չէ ՝ եւ հոն ւզարփաքշ
ուող ւլրութէւններր մէկ - մէկ ներկայացուցէշները չեն ՝ հայ գրողներու կոզմէ
քլէբա ր կո ւո զ ամէն դրական սեռէ՝ - սա
կայն երբ էնծէ վստահ ո ւած էր
գործը
h ն ր կա յացնելու
սլա տա սխանա տո ւո ւթէ ւ-

/, նչ պիտի ըլլային անոնք-. Առկայնի,
կասկած պիտի տեսնէինք հայ գրոլթ^
կան տարածքին մէջ մակարդակի ել ,կ.
աահոգութիլններոլ
հսկայ տարրերու,
թիւն :
Հու, , աոաթւահերթ գաղաւիար.
ներու որոչ ընդհանրութիւն մր կայ գոնէ
"Ը
ոլ կն1'մ կոլ- տայ պարփակուած
նիւթեր,,, ՝ ինչպէս Վարդան Անեցիի Ա„,„.
ուածոլթեան կառքը'
մարդուն րսսլւ!տ,
՛դի"ի յետ-րարելոնեան խառնարանին : կր
փակեմ խօսքս՝ հակիրճ ընթերցումով եր
անոր ներբողէն , նախ գրաբար , ապա կո.
լալ կ'ա զան ճե անի
աչխարհաբար թսգր
մ ւոն ո է.թ fï տմբ »-

«Ի թազմադէմ եւ ի սրթազտն ստեղծուոփ
եւ յրնտանի իմոյ ձեւոյււ եւ թնոլխեաՏ
թւսնսւկասւա՝
Մ ա՜րդդ թագմաբ-եւ,
Որ

ունիս աո ձեռինդ

զկշիռ գորդւոյ
նոթ Սիաիյւ

Եւ զօրութիւնդ եւ յ իմաստութիւնդ’
Որդսոց Ադամայ եւ թոլոր թսւնւսկանայս՛
Եւ նախկին գաղափարդ,
Եւ ի կնիքդ անփոփոխ,
ի ձուլարան դէմսդ
Եւ ի թագընկալ գլուխդ
ի յ անտարակուսելի հաննարգ,
Յարգիւնաւոր եւ յանկարօտ թւսնակա11ւլ,
Ե յ աստուածաբանդ եւ ի վաթդտպէադ
յիմւ«նւսլեաց'
«իոլթայ անձն իմ հտղորգիլ ստոթի
րաՏիցց
Եւ կենդանանալ ի խօս' վասն էխէ;

նը՝ գղա3[՛ "ք չ[' բաւեր մէայն վկայել
ւլործէ*/՛ մ ասէն*. Աանէն մաս էն բանաւոր
'Uf.1*1յո՚-թէմնը

նոյնքա՛ն հեռու է բանէն՝
որքան բանը է՚նք' կեանքէն : Եւ ուրեմն
էնքւլէնքէս արտօնեցէ այս մէջբերումնե-

Պիտի լսէք իմ

ս տո ւդած

իւօսքթ .

Կայք.^/ե թեմաները՝ աչխարհարարին
գոնէ. .

րը։
Ալէքեան ՝ Պըլտեան եւ Q շական մէջբերելէ ետք՝ քլ ուզեմ հաստատել որ
եթէ
երանելի օր մր՝ երագելի Սփիւռքի մէկ
համալսարանի ամ պիոնին կամ հայաս
տանեան համա լսարանի մը մէջ
առիթը
գո յանար հայ մամանակակից րանաստեղ.
մութ իւհ գա ս ա լան ղելո լ , քնն ա դա տ ա կ ան
ամ ենա լուրջ մօտեցումով՝ ապա գրակա
նութեան ուսուցիչի մը համար պերճանք
մը սլիտի ըլլար' մամերով վերլումելայդ
երեք . չորս քերթուածները ՝ որոնց ակ.
՛հարկեցի.. Ողբալին այն է՝ որ հայ մար.
ԴI՛կ I որոնք չեն կարդար ՝ ապա նաեւ ու.
րիչհեր՝ որոնք
քերթուած կը գրեն՝ ա.
ո անց կարդալու՝ չեն իսկ գիտակցիր թէ
ո ւր Կասած է , թեչ նուաճումներ
կա.
տարած է մեր բանա ս տեղծ ո ւթիւնր'
այսօր *.
Պիտի չկարենամ խօսիլ ուրիչ բանաս,
տեգծուիմիլններու ՝
օրինակ'
Վեհանոյչ
թեքեանի եւ Վար գան Անեցիի գրութիւն,
ներուն մասին : Միայն մէջբերումներ ով
ակնարկեցի որոչ ուս ո ւմնա ս իր ո ւթիլննե.

«էազմսւդէմ եւ սրթազան ստեղծումին
Եւ կերպարանքիս ու /ւաեական
թնութեւսնս հաթադաախ,
Մարդուդ բազմաթեւ*
Որուն ձեռքին մէջ է Նոր Սիո^ի^#
Զօրութեանդ եւ իմաստութեանդ
Ադամի որդիներ՛ուն եւ. րոլոր
րաեականնեքոո1՛
Աոաջին գա1զափտրիդ
Եւ անփոփոխ
Ձուլարան դէմքիգ
Եւ թագընկալ գլխուդ,
Անտարակուսելի հանհարիդ
,}>ւսկւսնի1’
Վաստակաւոր եւ անկարօտ ր՚“
Աստուածաբանիդ եւ հասողութ֊հանց
, վւսյսլաււյ
Կը փութայ հոգիս հաղորդանէ11-^^
Եւ կենդանանալու խօսքով ԷՒ1!

hUllf®Pî!

րու գոյութեան , ել աւելի անարդար գըանոլեցայ ո լրի չներու՝ օրինակ'
Հիլ,ոտ
Գալֆայեան . Փանոսեանի ՝
ել
Արմէն
Ա ութաֆեանի աչխատանքին հանդէպ ; Մ.յ/
խօսքով ՝ չկրցայ "՛յո հատորէն հանդէպ
ունենալ այն վերաբերումը՝ որ'
ըստ
զայն խմբագրող Պրլտեանի սկղրունքնե.
րթհ մէկուն՝
պէտք է ցուցաբերել մէկ

վ
Շնորհակալութիւն ձեգի
ձայնէս մէջէն է՚օսող
էսօսքեբուն հետ հ ս՛ ղ" f ՛չ0
րլ ը ա կանո ւթե ան կէը^է^' **
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2 -- Սրբագրութիւն Բացայայտ Վրէպնե.
րու՝ հետեւանք անոլշադրոլր-էտց կամ
տպագրական սխալի ;
[ • ; • J
3- - Նուազագոյն Միջամտութիւն
էէ.
տարրութեան ել Առոգանութեան էալուա.
ծին Մէջ:
ւ • • • յ
4- . d-խտականի գործածութիւն:

(|Ի
11-ՒՈն ՇԱՆՈ'

ՎԵՐԱԿԱՆ ԳՐՈՒԱԾՔՆԵՐԸ

, ԼԵԻՈՆ ՇԱՆԹԻ ԵՐԿԵՐԸ
ձպւ Կեանք» Հրատարակչատուն .
ևսԱ^ըլը^ 1988 ’ Հատ"ր Ա-

^արուեստական Դրութիւններ (800 էջ)

ուաքր ու մաբուր գրաշարութիւնը՝ էջեր ի
ղասալորումը , տպագրութիւնը /,՛ յ՛ար
մարագոյն որակի թուղթը ; Ընդհանուր
յառաջաբանը "տորազրել է Շանթի աչ՛ս,
կերա ել նրա երկերի՛ն լաւածանօթ գրա.
ղէա' Գրիգոր Շ ահ էն ե ան •
Պփրքե ունէ
նաեւ, ե՜ան օթա դր ո ւթէ լեն եր եւ բառարան :

îuiuinn I* •

զարուեստական Երկեր (818 էջ)
, ԼԵԻՈՆ ՇԱՆԹ ԵՐԿԵՐ - (864 ££)
«Սովետական Գթող» - Երեւան , 1989
, Լ ՍԻՈՆ ՇԱՆԹ ԵՐԿԵՐ - (296 էջ)
-րսււոսւրակութիւն Դանիէլ Վարուժան
փոսւկան Հիմնադրամի . 9
^սւոանԿիլիկ՚՚՚յԿաթողիկոոութեան '' ւ 1
1990
“*

ԱՍփիւռքի մԷԼ աւեԱ' մ"''հ քառասուն
տաթ չվերւսհրատտրակուած , իսկ սովե.
բսկան կարգերի մէջ աւելի րան երե.
ոռն տարի "չ իր երկերի ա մբ" զխ, ւթ ե ա մր
ճանաչուաձ Լեւոն Շանթ՝ ՛Լերջին
մի
շանի տարուայ րնթացբում ունեցել է
երեր տարբեր վեր ահ ր ա տար կ" ւթի ւն : Գ րրանցից երկուսը սփիւռրեան եւ il կ կը
սաէ. Հայաստանէ
արտադրութէւններ
են։ԵրեվՀ հրատարակսւթէւններն էլ յոյժ
կարեսւր ու ո քունելէ երեւոյթ պէտ է համարուեն ;
Անձամբ մնալով էմ մա սնա դէ տո ւթեան
lu. Հե տայյրքո ւթէւններէ սահմանում' այսինքն նախընտրելով Լեւոն Շանթէ թատերական եր կերը , այս դրութեան մի ջ ս֊
ցաէ ցանկանում եմ յ է շած մարզէ հրատաչակութէւններէ առթէւ ,
հեղէնակէ
երկերէն ծանօթ ոլ անծանօթ ընթերցող
ներ հետ , որոշ դէտողութէւններ , մտաէորլութիւններ եւ էւն դէրն եր բաժանել î

///'/<£ նոր հ ր ա աար ա կո ւթէ ւնն երն էլ ղա.
նաղան մտահ ո ղո ւթէլեն երէց ելած, տար
րեր պա աճառներով ու դատողու թէ ւեներով, որո չ փ ո փ ոէւ ո ւթէ ւնն եր եններմոԼւ
ծ/*/ Լե ւ ոն Շանթէ բոլոր երկերէ մէջ*.
Նաէր ել առաջ այն էն չ վերաբերում է
՝..
- - ՚ <֊ ՚ 1 ‘ ՚

"ՀՀ

/ Հ

,

,ւ

,

,
հրատարակուած հատորները, այստեղ յէ չուած
երկու տարբեր դր ելա կեր պերէ
մա ս էն
սլէտէ չդրեւէ , որովհետեւ հարցը այդ սահ
մաններում դոն է այսօր արդէն աւելէ յրստակ է գծուած ու ներկայ դրութեան անմէջակ ան մ տահ ո դո ւթէւնր չէ կազմում :
հէմնական դէտողութէւնր վե
րա հ ր ա տար ա կո ւմն երէ մէջ Շ անթեան թ utut երա կան մտածողութեան եւ դրա համար
նրա կողմէց
հայերէն դրականութեան
մէջ կէրառած ու մշակած,
լեզուական
դործօն ու չէնէ չ
լուծումներէ
անտե.
unւմն է :
1յ*տահոդէչ երեւոյթ է մեր օրերէ Հղասականյչ համարուած ձեւէ մէջ, Շանթէն
առ երես ^րնդո ւն ելէ) դարձնելու փոր
ձը*.
Այս կապակցութեամբ թէ 1988-^
եւ թէ 1990-// հրատարակութէւններէ մէջ
ներմուծուած փոփոխութէւններր , ոչ մի
կայուն դրական կամ թատերայէն առողջ
մօտեցում չեն ցուցաբերում եւ մէն չեւ
՝ անդամ յաճավս հէնց նոյն էջէ
կամ
հատորէ մէջ հակասում են էրենը էրենց : Նկ ատելով, որ սփէւռըեան երկու
հ րա տար կո ւթէւններ էց ոչ մէկը եւ ո ւ Լ
' h դասական ղրելա կերպով

«Ն,քր կեանք» հրատարակչատան' Լեւոն
էանթքւ երկերէ երկհատորէ (1988) մէջ
է գտնել նաեւ նրա բո լո ր էնքնուրյն բեմաէւա ղերը յ

մի. որ
սրբա գրողէ կամ սրբա գրողներ է
ան ո ւէւ են յիշում, պիտի եզրակացնել որ
այս հարցի անմիջական պատասխանա
տուութիւնը հէնց հրատարակիչներ ին է

Ա • հատորէ ցա նկի մէջ են՝ «ծ ս ի Մ ար-

վերաբերում :
«Գա ղ ար ո ւե ս տ ա կան Գրութիւեներ» կամ
«Գեղ ա ր ո ւ ե ս տ ա կան Եր կեր» ֊երկհատորում

1P>< «Տ՚-րիշԼւ Համար»՝ «Հին Աս աո ւած-

ներ)) եւ հւկայսր^ առանց հ եղէնա կո ւթե ան
Համ տպագրութեան տարէն երէ ու հատոrl

էքագրութեան նշումէհ
/*• հատորն պարունակում

է'

Հճամ-

վրայ» (1904), «Շղթայուածը))
(1918), «ինկ ած ք* եր դէ էշխանուհէն»
(1921), «Նշին Պայլ» (1929)."րանկի մէջ
ii <i ղին ակո ւթեան տարեթլերն ու նիւ.
իելվ էչ“՛դրութիւնը ;
Երկու հատորներն էլ մեծածախս հրատսւ^կութէւնն եր են ՝ տպա դր ո ւած լալ"րակ, բայց ոչ գրքէ ծաւալէն հ ամ աԼատասխան թղթէ վրայ*.

Տաւօք

սրտէ

' 1,ա^ց տողերէ շարուածքը եւ էջերէ կազ-

"Լէթնը ոչ մի ճաշակ

ու խնամը

չեն

ԼՍԱյ1,երում *. 'Է անէ որ հատորներ ը հասԼտւոաս\խան
լուսանցքներ ու րաժան1,բ չունեն , կազմուելուց ու կտրուե( J յծտոյ , օգտագործման ՛եւ րնթ եր g մ ան
ձտլ, տհտճ ել անհամաչափ են : Տպ*ս~
II էթեը ընդհանուր առմամբ թափէխւսւծ, անորակ ու անմաքո ւր է յ Վաàu/a
U'üv/' <աԽ,<_աձ- օրէնակներէ
մէջ յաÙUf[ Լարող է^ը թերատէ ա եւ կամ ճոմրէքէր գտնել յ
է^"։լե"'ա'1ան
1900

10^

Գէ""1֊»Ը (1989)
հատորի մ1>ջ

ապաղրե, է

• 1J2J տարիների միջ„ց„լմ

նրա հե.
'մթկած բեմական բոլոր ղրոլթիլննե1''Լւ!չնքԱ"ր^Ը հ^նգ ‘Լե!’նաԳՒր ■■ Այ- հա>այաստան1'
բնակ.
՝ ւ՚^Ըւ “՚ռաջին անգամ ւէնեւով առէթ
Հ
քՀիԱԱ էԱ'''Օ
մանալՈԼ ^-յ-ր» թատե.
Կ՚Լ,սլւ՜/ՀՇղքքայՈԼա!Ւ^

^11' հե'"'-

/ Տր““ոտւ,,"1ւոլթ1ւանը իբր յ՚“ո՚“ն չ"1Այ^
Ե դո ւարդ ԷՒոփչեանէ՝
MԹ
Աչի"“րհայացրը» եւ Ա,ոե.
^րունր.'չ Ա'^ ^“"լմռղի կողմից» վեր.
հրռ՚աարակուևւ
է
‘"‘“րսւծՒ1'
՜՚՚Յ-վփերի լայն շրջանակում
կո,ւ
Լ ^տմար 51 • 000
տպաըանա‘‘>“,ե “ւմլ,ա11
‘Lr-J y 1““ը<րգ--

iu։iPhl

Դ^ելակերպով յ

յ
Sw

h լ՛զեր (199°)
«'1-անիէ
Գ1՚կան
հրա.
^ք-՚ւուՕւ !'ա1լան Հիմնադրամի
ՀՒ՚^՚ագրամի
րս,Լո.ո,ր
դր
t
ր

^ք՚ւ-՚ւո՚ո-,^?11 է^ատևրա1լս'ն

երկերից

Ա 'Լ,
միայն «Հին ԱստուածJ հատորն ունի ամենա խնամ.

(1988) յիշուած է.

Ծանօթ : Այս հասարի մէջ պահուած է
նախորդ տպազրուրեսւն
Լեւոն Շանթի
ուդզսւդրութիւնը :
Ոչ ամբողջովին
ճշմարիտ
ծանօթա.
գրութիւն է այս՝ որովհետեւ եթէ համե
մատելու լինենը նախորգ
օրինակների
հետ՝ կը նկատենը որ այգպէս չէ-. Եթէ
հրատարկիչները
ուղղագրութիւնը զա.
տել են g տ նկացել կէ տագր ո ւթի ւնիg , այգ
ղէպըում այս տե ղ յա տկա պէ ս պիտի ընդ
գծեմ՝ որ ուղղագրական տարբերութիւն,
ները նհրաււեալ կէաադրութեան եւ հեզի,

նսւկի մամի արսւայայաչութեան ձեւերի
փոփոխոլթիւնները ուշագրաւ են եւ գրե
թէ յաճախակի ։
«Լեւոն Շանթ Երկեր» (1990)-ե ունի հե.
տեւեալ գիտակից ու շահաւէտ ծանօթա.
դր ո ւթէ ւնը •

«Լեւոն Շանթի երկերուն վերահրաաա.
րակութիւնր երկընարանքի մր աոջեւ կբ
դնէ հրաաարակիչր. յարմարիլ հայերէնի
հոլովոյթէն ծնած ներկայի պայմաննե.
րո՞ւն, թէ3 յաթգել իւրայատկութիւնն ու
դատողութիւնը շանթեան արաայայտու.
թեան :
Աոաջին լուծումը ընական կը թուիան կը յարգէ ո՛չ միայն հայերէնի ներկայ
իրավինակը , այլեւ մատենաշարի որդե.
գրած ուղղագրական սկզբունքները : Րայգ
այս լուծումը չի յարմարիր Լեւոն Շան.
թին:

ՉՈՐՍ ԿԱՆՈՆ
Այս մերահպումները չորս կալուածի կը
Վշաբերին եւ կ’ենթաբկուին համապա.
տասխան չորս կանոններու :
ը .է ՄՒօր|մ1ակութիւն’հիմնուած յաէնա.
[ • • • ]

ւխայ :

մէ չտ չէ՛

nlt յաԸդոլ-է՛Հ) կէըառուել կամ սահմանս ւել

Հ հատորէ մէջ. էսկ հ.Հէն Ս^ս տո լածներէ է
սլաըադայէն այսէնըե թատերական Ղ1Լ“
րա կանո ւթեան համար կենսական \է յէշէլ,
որ Միօրինակութիւնը,' Վը՚էսլնեըը լոկ տրպագրական սխալ կամ հեդէնակայէն ւճն ո ւչագր ո լ թէ ւհ Հ ամարե լը
1}է7ա.աւ1ըՈՆp իւնը ձ եըենա յա կան մէօրէնա կո ւթեան
վերածելը եւ ԺիյՆՈ.Ա1կանի ձեւէ էլա սա կանացումը ձէչտ չէ , որ դրական դ^ր է կարող ունենալ ել կամ սլա չտպան ել ու րացատրել է կարե լէ , րանէ որ եթէ հ եղէնակր Հրանէմ ա g՝}} է ու թատերական օրէնք
ներէն ծանօթ՝ 1,1յ՛է ւ՚՚՚Լ՚^ւ՛
^-ո չ օրէնաւո րջ> օւլ տ ա գ ո րծո ւմր դր ո ւթ եանր , նրա
ոճէն ու նրա մէջ կեր տո ւած
տէ պարն երին՝ կ արոդ է բեմական ապրում, աւէչ,
հոգեկան [""ԸվՀ ոէմաստ պարդեւել*.
Մ անօթ ագրո ւթէւնր յէ չել է նաեւ ԼԵԻՈՆ ՇԱՆԹԻ ԱՇԽԱՐՀԱՐԱՐԸ եւ բնորոշել
է հԼ՚նգ րամԼւններ ո վ .

!•. Բառապաշարային եւ Ուղղագրական
Յատկանիշներ
[ • • • ]
2 .. Հոլովական Իւրայատկութիւն
[ • • • ]
3 •. Խոնարհական Իւրայատկութիւն
[ • • • ]
4- . Շարահիւսական Սխալներ
[ • • • ]
5- - Ազւլհցութիւն եւ Ուըոյնւււթ-իւն
Ս.յս
բաժնէ համար
եւս ՝ բեմական
կեանքէ արտայայտչաձեւ ունենալու հա
մար, կենսական \է վ^րը ն չուած Լեւոն
Շանթ հեզէնակէ՝ կեցուածքը։ Եւ 'է^է*ջապէս հատորն ունէ «Հ/»Ն ԱՍ Տ ՈՒԱԾՆԵ-

ք»ուն Վեըաըեըող Նօթեը :
Տասնեւչորս
է^է1՜ k.PnrL^ “'J't նոթեր է
ցանկէ մէջ մեծ մասամբ բառեր ր չեն
համապատասխանում տպա գրուած բնա
գրէ մէջ արուած թւերէն* զարմանալէ
է, որ հ րա տարակէ չներ ը սրբագրութեան
պահէն վըէպփլ են այդ նկատել, սակայն
չեն էԼր էպել Շանթէ Հ^վրէ պա կն երն^ ուղղել .
պարղ ասած՝ նո թերէ ցանկը
մէ
չարք սխալներէ կոպէտ կոյտ է ներկայացրնում :
Ոչ թատերական մտահ ո գութ էւնէց ել
նելովդ այս հատորէ թէ յառաջաբանը եւ
թէ ծ անօ թա գր ո ւթէ ւնն երր առանձնակէ
ուսումնասէրական բարձր որակ ու լուր^
ջանք են ցուցաբերում , բայց երկուսն էլ
անզօր են Շանթէ լեզուէ՝ յատկապէս այդ
լեզուէ թատ՛երական կարողութեան սահ
մաններն բացատրելու, Հո ւղզելո ւ՝}} եւ
գործնական հ էմքերէ ւԼր ա յ րերելու գոր
ծում : Շանթեան էւրայատկութէւններ է
նկատմամբ, բնաւ չէ յէ չուած թէ Հայո3
լեզուէ հետ էնչ է կա տար ւում երբ նման
մօտեցում ,է կէրառւում • մէնչեւ անդամ
փորձ չէ ա ր ո ւած նշելու թէ Շանթ յամառ°րէն էնչո^ւ է այդպէս վարուել*. 'քյԱւնթի

կեցուածքը լոկ հեղինակային քւք^հանութի^ւն է թէ՞ լեզուի մէջ իյոըաթափանց
գործողութիւն յայանարերելու եւ արթնացընելոլ գիաակից միւոումնալոր ու իմաստուն մի քայլ:

Այժմ հարց է ծադում • էնչո^ւ չէ յա["ԼԸ~
ւած փորձառու
հեզէնակէ
Ժառանդութէմհր* Մեզ վաղուց արդէն յստակ է,
որ Շանթ դէ տա կէց , առողջ ու գործօն
կեցուածքով , հաJ ևրէնի
հոլովոյթների
ընթացքն հարցականէ ենթար կե լո վ , առանց է/ա[ստելու նրա հէմնական արմատ
ները , թարմ շունչ ու ապրող հոգեկան
լէցր ունեցող կառոյց է ս տեղծել*. Արդէն
մէէԺԷ նոյն հեզէնակը
չէԲ , որ կերտել

է

Երկրորդ լուծումը անխախտ կը պահէ
թգուական - ուղղագրական այն երեւոյթ,
ները որոնք հնարաւոր կը դարձնեն ծա.
նօթացումը և ուսումնասիրութիւնը շանթ,
եան աշխարհաբարին :
Այս լուծումն է որ որդե գրուած է ներ.
կայ
հրատարակութեան պարագային :
Կատարուած են սակայն հազուագիւտ եւ
բացատրելի վերահպումներ :

խւսկիութեան սկզբունքի

[ ' • • ]
Ձ^ւսրւ) տնւսլէ ՛է, որ յէ չուածը

րանահիւսակաց հարսւարապեւոութիւն

մէտք բանէն *.
Եարող ենք ընդունել այս
ճարտարապետութէւ.նը եւ նրա հ էւսուածքը
կամ
մերժել. դա մեր էրաւուն^էերէ սահմա
նում է դտնւում *. Ընդունելու դէպքում
կարող ենք ներս մտնել այղ չէնութեան
մէջ , չլխդունելու դէպքում՝
եւս կար11 ղ
մտնել, զրօսնել ու դուրս
ելնել ♦ դա եւս մեղ էրաւունք է տրուած î
Սակայն ՝ ոչ ոք , ոչ մի հրատարակիչ կամ

անհատ իրաւասու է նանա չուած հեէզինա.
կին վերահրատարակել եւ խախտել նրա
նարտարապետական կառոյցը՝ դրութեան
գուռն՝ լուսամուտն ՝ սիւնն ու ղմրէ֊թը
յղացումից անջատելով, տարբեր չավ՛ս։,
նիշների ու օրէնրների ենթակայ դարձ.

Ներկայացնելու համս՚ր ԼսաԼս աո ւմն եր ը ՝
ա չքէ առաջ եմ ունեցել Շ անթէ թա տ եր ական եր կեր է մէն չ ա յժմ տպա դր ո ւած բոլոր օր էնա կներ ը . ն կա տէ առնելով դրանց
մէջ եղած զանազան տարբեր ո ւթէ ւնն երը
եւ ն մանութէ ւնր' հէմք պահելով (!) քաո տոնական թւերէ եր կր որդ հէնդամեակում հեզէնակէ խմբա դր ո ւթ ե ամր Պէյրո ւթ
հ ր ա տ ար ա կո ւա ծ
«Ամբ " զԼա կան
Երկերդէ հատորները, Լեւոն Շանթէ ըն
թերցողներէ ո ւշա դրութեանն եմ ուզում
յանձնել, նոր հրատարակութէւններէ մէջ
ներ մո ւծո ւած կէտեր ուր բացայայա կերս1Ով ևր նկատուեն թէ Հվեր ա հ սլո ւ մներր^> , Հսրրա դր ո ւթէ ւէէն երըջի եւ Հմէջամրտո ւթէւններն^ էնչպէսէ աններ ելէ աւեր են
կարող գործել մեծ հեղէնակէ թատերա
կան երկերէ հո դե կան կառոյցէ մէջ՝.
Մէջ րեր ո ւած նմո յ շները , զան ա զան բրնոյթէ թատերական նա էւա տես ո ւած կա
ռո լցներէ ձ՚էջ է/ա [ստումներ բնորոշելու
եւ պարզաբանելու համար են ընտրուած
եւ բնաւ յաւակնութէւնր չուն ևն հ ր ա տա
րա կո ւած հատորներէ ար դէ ներմուծած
փոփո խութէւններ է
ամբողջական պատ
կերն ներկայացնելու՝.
ՆԼեր ահ րա տաբա
կս ւթէւններ է մէջ վրիպածն, փոիուածն
ու ներմուծոլածր շատ աւելէ նչանա կալէց տոկոս է կաղմում քան յէչուած է այս
տեղ :

Լեւոն Շանթ էր երկերէ յղացման
ու
ւլ ր ո ւթեան մասէն հ ե տեւեա լ հակէրճ բա
ցա ւոր ութէ ւնն է տուել.

«Աոաջ իմ մէջ կր ծագի գրլածքի անու.
նը, յետոյ կը ձեւաւորւին գործող անձինք
եւ անունները^ վերջը թովանղակութիլ.
նր» :
Շանթ լէնելով էմացական մաքէ տէր,
սլէտէ յուշել, սրնա էր երկերէ (այս դէ Ալ
քում յատկապէս բեմական երկերէն դծա[
ու դրանց հրատարակման ու [uii բազ.ըրմ ան չար քո t[ , որ ո չա կէ շեշտ
չարականայէն կազմ ու մէտք բանէ է դրսեւոր ո ւժ .
կարճ' հԵսԷ մարդլւֆ տրամայէց մէն չեւ
հՕ չէն հայր թատերակն
ու վերջապէս
Հվէ ո ղո վո ւր դէ թ թէ ամ//ե» փոխադրութէւնր , հեղէնակէ մօտ մէ ամբողջական բեմակա^ մէտք է հետապնդուած , որէ կա
ռոյցէ խախտումով խանդարէ. ում է Շան
թէն էր էմացական ընթացքէ մէջ ընթեր
ցելու, րմբռնելու ել ապա բեմէ փրայ
էապէս
էմա ս տաւո ր ելո ւ
հնա ր ա ւո ր ո ւթէ ւնն երը :
ունելով այս կարեւոր րխթացքը եւ
Շանթէ [սմրադրած ամբողջական
դր ու
թէ լեներէ մէջ թատերական երկերէն տըրւած հերթը (2) այսէնքե ա^լԷղ11 ունենա,"վ' «Ե՚՚-ի Մարդրր դրաման,
ցան կութի ւն ունեմ
մէ քանէ
դէտրէԼԼութէւն ,
հարց ու վսնդէր նշելու*.

< ԵՍ

-Ե

ՄԱՐԴԸ»

Լեւոն Շանթ այս դրամա յէ հ րա տարակութեամբ (ՀՈանրեր^ , 1904 թ*} Ս*
Պետերզրուրդ) հռչկաւում է նաեւ էրրեւ
ւլր ա մա տո է.ր ղ : Սորս տասնամեակ յետոյ ,
էբ ամբողջական երկերէ հրատարակու
թեան համար' հեղէնակը փոփոխութէւններէ է ենթարկում ղրութէւնր. դրաման
դառնում է թատերակ*. Այս րայԼԸ
^utJ
գրականութեան մէջ կարեւոր էմացական
էնքեուրոյն թատերայէն երեւոյթ է :
Շանթէ թատերական
դրականութեան
մէջ բեր ուած, լեզուական կառոյցէ, սեղմաւլրութեան եւ բեմէն պատկան այլ դր*
րական հնարները , առհասարակ
արձագանդում
են մէջազդայէն հասուն թա
տերական
դրական հ ոլո վոյթնևրի ւվԼ
ներմուևուաև մի բան Լ՛ յ աջո ղո ւաև փորձևրը : Այ՚չ ։էարզԼ՛ ՛է Լ ջ Շ ռնթի նևր՚1 ուևումր'
թա տևրա կան գրա կանո ւթիւնը բև.
մին Հ ամապա տա ս Լսան հայևրկն «բանա,
ձեւելու» գործում , աչբս՚ռու ու նշանս՛.
ևամ՛3 է '
Այս դրութեան նպա՚ոա կներ ից մէկը
ղրան ցից մի բան ի"ի բացայայտումն է •
բնականաբար բերուած փասւոերի հա
մաձայն՝ կը նկատենբ թէ ղրանբ ինչպկ"
են վրիպել բեմին անծանօթ հրս՚՚ոարակիչ.
ների աչբից :
1931 թլին լոյս տեսած թատերական
տեսական գրուածբների երրորդ յօդուա
ծի մէջ՝ բեմական յՈԼգախաղ.2, բնորոշե
լու համար , Շ՚ռնթ յիչել է •

«Թատերական ներկայացման համար
յատկացւած կամ իրրեւ թէ ներկայացը.
նելու համար ստեղծւած գրական զեղարուեստական երկը կ՚անուանեմ թատերակ :
Այնպէս որ պատմւած գեղարուեստական
երկը կ՚անուանենք վէպ եւ քնարական գե.
ւլարուեստական երկերը՝ երգ» :
Այս տո ղերԼ՛ մէջ Հ՜ Շանթի բեմական
րա ռա կեր աման

ու գըա ար արման րահա-

նեԼ։

Fonds A.R.A.M

ՅԱՌԱՋ

Էջ 4, Կիթակի, Մայիս 3, 1992

տէ տեսնենք այդ : ^“/// անղ (
հ//?/

:
Անձն ակ անխ ել հաւաքականէ
ւլ/i—
աա կցուած շաղկապումը. փոքր ես-Է եւ
մեծ ես-Է մէակցւումը» փոքր ես-Է g մեծ
ես-էն անց նելու արարումը՝. ՇտնթԷ էնքնուրոյն մ սրած ո ղո ւթէ ւնը կարեւոր կ նրա
էքատերական կառոյցներն
հասկանալու
համար :
«Ես-Է II արդը» ունէ ԱՆԶԵՈ-Է ղոլ֊!իակ *
\նրա մէակ մէւս երկը՝ որ նման ցանկէ
ակր է «Ու-րէշէ Համար»ն կ) : Այղ ԱՆՋ՚ԵP-է *քԱնկէ մ Լ ջ՝ ւՈի’ս րոասնամեաիլ յեաոյ
կա աար ո ւած երկրորդ. փո փո/սութէւնը , ԱՈԱՈԱԻ-Է աարէքէ աճն կ ՜LQ-էց 20-/'? Թկ
էնչւմլ հեղէնակխ այդպէս է փոփո/սութէ/ն
Հ մտցրել^ էնքնէն մէ ուր էշ /սօս ուն «կոչ»
կ , որպկսզէ երկերէ մկջ բերուած ամ կն մէ
'Ւ ո!ի11 ե կ կկտն լու րջէ առնուէ ♦
«/?«-// 1/ արդը» էր HbâbP-Է g տնկով եւ
նրա մկջ կէրառուած իլկ տա դր ո ւթ եան ոճով՚ , լաւագոյնն կ բացատրելու համար
Շ“^՚ թե ան կկաաղրութեան ել առոգանու
թեան նշաններէ բեմական գործածու
էին ան հարցը *.Շ տնթէ մօտ կկաաղրութեան
ն չանն եր // g բութը
ստորակէտը ,
մէջ»ս՛լ՛, ար ել ւԼեր^ա կկաը նախա դա ս ո ւթեան
կկ աադրութէւններ լէնելուց բացէ՝
տէսլարն եր , մ արեր , բեմ,ական շարմո ւմ ու
ենթաբնագէր
կեր տելո լ համար են օգտտ դո րծո ւած :
ՄՈՒՇԵՂ՝ ՏԷՈԵԱՆ* 35-// տնց , է» ո շոր ,
թէկն եղ, թուփս՝, կլոր մօրուը»
հատու
/սօսուածք* ծանր շա ր մ՜ ո ւմն եր :
ՈՈՈԵՒԱՑՐԻՆ՝ 1 ,բոյր1> 40-/, մօտ, ղ էր ,
կարճ ♦ հ է ւան դո ա :
U.PUfiUl’՝
վերջինիս
տղջիկը •
20-/»
լուրջը . փոքրահասակ» առատ սեւ մաղե
լէ ու/ » ա չէայմ՝ ու ճկուն :
[ • • • ]

ետսյ/ն :
Փակաղէծր
բազմակկտը, գծէկն
ու
չակերտը պահ ուած են թատերական եր՛էէ'
‘Ւ ոէրա սաg ո ւթէւհներէ ել դործո դո ւէ, եան ընթաց քէ բովանդակութեան
•ոջ
օդտաղործելու ել ենթաբնագէր շօ շա փ ելու համար՝. \յոյնն են առոգանութեան
նշաններէ' շեշտէ, եր կարտցման է եւ հար
ցականէ սլա ր ա ղան »
«&" -Է Ա արդը» թա տեր ա կէ վերահրաաարակութեան մկջ կարգում ենք (Ղ*եղ»
Երկ* հատոր Ա» , կջ 528) ♦
Մ ՈՒՇԵՂ, - Նտմակը չմոռանաք սլատռելու ու այս բոլորը, է հարկէ ,
մէայն
մե՛ր մկջ՝. Ղ*կ՜ 7 ուրեմն
մնաք
բարով

( փութս ) :
տդրէչներէց» էք[,1՚,ղել կ
«մնա՛ք
ըարով»է շեշտը*. Հողեբանօրկն այն ՄՈԻՇԵ՚Լէ տէսլարէ համար կարեւոր կ , որով
հետեւ հաւա սարա կշռում կ «մէայն մե՛ր
մկջ>>է շեշտը :
Փ"ր ձկ ք Շանթէ տ է ոլտրներէն տրուած
էէՕսքերը այսուհետ կարդալ երեք ան
դամ : \,ա/ս մտքում , ապա բարձրաձայն
Լւ վերջապկս կբկէ^' բարձրաձայն բա լց
տ յս անդամ ա յնպէս է
ուշադրութեամր ,
ս ր դուք ձեր ո ւն կն դ էրն լէնկք *.Փ ո րձկք ա յդ
ըհթացքը Շ ան թ եան կկ տա դ ր ո ւթե ա մր ել
ապա «սրբա դրէ չ»ն եր է կկ տա դր ո ւթեա մը »
էրն գէրն անմէՀա պկ ս կը լուսաբանուէ :
Ա էեւնոյն
հատորէ մէւս էջում կար
դում ենք (էջ 529)ՍԵԳՈԱԿ - Ապուշն ե1ր , տպոլշնե' ր » դեռ
մէնչեւ հէմա ամ ենա տարրա կան բաներ ր
չկրցան սոըվէլ. անուններ դր ե լ , այսպկս
ամբողջ, ա՛ն ալ ա լս տեսակէ նամակէ մը
■ու ուր երկու տող վերը ... Ջէ , չեն
էւըատուէր ,
պարապ բան կ :
frz. աՀսՀ
համակը էնկեր կ նորկն ո ս տէ կան ո ւթ եան
ձեռքը :
ԱԶՆԻՒ - է՜ , ե՞տքը ՝.
Պէտր ,է լինի .
ՍԵԴՐԱԵ

-

Ապուշնե՜ր,

տպունե՛ր-

ւ •• • ] t
Ընթերցէ՚ր ^իշղը ել կը նկատէք
որ
•ապու շնե՜ր-է , ահա՜-է եւ է՜-է երկարաց
ման նշանները՝ Ա եղրա կ է հո
ան -//'֊
ճակէ ու /սորն ապրումէ արտա յայտու
էիէլն ր կապելու, մէ ա ւոր ե լո ւ եւ ենթաընաղէր ստեղծելու համար են դրու ած *.
Ւեր ուած շեշտէ «սր բա դր ո ւմո վ» /սա/ստուել կ նրա եւ Աղնէւէ մէջել դրուած
/սադէ ներ քէն իլառոյցը*. Անդրաիլ դրսե' որում կ րնկերներ է ա պո ւշո ւթէւնը , խօսքէն կցելով փաստը
«Ապո ւշհ ե՜ ր ,
«/պուշն ե՜ր» . .. «ահա՜» »»» էսկ Աղնէլ
ենթադ է տա 1լց ա բա ր մէանում կ ապուշ
ները է /սմր/Հհ ու ար ձա դան դ ո ւմ կ փաս
տէն' «Հ՚Հ» ... :
7* է չ վտր ձ'է հնոյն կջում կ ա ր դո ւմ ենք »
ՍԵԳՈԱԿ ( Եհ՚ղսիթւո) Հաս կրցա՛նք*.
Ջգէ՛ ր՛՛ի քեղէ այդ մարդը 'մկկդէ : Ւ^նչ
ես իլեցեր հոդէէս վրայ՝. Զդկ՛ էնծէ առանձէն :
Ոնա դր ո ւմ կ ա յ •
[ . . . ] Հէդէ ըսի րեզի'
տյդ մտրղր
.11, կղի -. [ • • • ]
Շանթե ան բութը բեմական տրարման
հետ գործ ունէ եւ էր մամանակէն պէ.

ՄԻՏ-fi

534) կար-

Ղ ո ւմ ենք ՄՈՒՇԵՂ (Արհամարհանքով) Ոանի՛դ
դնա , բանէդ դևա :
Պկար է լինի.
J . . . j Ոտն է՛դ. դնա՛ ? բանէ՛ դ դնա :
1,ա/սա դա ս ո ւթ եան ապրումր երկու ան
դամ պրկուած շեշտ եւ մկ կ աԱդամ ան
շեշտ վեր ջա ւոր ո ւթէ ւն կ » Ղ*երակատարը
այսպէսէ իլկ տադրո ւթեամբ ղէտակէց ու
արթուն /սաղ կ էլար ող ստեղծվել էսկ նոր
ձեւով հրամցուած նա/սա դա ս ո r թէ ւնը լո !լ
մ ե քեն ա յա կան կը 1լնո ղո ւթէւն կ ու զուր իլ
ւոէպաբէ ներքէն ան հ ա ւա ս ար ա կշռո ւթէ ւիւն
ն եր 1լա յա ցն ելո ւ ո ւնա կո ւթէւնէց »
'Ո է չ յետո յ նո յն կջում
ԱՈՈԱՀԱՄ - Ո^ր Յտկոբեանը» սսմ որ
ղուն րոնե®լ տուէր
Պէտը է լինի .
[•••]- Ո՞ր Յակորեանը . ստ՞ , «/'
ղուն բռնել տ ո ւ/Pր :
ովհետեւ /սադէ ներքէն կառոյցէ հա
մար հարցը
• • ՝ սսմ • • » տուէ ր^ կ
եւ ո շ թ կ' հ,Ո&ր ՝ * * սա՛* » » » բռնե^ լ ...» :
Շանթէ ոճէն մէանգամայն ան յար էր կ
փ ո էրա սաg ութեան բառերէ մկջ տարբեր
տառատեսակէ օգտագործումը» կջ »)կւ-է
րեի^ջ !լարդսւմ ենք »
ՍԵԳՐԱԿ - Ըօէր'
կտնտն,յ կասըվմզր

('|։ժզոհ* գոքւրս) :
Ո'կ տիպարի եւ. թէ Շանթի դրական
ոճին չի պատկանում նման դրական հրնարրները : Շ անթ եթէ օտարազգի բառ է
մէջրերոլմ, դ ա անում կ էբրեւ տ է պարէ
րաո.ապա շարէ բնական մասն y ու րառէն
առանց
ընդգծումէ հայատառ
կերպա
րանք
կ տալէս : Առանձնակ/t ուշադրու
թեան /սնգէր դարձնելու համար y
հա
սլա հում կ բառէն
պատկանող
լեզուէ
տառատեսակը՝. Նման օրէնակէ կարոդ ենք
հանդէպել ^ձամրուն Հկրա յ»իմէջ-.
Մթչ այժմ նմոյ շները եղ^լ են երկէ
ոչ ամբողջական տեսարանէ մկջ» որսլկսրլէ աւելէ յստակ դառնայ Շ անթեան կԼտ ա դր ա իլան կառո յցներէ ն շան ա իլո ւթէ ւնը
մկջ պէտէ բերեմ «Ես֊/’ Մ արդը» թատերահՒ ^յ^րջ/չն արարէ կ» տեսաբանը (կջ 567) î
ԱՅՈԻՆ - Մուշե՛ղ, Մուշե՛ղ* Մէնասեան*!/ ե՝ր ո ւն Ադնէւն կ :
ՄՈՒՇԵՂ^ - (ԱաււԱ) Ի՞նչ կԿւղէ ։
ԱՅՈԻՆ - Մըոկ' հետդ /սօսէ պէտէ» երեւէ եղբօր ը մա սէն :
ՄՈՒՇԵՂ - (Չաթ) Հսկ որ տուեր չե ե ,
ըսէ՛ որ ... (Ընդհասւհլով) կեցի՛ր :
ԱՅՐԻՆ - էք, ի՞^չ կար1՚ք 1ւայ ■ աղուոր
չի վ՚աիւչիր : Մէկ երկու [սօ/ւր Էրէ1
ճամրո' լ դիր *
ՄՈՒՇԵՂ. - (Մո-այլ) թոզ գա՛յ :

(Որթհւայրին դուրս);
Աքո հատուածր րեադրի մէջայսպէս •
ԱՅՐԻՆ - Մ ուշե՛ղ , Մ ուչե' ղ . Մ ինասետն.
՛հերուն Աղեի՛ ւն է :
Ս.ռա ջին կի սատ նա/սադասութէւնը մէնշեւ մէջակկտ երկու շեշտով » ամբո դիա
կան
նա էրադասութէւնը ներառեալ առաջէն մասը երեք շեշտով*. Եարեւորն այն
կ , որ այդ երեք շեշտով կ , Այրէն. Մ ու-,
շեղէ ել Աղն էւէ մէջել յաջո ղո ւմ մոռացուածր կրկէն բորբոքել ,
արթնացնել եւ
կասչէ մկջ դնել» Մուշեղը նա\/ս հակազ
դում կ նրան»
ՄՈՒՇԵՂ. - (Չաթ) Ըսկ' որ տունը չեմ,
րսէ' որ ... (Ընդհատելով) կեցի՛ր :
Ղ*րութեան մկջ պարզ դրուած կ » նա
էր երկրորդ Լ^չաէց յետոյ կ, որ անդրա
դառնում կ ու՝ «կեցի՛ր^ ■
ԱՅՐԻՆ - է՜, ինչ իլարէք կայ» աղուոր
չէ փա/ս չէր : Մ կկ երկու [սօսք ըրկ'
ու
ճամբու գէ'ր :
Եթէ ուշադէր լփնենք կը նկատենք, որ
տեսարանէ սկղբէ երեք շեշտերը կր^Թը/ ում են մէեւնոյն տէսլարէ կողմէց :
Այ ստեղ եւս շեշտը տէ պարէ հոգեկան եւ
/սաղար կայէն կառոյցէ համար նրբէն ու
կա 1լան նշանաբան կ թ ա տեր ա իլէ բուն գոր
ծողս ւթէւնը ըմբռնելու, հ էւսելու եւ գըրսեւորելու գործում , քանէ որ դար կայէն
դեր ունէ : Շեշտէ տեղէ խախտումով թու! տնում ու փլում՛ կ է/աղէ էէցբը ։
Ա* 3*
(1) Են հթթհմնսւկֆւ կասկածի եճթաթկե-

լալ :
(2) Այս մասին սւոդհրիս հեղինակը,
մանրամասնօրէն 1991 թւ|։ Մայիսին, Ե-

րեւան կայացած Սփիւոքհար Անդրանիկ
Թատերական
Փաոատօնի օրերին, 9* •
Սոլնդուկեան թատրոնում «Լեւոն օտն.
թ ր եւ թատերական մտածողութիւնը» թա.
տերաթանաիւօսութհան ընթացքի մէջ,
ներկայացրել է յիշուած իյմթագրութեան
յատկանշական կարեւորութիւնը եւ նրա
նշանակալից դերը Շանթի թատերամտտ.
ծողութեան մէջ : Յիշեալ ծեոնարկին յա.
ջորդել է Սեպտեմբեր ամսում , երկու մա.
սից թաղկացած մի ընդարձակ թանաիւօ.
սոլթեան շարք, կազմակերպութեամբ *
Թորոնթոյի Համազգայինի կ-րական յանձ.
նաիյմթի ;

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ZADKINE:

double exposition
en Arles
Du 7 Mars au 14 Juin, la ville d’Arles
rend hommage à l’un de ses թ1ստ généreux
donateurs, le sculpteur russe, Ossip Zadkine (1890 - 1967), celui qui, avec Pi
casso, aura permis de constituer les collec
tions des musées de la ville. Le Musée
Réattu et l’Espace Van Gogh, abritent
donc, respectivement, 32 sculptures et 28
gouaches de cet artiste parfois oublié en
Frande mais admiré, dès ses débuts, par
les publics belge et hollandais qui dé
tiennent ainsi la majorité des collections
privées. Les pièces réunies ici provien
nent de tous les horizons,
de Londres
(Tate Gallery) à Tokyo, en passant par
Eindhoven et Boston; elles seront ensuite
exposées à Paris, au Cloître des Cordeliers,
du 23 Juin au 30 Septembre.
Zadkine vivait à Paris, dans une maison
atelier aujourd’hui transformée en «Musée
Zadkine». Au 100 rue d’Assas, une porte
discrète s’ouvre sur un petit jardin dans
lequel s’enracinent quelques sculptures.
D’autres ont préféré la resserre et s’amon
cellent à l’intérieur des salles étroites du
lumineux atelier. La sculpture de Zadkine
participe de plusieurs genres. La sculpture
imposante, puissante et chaleureuse comme
un vieil arbre et la sculpture de taille ré
duite, en bronze poli, trop poli, qui évo
que les entrées de banques de décennies
passées. Le genre totem et le genre bibe
lot.
L’innovation de Zadkine, dans la sculp
ture du XXème siècle, consiste dans l’in
troduction de la taille directe, qui lui per
met donc d’éviter le passage par le mode
lage
caractérisant
la
technique
du
XIXème. Après la Ilèrne Guerre, Zadkine
change de langage formel et choisit le
bronze, recourant alors au moulage. Les
œuvres qui participent du premier genre
d’exécution technique, utilisant le bois
et la pierre, se révèlent, à notre avis, plus
captivantes et intéressantes.

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne
Les grandes sculptures de Zadkine ap
portent un élément neuf au Cubisme, à
savoir, le monumental qui n’existait pas
dans ce mouvement, ainsi que le fait re
marquer Pierre Daix dans l’un des deux
beaux catalogues. Les sculptures de l’en
semble que nous
qualifions de totémi
que, résultent d’un corps à corps avec la
pierre et le bois, elles se dressent comme
des divinités, forment une forêt. Au de
meurant, plusieurs titres de l’œuvre in
diquent la volonté qu’a l’artiste de créer
un monde végétal solide et enraciné («Fo
rêt humaine», «Arborescence»),
monde
qui n’échappe pas à la souffrance, à la
torsion comme fofinie de torture. L’arbre
et la forêt tissent des liens
étroits avec
l’univers religieux, tant païen (d’influence
hellénique mais aussi, comme pour tout
l’art de cette époque, africaine) que chré
tien, comme le montrent, par exemple,
la belle œuvre primitiviste «Tête héroï
que» (1908), les pièces «Vénus» (1937),
«Pomone» (1960), «Job» (1914) et
les
thèmes de la Visitation ou de la Piéta qui
sont également traités. Très souvent, Zad
kine considère le corps comme un arbre
et l’arbre comme un corps, et témoigne
d’un intérêt particulier pour une partie
du corps, le tronc. Il opère ainsi
une
magnifique
transmutation d’un tronc
d arbre en torse de Saint-Sébastien (1929).
Et ce qui l’intéresse dans Ile torse est la
la torsion. Ainsi les contours se trans
forment-ils en contorsions, devenant ce
que nous pourrions appeler des «contoursions». C’est en cela que se signale la ten
dance cubiste de Zadkine. Il rend,le vo
lume par un système d’emboîtement, tra
vaille la frontalité en dépliant la profon
deur, exhibe, à l’instar d’un Picasso ou
d’un Braque, l’obsession de la rotation la
quelle définit,
selon Rosalind Krauss,

l’angoisse du cubisme (1). C’est p0Ur .
apparaît, dans les œuvres sculméJ qU01
dans les dessins, une structure en^
viSihfe dan, des objet,

•*

cordeon, ou l’éventail ltu-mêtae
Femme à l’éventail (1923), par

tail

IUs

œuvre, Zadkine retrouverait Ullc
de représenter un tronc, dès lors *
si l’on en croit l’interprétation ը^’
lytique proposée par Ferenczi, l’ima ,
la femme a 1 éventail résulte d’un ((pui
sant complexe de castration» entraîna,՛’,
le sujet à

imaginer

le

sexe

féniinin

«comme un pénis étalé en forme d’éventail», .et, en conséquence, la femme dé՛
pourv ue de jambes (2).. Si l’éventail et
les instruments de musique «faisaienl
alors partie de tout atelier montmartrois
d'avant-garde», confirmant ainsi «les
tentions réalistes des peintres» (3). ils
passent pourtant lie réalisme en devenant
une structure, une grille de lecture et
d'interprétation du réel. Et c’est cette
structure en év entail qui se révèle dans le
traitement du
pli des vêtemènts, des
doigts de la main, des escaliers et des planchers, des pages d’un livre...
Loin de constituer une série d’ébauches à sa sculpture, les gouaches de Zadkine forment un ensemble autonome qui
peut être mis en rapport avec la sculpture,
mais qui ne dépend pas d’elle. Zadkine
a une passion pour le dessin, il y voit le
meilleur remède contre lie malheur et la
tristesse. L’exposition
«Gouaches des
années 20», qui se tient à l’espace Van
Gogh, est présentée
au public pour la
première fois. Le parcours commence pat
un magnifique portrait de Zadkine exécuté
par Modigliani, son ami dans la pauvreté
comme dans l’enthousiasme de Montpar
nasse. Les gouaches révèlent une parenté
avec la sculllpture, non seulement parce
que Zadkine y privilégie . également la
forme humaine mais aussi et surtout parce
qu’il sillonne et strie le support pour dé
limiter une forme. Son «âme d’ébéniste»
transparaît particulièrement dans la plus
énigmatique de ses gouaches, la seule qui
soit désertée par l’humain, Le Hangar aux
bateaux (1925) qui évoque étrangement la
spatialité en colimaçon du Philosophe en
méditation de Rembrandt. Le Sujet a
disparu et seul reste l’espace de la médi
tation, comme une manière de questionner
le v isible pour en montrer l’apparence.
L’art de Zadkine, en se fondant sur la
contorsion et la distorsion, pose en quel
que sorte la question de la réalité en ter
mes phénoménologiques : «Loin de ca
cher la vraie réalité derrière elle, lap՛
parence n’est rien d’autre qu’elle-même.
Surface distordue de contact entre rien et
rien, elle est à jamais inachevée et a
jamais fausse, pseudo-réalité — piusque
distorsion se dit en grec : pseudos (4)- a
structure de l’éventail serait donc bien
là pour éventer l’apparence de la réalité,
transmuter le peintre en voyant.

l(Li[e

k

eubismeo, in Langage et Modernité,

(1) KRAUSS,

Rosalind:

1

leurbanne,
Le Nouveau Musée,
p. 90 : «si l’évocation du dos do
telle la beauté émouvante dé l épaule f n
nu se retournant dans l’espace ou e 10
cher commence et où la vue sévano
a été la gloire de la peinture p°sl' en^
sance, c’est cette rotation même qoi e
l’angoisse du cubisme, qui, dans seS
mières années de développepient, e
la frontalité
impénétrable de Խ sU
picturale de façon plus résolue et o
qu’aucun autre style avant lui».
(2) FERENCZI, Sandor:
•mme symbole génital» (1915) ա

1078 t. IL P-19

(3) GOLDING,

John,

Le

„

Cufrt*

Paris, Jidliard, 1965, p. 148(4) RICIIIR, Marc; ((Phénoménal^
distorsion, logologie», Textuies.
1972. p. 77.
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I'1 ’ I.! :1 ՝Տ IIU .ՐՈէ|1
արուեստասէրի մը orwqrkü

ԺԱՄԱՆԱԿԸ...
Գրեց՝

ՅՈ4.Լ ԳՐԽԳՈՐԵԱՆ
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

Հերաղարթնում
(քայ[ւս> ամէն ինչ ծաղկելու.

է հակա

կա :
Լուռ, մնացած մտա հ ո դո ւթի ւնն երդ. իսկ
^ւսրիննան միամա մանա կ :
ք*նո ւթեան
տաղը*.
(''ոլորուած տարին անմիջա կանօրէն փոքսած է ամէն ինչ թէ շո ւրջդ ՝ թէ քու
բայց պիտի չուզես քոլ առօրեայիդ.
[չ^յիը փոթել* Ջ ես ուղեր անզօր մընղ ֆիզիքապէս թէ հոգեպէս ք^ղ մաfit/եոզ J ամանակին դէմ : Լ որ ո դո ւթե ան
փափաք մը։ Վարանումէ մր ետք մամանակին հետ յարաբերութեանդ աղերսով յ
ս[[,սի խորհրդածես ՝ կշռես վարմունքդ'
խինաս ու. դարձեալ ա շխա տանքիդ լըծփս անստոյգ վերադարձով մը դուն քու
Հոգւոյդ անապաստան յ Ամիսն է Աայիղփնխւափոփոխման ։ Վերսկսելով։ Նո յն
արինամտութեամբ ա շվսատելու երկնչոտ
խկով։ Նոյնը մնալ ու տարբեր րյ յա ք
յխմամանակ։ Ի^նչպէս * Կրակի բոցե,
րւ֊ննման։ Անհաւասար սլաց րով բայց
Կլա տաք։ Շարմուն ու կրքոտ։ Մայիս :
^անորոգման երազկո տ պահ յ
ՎերաԽունդ ղդալի : Անկարելի բայց իրաւ.-

Փւսւհւ Պէրմսւն կարդան Մամիկոեեաե
կկուքն աէ երիտասարդ' քսանեւմէ կ
1"1լ-՝ Երկուքն ալ առանձնաշնորհեալ
արտակարգ ձիրքերու, ակր : Ու֊է^թէ ամէն ինչ։ Գեղեցիկ հնչակաեշդրիտ ոճ՝ տրուած դործին
“( ս^Սռւլ շեշտեր ու գործին խորհ ուր֊
ը բռնելի դարձնող
նախագասելու
^Կկերպ։
i Ղ
Լ
«սՏ

,քայ1^եԼ'

Որպէսզփ

բոլորովին

“և"՛՛ պատմութեան հան դա մանրն
i մեէ էրենց մե կնաբանո ւթի ւնը : Սէր ,
զուսպ աշխատութիւն վրս'՞Լթ Ջրպետին ստուգիչ հակակշռին
^ուտ՚քա11 ՚

զոոը նոր

մ^աԱ!'ն °ՐեՐս

ս/ոՀ /՞«
սա ո

„ !>

i

Շաթըլկի

^"'1' տ։ււս,լ-՚՝Ր",[ց1՚1-ն
հ՝ցայՒ}_ արուեստով : Ան.

կան ‘1Ճ1

ճւՂ"™Ը՝ կաիւարդա.
որուն կ՚ընկերանար
էէն Հհե ա
Ւր “^Եվնաչարա.
Ն Ա ԱտԱ“ԼաՐց ուրոյն նուագով :
1Ւ"/-/, աԱ1Ա,հթ.եԼ Մէզար Ֆրանրի ու Տկ-

անուրանալի ճկուն ու հեզասահ նուազ։
Գեղեցիկ սլա տկերն էր այս ռէ սիթալը
երկու լաւ պատրաստուած զերիտասարդ
մեկնաբաններու *
Վերջին տարուան ընթացրին Վարդան
Մ ամիկոնեանի բոլոր ելոյթներըկը մնան
բարձր գնահատանքի արմանի ։ Արուես.
տի հուրով շաղա խո ւած երիտասարդը ա.
հա՛ յ որ Երեւանէն կու դտյ' եւ որուն կը
պարտինք դուրդուրոտ ուշադրութիւն :

Կատաղի մհտիաները
Նման իըենց
զօրեղ փայլատակումով
արուեստի աշխարհէն ներս ՝ անհ ետա
ցան օրերս երկու լուսաւոր աստզեր : Եր.
կու մեծ արուեստագէտ ։ Երգ ահ ան' 0լի՚Լի է Մէսիան ու նկարիչ Ֆրանսիս Պկրըե:
Երկուքն ալ ինքնուրոյն ոճո վ *
րարար
ո դիի տէր արուեստագէտներ : Առաջինը՝
բնութեան սիրահար , թռչո ւնն երը երգել
տուաւ առաւելապէս իր դործերուն մէջ՝
մինչ
անխնայօրէն հարուածեց
իր պաստառներով
կերպարանքը մար.
դուն' միշտ անոր վախցնող երեսակը ցոյց
տալով :
Տգեղութիւնը նշանակեց իրեն յատուկ
կեր պըն կալ ոճով ։ Հակառակ հ ո ւն ձքեր ո ւ
համապա տասխան իրենց արուեստին դըրեթէ հաւասար կշիռին ու պատմական
կարեւորութեան'
մահուան
յաջորդոզ
օրերուն նոյն տարողութեան չյիշուեցան
մետիաներուն կ ո զմէ։ Ու չզարմանալ՝ եթէ նկարիչը գրաւեց քառապատիկ լրա
գրի սիւնակներ ,
խոշոր
դիմանկարնեբութ որոնց քովիկը տեղ գրաւած էր 0լիվիէ Մէոի ան շատ աւելի փոքր նկարով
մը , հ ա մա պա տա սթան տեղեկութեամբ :
Աովորական կր էր կեանքը • Երգահանը
բնոլթապաշտ հաւատացեալ չէր կրցած
հասարակը^ անճոռնին,
տգեղը
երգել
տալ, մէնչ Ֆրանսի ս Պ էքըն վարած էր
այլանգակո ւթեամրն էր զարմացնող հե.
տաքրքրական կեանք մը։ Աստղ կր դար
ձած։ Մեր օրերու լսա տեսողական մե.
տէաներուն նախընտրութիւնն ,է ա՛յդ • ըստեզծազործ միտքէն աւելի տեղ տալ անոր
յոռի կեանքին ու արտաքին փուճ երե.
լոյթներուն ։ Գար մը ետք անկարելի չէ
Որ երգահանը, աւելի յիչուի ։
Ունին իրենց աստղերը կատաղի։

մե-

տիաները:
Ալ մենք՝ յաճախ անձնատուր անոնց :

M/znîA ա,1Ու-ա1լ

ipnjfnj
'եերր. '

° սթլՈմւ , զդացական մօտեռս*նց շպարի տրուած տիպար.

^Հս1աՀրապաԼտ ոճ՚"Լ մալ
ձայնի ծա.
' ““թխ մւ«արար ^Ր մՒչտ Ֆրանքի սօ.
թրս,լ յ r Ուր Մ ամի կ„ն եան ի յայա
ԺՀ Ւր ,ւ',ւ"ւ'“ն^ ‘ԼեՐե'ն մասին ընթաց'^ես, 1Լ1'“լաԱ1Ա'ւս’ ոգին առանց չաւիա.
^ար1լ է? հոս
Ա՝՝1։կս։ւոսւ
Լ U,l“~ ’
որահին. չսողային
8ս,յՀ Աա!’մա՝-որումը ■
11Ա,7մոլթե՝ոն մկջ նախընոր.
^լ1]^
ե1Հար գուցէ
Տ՛անրութիւնը
ք1ԱհՀնՓ
1Լո։֊1ո գորՏոցին վըք"^5 մ՚/ օ ա,
i

ըո“իրիններուն,
Պկրման ի յայա բերաւ

Արամ Աւեսհասի
ձդողակաԱ նկարչութիւնը
Երամչտութեան բաղդատմամր նուազ
վերացական բնոյթ ունի նկարչութիւնը ։
Առաիինը զգացական ելեւէջներովն էր
կու գայ բախիլ ալիք ալիք մտքին ու
սրտին, առանց բառերով ար տայա յտո ւե լու հեւքին տեղի տալու։ Մէն չ նկարին
առջեւ յափշտակիչ բառեր կու գան րիւ.
ր եզանալ ակամայ՝ քեզ հետզհետէ գործին
խորհուրդին
հա ս կաg ողո լթեանը առաջ,
նորգող։
Գանդաղօրէն անցորդը կել
լաս նկարին։ Գուցէ ջանաս պատգամ
մ'իսկ գտնել քեղի ուղղուած' դիտուածին
ու տրուածին միջել կամուրջ մը գտնելու
ամուլ յոյսով, Արքան ալ նկարչութիւնը

1'նչ խօսք՝ խէստ չափ ազանgրած կը լփ^ԷՒ^ք^ ^թէ ասէթեք՝ թէ այս վերջփն մէկ.
երկու, տարիներին Հայաստանի դրական
կազմա կեր պո ւթի ւն ո uf
ծաւալո ւած
ա.
հա ո ողջ իրադարձութիւնները դտնւում
են ամբողջ Հանրապետութեան դրաճանաչ հասարակայնութեան ուշադրութեան
կենտրոնում : Ա ա կայն անառարկելփ փաստ
է որ հ ետաքրքուողների թխ-ը Ղ^՚՚՚՚Լ՚՚՚Լ մե-<
ծանում է ։ Անառարկելի փաստ է
նա.
եւ՝ որ այսօր լարուած իրադրութիւե
է ամբողջ Հանրապետութիւևում ՝ եւ ոչ մի
տարօրինակ բան չկա յ ՝ որ գրողների մի.
ո ւթի լնում եւս տիր էր նոյն վիճակը ։ Ա ո յն
տա դն ա պայար ո յց վիճա կը ծնել է ընդա.
մէնը մի Հ աճ ելի անա կնկ "՛Լ վերջին մա
ման ա կն եր ս հազուադէպ
Լլ իմանաք՝ որ
դԸող^ նոյնիսկ գրաքննադատ է մեռել
գր չար ո ւե ս տի նուիրեալները պարզապէս
մամանա կ չեն դտն ո ւմ դրա ղո ւելո ւ այդ
կարեւոր ւլործով* ահել ու ջահել իւ որապէս կլան ո ւած են մեր դրա կան ընտա
նիքի անն ախ ա դէ պ անց ո ւդար ձեր ո վ :
Պ ա տճա ռն երն ՝ իրօք ՝ խիստ յար դելի են ։
Այս դրամատիկ՝ սրընթաց իրա դար ձու.
թիւնների ֆոնին թեթեւամիտ՝ անլուրջ՝
ինչ որ տեղ նոյնիսկ դասալքութեան հալասար քայլ կը լինէր ցանկացած հեռացում՝ նոյնիսկ նրանցը՝ ովքեր տար ինե.
րի իրենց հարուստ բեռով լիոլ-էի վաս
տակել են աշխարհներից լաւագոյնը տե.
ղափ ո խո ւելո ւ իր աւո լնքը
իքէնց 50 .ամեակին արմանացել են (^Պատուոյ նշան^
շքանշանի ՝
<(հՒո ղո վո ւրղների բա.
ր եկամո լթեան^ ^^.ին' հ. Հո կտեմթեր եան
Ա ե ղա փ ո խ ո ւթեաԽ, 80-ին' «Ն ո յեմբեր եան
Յեղափոխութեանդ ՝ 90-/^^' հ.Գեկտեմբեր.
եան ...» յ Ում ^0.ամեակի առթիւ միհատորեակ հատընտիր է տպուել բարձր տր
պա քան ակով՝ Çi^-ին' երկհատորեակ՝ 70ին' եռհատորեակ եւ այլն* Ում 50-աւՀեակը Հայաստանի Գրողների։ Ա*իութեան
փոքր դահլիճում է նշուել՝ 60^' մեծում ՝

ձգտի վերացականութեան'
ոլ անտա
րակոյս դիմանկարն իսկ ուրմէք ո լ դոյութիւն կ՚առնէ իր վերացական դրոշմուին
միայն' աւելի
սերտօրէն
կապուած է
բնութեան։ Շօշափելի իրերուն ։ Աստիճանի տարբերութիւն մը ըԱար կարծէք
ա յդ ուղիով երամ շտո ւթեան ու նկարչո ւթեան միջեւ' ուր արուես տագէտը վեբացական անստոյդ բնոյթը կը փնտռէ
իր ստեղծագործութեան' ԸԷԼաJ ա
պաստառ թէ համանուագ։
ինքնուրոյն կառոյց մը յօրինէլու կամքով համապատասխան իր տեսիլքին ։
ՈկաՈն արուեստագէտներ սակայն՝ ինչպէս Փօլ 'Ոչէ կամ Շէօմպէրկ որոնց արուեստը ի յայտ բերէր երկկողմանի յատ.
կանի շներ :
Այ ս խորհուրդով տպաւորուած րամնըւեցայ Արամ Ալէ սեանի վերջին ցուցա
հանդէսէն* նոը նկարներ բոլորն ալ։
Հաւ
րար իր լա ւա գո յն ցուցահան
դէսը՝ որ խորհփլ կու տայ նաեւ վնրջփն
տասը տարիներու ընթացքին կտրուած
ճամբան :
Հաստատօրէն
սայարկուած լուսաւոր
նեղ արահետ մը : Իրը : Կշո֊ոյթ մը կայ հ ե.
զասահ այդ արուեստին մէջ*. Նաեւ մաքուր օդ սրսկող շունչ մը։
Ներ շնչումէն
անդին ՝ կառուցանելու
հեւք մը։ Ոգի մը։ Ի մասնաւորի լայնածաւալ պաստառներուն մէջ յա տկան շա.

70-ը աւելի մեծում եւ այլն։ Գեռ մէկ .
երկու տարի առաջ նրանց կը թա ղէ ին քա.
ղաքային պանթէոնում ՝ Գրո գների Աի ութեան շէնքԼ՚Յ 1 պտտուոյ պահակների թըւում կը լինէին ՀԿԿ Կենտկոմի պատաս
խանատու ա շխա տո զն եր ՝ Գրողների Ա իո ւթե ան վար չութեան պատասխանատու
բանաստեղծներ եւ արձակագիրներ ՝ քար.
տուզարներ՝ քարտուղարուհիներ՝
քար.
տուղարաց ուներ ՝ վար որ զն եր ,
ինչպէս
նաեւ որոշ կոզմնակի անձինք ♦ . .
Հ^Գրական իեծրթդում կը
տպադըր.
սլա շտօն ա կան մահախօսական' մէկ
մեքենագիր էջ՝ լուս ան Լլար * • »
Աետոյ
պետութեան հաշուին փորուած դերեզմա.
նափոսի ՝ պետութեան հաշուին ղնուած
դա դա զի մէջ ղե տ1եղո ւած ՝ պետութեան
հաշուին ապրած ու մեռած հան գուցե ալի
աճիւնի առաջ սդո յ մի տ ինգ ա եղ1, կ՛ ու
նենար ՝ ՀԿԿ Կենտկոմի պատասխանատու
աշխատողները ու Գրո զների Մէ ութեան
վարչութեան պատասխանատու դր ո ղուե
րը
դէմքերին վշաի պատասխանատու
ար տա յա յտութիւններ ՝ վարմ ու սահուն
կը կարդային ռեֆերենտների պատրաս
տած սգոյ խօսքերը մէկ մեքենագիր
եւ վերջում ՝ կլան ո ւած լսելով պետու
թեան հա շուին հրաւիրուած
փողային
նուադախմբի հրամեշտի մեղեդին՝ հանդիսավարութեամբ կը նստ էին սեւ լի մուղիններն ու կ՚ուղեւորուէին հանդուցե՜ալի
տուն' վերջինիս հաշուին վերջին անգամ
խմելու ...
Եթէ չար ունակեն ք դր ո ղա կան նոմ ենկլա տո ւրա յի
շեր տ երի
ո ւս ո ւմն ա ս ի-ր ո ւ.
թիւնր՝ կը հանդիպենք ույս անդամ ար.
դէն դրա կանա դի տութեան ոլորտին սլա տկանող հետաքրքիր փաստեր ի ՝
կը համո զո լենք ՝ որ դրո գՒ ոճը ՝ ձեռագիրը ՝ թեման՝ մանրը y նոյնիսկ
համարձա կու.
թեան չափն ու նախասիրութիւնները որոշ.

(Շար.ը Վ. էջ)

կան էին լոյսի . միջոցի խաչաձեւուած
նուրբ խաղերը ։ Գո յնի - ղփ՜ի զո ւդընթաg
բախումները^ ողջագուրումները^ մտկերեսային ո ւմի մը փոխա կեր սլումով։
finլոր այդ
ստորոգելիները սակայն
մնալով պա ս տառին ընդհանուր ներդա շն ա կո ւթ ե անը սպասարկու •
Ուր
կայիե
նաեւ երամշտական հնչիւններ •
գոյներով։
Նոր խայտաբղէտ վար դա.
֊ դոյն մը՝ զանազան գեղիններ ու կապտօրակ կանանչ մը ուրախութիւն բերողէ
Նիւթը մնալով պատրուակ միայն իր
ձեւականութեանը մէջջ
դԼ՚^Ը առաւելա
պէս շնչռղ, խառնուած ներկին :
Հո՛ ս ՝ իւրաքանչիւր գործ իր կլ1“7ա*ն
ուհի ։ P ոլորն ալ զտուած ՝ կշռուած ՝ [սր
նա մո ւած գործեր* չկան աւելորդ պաստառն հր :
Տեսն ուելու ա րմանի աղուոր ցուցա
հանդէս ՝ որ թէ՛ մտքին՝ թէ՛ հոգիին գոհացում կրնայ տալ։ Ուր կը գսէնէք թելադրական ումը հայեացք ունեցող ար.
ո ւես տ ա դէ տի մը *
Այչայլեցնող իր առօրեայ տեսարան
ներով
մեր
օրերու առաւել խռովեալ
աշխարհին մէջ՝ երջանիկ ստեղծագործ
մտքի մը նկարչութիւնն է իրը։Հյոզարձակ
Լլա ռո լցո ւածքներ են Ալէ սեանի նկաբնե
րը որոնցմէ լաւատես կը բամնուիք :
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«8 Ա»ԱX

mariné pétrossian
violette krïkorian
l'écriture du désastre

et

ՄԻՏՔ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՏոՐհՆՆ

Mariné Pétrossian et Violette Krikorian (*) : deux jeunes poétesses
de la toute nouvelle République d’Arménie. En désespoir de cause, la

ՈՒ

première emplit minutieusement sa chambre de pierres brutes .... la
seconde (révélée en 86 par la revue Kuroun) s’obstine à aiguiser
ironie, à nourrir sa révolte et à cultiver son impertinenee avec

son
des

Moins d’horticultriqq... Voilà qui, dans le seul espace du poème

(le

minimum vital) en dit peut-être plus long que bien des reportages.
Oui, «quand tout s’est obscurci règne l’éclairement sans lumière qu’an
noncent certaines paroles» (Maurice Blanchot).

Vahé GODEL
(Genève mai 92)

ՈՐոՄ£

ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ
ԵՒ ՆՐԱ ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԴՐՈՒԱԾՔՆԵՐԸ
( Վերահրա տարակո ւթիւններ ի առթիւ)

• ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹԻ ԵՐԿԵՐԸ
«Նոր Կեանք» Հրատարակչատուն .
Լոս Անճըլըս , 1988 ) Հատոր Ա -

Դեղարուեստական Դրութիւններ (800 էք)

(*) Ses deux poèmes paraîtront dans le prochain numéro (Juillet).

Հատոր /- •

Դեղարուեստական Երկեր (Տ18 էթ)
• ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ ԵՐԿԵՐ - (864 ԷՀ)
«Սովետական Դրող» . Երեւ ան , 1989

Mariné PETROSSIAN
DANS CE CHAOS HURLANT

• ԼԵՒՈՆ ՇԱՆԹ ԵՐԿԵՐ - (296 ££)
Հրատարակութիւն Դանիէլ Վարուժան
Դրական Հիմնադրամի . 9

I
La mer avait un goût de vin

Տպուր ան Եէլէկէոյ Կ ա թո ղէ» կո ս ո ւթ ե ան WzAաս ՝ 1990

et le vin celui de la mer.
Là se dressait notre demeure

ԿԷՏԱԳՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԻ
ճ ԱՄ Բ Ո Վ

et nous errions au gré des rues.
Je parle dans le noir, ma voix
s’est obscurcie, nous nous sommes dissous.

Բարդելով ու դէտակէց ենթակայ .դառ
նաէուԼ հեղինակի շարադրանքին կամ դըր ելա կեր պին ՝ հնչի ւն աբանո ւթե անն ու ևՍ
ւոադրութեանը դերակատարը {այս պա
րադային յատկապէս շեմ յիչում դերա
սան բառը) մուտք գործելով ու կաղա
պար ո ւելուէ առաջադրուած րնթացքէ մէջ՝
հնարաւորութիւն է ունենում յարակըցւելու հեղինակի յ ղանցքի ներքին ակունք
ների ։ շարժառէթներէ ո լ առաջադրած

Le cœur de notre ville
abrite notre absence.
II
A l’origine fut la pierre,
puis il y eut toutes les autres pierres.
Nous avions un toit, nous
n’en avons plus.
L’aube était lumineuse,
profuse la lumière,
t’en souviens-tu ?
— si oui,
bonjour...
III
J’aimerais du pain et de l’eau,
ne cherche pas à me séduire avec du sucre,
les mots sont vides, chaque mot
recèle la mort.
Paroles de vaincus,
paroles porteuses de

mort. J’ai vu

le soleil et je murmure :

il fait froid.

Il fait froid, oui, sous le soleil absent.
IV
Partout des pierres,
rien que des pierres

—mais

pour moi tout se nomme désert.
Sous le désert,
sous les pierres forniquent
cendre et lumière.
Pour franchir la Mer Rouge,
nul besoin de navire
— mais sans la mer ...
V
La houille est noire comme
la perle, et revoici sans retour le printemps,
les hirondelles fulgurantes
lacèrent le ciel bleu.
Le navire s’est ensablé,

ենթաբն ա դր ի հետ :
Այգ գործօն ենթա
կայական կեցուածքի բեր ո լմուէ աղատւում է կերտուած տիպարին 'պատկան
շունչն ու [էութիւնը եւ ունկնդիր դիտո
ղը արարման ականատես է դաոնում î
թերակատարն այլեւս լոկ մտածին ու ան
շունչ բառեր , վիճակներ ու պատկերներ
չէ i որ ներկայացնում է մեղ այլ՝ դործ
ունի ուղղակի արարման հետ։
Ոչ մէր
կասկած այս երեւոյթի դրսեւորման հա
մար ,
նախնական պայման է հեղինակք։
յղանցքի
ներքին ապր ումի ակունքների
գիտակից գոյութիւնը
մէր բան՝ որ յա
ճախ բացակայ է բեմի համար նաէսատեսուած դրականութեան մէջ* Հէնց այդ
ակունքների գիտակից դո յութեան հարցն
է y որ որոշում է գրութեան ճշմար տա
պէ ո բեմական ել կամ ոչ բեմական լինե
լը։ եԲմական հեղինակ է Լեւոն ՀՀանթ ՝
որովհետեւ Հայոց
լեզուէ մէջ կիրա
ռած նրա արտայայտչաձեւերը եւ ներմուծած հնարները , գործօն ու էական են բե
մէ» վրայ դերակատարին գիտակցօրէն հե
ղինակ ներքին
յ ղանցքին միաւորելու
համար :
թատերական դրականութեան նաէսն ruկան պահանջը գրութիւնը բանի ՝ եւ բա
նը ի սկզբանէ արարման մէջ դնելու հետ
է աէլ[խչւում : Ամէն մի բառ , նշան ու կաnnJ3 աՅԳ աբուրման հետ գործօն , անքակ
տելի կապ պիտի
ունենայ ։ Հակառակ
դէպքում
^.աՐորԼ Հեեր կայացումդ
ունեն.ալ ։

ների համար համահաւասար կարեւ
ունեն , որքան երամշտոլթեան ‘ Հ1"
L^s.C-ւ մէջ
.PLa նշռւաե
դ.
v կէտագր^կՀ
...
ւ 'քթխ
իոնների
ջաննեոռւ: Օէոանո
ռ
շասսերը
Դրանց փոփոխոլթեամռ
, Հ
ե
ռեոաե՛Թի
լում է գերակատարին ու բեմաո1։„,ն 1 Ւ
ւաե թոնը' երանգը - Եւ այգ երաԼ^'
ւալւում է ընթերցման ու կաԼը^
արուեստի մէջ գոյութիւն ունեցող
լոր մակարդակների .քրայ. ղա Հ
"l‘Ul"L

դրական հարց շէ , Հ^լյ

1

տակից է դրան ել նրա անձնական վ/Հ
հպումները
այգ հարցի համար £
ուած :
Թատերակի առաջին արարի մէք
դում ենք (էջ 587)

ՏԻՐՈՒՀԻ. (Սթաֆեթվ֊ [,] յանկարծ)
Հա՛ - Rիսկ դուն գեռ կարո՛ղ
կւլՀ
Գ ես -• Գիտե՛՛ս
ատ ի նչ բախտ է : Յիմար մի ըԼլ,Աը ։ ,1
հայր, Ո՛չ քոյր, ո՛չ աշխատանք, ո՚չանլ
նուիրութիւն , ո՛չ այգ քոլ բարութիդ
այդ ■Բ"'- ապուշութիւնդ( ոչի՛նչ,
չխնչ չի օղն եր , ոչի՜նչ չք, կրնար լեցըն,
կնոջ էութեան մէջ այն սոսկալի „/ա/>ա.
"ZZO այն ••• ա՛հ ( ձեոքով կը ծածկէ դէմ.
fԸ : [•] Ու [ու] յանկարծ թանալով) (ty.
, կեանքդ կը դառնայ քո՛,,, կիսա'տ,
եո՚ւռ։ Մի' բներ, մե՛ղք ես, հոգի՛ս,
ըներ : Մտի՛կ ըրէ խօսքիս . վաղը երբ (j.
հաննէսը գայ քու խօսքդ ուզելու []
ելի՛ր, վառէ' տանգ բոլոր ճրագները, հա.
գի՛ր ամէնէն նուրբ ու ամէնէն ազնիւ հա.
դուս տներդ, գնա՛ իր վէմը ու ըսէ՝ [.]
«Ահա՜ ես» : Վերքը . . . վերքը . . . (ոփսւ.
րութիւնը ինկած) վերքը ճրագները կը
"՛լ՛ էր միասին. Երբ կեանքի իսհր կլ
‘Լառի, ճրաղևերոլ պէտք չկայ-. ('Ւիշ մը
ատեն լուս, կարծես կը մրսի) Դէ՜, 4«
երթամ վեր . . . տ ե տր ա կն եր ս սրբագրելու1,

Րոլորովին շալին մէջ
կ’եսէ դո՛ւրս) :

փաթթըւած [,]

՝Լերի տողերում [ ].^,
առնուած
կէ տա դրո ւթի լեն երը 1988-^'
հեղինակին
չպատկանող վ։ ով, ոխո ւթիւններն են-, (II.
րեմն Շանթի բնագրին համաձայն, նոր
Հ րա տարակութեան ստորակէտը բութի
միքակէտը վերքակէտի , փոքր ուն՝ գրէ
խադիր Ու-ի փոխելուց յետոյ, կրկին ստո
րակէտը բութի’ միքակէւՈը բութ՜ի սըլ.
րագրելով հասնում ենք Հհրջէէն փակա*
գծէր ամբողջական ղործո ղո ւթեանը', Պ/1*
տի յի շեմ , որ փակաղծէւ մէջ ներմուծում
u աո ր ա կէ տ ր Տիրուհ ու սրէր պարէն փոէա
նա կ օղն ելու , հոգեբանական կերպար ու
շարժում կերտելու' նրան ղարդսւրւսԵըԱԻ
յէն եր եւոյթ է պարդեւել* մէւ բան, n/J
է ջեցն ո ւմ է թաղէ թէ լէսվՀը ել թէ հսւնդէ
սա տե ս էն փո էս անցոլելու անմէէականու
թէ» ւնը
որովհետեւ Տ էրոլ^ու3 ոպասուածը Տ Հր անթէ դրութեամբ մէկ կտրուկ
ամբողջական դործողութէւն է :
Երկրռրդ արարէ բնագրէ մէջ կուրդույ^
ենք {,էջ 591) •
ՍԻՐԱՆ - [•••]= ԷԴ V

Ա"տուա^ մ

տայ} չէ տար ։ Երեւէ էմ ճակտէս
սէկա է գրուած հ որ զրկըլա& մնամ
մէն մթէթարանքէ }

ամէն

բսւէստկ •

րէ շներն ալ եղբայր ունէն ։
ՍԱՀԱԿ - Ո՞չ, Սիրտ՚նյ Տի թօ“1>1'

la voilure s’est enflammée,
feu vorace, feu sans retour.

հ-Ես-է Մարդը^ աւարտւում է հ ետեւեալ
երկու նա[սադասութեամր {էջ 574) •

La houille est noire comme

Արաքսի տեսածին պէս' ր-եթ-եւ ճիչ մը
կ ՛արձակէ եւ ուշաթափ կը փոուի դետին :
Այս րպորը միասին, կարճ ոլ արագ:

la perle.
VI
Je parle, je me tais.
Il fait lourd, il fait chaud.
՝

W
ԱՐԲԻ ՅՈՎՃԱՆՆՒՍէԱլ

Il pleut à verse, il ne pleut plus.
Une lourde chaleur comble les intervalles.
Je parle, je me tais.
Et ce sont encore et toujours les pierres.
VII
Ombre et lumière emplissent l’étendue.
Nul ne sait le nombre des ruches.
Le miel est sombre parce qu’il est dense,
les abeilles sont translucides, toutes bleues.
C’est le silence éternel de midi,
puis les ténèbres, la nuit close,

Վերահրատարակութեան « սրբագրի չ.
ներն » չըմբոն ելո վ ու չգիտա կց ելով Շան.
թի մշակաե զուտ բեմական բութի գերբ
նրա գրութեան մէջ «ուղղել» են նախադա.
սոլթիլնը եւ «ազատագրել» են նրան «սը.
խալ».ից ■ Առանց այգ բութի Արաքոիի
ճիչն ու գետին փռուելր հանդիսատեսին
պիտի խնդուք պատճառի : իսկ բանիմաց
գերակատարների խումբն ու րեմագիրը
'"էնց այղ բութն է , որ պիտի ըմբռնեն ել
բեմի ։Լրայ արարեն
օղակելու
համար
ԱեՋԵՐ-ի ցանկի մօրն ու աղջկան (ՈՐՐԵՒԱՑՐԻՆ ու ԱՐԱ-ԲՍԻ' •••), մատնիչ
Մ ՈՒՇԵՎ-ի 1է1,ակր բեմ բերուելու
պա.
֊<ին իբր մէկ կատարեալ պատգամ ու
ամբողքութիւն յ

puis l’aurore, l’ouverture du jour,
et de nouveau le bleu transparent des abeilles.

պէս ։ Sh'u , ես ալ բախտի մէկ չատ "օ
կանը չեմ ու շատ շատ եմ մտաեեր
բոլորի վրայ-. Ո՛չ- կեանքը այղ՚՚ւէ"
րողքովին չի զրկեր "L^UL՝ ձ Հ...
մարդու
մը
րգու բախտի
րալստր կտոր
ղասը ը կայ
ղ-֊յ • 1ա
. J
րա ն-, (Յափշտակուրեամր պղյկույ Գ

քէն կախուած ու երկիւղած
թեամր) ! Առանց այգ բախաի էտ"է
խի՛ստ Խսնր, խի՛ստ
նար

անիրաւ

կեանքը -. Ամէն մարդքն

կը Հ

P /

կտոր մը կայ-.
■
«Արբազրողները» Աահակի ս{ա՚
նի «Ո՞չ»-ի հարցականը փ-^PP Լ
շեշտի եւ այգպիսով ԱՆԶԵՐՀ^Լ ^
բնորոշսւտձ փոքրահասակ , (pL Հ
դիմագծերով • նիստ ու կ1սՅԸ 9P11
ճակը,
այգ հարցականի
քանէր որ նրա էսօսքերէ մէջ pnLnP
ւ
միակերպ Հեշտի .ենթակայ են
ցրիւ վիճակը խաղալու եւ ^P
Ա
համար նիւթ չունի :
Առանց
Լ
համաձայնութեան, ընդամէնը ւԱւռել(
զականի փոփոխումով տիպ P 1

ՈԻՐԻՇԻ ՀԱՄԱՐ
VIII
J’apporterai des pierres,

Շանթ այս դրաման եւս չորս տասնամ.
եակ յետոյ բնորոշել է' թատերակ . ա.
ռաջին էջերում, սկսեալ ԱՆՁԵՐ-ի էջից ,
որոշիչների ել կէտագրութեան մէջ փ„.

j’en emplirai ma chambre.
Rien qu’un peu de réalité
dans ce chaos hurlant.

Poèmes extraits de HAYOUTIOUN (N° 3, Erevan,
traduits de l’arménien oriental par Vahé Godel.

17 mars 1992),

փոխութիւններ են նկատւում յ Արդէն նըշ.
լել է այգ բամ՜նի կարեւորութեան մասին .
այստեղ միայն կյուղեմ աւելցնել, որ կէ.
տագր ութիւնները բեմական կատարում.

a
Միեւնոյն
արարի
P
կարգում ենք (էք 600) •
,
ՀԱՅՐԸ - Վա՜հ, դում "P
Կն է
չունիք, գուն ի՞նչ գիաեո ԷՈ P
նՒն
Լթ„եւ <
Կրկին «սրրագրուեխ է ^ՀԼ^իր
ղէւնքը

հասարակդ ա

I

“""ւէ - ՝
, յչրիփն
Fonds A.R.A.M
թա տերակէ երրորդ

j

ւ

« 8

. «֊. ունենք հետեւեալ ԺՍ. ամ.
, Լեստրտնը.
1/1եԱԱ11Լ
MՀ՛, niuuft
մօտ կ՚երեւայ Տիրու.
jjuiljinp
< ո ’ Jm ■
fï մը լա-”- կն ԳՒտէ հՆ ծանՐ

,

մօտհԹայ ՍԻրա[11։ն’տ՜
(Յսւնկաււծ) Այո՛ըս1՛'

Ն/?/՝;/- -

*ե՚

՚ետ չնայ1,ս ’քար

, ահա'’ տյդպէս ’■
{f’7pÇfa տլ Իէր
չար

Սայուած.
Հ հըկար կԸ ՍայՒԹ lW 1ՈԱԼ հլ

M
ւաւԽտ :
Լ ածական

տեսարանը

ԱՌ ԱՋ

moderne ապրանք կ հիմա,

Մ Ի Տ fi

կ

ըչՈլ/,։

(Մոմը սհղսւնին դնելով) Հա՛յ, սա ի՜նչ
սոսկա շի փոթորիկ
մեր աղայ:

է. ,/ա-յ թէ չեկալ y

ՎԱՀՐԱՄ - Ո՞վ :
1,1 Ո ՒԱՆԳ ֊Ով պիտի ըլլայ . Ս՛արի՛ն-.
ՀԱՀՐԱՄ - ( Պարզ) Կու գայ -.
ԵՐՈՒԱՆԳ - (Կը նայի ու կը խնդայ) Ու՝ւեմն
,րեմյ, արդէն ձուկը ուռկանին
մէջն է : Սարի յաջողո՚ւմ : Ոչի՛նչ, գուցէ
քիչ մը քափբիզ, քիչ մըն ալ տարօրինակութիւն, բայց en SOmme, ոչի՛նչ, գէշ
“"M լէ՛ ։ Ւսկ անե gի՛՛ք, բան գիտե՞ն-.
ՎԱՀՐԱՄ - (Անտարըեր ուսը կը յյընցէ) ։
Շանթի մօտ տարբեր տառատեսակները

«սրբա.

պահուած են միայն դործո գութիւններ ի ել

լ-, է մ/> նոր բայի ներմուծումով :
«Տակտի դռան մօտ կ'երեւայ».ի
<<[•••] կ'ե^աՐ-- հ^ղՒ-՛-՛՚ճՀակառակ հեզփնակի ցանկացած „լ
ն m 3՞լՅմո։նմՒն.

բացատրութիւներ ի համար եւ ոչ
թէ
բուն խօսքի : Իսկ օտար բառը , ինչպկս եւ
անունը եթէ օդտագործուած է
խօսքի
մէջ, ինչպէս՝ հտիպիկ» , «Սարի» , «ղեկ տ-

մարմնաւորուած տեսիլք, երեւոյթ
Արտերս- փոխարկն'
աւելորդ շարմում
Բսնելով անկարող է դառնում ապրելու'
լուռ ներքին ցնցումը եւ նրա դըլ.
Աղանղադ, ղԷ՚ղՒ Տիրուհին կատարած
պհսէը կորցնում է խօսքին փոխարի.
Հղ 1դ թասան ու շեշտը ,
Սէեւնոյն տեսարանի մկջ,
«սրբա.
տանտիրուհին ունի հետեւեալ աո.

V (Ա 618)1
ՏԻԸՍԻՀԻ - (Յանկարծ) Այո՛ ըսի՛ քեզ/,
^չնայիս, քար կը կտրիս-.
Համեմատէր այս տողը վերի բերուած
խսզրի հետ- նրբին տարբեր ո ւթիւնն եր
կլնկատէք, Եթէ նոր տպա գր ո լածը գը.
ոէհիկ հրամայական թոն ունի, բնադիրն
MA] ստորակէտի' մկկ բութով եւ չոր.
րլղ խ[, փոխարկն ե ունենալով , ԱիրաIJարդէն վերը յիշուած գործողութեան
yi խթանն կ դաոնում ու Տիրուհին
խպի վերջի համար իր հարցականով եւ
երեակ խերի {չըսի՞ ••• /նայիս • •
կր կտրէս.) կառոյցով թատերակի խա.

ԵՒ

տանս», հկմսլրե սիոնիզմ» ել հշփք» , դքրանք սլ ար զւս ւ,լ էլ, հայատառ են դրուած
ոլ- ‘դէտք եղած դէպքում , համաձայն տե.
դթ1 կա՛մ ոգուն
առոգանութեան նշան են
կրում, այսքան միայն ել ոչ աւելին.
Հակառակ պարադային թատերայնօրէն օտար ողի դրսեւորելոլ ել նրա հետ հա.
կս, ,յ ր ո , ելո լ համար , Շ,ս*ե,թ բնադիր ի։օս.
քի մէջ սլարղապկս դրում է moderne
71 ճ թէ մոդե ոն ) en somme եւ. ոչ թէ անռոմ y scène de famille եւ. ոչ թէ...
Տա տուկ անունների համար օդտադործում է ՄԱՐԻ֊ն ի դէմ ՄԱՐԻԱՄ-ի :
\քման նրբին դրութեան միջngներnվy
Հյանթ դերակատարին ու բեմա դիր ին բե
մի վրայ բարդ հարցեր մարմնաւորելու
համար y տարրեր եր անդն եր ո վ հ ա դեց ո ւած
հարուստ առաջադրանքներ ով դծո ւած ու
դա ս ա լոր ո ւած կառո յց է առաջադր ում,
Jfj տիւ տելով
անթեան ձեւը մինչեւ ան
դամ տառատեսակների կառոյցն ու դրեչակերպը) յիովսւում է իյաղին հարկաւոր
կենարոնացումը> իմաստն եւ գործողու
թեան րնոյթը î

V Ս1 ԼՈԼռ յամառ եւ անշարմ

հանդըր.
ւան[ւն է հասցնում î
Այո՛ յ հրատարակիչն այստեղ ընղամէվ մէկ բառ [կ^ երեււսյ} , մէ կ բութ
եւ
քէկ տառ (Æ) «սրրադրելո ւի» հիմն ո վին
Խախտել է Շանթի թատերակի ներքին y
յւլայուն Հղերի դո րծո ղութեան ընթացքն
ա դրսեւորումը :

աՈՒՆ ՎՐԱՅ
Սկսեալ «ձամրուն

Վր տյ»-իղ

ՇոՀնթ

ITbâbP-[ւ ծանօթա դր ո ւթի ւնն երը ն երմո ւծոււք է բնադրի մէջ եւ կցում է նրանց
քմական անդրանիկ մուարին հ Այգ մօ
տեցումը Ընթերցողին y
դեր ակատարին
և- բեմա դիրին ստիպում է դր ո ւթիւնն իբր
եաւալոլոզ գործողութեան ընթաg ք ընկալել եւ դործող անձանց արարումների
իօսբի ընթացքի մէջ ճանաչել : թա
գադրութեան այս ձեւը y որ Հյանթի հա^ար յստակ անձնական իմաստային եւ
^աբական շեշտ է կրում y թատերակյների
"լ

"»բտնի մէջ՝ դնալուէ ու գնալով էլ աւեI՛ Ըթը ե դաg ս ւաե պարզացումի է հաՆչուեց արդէն y որ հատորում

«ճո/մ-

քո,ն 'Լրայ^-ն վերահ րատարակո լած
է
Ո ԱՍՏ/1ՒԱՄՆԵՐ ու ԿԱՅՍՐ գրութիւնս՚Յ յետոյ . դրա բերումով խախտուել
^անթի կազմած թատեր ական աոաջին
էթ՚սկի կառոյցը-. Ինչո՞ւ. ոչինչ չկ նըչ.
Հեորը^յ հրատարակոլթեսւն յ֊էշ.
Աս երկոլ դրութեան պէս' «Տամբուն
ւ^յ^-ն էլ ոչ հեղինակ ային
«վերահ ը*Լ,շում եմ օ-

1 մ՚եեբի) է ենթար կո ւել :
3 թառերի

տարրեր տառատեսակով
^թեան հտրրլլ,
>1 տերորդ արարի
է տեսարանում
MnK, ենՀ ^ատոԸ Ր- էջ 4=71).
11ՒԱՆԳ . (Խնդալով) Կը հասկընա՚մ.

*-'Տ. եւ հէպր^ւձմ.

I վերջին խօսքը- Որ կ՚ըսեմ ար.
Հ^փ ունիք,

ձ՞Հէլիղ-.
M

■էիւ

(ԽԱԳալՈՎ.)

Կը հասկընա՚մ-

թեան մ ԼՈւլ համս՚ք ’ "Ը հրաաարտկչու^սւո°ս'ՅՈւմը ոչ էա1ւան է "լ "Լ էւ
^>bP՝ Ղւյ1,'էան է
մՒ^ոյն
'1ա1"էան* (էջ *71) •
(Ա^ըմելոլ ատեն) Ի՜նչ ալ չիք
է"ս“կըԼ^րեր՚ 'է'ա[1անէ'ն ոլրկԷ է,
(I 7ո/,։
տարբեր

տառատեսակի
օտար բառ կ ել
“‘ի1՝ ել J '.ե՚ըտռուած «սրբագրութեան՛»
^ս-էր :
i, ւ Հ Օտաոամ^.
ո
է^կոլ.
^“Ըս՚մուտ «նման
բառեր ընդ-

t"ul'«iu,

^"'^խար այսսւէԱ է վ-ռրւում
•ր
մէ

իբրեւ մամանա կադր ական
տեղեկութիւն այս ՏՐԱՄՍ.-ին կցուած կ Հազարամ.
եակ մր մեզմէ աոաջ տողը, Ապսւգայում
Շանթ ջնջել կ դրութեան ՏՐԱՄԱ բնորո.
*ում ր,
Երկի երեր նոր հրատար ակո ւթի լենե
րից y նախ յի չա սոսկութեան արմանի է
1990 թուի օրինակի՝ հ* » “
Շահինեանի յաոաջարանը :
ՇԱՆՐԵԱՆ ԱՐՏԱՅՍ^ՏԱՃԵՒ վերնագրի
տա կ կար դո ւմ ենք (էջ 18) •

«էւրայատուկ այս ստեղծագործութիւ.
նը ունի նաեւ իւրայաաուկ իր լեզուն :
Լեւոն Շանթ վերջնականօրէն հրաժա.
րած է գրարարեան ձեւերէն եւ ձգտած է
ստեղծելու կոկ եւ երիտասարդ լեզու մը ,
որ մ՛իաժամանակ համադրական րնոյթ ու
նի եւ կանխագուշական :
Համադրական՝ որովհետեւ արեւմտա.
հայերէնի մէջ կը մուծէ արեւելահայերէ.
նի կամ րարրաոներու արտայայտիչ որոշ
կերպերը եւ կանխագուշական' որովհետեւ
կը փորձէ տեսնել լեզուին հոլովոյթր եւ
գործածել ձեւեր, որոնք կը հաւատայ թէ
պիտի ընդհանրանան ապագային :
Այսպէս' Լեւոն Շանթ արեւելահայե.
րէնէն փոխ կ՚աոնէ րայական ասոյթներ ,
ապսւոնիի դերբայական ձեւեր, կրկնակ
ժխտականը , որոշ կրկնակ դիմաւոր բայե.
րու գործածութիւնը : Անձնական իր ներ.
դրումը կը յատկանշուի հայցականի եւ
սեռականի ջնջումով, ապաթարցի իւրա.
յատուկ գործածութեամր, ու ձոյլ ձայ նա.
լորի փոխարինումովը ^«֊ով , եր րայավեր.
ջի նախընտ(ր)ութեամրը ած վերջաւորու.
րենէն' րադագիր րայերու պարագային :
Լեւոն Շանթի լեզուն կը յատկանշուի
նաեւ ժխտականի սխալ գործածութեամր :
Ան յանախ չի կը գործածէ, երր ներկայ
սովորութիւնն է պահել այս ձեւը միայն
սահմանական ներկայի եզակի երրորդ
դէմքին»:
[ . . • ]
Մկջբերուածն իր

*4 խ՚..Հ°թը'

‘Լերտե

ՀԻՆ ԱՍՏՈԻԱծՆԵՐ

ընդհանուր

սահմա.

նումներով Շտնթի թատերական դրութիւնների պարագային ճիչդ է միմիայն
մասամբ ,
թատերական լեզուի համար
տարբեր մօտեցում է պէաք , Օրինակ դըրա բար եան ձեւերի
պարադային նրւ
չ«վերահպուտծ» բնագրերում այդ ձեւը,
"խնչպէս նաեւ տարբեր բարբառային կա
ռոյցները նկատում ենք տրուած է ափԱլարներից ոմանց խօսքին, նրանց հողե,
կան եւ մշակութային կառոյցն բնորոշե
լու համար ■ դա ոչ տպագրական եւ ոչ էլ
հեղինակային վքիպակ է,
այլ որոշակի
քայլ , «Հին Աստուածներ»-ի մկջ երեւոյթն
աւելի յատկանշական կ - բերենք մի քանի

{էջ

նմոյշ •
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - [ • • •] (Յանկարծ վնոա.

Հձապա Ւ"նչ ընէՒ՝ մէյ մը՝

կան) Ա՜, երբե՛ք, Աշվոարհքը մուտք չու-

էլ՛ 1 1'սկոյն աչքս
աԼ1 ոը որբն ու

խա.

խեղճը

նի այս կղզին , Աշխարը ‘ք՚"՚-տմ
չունենա՛յ այս կղղի^1 • Ո չ>

‘ՅՒ1ՈԷ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

(Աոաջին Արար, Աոաջին Տեսարան)
հԱշխարհք» դրելակերպով խօսողը ՝Լանահայրն է, „ր հոգեբանօրէն առընչուած
դւ՚նլակերպին .
միեւնոյնն
է
միւս
վանականների , ինչպէս նաեւ Աբեղայի
հետ քանի նրանք վանահօրն ենթակայ
միաբանն եր են :
ԱՐԵՂ.ԱՆ - Իմ աշխարհքս վանքն է եզեր
։! ի շտ r քանի խելքս կը հասնի ։

(Աոաջին Արար, Երր- Տես- 3)
Աբեղան Աղջկան իբրեւ Ա եղա , տեսիլք
տեսնելուց ել վերարկուն նրան յանձնէ.
Լ"լ3 յետոյ, խօսքի մէջ այլե ւս ենթակայ
լէ մնում հ,ա չխարհը^ դր ելա կեր պին :
ԱՐԵՎԱն - ճի՞ չտ է y ճգնաւոր * որ դուն
տէր ու թաղալոր ես եղեր ամրողջ ընղարձակ աչխաիհներու՝ [♦♦♦]

(Եթկ* Աթաթ, Երթ* Տես* 4)
Այս 1սՕսՀերե9 առաջ մենք ուն կնդիր ու
ականատես ենք եղել միաբանութեան քայքա յման ը »
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - ո՛ չ y հա՛յր - սուրբ* ով
եկեր է հոս ինծի հետ իմ անապատս y
պէւոը է աւելի վեր ըլլայ ՝ րան մարդը ։
Եսկ չարէն թող վախնայ ան y որ չէ կըտրեր իր ԸՈԷՈԸ չղթաները աչխարհքին հետ y
անցեալին հետ y իր յուչերուն
հետ y իր
■վշտեր ուն y իր ո ւր ախո ւթի ւնն եր ո ւն :
ԾԵՐՈՒՆԻ ՎԱՆԱԿԱՆ - Իսկ ան ո՞վ է ,
վանահւս'յր y որ կրցեր է կտրել այդ բոլոր
չդթաները :
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - (Հպսւթլո) Ա'ն y ով եկեր
է այս ան ապատը y ծերունի1 :
ՄԵՐ ՈՒ I/11 ՎԱՆԱԵԱՆ - Մենք մարդ ենք
ա մէնքս mjy վանահա՛յր։
ՎԱՆԱՀԱՅՐ Ով մարդ է ու միայն
մարդ' անիկա աչխարհինն է ու թող դառ
նայ աչխարհին» ահա՛ պատրաստ է հայր
Ան տոնին լաստը : [ ♦ • • J
(Եթթ- Աթաթ, Աո-* Տես. 1)
Վանահօր եւ ծերունի վանականի մտքի
ու խօսքի միջել երեւան եկած տարրերու,
թիւնը ար տաg ո լո ւած է նաեւ դր ելա կեր պի
մէջ% Յստակ է* UiJrl ս1աՎ՛^ դոյութիւն
ունեն ՀՀա չխարհք?} եւ հ.ա չխարհ^ ձեւերն
իբր երկու տարբեր մտքեր։ Աա լեզուի
դրելակերպի
ունակութիւններն
իբրեւ
մամանակի ու հո դե կան կառոյցի արտա
յայտութիւն'
սեղմ թատերային լեզուի
ոճ ստեղծելու միջոցառում է y ոչ թէ տր
պա դրա կան կամ հեղինակային անո ւչադրութեան սխալ • Մ'իջանկեալ նաեւ յիչենք որ այս րամնիg , 1990 թուի օրինակի
մէջ հ ան ո ւել է Հանg եալին հետ^ խօսքի
մասը եւ դէխադրի է վերածուել Վանահօր
խօսքի մէջ բեր ուած Հծեր ո ւնի?> բառր որ
Հյ անթեան չէ :
օ
1917 թուին «Հին Աս տուածներէ-ի եր
րորդ հրա տարա կչին y Ըոստոն ■ ո ւղղո ւած
նամակում y Շ անթ դրել է

Յարգելէ Պարոն[•••]
Ցանկութիւն էք յայտնա'ծ, որ «Հին
Աստուածներու» նոր հրատարակութիւնը
յանձնեմ ձեզի Ամերիկայի հայ գաղութին
համար: Համաձայն եմ: Այլեւ կը խընդ.
րեմ, որ մասնաւոր ուշ եւ խնամ ընէք
գրքիս թղթին, տիպին ու ձեւին վայելչու.
թեանը : Արտատպեցէ՜ք Թիֆլիզի օրինա.
կէն • Պօլսի օրինակին մէջ րաց ինկած տո.
զեր եւ սխալներ կան :
[•֊•]
Րաց ինկած տողեր եւ սխալներ
կան
նաեւ 1990 թուի օրինակում յ Արդէն յիշեցինք մէկը միւսը Աոաջկն
Արարի,
Երրորդ Տեսարանի րաժին 1.// մէջ հետեւ
եալ տողեր ի բացակա յո ւթի ւնն \է *
ԱԲԵՎԱՆ - (Յանկարծ դէմքը կը րանայ

ու շեշտ կը նայի անոր արձանի նման ան.
շարժ դէմքին) :
ԿՈՅՐԸ - Ըսէ՛, ըսէ՚ :
Շտնթի նշած Ր՚իֆէիղի (1913) հրատա
րակութեան օրինակից պահուել է հեզի,
նակի մսւկա գրութեամբ' Կմ սիրելի Յով.
հաննէս Խանին (1) ձօնուած հատորը, որի
մկ$ կան երկու գրչագիր ուղղումներ,
դրանք ար ձաղան զո ւած են Պ էյրո ւթի
«Ամբողջական Երկեր»-ի մկջ. Առաջինը
հետեւեալ բա մնի մէջ է.
ԻՇԽԱՆ - [ • • • ] Ափսո՜ս , այդ սել վե.
րարկուն կը կաշկանդէ իմ թեւերս : (Մօ.
տենալով Արեդային) Տղա՛ս, քու իշխանդ
քու առ/եւդ շատ աղքատ է ու շատ անզօր
քեղի փոխարէն մը ընելու, ինչ որ ըսել
կրնամ' հոս ներելի չէ , ինչ Ոը տալ կրրնամ' քեղի պէտքը չէ ,
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - Մեզի պէաի է քու ու
ղալկիդ երկար արելը :
ԻՇԽԱՆԸ - Աղէ՛կ •
քեղի պարտական
մնացի, աղուոր զգացում չէ. ես սովոր
չեմ եղեր պար տա կան մնալու յ Ինչ եւ է •
տուր ձեռքդ (2) • տե՛ս իմինս , ասիկա եր.
բեք տկար չէ եղած մեր թշնամիներուն
դէմ ու երբեք ալ անարդար դործ չէ տե.
սած. արմանի է որ սեղմես այդ քու ձեռ.
քովդ, որ այսօր ազատեց աղ/իկս ալիքներէն, (Պինդ կը սեղմէ աբեղային ձեո.
քը) Ա անե՛նք, վանահայր , տաճարին
ներսը ։
Հակառա կ ՀԱմրողջական Արկեբձ-ի մէջ
ներմու-ծուած «ձեռքդ / ձեռքը» փոփո-
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խումին, թկ 1988-/- եւ թէ 1990-փ օրինա.
Է.1Լ։
երկուսն էլ Հձեռքդ^ սխալ են հա
մարել : Հյտապ ընթերցմամբ տրամաբա
նական է թւում տրուածը . թա տեր ա կան
եւ ներքին հիւսուածքի
տեսակէ տից ս ըխալ ♦ թէ ինչո^լ բացատրութիւնն ՈԼտրղ
էՒչխանը խօսում է Աբեղայի հետ Վա
նահօր ներկայութեամբ ♦ Աբեղան ենթա
կայ է միաբանո ւթեան կառոյցի բերու
մով Վանա հ օրը • Ւ չխանի խօսքերի ըն
թացքին Աբեղան մի ան դամայն լուռ է*
Վանահայրը իր խօսքերով սահմանում յէ
Ւ չխանի ոգեւորութիւնը* Ւչխանը գիտա
կից է դրութեանը • Աբեղայի ձեռքը սեզմելու համար միջանկեալ դիմում է Վա
նահօրը։ Աէկ բառի թեթեւ ւիուիոխութեամբ Հրանթ յսյխ'խԼ է հարուստ թա
տերական՝ գործօն երրեակ կառոյց ըս.
տեղծ ել ։
Մի ուրիչ աչքաիքող
արուած կարե
ւոր բեմական փոփոխութիւն է նաել Աբեզայի խուցի մէջ տեսիլքի տեսարանին
վերաբերող (ԱւէԱ1ջի(1 Աթսւյւ, Եթթ • Տես • 3)
Մանթի վերահպումը*

[•••] ՜
ԱՎՋԻԿԸ - Րան մը տուր վրաս , որ հո.
դիս տաքնայ î
ԱՐԵՎԱՆ - Ես ոչինչ չունիմ :
11.ՎՋԻԿԸ - (Առանց գլուխը դարձընելու,

ետեւը պատէն կախուած վերարկուն մատ.
նանիշ ընելով) Ա՜չ,
ԱՐԵ՚ԼԱՆ - Վերարկո՞ւս :
ԱՎՋԻԿԸ - Ինչպէ՜ս կը մրսիմ :
ԱՐԵՂ.ԱՆ - Վերարկո՞ւս ։
ԱՎՋԻԿԸ - Կը վարանի՛ ս : [ • • •]
տեսիլքի տեսարանում առանց
ետ դաոնա լո ւ մատնանիչ է անում վերար
կուն եւ արտասանում է' «ԱՀհ» : Աբեղայի
տեսիլքը առընչուած է մչուչփ մէջ խաչի
վեբացումին եւ Աղջկայ (Աեդա յի) երե.
ւումին։ Երբ հրկը Միդանուչների տեսա
րանին է հա սնում (Երկ- Աթար, ԵրթՏես- 1) Աեդային ուղղուած կանչից յեաոյ} Աբեղայի աղօթքին Միգանուչներն
են ար ձա գան գո ւմ *
ԽՈԻՄԲ ՄԸ ՄԻԳԱՆՈՒՇՆԵՐ [
]
Ալ անզօր է քու խաչը :
ԱԲԵՎԱՆ - (Հորէն կուորրսոծ) Ալ ան
զօր է աղօթքս , ալ անզօր է իմ խաչս ։
«Ալ»~ը այստեղ թէ գործօն «խօսք» է
թէ ձայն եւ. թէ յստակ արձադանդային
կապ y որն րերու֊ած է Աբեղայի անցեա
լի g ։ Հրատարակիչները խա բո ւեէով ՚յու՝
ցանչական յատկութիւնից , «վերա կանդնեց րել» են որոչ հ րատա ր ակո ւթիւններ ի
«Ա^յ»-ը ա՛յնինչ Շանթ էԱՂ2.ևայ մարմնա
յին չարմումն նչելով , հարկ չէ գտել որ
«խօսքն» եւս նոյն մակարդակի
ւվր ա յ
մնայ :
Միեւնոյն հատուածի մէջ 1990-^
նակը «Ւնչպէ^ս կը մր սիմ»-ը դարձրել է
«Ւնչպէ? ս կը մրսիմ»։ Ո*- UIJUU1^U տե
սիլքն թեթեւակի
«վերահպումներով»
կորցրել է իր կառոյցի նրբին հիւսուածքրն ու բեմական ենթաբնագրային խոր
քը :
Երկին նոյն հատորի մէջ մի ուրիչ ան
ներելի փոփոխութիւն է կատարուել*
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - Ես չեմ հասկընար' ինչ
ըոել կ^ուզէ՛ իչխան ո ւհ ին :
ԻՇԽԱՆՈՒ ՀՒՆ - Զ ես հասկընսմ ր * * *
ՎԱՆԱՀԱՅՐԸ - Ըսածներէդ
չհասկըցայ ես ոչինչ ։
(Երկ- Աթուր, Երր- Տես* 2)
Բերուած բութը ստորակէտ , իսկ հար
ցականը երկարացման նչան պիտի լինեն y
եթէ տեսարանը ճշմարտապէս Ւր խ՚։րմՒն
կառչել ցանկանա յ ։
1988 եւ 1990 թուերի հրա տար ակու
թի ւնների մէջ հանդիպում ենք մի ուրի չ կարեւոր փոփո խո ւթեան * դա Շան
թի
չափածոյ տողեր ի
թէ կէտադրոլթեան եւ թէ չափի ու ձեւի {խախտումն է *
օրինակը բոլորին ծանօթ***
Ոէ՚ր, ա՛մ,
եբավներ ,
ա՛մ ԳԳ՚Հլչ,
երազներ ,
լ^ոյոզ , ասո ւչ
երաւխեր ,
փջկ՚ք քնմոլ-չ
եբավներ Տ
եւ այ/նը առաջփն հրա
տարակութեան մէջ (1988) ղարձել է*
Ւջկ՚մ , ա՛մ , երազներ ,
Ւ^՚ք ՅՂՈ՜Լչ, երտղներ,
չոյող՝ անո^ւչ երազներ y
իջէ՛ք y քեքուչ երազներ :

[•••]
Գրտ,չարն եր ին չէ բացա տրուել «երազ
ներ» տողի անջատ դրուելու պա տճաոր ու ամբողջ բան ա ս տեղծո ւթե ան զարկն
եւ
երամ՜ չտական
կէտադրութիւններն
խ ա խ տո ւելո վ , դրութիւնը բառիս րու?ն իմա ս տով }կերպարանափ ոխուել է Յերկրորդ
հ րա տարկո ւթեան մէջ (1990) պահուել է
տողերի
ձեւը, սակայն փոխուել է կէտաղր ո ւթիւնր • այդպիսով այստեղ ելս
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ՄԻՏ Բ

ՔԱՐԵՐԸ ՀԱՒԱՔԵԼՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԸ...
(Cæp- Ա- էջէն)

լում են ոչ թէ նրա բնատուր ձիրբով ու
ն կարադրի
ա ռանձնա յա տկո ւթի Հեն եր ո վ ջ
այլ* * *նոմեն կլա տուբայի այս կամ
այն
ղասի սլա տ կան ելո ւթեամբ : 0րինակ ջ ստորին ղասի գրողներին թոյլա արւում է բաղ ասա կան կերպար ընտրել թաղային կո.
միտէի պետից ոչ բարձր պաշտօնեայի ,
տեղական ձեոնար կո ւթեան բր ի դադիրի
կամ թան ո ւթի դործա կա տարի : Հիմնա
կան թեմաները կենցաղային կոնֆլիկտ
ներն են' սէր միացում ջրամ՜անում ***թեթեւարա րո յ բար տո ւղար ուհի՛ ջ կր,Լ^’կ,րր1՚էԼհ
հ ա ւա բա կան կերպար ջ լա ւա տե ս ա կան աւարտ • • • Ոճը դասական ջ ձեռադիրը րնթեռնլիէ թոյլատրելի մ՜անրը
պա տմըւած՜բ ջ վիպակ* Դրամատուրգիայովջ կի
նոսցենարներով թոյլա տր ւո ւմ է ղրաղուել
վերին գաս ին : /> չթող թեմաները
բայբայուո ղ գիւղն ս ւ ուռճացող ջ ա սլա ղգային
բաղաբն են . . • ftjր աթո ւս ւո ւմ են հերոսնեrb րա ւա կանին լայն ընտրութիւն :
Րսկ դրական նոմենկլատուրային է լի
տս/յին թոյլատրւում է դրեթէ ամէն ինչ ,
ընդհ ուպ մինչեւ, շրջկոմի եր կր որ դ բարտուղարին բննադատելը ♦ ♦ ♦ Սրանց
նա
խասիրած մանր երն են՝ վէսԼԸ 1 պա տմա֊
վէպԸջ ուղեգրութիւնը ջ Սփիւռք ջ
հրա
պար ա կաթօս ո ւթիւն • ♦ •
Ոճը՝
խաղաց
կուն ջ հոնորարները բարձր ջ տրամադրու
թիւնը համապատասխանաբար * * ♦
Կան նա՛եւ ջ
այսպէս կոչուած ջ մողովըրդական դրոցներ ջ որոնբ չմտնելով ոչ
մի դասի մէջ՝ ա յն ո ւհ անդեր ձ ջ օդտւում
են բոլոր բարիքներից ջ շնորհիւ
մինչհեռուստատեսային շրջանում
ձեռբ բե
րած ճանաչման ջերր մարդիկ ուրիշ ղբաղմունբ չունէին ՝ միակ հաճոյբը դիրբ կար

դալն էր եւ մողովուրղն ստիպուած ճա
նաչում էր իր գրողներ ին• ♦ •
Սակայն
ա մենա վեր ա դա ս ելին ջ
ինչ
թօսբ «Հ ալածո ւած» դր ո ղն երի դասն է :
Սրանբ իրենց հեռու են պահում պաշտօն
ներ ից ջ թէեւ մտերիմ յարաբերութիւնների մէջ են ամ ենաբարձրադիր պաշտօնե աներ ի հե տ : Լ,ր անց թորհրգւսւոր ու մըռայլ կերպարանքները առկայ են բո լո ր
բանկէ տներում ջ բոլոր պա տդամա ւոր ո ւթիւններում ջ բո լոր նաթագա հո ւթի Հենե
րում • ♦ • Ան ար դաբութի Հեներ ով ու դառնութիւններով լցուած աշթարհի անկա
տարութեան ծուատող ցաւը դէմքեր ին ջ
նրանը իրար ետեւից շքեղ ու հաստափոր
դրբեր են տպագրում պետութեան հաշ
ուին ջ արւոասահմանեան
մի ուղեւոր ութՒլն1’9 ա նմիջապէ ս
անցնում են
միւ"Թ, տարին մէկ ար տօնեալ պայմաններով
կահոյբ ու ա ւտ ոմեբենա յ են
փո թում ջ
վիթթարի պետական բնակարաններ են
ստանում բաղաբի ամենակենտրոնում ,
սակայն ազգային ցաւերից մթացող նր
բանց հո դո լ վի շաը էէի ՈԼ- է է1' մնում է
անփարատելի ♦ ♦ ♦ Լսիր
անորոշ
ենթատեբստերով հարուստ նրանց մանուածա
պատ ելոյթները եւ անմիջապէս կը հաս
կանաս ջ որ նրանբ անվերջ սլայբար ում
են իրենց հալածող ինչ որ մութ ումերի
դէմ ջ որոնց մասին նրանբ դերադասո ւմ
են լո-ել հասկանալի ջ բայց ել շատ յաճաթ անհասկանալի
պա աճառներով • • ♦
Տեսաբանների ներկայ եւ գալիք սերունդ
ների այն ներկայարուցիչներըջ ո՜վքեր
կը փորձեն ուսումնասիրել այս կհալած
ես/ շներիդ
կեանքն ո Լ
ստեղծագործու
թիւնը ջ շատ կնճռո տ ու անկնճիռ հարցեր

ԲՐ ՍՈՒՐԲԸ - (Շունչը կանոնաւորել
ջանալով) Նիկեֆոր կա՛յսր , [՜] կանչէ՛ր
խեղաթիւրուել

է

բանաստեղծութեան

շունչն ո լ ըեթացքը *
Ս*իեւնոյն կերպի անտեղի կէտադրութիւններո ‘Լ lbtltnL~L'L է Մ եհ եան ի տեսա
րանում (Երր - Արար, Երկ- Տեռ- 3) թուր
մի եռա բամին օրհնանքի շունչը*.
Նոյն Ս*եհեանի տեսարանում ջ բուն բընադրի մէջ կայ երկու անդամ կրկնուած
այս ծիսական նախա դա ս ո ւթի Հնը *

(Մէկ երկոՆ կաթիլ կը թափէ կրակին*
ՈՆժեհլ ոն պայ ծառ րոց) :
1990-/- օրին ակում յվ չուածը մկկ ան
դամ «սրբա դր ո լեչ» է մէ Լ տկէ՛ ակ փոխարէն վերջակէտ ել միւս անդամ ստորա
կէտ օգտագործելով՝։ Վ՛երջին կէտադրական փոփոիւութիւնր , ցայտուն կերպով
յստակ է դարձնում , որ «սրբագրողներն»
ոչ հ ետ ե ւո դա կան եւ ոչ էլ հ իմնաւոր մօտե
ցում են ուե եր ել ;

ԿԱՅՍՐ
«Եայսր»ը 1916 թուի ք^իֆլիղի
հրա
տարակութեան մէջ առանց ՛Նա խրնթաց
Արարի՝ Դրամա Րիւզանդական
Դարե.
րէն է : Պէյրութի 1947-/» «.Ամբողջական
Երկեր»-ում ՝ վերանա յո ւած ԱաիյընթԼԱց

Արար-„։/ Թատերակ Րիլգանդական Դարէ,
րէն է
դարձել '.«Ա ո վե տա կան
Գրող»-ր
«Կազմողի
կողմից»
րամնի ցանկում ՝
«Կայսր»-ի դրութեան թիւր 1918 է նշել ։
1916-// օրինակի Աոաջին Արար, Աոաջին
Տես • 9-/' այսպէս է սկսւում î

Քիչ մր ետքը աջէն կը մտնէ կայսր յար.
գանքով րււնած ալեւոր հոգեւորականի
մը թեւէն : Վերջինս կորաքամակ ու դող.
դոջուն : Կայսրը կը թերէ, կը նստեցընէ
բազկաթոոին, ինքն ալ կը քաշուի էտ դէ
պի իր գահը :
Հոգեւորականը . (Շունչը կանոնաւորել
ջանալով) Նիկեֆոր կա՜յոր , կանչէ՛ր էիր

էիր ինծի-.
ԿԱՅՍՐԸ - Բայց հանգստացի՛ր՝ դեռ.
հանգս տացի1ր *.
Ս ՈՒՍ P Ը - Հանգիստը այս ա չխարհի
համար չէ * Շուտո՛վ ջ շուտո՛վ ջ մօ1տ էջ
կուդայ եւ իմ հանգիստը։
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*Լերահ րա տարակութիւններ ը պահել են
Շանթի անձնական փ ոփ ոթո ւթի ւնն երր սա
կայն չեն բաւարարուել միայն դրանով
եւ փոթել են կէ տադր ո ւթի ւնը :
Լրացնելու, համար հեղինակի յղացու
մը մի ուրիշ փորըիկ հատուած 1916-//
օր ինա կիg »
ԿւՍ&ՍՐԸ - (Երր կը մնայ մինակ ? ծանր

մռայլ կ՚երթայ ձեռքը կը դնէ գահի
րազոՆկին ոն կը մնայ կորացած, աչքերը
յառած գետինը կէաի մը) :
2Ս&ՆԸ - (Գետնին տակէն) Ինչո*ւ յանձոն

^^ցիր ա*^որ ամէնէն ծանր կռիւները ջ *Լլիկեֆոր կաՀյսր :
ԿԱՑՍPԸ - օէսՀյնը ♦ • ♦ իր ձսՀյնը î
Զ՛ԱՅՆ Ը - ինչո^ւ ղրկեցիր ամէնէն տաբ ,
ամէն էն արիւնո տ կռիւները
Ն ի կեֆ որ
կսՀյսր ։
ԿԱՅՍՐԸ - ԻԴչ կ՝ուղես ։ Կո-ուի ատեն
ո՞վ kit հարցըեէ-.
Ձ՛ԱՅՆԸ - Հողէ՛ն է , որ կը խօսիմ քեղի ,
Նիկեցոր կա՜յսր ['] : Ղ՛րկեցիր , որ մեռնի :

(Երկ - Արար, Երկ- Տես- 3)
[•••]
րԼ^*1։Ը բերուած [ ]-/r մէջ առնուած

տադր ութի լեն երը 1988-/։ ել 1989-^ օ/1/'նա1լներին են պատկանում :

Ա-

8-

(1) Ցովհաննէս Խան Մասեհեան՝ Շէյքըսփիրի երկերի նշանաւոր թարգմանը :
(2) Հատորի մէջ ուղղուած է՝ ձեոքը:

ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

ինծի :

Կայսրը . Բ այց
հ անդս տաց ի՛ր •

կէ-

հանգս տացի1ր ջ

դեռ

Հոգեւորականը - Հ անգիստլք

այս ա շխարհի համար չէ։
Շուտով՝ շուտովջ
մօ՛տ է կո լ դա եւ իմ հանգիստը*.
Լաւ ըմբսնելու համար
Շունթի անձնական
վեր ահ սլո ւմն եր ի խորունկ նշա
նակութիւնը
կարդանք նրա դրութեան
վերԼին ձեւը.

Քիչ մը ետքը աջէն կը մտնէ կայսրը,
յարգանքով րոնած ալեւոր հոգեւորականի
մը թեւէն, որ իր Սուրբն է., կորաքամակ
ու դողդոջուն : Կր թերէ ՝ կը նստեցընէ
բազկաթոոին , [ . ] ինքն ալ կը քաշուի
ետ [•] դէպի գահը:
Imprimé sur Iss

ԲՈՐԵՆՆ ՈՒ ՈՐՈՄԸ
(«Յառաջ . Միաք եւ Արուեստ» ՝ թիլ 171)
3-ը<ք էջ , 2-րդ սիւնակ . վարից 2-րդ տող .

սկզբունքի ուղղել' սկզբունքին
^-րդ սիւնակ . վերից 4:4^րդ տող .
«& սի մարդըֆ տրամայից ՈՆ1լւլել'
«&//-// Մ 1էյրդը^> դրամայից
“ե^փկ * վերից 2^-րդ տող -

կապբիգը ուղղել' կապրիզը .
տՈղ »
ինչ ույլդել' ի՞նչ

2~րդ սիւնակ . վարից ^2-րդ

2~ր՚դ սիւնակ * վարից 21-րդ տող -

միեւնոյն տիպարի Ուհլւլել'
միեւնոյն կերպով տարբեր տիպարի
Presses du

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

կը պարզէն ՝ բացի ջ հաստատ համոզուած
եմ ջ այն հարցերից ջ թէ ովբեր , ինչու եւ

նակ չէ՝ երր մենք այլելս
ն
տարբերուի այն «եզբայրակՀԼ թ

երբ են սրանց հալածել* • •
Կայ նաեւ հնոր սերունդ» ջ որն յաւերմ՜օրէն նաթապատրաստւում է փոթարինել
հներինջ սակայն այս «գործընթացը» անվերջ երկարում էջ
որովհետեւ
հները
յամառօրէն ու կտրականապէս հրամ՜ար-

՚Լըլ՚րւէ՚3 » որի կ^նքը
.չ .դ 1է„

ւում են «հնանալուց» ♦ • • նիւթական անապահով կեանբից յուսալբուած
տա
ղանդաւոր
երիտասարդներից
ոմանբ ,
վեր՚եւինների վստահութիւնը շահելու եւ
բիչ թէ շատ տանելի աշթատանբ ստա
նալու յո յսով ջ թո յլ եւ
վատ
փորձեր էին անում, բայ1_եր իւրացնելու
բծնանբի ու մատնութեան
տեթնիկան*.
Սակայն կեղծիբե արադ ի դերեւ էր դա
լիս ջ որովհետեւ չափազանց կերկերուն ջ
սիրողական ու վհատ էին
նրանց փոր
ձերը ջ եւ այստեղ էլ նրանբ անմիջապէս
ետին պլան էին մղլում , դիմանալով կա
բինետներում
ու միջանցբներում վը[ս՜
տացող բնածին մի ջա կութի ւնն երի
եւ
էԼաստակաշատ սողունների մրց ա կց ո ւթե անր : Տաղանդաւոր ,
օմ՜տուած ստեղծադործո զներ Հիչա էլ եղել են ջ բայց ինչի
վրայ են նրանբ ծաթսել իրենց տաղանդն
ու եռանդը* ան տ էր ո ւնչն երը' միաբանու
թեան շարբերն անցնելու ջ buk ձիաբա
նութեան անդամները
տեղ^ւ ամ
րապնդելու ջ աւձելի վերել մագլցելու վրրայ*** Ա տա ցուել է այնպէս ջ որ գրողնե
րից
շատերը ջ
ւ Pi չատ ապահով
կեանբ ջ ազատ ստեղծադործե լու հնարա
ւորութիւն ստացել են 60 եւ նոյնիսկ <0
տ ա ր ե կանի ց յետոյ } եթէ ջ ի հարկէ ջ կա
րողացել են հասնել այդ տարիբին***
Այո ջ դառնանալու շատ բան կայ ջ եւ ջ
ցաւով արձանագրելով մեր
նիւթական
ու հոգեւոր կեանբի ո Հեա յն ո ւթեանը ջ մըտածում ես ջ դոն է մեր մեե վարպետը չըսթաչուէր , գոնէ ճոթ սեղանի շուրջ բաղ-

,է

"î"-

Հւ&,

հողերը նրան տալ ել որի
"Դ
առաւելութիւնն այն հոդելո„
մէքներն են՝ "P-^ք մեր յ֊ողոՀ^'
տեղծել է իր էեն^դրութեան ս,մՀ'չԱ'
րտղոյն շրջաններում՝ ստրկսւտ,1
նից ՝ ճորտատիրութիլնից մինչեՀ,.1"՜
նիստական ֆորմացիաներ
Է դարեր շարունակ երազած դեԼւ'՛"'՛
աիայի եւ անկախութեան երանե,,"
այ„
Ս ատենադարան ու այնտեղ լ, յ,
'
ուած գանձերը կը նմանուեն Ալե^'
րիայի հռչակաւոր գրադարանին
տեղ հաւաքուած գանձերին՝ որԼ ո( J'
քըրն են մնացել ել „չ էլ այն յՀ^'
դը՝ որն ստեղծել է „լ կարդաց, Հ
գրքերը... Եւ ընդհանրասլէս
տակցո՞ւմ ենք՝ թէ ինչ չսւնր ՀՀ
ո! հ Լ
1 ւ՚^ՈԼ,
թիւն է սպասում մեր արուեստին ոլղ„ա
կան ութ եանը՝ հոգեւոր մչա կոյթխԼ
ղպրօցին ՝ ազգային նկարագրին ամբ„„
ջոլթեամր վերցրած : Եւ այդ փորձոլթ/Հ
նր կը սկսուի այն պահից ՝ երր մէնլ, աՀ
միխսկան՝ իսկական ոլ ղանղոլաես, .և
շփման մէջ կր ման ենր աշխարհ լ, տա(_
Րեր երկրների ել մո ղո վո ւրղներ
մշակոյթներ ի ու լեզուների հեա... Հ
րոպական ու
անդր ովկիանս սեան
ինչի՝
այդ թւում՝
թերեւս u,n,u^
հերթին բարքերի՝
արուեստի „լ ,ք/1ա.
կտնութեան
նկատմամբ սոցռէալխտա.
կան թոյնով
ու
թշնամանքով երկաչ
տասնամեակներ սնո ւած մեր հոգիները
արդեօք կը զիմտնա՞ն , չե՞ն սմքի
դալ_
կանայ ՝ նուաղի նոյն այդ բարքերի, աք.

ուևստի ու դրականութեան հետ անմի(ա.
կան , ազատ յար աբեր ո ւթիւնների րա.
րեկամական
մթնոլորտում : Աարդկոլ.
թէ չէ ՒնչՒ է եմտե'
քաղցում « թեան լաւագոյն ապա դայի եւ աշխարհի
ենբ կատարէլապէս
դատարկ սեղանի
տմենա առաջս։ գիմական
գաղա փար աիա.
սոլթեամբ եօթանասուն տարի շարունակ
շուրջ...
Սւ ահա ջ այս պայմաններում Հայաս
զինուած մեր խրոխտ կեցուածքիդ ինչ
կը մնայ՝ երր դէմ առ դէմ հանդ^ւպեն^
տանի դրական կազմակերպութիւնը ս կըերկրադնդքյ բոլոր անկիւեներում իրեն
սեց * * * ճիճուի նման կիսուէլով բազմա
տԷր ոլ տնօր էն զղ աց ող , J-պտադէմ ու
նալ ահա արդէն մայր մարմնից զատ
բարեհոգի «բեռի Ա է մին» ու նրա «յետա.
ուելովդ գ:աչտրուելով աշթոյմ՜ շարմ՜ումդիմական» ապրանբևերով լցուաե սու*
ներ է անում նորածին
«Հայ Դր ո զների
ո ւտես տեղէնիյ պայ.
Մի ո ւթիւնը»* վտանգ կայ ջ որ շուտով պերմարկեթներին
կ՚առանձնանայ եւս մէկը' «Աւելի Հա յ թո ղ ջ լուսաճաճանչ ռե ս տոր աններին ոչ
Դր ո զների Աիութիւնը» , յետոյ' «Ամենա- թէ կարմիր գծից անդին եսիմ որտեղը այլ
հէնց մեր բազմադարեան ու բազմաչար,
հայ Դրողների Աիութիւնը» * * * եւ այլն ։
չա ր հողի վրայ y մեր հայրենի բազար
իսկ սրանբ էլ առանձնանալուն պէս ան
ների փ ո ղոցն եր ո ւմ * * * Հար ս տո ւթեան այս
միջապէս
վարչութիւն են ստեղծում,
բարտո լղար ո ւթիւն ,
նաթա գա հ ո ւթի ւն :
փայչից ԼէաՍա^ Հայ բազբենինելւյլ} ո.
րոնք
նա(թկինում
դիսերտացիաների
Դր ո գների Մ ի ո ւթիւնը րերնէբերան ԷԸ*քպա
չտպան
ո
ւթի
ւննե
րն
ու պա շտօններում
ւած է բար տո ւղարն եր ո վ ջ նաթադահնեառաջ
գնաէը
պատճառ
բռնելով
երեիւանե.
րով եւ ամէնուրեբ նիսս^եր են' սենեակրին ռուսական դպրոց էին տանում
րում ջ
միջանց բներ ում ջ
ղուղարաննե եօբ հիմա էլ իյուճապահար չե՞ն խրկի
բում * * • Մէկ
ընկնող բարտուղարների թլով մենք վաղուց
արդէն անցել իրենց երեխաներին անգլիական ջ ֆրան
ենբ * * • ումի՞ ց չենբ անցել որ * Կարող ենբ
նոյնիսկ բարտերային փոթանակման անց
նել մ ենբ
նրանց բարտուզարներ , նըրանբ մեղ
սնն դա մթեր բ * * *
Մինչդեռ
մենբ ընդամէնը երկոլ-երեք տասնեակ' իրենց կոչմանը բիչ թէ շատ արմ՜անի դըրող ունենբ ջ որոնբ անտէրուչ էին եւ սոցիաչիղմի օրօբջ ել ինչպէս ցաւով պարզէՅՒնք՝ այԳսԺս[՛ եե մնալու նաեւ կապի տա
լէզմի լուսաւոր ապագայում եւ ներկայ
շուկայական յարաբեր ո ւթիւնների թոհ
ու բոհի մկջ...
••• Եւ ընգհանրապկս ՝ չքաւոր ընտաեիքներում վկճեր չատ են լինում : Լալ
կեանքիդ
չէ՝ որ բոլորս այսպէս պինդ
բռնել ենք Գրողների Միոլթեան փէչից •
է Լ "•֊րՒչ Ո՞’Լ մեզ բնակարան կը տայ ՝ աշ
խատանք՝ թոշակ՝ էլ ո՞վ է, ի վերջոյ՝
մեզ թաղելու եւ որտեղ... Վ՛ստահ
եմ՝
"3 ‘թ^րխ աճի ել համընդհանուր դեֆի
ցիտս։ցման անկասելի թափից երկնչելովս
մեր գրողներից չատերբ ՝ յատկապէս տա
ղանդաւորները , անթաղ մնան կամ էլ
պարզապէս փաստի առաջ կանգնեցնեն ՛ե
րիտասարդ գրողներին' կտրականապէս
հրամարուելով մեռնել՝ իւրովի իրակա
նացնելով գրողների անմահութեան դա.
ղափարը . . .
Եւ ընդհանրապէս ջ այս ողով
շարու
նակելու դէպբում ջ կարճ , չատ կարճ մ՜ա
ման ակ անց մի այնպիսի հոգեւոր աղէտ
kp յս,լո39[՛ t որի դէմ երկրաչարմը չրխ.
չին բանկը թուայ՛. Որովհետեւ դմուար
չէ ենթադրել թէ որ մամուխ ու որ դրա
կանութիւնը կը
կարողանան դիմանա լ
«շուկայական» յարարերութիւնների այս
փորձոլթեանը
միտք ու հոդի սնան,
կացնող պոռնոդրաֆիան ՝ ոստիկանավէպերն ու հնարովի սենսացիաները՝ երա.
զահաններն ու եփրեմվերդիները . . .
քյլ_
դմուար չէ ենթադրել՝ թէ մոզովրդին
ինչի կարոդ է վերածել նմանօրինա կ «հո.
գեւոր» սնունդը։ Եւ կը դայ մի մամա,
նակ՝ ել.դա այնքան էլ հեռաւոր մամա.
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սիական ել ա յ լ օտարալեզու
այս անդամ էլ այդ երկրներ ի բարեկեցու
թիւնը պա տճառ բերէլով։ Եւ֊ մեր չքաւո
րութեան եզրին հասած մշակոյթի օճաի
ներըջ փ ակուելու իրական սպառնալիքիդ
նուազած գրա՚հ րա տարա կչո ւթիւնները «Լ
մամուլը' մեր հոգեւոր «ամրոցները» կը
կար ո ղան ա՞ն դիմակայել արեւելեան րա"
յաթիներին ջ ղեյլանին ու հա չիչին
տապարին ու հազարումի դիչ^ք111]^
գայթակղութիւններինջ որոնք անպաթա
կը ներմուծեն թուրբ ու արաբ վաճաոա
կաններր' իրենց խանութների ու դ՚՚ք
ծտտների հետ՝ իսկ մեր
կթեոն ”•֊
ռո ւս տա տ եսո,թի.նը ինչո՞վ ել ինչպէ“
պիտի դիմանան ֆրանս - ամերիկյան [
տեկտիվների ու վիտէօհեդեղի
ալիքին։ Հապա դրսեցի հեղի^^^^ւ՚խ
որոնց ելումուտը գնալով սկսել է J
խանալ . » •

Նուիրում են իրենց

լհ- Լ

չուք՝ բարձր ճաշակով
գրքերը՝ զուարճալի ղէպթՐ
‘
մ ում դէ սուգէն կատարած [՚Րե 3
րորդո ւթի ւններից ՝ լա տինամերիկես՛ մ
բա կանո ւթեան նորութիՀհներից լ I
տիւ իրենց , չտեսնելու են տալիս P
ճա շա կ ձելաւորուած Ղմմ^՚ե՚հ
կոպիտ թղթերը՝ մեր կիսամաշ
տը՝ հերոսաբար դիմանում
միր . Պրիմա - Աստրա անորակ *1 I
ներից «բուրող» գարչահոտութեա
Այ" ։

երկրագունդն

արդէ

էլ

ուած է
առաջին՝ երկրորդ,
այլ աշխարհների : Ցաւօք Ա1""
առա յմ՜մ մտնում ենբ
tUJL
ների» մէջ.. Ե։- ես չդիաեմ՝
ւա ստացումների UIJU
նստուածք է տալու մեր
I
և «այլ աշխարհների» պատկ^ն ե Հ՛
խարանը ինչքան է դաԼուած
ճակատին եւ չի՞ ստփպ ԼոԼ
տառապելու
անլիարմ՜էբոԼԼ
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Օ՜ԱՅԻԱԸ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ
Գրեց'

ՄԱՐԿ.

կ՚երեւի օտար երկիր մր պէ֊ռք է փո.
խրուիլ, ներ՚լայ ղ՚ռեոճելու համար
Հաւութեան վերարերող եւ հայկականով,
^ւլնը յուպուը ձեռնարկներով՛. փերմա.
tyn/Zff, Մայիս 8փն 10 տեղի
կ'ունե.
1ար ]ք[ւհրան Տ՚ւպաղին յղացած ու կաղ.
1ակերօլաե սեմինարը, Պոիյում Հաստատ.
„ւսմ {Հայկական
Ուսմանg Հիմնարկեի
Իսկ Մ ա j/‘ ս 20-^
ճկունը Հայտըլպէրկի մէջ կը դա'սախօսէր 'Լահագն Տատրեան : Այս 'երկու ձեռ.
'եարկներուն մասին պիտի տամ հ ակիրճ
ակնարկ մը : Հ ասկնտլէ է որ կ՚ընեմ այդ
միայն ու մէայն որ ո վհ ե տել է մաg ական
պասուքի սա օրերուն' երկուքն աչ կական
կրնկատեմ ՝ տարրեր պատճառներով։
\ոիոնաւորութեամբ :

{Հայկական Ուսմանց Հիմնարկ»ը՝ Ո ոլա'կ Տէր - 8արութէւնեանի դլխաւորութեամր հ Հերջէն տարէներուն քաջա էերե[(՚ ու սփոփիչ դործունէութիւն մը ծա.
ԼաԼ^Ի
աէսարանա կան ու ակա դեմլյյկան մակարդակէ սեմինարներ lunui'iuէԱ^Լով՝ Հայո ւթե ան վերաբերող
հար.
jtynL շուրջ աշխատող գերման ուսանող.
պատրաստելով ո լ դոբծէր յծելով ՝
սոշթորական ա շխա տանքներ ո լ անհ րա^չտ նափաստ ւեալները եւ նախանէւթը
խմցնելով : հդխւսւոր իր ա դործո ւմն ե.
մէկն է այս պարագայէն'
Եղեռնէն
(^‘Ապրողներու բերած վկայո ւթիւնն ե.
քոձ մէ կտ եղումր »
('^փոփէչ» կ՚անուանեմ այս Հիմնարկէն
^^ունէոլթէլնը ՝ որովհետեւ Պոսթըն
Գլորուած Զօրեան Հիմնարկէ
ան.
^սունակ անգայտացումէն յետոյ'
ըՍ^^քի տարածքէն Հ_կար ու iJt^J ու~
jh կեդրոն մը՝ Ոլր Հայող այմմէակա.
լ^իւնը յուղող մտա ւոբա կան ա շխա.
ւըևլ՚ջէ առնուէ ոլ արդիական չա.
[ ^Ւչեերով առաջ տարուէ : *Լ,կա տի չուբնականաբար'
հայագիտական
ւք՚ոնները ւ որոնք ըստ երեւոյթէն' ուկատակներ կը հետապնդեն (1) : <Խ1_
^է^արկը , էնչպէս ատենօք' ՀՀօրո Լղզուած կ դէպի ա թմէակսմն ու
^^նտկաեւ
Հ
ւ
ու.
J֊WLC3
Տարրերու ուսուսնասիրիւ ը՝ ընկերաբանական ու պատմա.
զգա,լի նս), ա սէր ո ւթէ ւնն եր ո վ :
; -‘t te
i մրղ

՚լ["յս^ * տարիներու ըն•^ն\լր չՈԼր^ հաւամեԼ գերմանացի
խէՀմ րՈ1՜ ԷԼ ‘եէտնականներռւ պզտիկ
^մոլ'. 1էրևնք հետաբրքրել ցեղասքոսճ f ’
ազգայնութեան յտ.
րևո Î, ւ՝ար!,և1""է.'
1՚եչ որ ամեն ակտ.
^ՕվԹ1,ր^'է:րՈ1'թ1,13,ն1րր"է՜ եւ հրա'
^ՕօթէՀր"Լ յանէէեՅնեԼ ֊ոյդ հե.
{».„ 9 Լ^'ւն^ '• Մսոնբ արդիւնքներ են ,
^^։մնաՐկե իսկ չէր կրց-սե
ՀսՀոա^չԼո,յ'լղուա^ ըւլաւր"լ ^՜
Րղլով)1ոնն 1այ ն

Մ“սյԷակները ,

րա-

ՆՍԱՆեԱՆ

ջա դրուած յղացքները՝ ոբոնը նոյն ձեւով
չեն ղտրդաg ած հայերէնէ մէջ՛) : *Լ,երկայ
սեմէնարը տուեալ վերնագրով
նաէւատեսուձած ու ծրագրուած երեք ձեոնարկներու առաջէնր
կը հ ան դէ ս ան ար ՝
ենթախոր ադէրով
մը
^Հայկական հա.
մայնքներոլ. կաղմ ութեան գործընթաց ը
ել պայմանները^ : Առաջէն օրը Ց* ՏէրՅարութէւնեանէ որ1^ոյնէ խօսքէն ետքը^
Ա • Տ ապադ դա ս ախօս ո ւթէւն մը կո ւ տար
^Հայերը Սփէւռքէ մէջ» պատմական զար
գացում եւ կառոյցներ^ վերնագրով։ Երկ
րորդ ել. երրորդ °էհրը մասնակէ վէճարկումներ տ եղի, կ' ունենւսյէն ՝ երկու
խումբով՝
որոնցմէ մէկը «Ethnie» թե
մա յէն՝ էսկ մէւսր՛
«Nation» յզաղքէն
յատկացուած էր î Q-եւոոյ' համադրական
վէճարկութէւն ) ՀՍփէւռք^ թեմա յէն նըւէրուած։ Երկրորդ օրուան նէստերը կը
կառա վար էէն գերմանաց է ա շխա տակէցներ'
Փրէսթէն Փլաթ եւ Ա ուզան է Տ էքըր ։ Աասնակցողներուն
էերեսուն
հո.
դէէ չոլ-ր՝ջՀ) մեծամասնութեամբ
Հայեր՝
Ղ*երմանէոյ չորս ծագերէն) ղրկուած Էր
չօշա փ ո ւելիք թեմաներում անդրադարձող
ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթիւններ
եւ յօդուածներ
պարունակող գրրոյկ մը (2) :
Ս եմինար ին նպատակակէտը յստակ է
որ Տ՜անօ թո ւթի ւններ ու պատմական տ ըւեալներ հրամցնելն ու հաղորդելը չէ ր :
Միհրան Տապաղի մօտ' շարմիչ հանգա
մանքը U փիլաքի
տեսաբանութեան
մը
հետապնդումն կ՚. Հնարաւոր կ անշուշտ
վերա պահ ո ւթիւններ ունենալ, որքան որ
կ'ուղէք. իսորհիլ որ Հայերու պարագա,
յին' Սփիւռքի տեսութիւն մը որոնելը
ուշացած
եւ յուսահատական
ձեռնար.
կութիւն է , հաւատալ որ տեսութիւն մը
կարելի է կիրտրկել ու նոյնիսկ ղարդա.
g ընել միայն հոն ուր իսնդրոյ առարկայ
հօռւաքա կանո ւթիւնը ակնկալութիւն մը
կը ցուցարերկ , կը փնտռէ իր ուղին ու
պատրաստ է մտնելո ւ փնտռտուքին մէ^ ,
լսելու , ողջոլնելու անոր արդիւնքները :
Այս պայմանները
բացարձակապէս կը
բացակային Հայերու պարադային , այ.
սօր աւելի, քան երբեք, դմբաիստարար :
Այս Հյոռետես-» նկա տո ղո ւթի ւնները չեն
նուազեցներ նախաձեռնութեան արմէքը :
Սւրիլներ
փորձած էին Միհրան յա
պաղէն առաջ այդ ուղղութեամր աշիսա.
տիլ՛. Ի՛ր ձեռնարկին ինքնատպութիւնը
այն է, որ ան կ'առանձնացնէ ու կը թե.
մականացնէ սփիւռքեան գոյավիճակի մը
սեւեռումը, անոր կիրարկելով
ելրոսլա.
կան մտածողութեան բոլոր գործիքները՝
ու ձերրաղա տուելով կողմնակալ
կեց.
ուածքներէ, քաղաքական անհարկի նկա֊.
տումներէ, գրական աւելորդ
լիցքաւո
րումէ կամ ընկերաբանական
արդարա֊.
g ո ւմներ է : Ինչ որ կը նշանակէ որ իրմէ
առաջ' ո՛չ մէկը համարձակած էր
այդ
քայլը կատարելու,
այդքան միա սեւեռ
կերպով :
ձեռնարկը ի հարկէ' կրնայ ձաիսողիլ ,
մասնաւորաբար որովհետեւ ղերմաներէ.

U.֊, Տ,
Ու ^,11րլարչ'կտն
արդիւնս.
‘"մթր՚՚ւմը-,
^ւսկաեէ֊ ^ա“{ագի ձգտումին բուն նպա.

նը Սփիռռքի մէջ կարդացուած
րածուած իեզու չէ , հակառակ

սակլսյն յայտնի դարձաւ ին.
ակերպած երեք օրուան սե.
1
P առիթով. Աեմինարին ընդհա֊Ռօն , Լ'
րսարրս ըսդտաMie ; ո՛
Էր՝ GemeinschaftsmoPtpJ,
Ethnie, Nation: Թոյլ ու

րէնին ու աւելի եւս' անդլերէնին
այ.
սօր՛. Սայց ասոնք տարաբնոյթ հարցեր
են՛. Պոիսումի հիմնարկը
մտածողական
աշիսարհէն ներս կր բանայ ուղի մը, ոբուն զաղափարն իսկ չունէին
Հայերը

1 թեամբ
«Հալաքակալմանէւ։ '
է •-"-£՝ a եղ y Ա՛զգ»

առ այսօր ։
Տեղ, ազդ, Ափիւռք՛. Յղացքներու պատ.
մական որոշադրումը յստակացնելով , ա.
նոնց զանազան կիրարկումները ուսում-

"*Կ

ա.մՈր ղթ Ո է-ար Ո ւթէ ւն կը կրեմ
JJ ւայլէ թարգմանելու առա.

ու տա.
ֆրանսե.

ևւՀ ջւս^՚եօ^ 3nJg սրալ որ յղացա.
կան դսրծէք մ'ը անհրաժեշտ է՝ ՀՀցեղայէն» ու ^ազգսւյէն^ հասկաց ո զո ւթէ ւննե.
ր էն անդէն ՝
սփէւռքեան դո յավէճա կը
հաւաքական էր ա կանո ւթէ ւնր մտածե լու համար ՝ ել սփէւռքեան էնքնադէ.
ս^^կցումէ մը հասնելու
համար։
Այս
ւէն տռտո ւքը կը րէսէ այն հաստատ համո
զումէն՝ որ գոյապայմանները
պէտք է
մտածո լէն ՝ հ,տե ս ա կանաg ո ւէն^ ՝ ու պատd ա կան էս որ քո վ ^'Ո-չ թէ վերացա կան կեր.
ltlril[՛) մտածո լէն ՝ դա՝ոնալու համ ար ար
դիւնաւէտ ու ստեղծարար î
հէսրք ու.
ն է0 մ կրկնելու որ եղտկէ է նման
ձեռ.
նար կութէւն մը այսօրուան
օրով՝ երբ
ամբողջ
Հայութէւնը՝ էրերու բերմամբ
թերեւս՝ բայց սէրայօմար յանձնումով՝
էէ հակառակ ' ո ւզղո ւթե ամբ յ Ըսվւէւռքեան տեսականացումը պերճանք մրն
kt1

է
ԼլԸսոլ-էը
ատենօք) ՝ այո՛ ՝
բայց կենսական ՝
անյետաձգելէ
պեր
ճանք մըն է : Ուրէշ ելք չունէնք : թ^էեւ
ամէն էնչ կը փաստէ որ արդէն էսկ ^ան.
ցած է մամանակը*.

վահագն Տատրեանէ
ելո յթը
տեղէ
կ՛ունենար
Հայ տըլպէր կէ
Ոփմերէկեան
Տան մէջ՛. Գ ասախօսը ծանօթ է ՝ ու պէտք
չունէ մ
ներկայացնելու հոս 1՚Ր բեր ած
նպաստը՝
մանրամասն
համարատուու.
թե ամբ : վերջ՛էն տասը տարիներուն կա.
տարած էր հ րա տ արակութէւններ ով
( որոնք տասնամե՝ա՝կներու
ւէր ա յ երկարող
հետազօտ ական
աշխատանք
կ՛ենթադ
րեն) ՝ բոլորը' հայկ» ցեղասպանութեան
պատմագիտական ու վաւերագրական բա
ցայայտման նուէրուած ՝ վ» Տա ար եան
առաջին հեղինակն է որ բուն իմաս տութ
ակադեմական
ակնարկումի
առարկայ
դարձուց
Հայոց մեծագոյն
ողբերգու,
թիւնը ՝ զ^՝յն վերջա պէ ս
ա ղա տա դր ելո վ
քաղաքական ու քարոզչական շահ ա դործումէն։
Ոայց ԱստուաՀծ էմ ՝ որքանն
ուշ՝. Որմէ առաջ եղած ուս ո ւմնա ս էր ո ւ.
թէլնները կը պահեն իրենց արմէքը՝ մօ
տեցումէ իրենց ցուցաբերած սլար կեշտ ո Լ.
թեամբ՝ եւ էնչո°ւ չէ'
«քարոզչական»
նպաստով՝
tlU,J3 կը մնան լրագրական
մօտեցումէ արդիւնքներ : եկատէ ունիմ
ան շուշտ
ցեղասպանութիւնը
պատմող
ttbr^ltlLZ Ռլրէշ ուղղութիւն մը {վերջէն
տարիներուն Ամերիկա lnJu տեսած Ո*՝

Ո ո վհ անն է սեանէւ

հատորներ ո վ, ծլի միջի

այլոց'
է» Հո[էՈ1,Լ[,3b կս,մ Ո* • Աելսոնէ
ա շխա տա սէր ո ւթէ ւնն եր ութ)
քա զաքրսկան
պատմութեան դետն է վբայ կը տանէ բա.
g ա յա յտումէ աշխատանքը ՝ յաճախ' բաղ
դատական հեռանկարներս վ կամ մեկնա.
կէտով՝ եւ հետեւաբար' կը փորձէ էր
կարգէն'
տեսականացնել ցեղասպանու
թեան վերաբերող հարցերը (3):
Որ հրատարակութիւներով՝
վ» Տա.
տբբեան ակադեմական գետնէ վբայ զետե
ղեց
հայկ՝ ցեղասպանութեան ուսում,
նասէրութէւնը ՝ անոր բերելով վերջապէս
պատմագիտական լրջութիւն ՝ էնչ որ բա.
ցարձակապէս կը ւղակսէր էրմէ առաջ՝.
Որ բերած նպաստը ՝ էր ա շխա տ անքէն ար
մէքը համազօր են Աաուլ Հէչոլեր կէ (4)
հ ետաղօտութէւններոլ նշանակութեան հըրէական պարագայէն չուրջ՝. Ոնչպէս կ՚ը
սէր Երվէնկ Հորովէց ասկէ ութ տարէ առաջ՝ երբ կը ձեռեարկէր հրէական Ողջակէզի եւ. հ այ կա կան Աղէտէ մէջեւ բաղ.
դատականէ մը» «Հայկ» Աղէտէն չռւրջ
դրական ութինը անհաւասար է ՝ եւ այսօր միայն կը սկսէ հետազօտ ական հսկա,
յա կան ա շխա տանքը ՝ո ր անպայման պէտք
է
կատաբու/՛» (5) ։
ճ ամբան բաց՝ած
էր վ » Տատրեանէն
առաթ ղարման ա լէ
ու հասկնալէ պատճառներով Հայերու մե.
ծամամնութեան մինչեւ այսօր անծանօթ
մնացած հեղինակ մը՝ որ Krfeger զերմանահուն չ ծածկանունով կր ստոր աղբէր
էր հր ատսէր ակութէ ւնները {իսկական անունն էր'
Եերկերեան) *. Այս հև.
ղինակին կը պարտինք ի մասնաւոր ի' Սող.

զատի դա ,ո սւվար ո ւթե ան
տոլեա լիերուն
^Ր՚^յ ճ իմնոլած աո.աջին ա շիլա տա ս իրու.
թիւնը (6) յ Ո^այց Վ » Տաարեանն է ՝ որ եւ
րոպական թէ ամերէկեան դէտական պա
հանջները լրացնող {եւ մարդկային խըզ~
ճէր ու խելքփր պահանջներուն
համա սլա.
տ ասխ անող) չափանիշներով շարունակեց
սկսուած գործը :
Հայտըլպէրկէ դա սախօսո ւթեան նիւթն
էր «20-/'^- գարու g եղա սպան ո ւթէ ւններ ը» î
Ներկայ
հ ա ս աբսւկո ւթէւնը
ցանցառ՝
կազմակերպչական անփութութեան հե.
տեւանքով՝. վ» Տատրեանէ հրամցուցա.
ծը բաղդատական մօտեցում մըն էր ՝ հրէ
ական եւ հայկական g եղա ս պան ո ւթէ ւնն ե.
բուն մէջեւ հ աս արտկաց կէտերու մաս.
նաւոր ընդգծումով՝.
Պէտք է հասկնալ բաղդատական մօտե
ցում
մը կարեւորութիւնը՝ երբ դրդու
մը դէպքերն ու էրոզո ւթէւնները հ ռշտ կե.
լու ՝ ծանօթ դար ձն ելո լ ա յլա պէ ա դո վելվ,
պարտականութիւնը չէ՛ ՝
այլ
զանոնք
հասկնալՈՆ մզումը՝ Ոնչ որ ամբողջավէն
տարրեր ծրագիր մըն է։ Հասկնալր կը
պահ անջէ տարբերակիչ
ու հասարակաց
ազդակներու բաց*ա\յայտումը • Վ.
Տա.
տըրեան y էր պատմագէտէ
ինչպէ ս ըն
կեր արան է
կարողութէւնները նուէրած
է հասկնալու պարտաւորութեան ՝ ու հոս
անդամ մը եւս' գրեթէ եզտ]կէ է էր կեց.
ուածքը :
Տարբերակիչ ազդակներ ո լ շարքէն մէջ՝
վ» Տատրեան
թուեց
հ ետե ւեայն եբը»
!) Հայեր ը հարուածուեցան իրենց հ^այ.
րենէքէն մէջ էսկ՝ 2) Հայերը ունէին հողււյէն պահանջներ ՝ 3) *Նաg էն երը 1լուզէ էն Հրեաներու ն եր կա յո ւթեն էն ձերբազւստ\ո ւէ լ ՝ բա յց ո՛ չ անպա յման րն ա ջ՚ւ ւ.
*մէ մէջոցսպլ ՝ Ոնաջնջումէ ծրագիրը ետ
քը եկաւ՝ մինչդեռ Երիտ» էեուրքերու նը.
սլատ ակը առաջին մէկ օրէն' րնաջ՚ւջումն
Էր ■

Երեք կէտերն ալ անշուշտ' վէճելէ են ՝
մասնաւորաբար' վերջէնր :
Ոեմ ուզեր
հոս բանալ վիճարկումը՝. յուղեմ մէայն
նկաւմել տալ որ առաջին երկու կէտերը ՝
հակառակ երրորդին ՝ յաճախ կը յէչօր֊է^
բա զդա տ ա կան մօտեց ո ւմներ ո ւն մէջ ՝ ինչ
որ անոնց ճշմար տաg էո ւթե ան րան
մը
չաւելցներ : ճ է շդ են թերեւս իբրեւ էր ո.
ղութէւն ՝ ու մաս կը կազմեն իբրեւ տըւ.
եալ ցեղասպանութեան չը$_աը1{ին Հ Ամ.
բսղջ ^աԸՅԸ Աակայն սյյն է, թէ թնչ
ձեւով այդ տուեալները կը միջամտեն ցե.
ղա ս պ£սն ո ւթե ան է ո ւթեա՚ն մէջ, եւ Ո՛չ թէ
անոր ար տաքին յա տկանիշներուն մէջ
մէայն՝ Ղ՝մ-ուձարո ւթէւնը հոս էութիւնն ու
պարագաները զանազանելուն մէջ կը կա.
յանայ*. Երկս լքին մէջեւ շփոթութիւնը ՝
որ նշմարելի է մինչեւ էսկ Վ* Տատրեա.
նի բաղդատականէ փորձեր ուն մէջ՝ բաւ.
ցատրելէ է հաւանաբար այն չափով որ
նպա տա կը հոս' ցեղասպանութեան
{յ^"՜
ղաս պան ութէւններ ու)
նկարադրո ւթիւնն
է՝ եւ ո՛ չ թէ անոնց պատմական էութեան
րաց ա յայտումը՝. Պէտք է ըխզ ո լնէլ կեն
թադրեմ' «փիլիսոփայական» եւ «ընկե
րաբանական» մօտեցումներուն d իջել uuju
տարրեբութէ ն ը î

Վ . Տ ա տր ե անէն կողմէ ընդգծուած կէտերը՝ որոնք հասարակաց կը թուին րJլալ երկու gեդասպանութէւններուն ալ ՝
հետեւեալներն են՝ կարճ ամփոփումով եւ
առանց ա յլեւայլ ն կա տ ո ղո ւթի ւններ ո ւ »
1) Լոհերու փոքրամասնական օրինւավիճակը՝ ՛որ զանոնք կը զրկէ է շիւան ու.
թեան մէջռցներ է եւ կը դարձնէ
խտրա
կանութեան առարկայ։ Ատոր հետեւան
քը ՝ երկու պար ա դան եր ո ւն'
խոցելիու
թիւն մը՝ որ բացատրելի
է
դարերու
ճն շուածո ւթեամբ մը՝. Անդլերէն'
Coillplianoe syndrom (î) :
2) նպաստաւոր առիթ մը {համաշխար
հային պատերազմ) ՝ անդլեր էն' OppOTtllnity structure:
3) Ո՛չ մէկ օղնութէւն դուրսէն ՝
մանդսոկ կամ ազդակից պետութեան

օմը

(Շար.ըԴ-Էջ)

Fonds A.R.A.M

2,

Կիթաւկի,

Յոպիս

irfist

5, 1992

եւ

արուեստ»
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violette krlkorlan
l'écriture du désastre
USAGE INTERNE
Qu’il fait bon se balader dans les rues
sans nulle chaîne autour du cou,
ni médaille, ni médaillon.
Qu’il fait bon lire l’écriture miniscule
que trace la pluie sur les trottoirs,
et suivre l’intervention consécutive
du vent qui sans cesse y déplace
les feuilles chues, comme autant de virgules.
(Au bistrot, Vartan Mgrtchian, qui vient
de finir sa première clope, allume
la seconde). Oui, se baguenauder,
errer au petit bonheur n’aller nulle part,
ne plus se souvenir de rien,
qu’il fait bon devenir amnésique, oublier,
oublier que souvent de vous l’on s’est joué,
que trop souvent l’on a joué de vous.

(j4« bistrot, Vartan Mgrtchian,
venant de finir sa deuxième clope, s’en
allume une troisième). Ah, vivre
vivre sans autre, comme si de rien n’était,
respirer sans nulle préméditation,
adresser à chacun des garçons que l’on croise
un sourire ingénu, qu’il fait bon vivre,
respirer, sourire. (Au bistrot,
Vartan Mgrtchian ayant fini sa troisième
clope, en allume une quatrième). Cet arbre,
là, devant moi, je suis sa sœur jumelle,
nous sommes nés le même jour, au même étage,
sous le même ciel, le soleil et l’eau
furent nos aliments communs,
la chaleur et l’amour demeurent nos
seuls désirs, le vent nous courtise à tour de rôle.

(ճ« bistrot, Vartan Mgrtchian,
ayant écrasé son mégot,
s’allume une cinquième clope)..
O vous tous les garçons que je croise en chemin,
vous qui parfois reçûtes
un sourire de moi, si vous voyez
Vartan au bistrot «Ether», dites-lui
que «le Ministère de la Santé Publique
met tous les citoyens en garde
contre les dangers du tabac»,
dites-lui qu’il est temps de rentrer,
que c’est en vain qu’il m’attendra,
que l’on ne pourra plus jamais jouer de moi,
que désormais je suis un arbre
et qu’ayant rencontré le vent,
je suis devenue sur le champ
son épouse, irréversiblement, dites-lui :
«c’est Violette qui le dit,

||I! "IIMH
ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑԻՆ

Կ՚երթամ _ կու. գամ ո չ "ԸՒ այս հողե,
րէն, ես՝ մոգական ԱՀբարիչ զարմանալէ
հարստութեան , որ կը ծառայէ միայն ան
կարելին երագելու :
Ոայցդ աշխարհին պարդեւած իրականութեան լԼըայ^ նաեւ կարելին երագե
ցի դ փորձելով իր ա կան ո ւթի ւնն երը վե
րափոխել ըստ այլոց երագէն բխած փ tuւի աքին :
Այսպէս կր ճ ամբոբդեմ ,
յաւերմական անծանօթի պէս դ անդիմագիծ
՛եւ
ուրուատեսիլ
համապատկերի
մը կողորուն մոռացկոտութիւնը վիր ա ւո բանը է :
վերագոյն
զոհողութեամր ինքզինքս
մատուցած եմ շռայլօրէն դ բայց ոչ ոը
հասկցած է ատիկա». Հերոսական
U,JU
կե անրին իմաստը ուզեցի ըմբռնելդ բայց
հագար անգ ամ
ապտակ կերայ ,
ԼԸ^_ա“
պատիս յս տա կութիւնը
բացայայտելու
պւ տճառո վ . • » Աղա տ ո ւթի ւն րո ի եւ խբն
գացին ո էր ըս ի եւ գի ո մինակ ձգեցին
խոհեմ փախուստով դ [,սկ ^րբ ի ‘խլվոյ
ո
ըսի, ծանր մենութիւն մը տուին,
յգթ մահացու լռութեան եւ բացակա
յութեան ց ա ւեր ո վ :
1‘նըզինըս տուած
եմ պատգամարեր
անթիւ բ;ւ ռեր ո փ : Աւղեցի նուաճել շօշափելի յա ւեր մ ո ւթեան հ րա շքը եւ թաղուեճն շոգ
պատերու ղ ա ման ո ւթեան
!/այ
տակդ որ պայթեցաւ յուսահատ թռվեքներ ոլ վարմ գլխուս վեր եւ : Հա ս կցայ որ
ազատութիւնը միայն վի չտի ծաւալումին
մէչ կարե/ի կր , գաղտագողի էութիւններ
կոխերով
թռչկո տուն
տողի
դիւր ո ւթեամբ :
Ազատ եղայ րերթուած ին մէջ՝. Ա* ա ր գ
դարձայ երբ ըէըա'Լու զգայն ո ւթի ւնբ պատոեց խոհեմութեան սահմաններ ըդ
թա
րախ կապելու համար եղբայրներուս անԴԸթՈ ւթեան եւ ան տ ttfրրեր ո ւ թեան մէջ-.
Երբ Ա՛յլեւս չդիմացայ , երը բացայայ.
տին վսեմ զեղեց կո ւթի ւնր կբ ծառայէր
միա յն
պայմանական ճեղքերու' ան բղ
ղամ տ բ ամ տ բան ո ւ թե ան •ո, ջ, բառեր ո ւն
ներարկեցի
անսանձ արեան կատաղու
թիւն դ խառն' գդուանրի դետին դ որ ծակ
երա կներ է ս կը հ ո ս էըԱյսօրդ նոյն բացակայութիւնն եմ որ
անարձագանգ ճշմարտութեան մը լանձնուեցաւ • Տողերս կր ննջեն մեռած հայ
րեն իրի մը փողոցները ։ Ոսկորներս
կբ
թռին երեւա կայա կան
ձ բ լռու
թեան մէջէն դ ջութակի նման հեռաւոր
երջանկո ւթ եան գաղտնիրը սուզելու :
Այսօր կը զրուցեմ հովին հետ տխբա-

է:ւ Ղ լ:
1
"՝ "ւ՛ °ւ՚ դ
յեր պապերուն գրած ամր„զՀական Լ
մարտութեան պարը :
;
«7"°/' կը ՀԱ՚լե՚ր յսւչերՈլ. անապաո
Ոչ "Ը կըյՒչՀ երգի"
հրճուանք. Հ
ոը կը կարօանայ ապրելու կիրք Հ
կը յարատեւէ
թ զոլր սպ
Հք
լեր ո լ թարմ հոգիին մէջ...

ցաւ աոաջին տողիս փորձին : Աղնիլ
մով արմատացաւ
անմեղութեան նախ.
նական երազին մ ԷՀ, աճեցաւ ել ընկեՀ
ցաւ մինչեւ մահուան
ջին
ցանքը .

թռիչքներ,։լ վեր.

U-J1 յ՚՚յ՚՚Ը ս'րգ կը հանգչի մ„ո,ւց„լյ1,
խենթ դամբանիս մէջ, Ան ալ կը Ապա
սէ , արմանաւոր համբերութիւն՝
նայ.
ուածըին , վեըՀնական փախուստի փոյթ'
ձեոբերուն , ուր վէրը բացուած է' րլ.
ցակայութեան ա ր ըա յո ւթ են էն արդարդ,
թիւն հայցելով,
Ես դատապարտուեցայ կործանումի,
որովհետեւ քիչ մը փառը ուզեցի մպ,.
գոց եր՛ւ ղին համար , ըիչ մր մեծութիւն
ուզեցի մերձաւորի
ճակատագրին հա.
մար.
անզգամ ո ւ թենէն ուզեցի գոզնալ
պատառ մր յա ւերմո ւթի ւն ,
թաղուած
անհեթեթ ն ա Հ ա տա կ ո լթ ե ան ըարերուն
տակ :
Ե ս ԷՒ

որ

ուզեցի Աստուած դառնա

^ղօը

ել աստուածս»յին ճշմարտութեան
ուժ՜ով՝
դրուած' փրկարար
տողի մչ
^է^ » "ր ԽՐԳ ու
Ընէր այգբսէ
ստորնութիւնդ այդքան նախատինք՝ այղ
քան հ այ հ ո յանք :
Որ քսՀն սուղ արժեց : Որքան գմուսղ
է մ ո ռաց ո ւթեան ա յո պա տերը անցնիլ
Որքանն կ^աբժ՜է տյս յստակութիւնքդ աչ
խարհը
տեսնել ինԼպէս որ է ել մսւ՝լ
Դ՚իկւէ տեսնել ինչպէս որ չեն կրնար ըլ
լալ։
* • »]՚նծի արժեց երթալ ու դո»լ ոչ ոըլ
այս հողերէն դ իբրեւ տխուր արարիչ մոռ
ցոլած քերթուածներուդ որ միայն ծվսռա
յեց ին անկարելին
երագելու խոհեմու
թեռն պատին դիմաց :

ԱԿՈՒՍՏԻՆ ԳԱԻԻԹԵԱն
(1939 ■ 1990)

Պուէնոս . Այյւէս, 1979, Մայիս 23
I Սպաներէնէ թայւգմանեց'
Վարդսւն Մւսաթէոսեան)

porte-toi bien, salut».

Ne ferai plus lécole buissonière,
me farcirai plein de livres savants,
CHANT FINAL

—ET DONC DÊSANCHANTÉ

peut-être serai-je promue.
Fille docile, chaque jour,

Il y a bien longtemps que le soleil

ferai des tartes,

brûle de me revoir, et le vent de
me décoiffer, le vent qui palpe tel

peut-être me marierai-je.
Quoi qu il en soit, de plus en plus instruite

un aveugle toutes les chevelures,
la pluie, giflant mes vitres,

dans l’art des demoiselles,

des dentelles,

n’en finit pas de châtier l’orgueil chrétien.

j irai de decouverte en découverte
(réussir par exemple à faire

La foule des arbres manifeste sous ma

une tarte sans pâte ou bien

fenêtre, les bourgeons s’insurgent,

sans fil une dentelle).

se déploient, s’égosillent.

En un mot, tout, sera conforme à vos désirs.
Mais si jamais me prend soudain l’envie

Sans foi ni loi

les chats se précipitent,

sous les voitures, les oiseaux

de descendre dans la rue, le soleil le vent,

hurlent des mots d’ordre : «vi-de-les-lieux...

la pluie, les arbres, les chats, les oiseaux,

vi-de-les-lieux... vi-de-les... vide...»
mais qu’importe, quoi qu’il arrive,

en me voyant vont d’emblée tout comprendre :
contre moi tous ils tourneront
leurs armes. —- l u quoque Rrutus 'i

je resterai chez moi.

Oui, tel sera le dernier acte. Ensuite,

Comment tout cela finira-t-il

? je l’ignore

Il y a bien longtemps que, cloîtrée dans ma chambre,
je donne libre cours à ma désespérance,

j oublierai tout (serais-je devenue

pleurant et me mouchant dans mes rideaux,

une vraie demoiselle ?) —mais
plus jamais

sans cesse, sans vergogne.

jamais plus

C’est juré :

n’écrirai

plus jamais

de poèmes.

"

Սակայն , մշտահոլով երկրին երկին
արձակուած
բառերոլ պահած են Հ
մը . յոյսը : Աո յո մը որ ամրօրէն կ^Հ

n’écrirai

de poèmes.
Vais devenir une vraie demoiselle,

Poèmes extraits de La vérité, je dis la vérité (Ed. «Naïri»,

bien-sous-tous-les rapports.

1991). traduit de l’arménien oriental par Vahé Godel.

Erevan,

Fonds A.R.A.M
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ԱՐԲՒ ՅՈՎՃԱՆՆՒՍեԱՆ

0 I֊ ՈՐՈՄԱ
/Թ//ե ՇԱՆԹ
էի նրա թատերական գրուածները
^^հրատարակռւթիւնների

առթիւ)

, ԼԵԻՈՆ ՇԱՆԹԻ երկերը
ձպւ էէանք» հրատարակչատուն Լոս Աեճըլը“ , 1988 , Հատոր Ա.

^արուեստական Դրութվււններ (800 էջ)
Հատոր հ•

^արուեստական Երկեր (818 ԷՀ)

, ԷԵԻՈՆ ՇԱՆԹ ԵՐԿԵՐ - (861 £/)
(Սովետական Գրող» - Երեւան , 1989

I ԷԵԻՈՆ ՇԱՆԹ

ԵՐԿԵՐ - (296 ££)
•րասւարակուր-իւն Դանիէլ Վարուժան
փրական Հիմնադրամի . 9
Տպարան ե /' լի կի " J Կ ա թ ո ղի կո ո ո ւթ ե ան Անթիլիաս, 1990

ԿԷՏ Ա Գ Ը Ո Ւ Ր' Ի Ւ Ն Ն Ե Ր Ի
ճ ԱՄ Բ Ո Ա

•Դ-

ԲՆԱԿԱՆՆ ՈԻ ԳԵՐԲՆԱԿԱՆԸ
ՁԱՅՆԻ ՈՐՈՇԻՉ

րելի կ մկչբերել ո լ զարգացնել հեղինակի առաջադրած շեշտերի խնդիրը : Այս
աողերն ա մէն մի դեր ա կա տա ր ի ու բեմաէէէըէ անսահման աշխատանքային վայելք
են կարող պար գե ւել : Նշուած բամնում
բնադրի մկջ իրրեւ կէտագրո ւթիւն մինչեւ
« • ♦ • երկրէ փորէն .» միմիայն տասներկու
ստորակէտ ե. մէկ միջակէտ կ օդտաղործըւած որից յետոյ կրկին մէկ ս տ որ ա կկ տիg
յետոյ , հասնում ենք վերջակէտի : Ն"ր հ ըրատարա կութեան մկջ խախտու ած կ այս
յոյձ կարեւոր կառոյցը (*) î
ՀՇղթայուածը» իրրեւ կատարողական
ՈՀ '1ՒU"JH >ունէ մէ հետաքրքիր երեւոյթ*
գա խաղի ընթ՜ա g քո ւմ երկի տիպարներից
մէկին անցեալ՝ Ներկայ եւ ապաոնի դրութիլնների մկջ բեմի վրայ արարելու մի
տումն է : Այգ տիպարը ՆԱԼԱՇ-ն է , որ
նախ ընթերցողին կամ դի տ ո ղին ն եր կա
յաց ւո ւմ է J իւս գործող անձերի
կողձ ից էբր պատգամ
ել երեւոյթ*
նա
մարմնով բացակայ է մինչեւ խաղի ճիշդ
կենտրոնը այսինքն 'երրորդ արարի Ա*
տեսարանը y ուր րեմ է մտնում իբրեւ Ն/Z‘ԼԱՇ Ը (ունի որոշիչ Ը) ։ Նա գործողու
թեան ընթացքում ՝ ՀԱՐՃ-ի հետ ունեցած
եր մտքերի փոխանակութեան
պահին ՝
յանկարծ ներկայ մամանա կի մկջ՝ ընդ
հանրական տիպար կ դառնում ու
կոր*
gընում
կ իր Ը-ն : Նա ՆԱ*ԼԱՇ. է բնոր ո շլում
հետեւեա լ
խօսքերն
արտա
սանելիս .

{ԱԱՑ Z? Ի ԱԾ Ը
ՆԱՂյԼՇ - Բայց չէ՛*՝ որ քուրի՛կ՝ ես
ևր փն տըռեմ եւ ա զա տ ո ւթի ւն ե' լ
քեղէ համար՝ 'ե՛ւ ինծի՝ ե՛ւ ամէնուն i

ԱՐՈՒԵՍՏ»
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թէ ւնե եր h էլ առանց նկատելու այս շատ
Այս տողերէ մկջ յստակ կ^ որ կանանց
կարեւոր հեղէետկայէն հնարքը մէանխումրը թկ թշնամ ուն ու թէ հ ա կա դր ո լղ ամայն ս.ն տեսել են այն։
Աս տակ կ^
թիւնը հ ա ւաքա կանէ մկջ կ տեսնում ՝
որ
րա տար ա կէ չն երն ու <Հսր րա գր ո ղն երնյչ
մէնչդե ռ թա տեր ա կէ կեդրոնական կին
անտեղեակ են դրութեան ենթարնագրատէպարը) սպասում կ մէայն մկկ հոգու*
ուրեմն էշէ/անուհու հարցական
բառեJl'՝՝' կառո յց է g եւ բառէ լայն էմաստով
ա եծա եօթ են Շանթէ ղր ելա կեր սլէն * այգ
i-ba
տո յ } ն երքէն դործ ո զո ւթ եան եւ ենսլա տ£\առով նրանց դր չախա զերը } որեւէ թա րնադր է բերումով նրա մարմնական
գործնական կապ ՛ու. առընչութէւն չունեն
շարմումը՝ հպարտ ո աքէ ել/ե/ը * արտա
հեղփնակէ բովանդակութեան հետ եւ լոկ
ցոլում կ թկ նրա հ ովեկան եղակէ վէճաձեւական կաղապարուած լեզուէ կառոյց . կր եւ թկ թատերակէ 1Լ-աԼէք գործո ղուեն հետապնդում :
թէւններէ ամԸողջ ներքէն ու ար տա յ>էն
Փակելու համար այս խաղէն վերաբեմ ենամ արտը * հթող դա' յ * ես սլա տր տ' ս տ
եմ,y :
րսղ տողերը
կարեւոր եմ համաբում յէշել նա ել. Շ անթեան մտածո զո ւթեանն էւրա յատուկ ար ե ւմ տա հ ա յեր կնէ եւարեւե1988 թուէ
նոր
հ ր ա տար ա կո ւթէ ւնր
լահա յերկնէ
ձեւէ մկջ կազմուած նրա
«թող դա'յ *^-ն սխալ համարելով՝ Հուղբո վանղա կալէ g տոզերէց մէկը։ ՀՇ*լթայ- ղեր ու դարձրել կ՝ հ,թող դա՚ն^ ։ (Հա
ւածր^ խաղէ առաջէն
տպա դր ո ւթէ ւնն ե տոր Ո* կջ 568) : հ,թող դա'յ * ես պատ
րա՛ստ եմ^ * սա թատերական գործ սղու
րի մէվ, 1՚Րւ՛ ձի տո ւմնաւո ր կառո յց կա յ
թեամբ յագեցուած ու
դերակատարէն
ՀԱՐՃ-էն ուղղուած ա յս տողը *
ապր ո ղ աւէշ ու շունչ պարգեւող բար ձր որակ դրա կանո լթէ ւն կ ՝ որ հ,սր րա դր ո ւե.
ՆԱՂ.ԱՇ - Բ՝ռղ ինծի մինակ, քուրի՛կ,
թող հէմա էնծէ մենակ* կուդա՚ս խօսե լուէ}, վեր կ ած՜ ուել ւլւլայաg ո ւհg ամբո
ներմո լծուածը
հմկկը
լու
ԸԸ 1Ս>?4?հրղ- սպէանան , երր
խո խավարութեան*
րնդդէմ րո լո՛րէն^ հ ո գեբան ո ւթե ամր տո
ցերուդ մրմուռը մարէ :
ղսր ո ւած արմ՜անադէն հերոսամարտէ շեշտաւոր ում կ :
(Թհհրան 1921, Պոսր-ըն 1922)

Ա, ս տողերէ մկջ եղածը ոչ տպագրա
կան ել ոչ կլ հեղէնակայէն վրէ պա կ է*
փաստը Նաղա շէ մաքէ բանաձեւս ւմն կ եւ
մէեւնո յն ձեւէ
օգտագործումը հ,Ուրէշէ
Համար^-Է մկ£ Տէրուհուխօսրերում : Ու
րեմն ուղղումներէ համար «ւ/էօր էնա կո ւթէլններ» ստեղծելու պահէր էն ,
աւ եւ1՛
էյոհեմ պէտէ էէ^^լ՝ որովհետեւ խազերէ
եւ երկերէ կառոյցը հկնց այգնրրէն տար
րեր ո ւթէ ւններ է հնչեցման մկջ է կայա
նում : Ո ա լական է յէշէնք ՀՇ ղթայո ւածր^> խաղէ վերջէն արարն փակող երկու
տո ղեր ը•
Քար լււոՆթիլԱ. :
էլ եանգիսսւ կը գոցոսի լուսարանն
ոն խաղք. :

տեսակէտիg ՀՇ ղթայո ւածը$> Շանթէ ամե^խորունկ գործն է ել այդ առումով
կաոռլց Ո ւածրն ՝

շունչն ու ար տա րին
բարդ կ
թո ւո ւմ :
^ղթայուածը» խաղում հ եղինակը թա^րային գրութեան ձեւի տեսանկէւնէց
^եւը առերես խիստ

տոա^ք-յաքովել կ մի րանի իմաստալից
կարեւոր հնարանքներ գտնել *
ՂԸ~
[տնւյ չարքում կ ՝ բարբառներ ի եւ լեզուի
զարկային

հնարտւորութիւննե.

քէ °ղտագործումը :

երկի

Հէջ չափը իրրեւ գործօն
/ք մեծ դեր է կատարում եւ դրա օրէՀ՛ե՛րը բազմաթիւ են երկի թկ արձակ
Լ՚սփսւծոյ բաժիններում . մ է? եմ բե.

հօրինակ.

ՆԱՂԱՇԸ ՆՍՀԱՇ է դառնում ու մին
չեւ
խաղի ՛Լերջը մն ո ւմ կ նո յնը : ՆԱ'1.Ս.Շ մարմին առած ՝ վերը մ կջրեր ո ւած
խօսքերի յայտարար ընդհանրացած տի
պար է :
Աեծ թատերադէտի ու. վարպետի գործ
է Հայոց լեզուին բնորոշ այս քերակա
նական հարցի ներմուծումը թատերական
արուեստի
արարման անդաստանի մկջ*
բեմի վրայ գիտակցական ուշիմ խթան։
Այս լուծումն իբրեւ թատերական
դոԸ՜
ծօն տարր րեմականօրէն էլ աւելի իմաս
տալից ու ընդհանրական է դաոնում երր
ՆԱՂԱՇ մայրամուտի պահին, իր հիմնա
կան՝ «[•••] Ես դիտե՛մ [•••]» ճառն ար
տասանելիս , Սիեիի պարիսպներ ից դուրս
աստիճանաբար թաղւում է
դի չեր ա յին
թանձր
թալարի մէջ*. ' Ուրեմն
Լեւոն
Շանթ մի տարբեր լոյս ի մասին է խօսում
ու հէնց այդ լոյս ին յարակցուելոլ համար
է, որ ՆԱՂ.ԱՇ ձեզ '"֊ղել/ոյզ է դառնում*.
Մինչ ներկայ վերջին երկու վերահրատարակութիւնները, «Շ ղթա յ ո ւածը»
թաղի
նաթկին երեք տպա դր ո ւթի ւններ իg երկու
սը հաւատարիմ են այս ձեւին* բացառու
թիւն է քսանական թոլերին հրատարակ,
ուած Պ՚՚լսի օրին տ կն ուր ՆԱՂԱՇ-ի լոր
դէն յիշուած խօս քերը
LnJu փնտռելու
մասին , բնորոշս ւած են իբրեւ (/Ա/կԱՇ Ը եւ
որոշիչը հանուած կ յաջորդ պատասխա
նի պահին }

այսպէս*

ՆԱԳԱՇ - թս՚ղ, ի^ի, մո։-րթկ * ՀեռաՄՋՈՒԿՆԵ Ր Ը - (Դեո խորքէն) :
թողէ՛ք,
թողէ՛ք հանքը,
աշխատանքը ,
n<" ՚գոլր» եկէ՛ ք
երկրի փորէն,
թիւր ոլորէն, [.]
^7. խաւերէն, [ .վ
iny թաւարէն ,
սել ակներէն ,
երակներէն ,
թորէն, հորէն,
11մկրէ փորէն .
պահ մը ուղղե՛նք
թիկունքները ,
ղի մաւորե՚նք
նորեկները .
mi

' ^տի

ւ

միջակէտի ու վևրքակէ-"^Ւ 'Ո

ւքպո / Լգ
աըիա շունչ ստանայո ւ հաP Լսական ,
C
Շ.
,,
հ ,
'
* ԳքUi 1ԼԸաJ միայն կա

nb'r :
Զդայուն ՈԼ բծաթնդիր դերակատարն
ու
բեմաղիրը
եթէ
նկատած լինեն
հեղինակի հնարքի
նրբութիւնը ձեռքի
տակ ունենալով միայն Պ ս լսի օրինակը,
տարբեր պիտի
ըմբռնեն ու պատկերեն
խաղը :
1989-^ե «.Սովետական
Գրոզ»-ը
ՆԱ*
ԳԱՇԸ պահել է ՆԱՂ.ԱՇԸ մինշեւնրա ճա.
ո ի առաջին կէ սը ուր եւ հանել է որոշիչը*
ապա ճառի երկրորդ մասում,
պարզ չէ
թէ ինչո՞ւ Ը-ն վերադարձրել է նրան ու
կրկին կրճատել է այն չորրորդ արարում՝
Պահ լաւունու պալատի մէջ*. Այստեղ հ ե.
ղինակի նաթատեսած թաղի կառոյցից ո.
չի մնացել*.
«Գեղ. Երկ* Հաոէռր Բ *»/' երրորդ արա
րի մէջ, ՆԱԳԱՇԸ ամբողջովին պահուել
է ՆԱԳԱՇԸ ձեւի տակ, որն Շանթի բնա
դրին չի համապատասթաեում : Զո բրորդ
արարում այն վերադարձել է Շս-նթի րընա դրին *.
Խաղի վերջին երկու նոր

.
հրատարակու-

Շանթէ թատերական 'երկերէ
լեզուն ,
դրելակերպն
ու կառոյցն էբրեւ
ՂՈԸ“
ծօն մկկ ամբողջս ւթէւն
չնկատելն
ու
չընդունելը ՝ շվ’11 թ ու՜ րար դո ւթէւն կ կտ
րող ստեղծել ։ Նա [սրն տր ե լէ կ դագարեցնեյ սլա տմական ու զարգացման ^nLn,LnJ՜
թէ մկջ նկատէ չառնուած
նման մաս
նակէ սր րա դրումները :

ԻՆԿԱԾ

Բ Ե Ր Գ Ի

ԻՇԽԱՆՈՒՀԻՆ

ԹԱՏԵՐԱԿ
դէպքը կը պաաահի
գարոսն սկիզըը

Օ Շ Ի Ն

ԱՅԼ

Թատերակ կիլիկեան կեանքէ ԺԴ • դարու
երրորդ տասնամէակին

վարը նշուած [ ]-/' ձ՚կջ դրուածր «Գեղ-.
'Երկ • Հ'ա*ւոոր Բ *ք>-ի «սրբագրումներն^ են *.

Լ" Ju

$ղթայո ւածը» ո րին ՛Շանթ բնորոշվել է
Էբրեւ luuin մեր միջնադարէն, սփէլռքԷան նոր հրատարակութեան մկջ տսլտղրուած կ առանց ա յդ տո ղէ : Հանուած կ
նաեւ երկէ դրութեան եւ հրատարակու
թեան մասին նշումները* Միեւնոյն հա
տորում ամէն մի երկ տարբեր վերա բերմոլնր է վայելում : Ղմուար կ րնդո ւնել
էլ րայատրել այս մօտեց ումը : Անվաւթոլ.
թէ ւն , ոչ դիտական մօտեցում կ սա րր
ս1արղապէս միտում* բոլորն կլ մնում
են անպատասխան î
Լեւոն Շանթի ՀՇ ղթա յո լածը» պա տմա[տնօրէն կար եւոր ու առանյրա յէն թադ
[՝ մէամամանակ այն նրա երկերից մէUlfi է) որ իեմադրուել կ յետ մահու։
^աաերայիև բանաստեղծութեան
էէղմՒ

կարծում եմ մէայն այս մկկ օր էնա կը
բաւա կան կ ՝ որ հխն կա ծ Աերդէ է շխանուՀ^Ն» այսուհետ աԼելէ զգուշութեամբ վերընթեր g ո ւէ : Հեղէն ակէ հէմնական մտահ ո դո ւթէ ւնն երէն հաւատարէմ մնա լո ւ հա
մար անհրամեշսէ կ խո ւսափել նման շե
ղս ւմն եր է g :

Ժ-Ր •

Շ ռւնթի բեմական դր ռ ւթիւնն եր ի «
րադրողներնյչ ու ^մեկնաբանողները^ եթկ
մտահոդուած ու դա ս տէարա կո ւած լէնեն
բեմէն պատկան գէ տա կց ո ւթ եամբ ՝
ան.
մէջապկս կը նկատեն ՝ որ նրա կերտած
էնկէսծ Ոերդէ ք1 չխանո ւհ է Անն ան ՝ սկսեա լ
հկնց առաջէն արարէ ՝ առաջէն տեսաբա
նէ ց՝ էր թշնտ մո լ բանա կէ կամ հաւաքա
կան ումէ ղէմ չէ
հակադրուած * նա
կսՀհղնած կ մէմէայն մկկ հոգու՝ մ կ կ
տն հ տ ւո է դէմ. դա խորացնելու եւ դրսեւորելու համար՝ հեղէնակը նրբէն ըղ~
դայնութեամբ ՝ էեմէն յատուկ խաղէ ճամբով , դրական զուսպ ճաշակով ու բարձր
մակարդակով՝ մեղ կ փոխանցել հետեւ

Օշին յոգնած կը նստի ւվայրկեան մը ■
կը լքանէ Մխիթ-ւսր հայր.սուրրը :
ՄԽԻԹԱՐ - Մինսմկ է մեծ ի շի։ անը*.
ՕՇԻՆ - Այս՛, հայր-սո՚ւրր՝ անցան ամկնքև ալ մաղ^Լզ^էն բ՜ակերէն : Ա ԸԸ ծ՜ովուն ափը աւաղ կը մաղեն |
լեցնելուն
պէս նախ նուրբ ու նրբէն աւադն կ որ ծա
կեր էն կը փախչէ* \^փախէ՝*՜\ ե տեւէն սո
վորական ։սւ՜արԼ[Լ աւելէ խոշոր* կը մընան խէճերը* բայց երբ մաղողը կը տանէ
անդէն եւ ումեղ ցնցումը կու տայ
չդէտ'ես էնչպկս ա յդ խէճերն ալ կ^անցն էն ծա կերէն ու մաղէ մկջ կը մնան ամէ
նէն էէոշոր քարերը՝ բաg ա ռէ 1լները ։ Էմ
մաղէս մկջ մնաց մէայն Հեթումը՝ ան ալ
երէկ ես ստէպեցէ՝ որ հեռանայ։

()Շ11Ն - Անդամ մը բարձրացուցեր եմ
այս դրօշակը^ անդամ մը յանձն եմ ասեր
այս պետութեան պաշտպանութէւնը ՝ [•]
Լեւոնէ մառան դութէւնը ել Լեւոն ը էնքր • էւ*1ւամակալ եմ ու հայրացուն* սլկաք
կ խաղամ էմ դերս մէն չեւ վերջը * Ա *֊ր
թողն եմ ՝ որո՞ ւն թողնեմ ՝ էն Լսթ ս թող
նեմ՝ էնչպէ՞ս լքեմ թագաւորը :

( Հինգ Արար , Երկ • Տես • 1)

եալ տողերը*
ՇԱ՚ԼԻՆԷ - ( Աղաչան քով) Աէ1
մտա
ծեր ՝ էշխանուհէ՛ Աննա * մէ՛ մտածեր։

ԼԵՒՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐ - (Խորին լոութեան
մէջ քիչ մը կենալէն ետքը, յստակ ու
կսւըՈՆկ) ^ը յայտարարեմ էմ թագաւո

ԱՆՆԱ - Բան չկայ ՝
Շաղէնկ՛ ՝ ինչո՞ւ
կը վախնաս ։ Նայէ՛ , քանէ ^ըքայլ է մէ
այն մէն չեւ գործէն գլուխը։ Ջե՛մ ուշա
նար ՝ ձադո'ւկներս չե'մ ձգեր ձեզէ
մէնա կ*. Հիմա էնծէ կեանքէն կապողը մէ՛կ
նայուածք մրն է մէայն* մէկ կարճ Ցայ
ուածք մը։

րս ւթե անս
ԸոԼո[է վասալներ ուն ՝ բոլոր
էշխանն եր ո ւն ՝ հոդեւոր թկ աշվսարհէկ ՝
բոլոր հրամանատարներուն ու պաշտօնեաներուն ՝ որ այսօրւընկ լուծած եմ խընամակա լութիւնր դահիս վրայկն ՝ £
որ
այսօրւ-ընկ 'ե,, էմ ձեռքս եմ առած՝ թա
գա ւորո ւթեան ԸՈԷՈԸ գործերուն
ղ եկա
վարութիւնը* ես եմ էմ աշէւարհէս տէրը
եւ թագաւորը i

ՆԱԺԻՇՏԸ - (Դէպի սիւները վազելով)
Իշխանուհի՛ , մարդիկ կուզան. բազմու
թի՛ւն, ջահե՛ր..*

ԱՄԲՈՂՋ ԸՆՏՐԱՆԻՆ - (ԶԷԹքեըը շար
ժելով և մեծ ոգեՆոըՈՆթեամթ) ԿեցցկՀ Լեւոն թ՜աղաւ որը։

ԱՆՆԱ - Հա՞, կուդա՞ն: (Ոտքի ելլելով
հպարտ ու շիտակ) թող դա՛յ . ե՛ս պատ-

ՋՕՐԲՆ ՈԻ ԱՄԲՈԽԸ - Կեցցէ^***

րա'ս տ եմ*.
ԼԵՒՈՆ ԹԱԳԱՒՈՐԸ - (Երթ նորէն խոր
ՇԱԳԻՆԷ - Անիծութն ,

լոոՆթիճն

ոն

եանզիսա կփշխէ) (**)

Լեւոն Շ անթէ

նշած հանդէստ

լռու-

Կիները կը խմըըւին Իշխանուհի Աննա.
յի շուըջըւ.

Fonds A.R.A.M

«ՑԱՈԱՋ

Էշ d, Կիրակի, Յուլիս 5, 1992

թեան մԷԼ Լեւոն թագաւորը մէկ ամբոգ.
Լական երկար պարբերութեամբ ,
որն
կէտադրուած է 12 ստորակէտովդ մէկ
բութ ու միջակէտով եւ '7 վերԼակէտութ
իր կառա վար ո ւթեան կազմն յայտարարելով ուզում է կարգը՝ հանգիստը
ել
արդարութիւնը î «Սրբագրողները» բաղ.
մաթիլ utJJ տողերի պէս թաթտեչ են եւ
սա* իսկ միեւնոյն արարի ճճ-րդ րամ.
նում յ
ԹԱԳՈՒՀԻՆ - (Տժգոյն ոն դողդոջ)
. սին ինծի , ՛որ դուն ես հոս տնօրէնը :
Գտրձել է .

Հ.

ԹԱԳՈՒՀԻՆ - (Տ,ժգոյն ոն դողդոջ) />&.
ծի ըսին՝ որ դուն ես հոս տնօրէնը։
Երեւի այս դէպքում եւս չի նկատուձել՝
որ առաջինը ազնիւ է ՝ իսկ երկրորդը դո.
ռող ու նման փոփոթութեամր ներ կայադ.
ուոզ տիպարի կերպարը կարող է փոթ.
ո լել* «Սրբագրիչների» առաԼա դրած փոփ ոթո ւմներ ուՀ Ալիս թադուհին չի կարող
լինել այն ինչ ՛որ Շանթ Լ հեղինակել*,
Աեր պար տա կան ո ւթիւնն երը սահմանողը
հեղինակն է միայն' ի հարկէ եթէ ընղու,
նում ենք նրան, ուրիշ ոչ ոք*.
%

ՄԻՏ-fi

տակից իր կոչումին' «բանիմաց»՝ նշա
նակալից ու կարեւոր հեղինակային փոփոթութիւննեբ է կատարել Ւպսէնի երկերի մէ!_՝՝ Շանթի ապագայ հրատարակիչ,
ները այդ փոթադ րո ւթիւնն եւս բծաթընդ-,
րօրէն նբա բնադիր ձեռադրի հետ հա
մեմատելով կարեւոր է՝ որ հեղինակի բե
մական երկերի շարքում առնեն յ
Ե*- վերջապէս մամանակն է՝ ոք մեծ
թատերագրի բոլոր ինը բեմաթաղերը՝
կցուած թատրոնին վերաբերեալ նրա ե.
րեք տեսական
դրութիւններին ՝ վերա,
հրատարակուեն դի տա կան կազմի կսղմից
թմրագրուած ու ծանօթագրուած մՀկ
հատորէ մՀջ՛. Սա ներկայ շփոթներն կան.

խելու եր հայ թելքին ոն նրա ապագայ ու.
սանողութեանը Քշմարիտ սնունդ տալու
հալքար, կենսական է:
Այս յոյ<ք~ կարեւոր խնդր.վ հետաքըրք.
րուող մեր բարերարները՝ յիշուած հա
տորն իրագործելու գործում՝ ներկայ նո
րաստեղծ պայմանների մԷԼ ազդեցիկ նը.
պաստ են կարող բերել, նրանք այդ հար
ցում նշանակալից դ^ր են կարող կա.
տարել Հայաստանի Հանրապետութեան
Մշակութային նաթարար ութեան
հովա.
նա ւոր ո ւթեա մր ՝ Լեւոն Շանթի թատերա
կան դրութիւնները նրա մշակած
լե-

գոՆովյ գրելակերպով

ոն

կառոյցով

<«/ե-

ր ութեան
սեփականութիւնն դարձնելու
համար :
Q ուսանք՝ որ նաթքան 2001 թուականը՝
այսինքն Շանթի թատերական գրութիւնների հեղինակման հ արիւրամեակին հաս.
՛հեյը՝ այդ հատորն իրագործուած լ/՚^ի ՛•
Փակելու համար մտահ ո դո ւթիւենծրի ու
մտորումների երկար շարանը՝ լաւ Հ որ
թատերական գրուածքներէ մասին' կըրկին ու կրկին յիչենք Շանթի հետեւեալ
տողերը •

ՎերԼին երեք հ րա տարա կո ւթիւնն երի
մէջներմուեուաե զանազան մակարդակի
փոփո թութի լեների
օրինակները րաւա.
կան են որ յուշեն թՀ Շանթի թատերա.
կան երկերի տիպարների հ ոգեկան կա.
րլոյՅԸ
երկերի մէջ դրո ւաե- ներքին
դործողութեան ենթարնադրի արարումը
ինչպէս ենք կարող թաթտել î Ոնական է ՝
որ փ ո փ ոթո ւթի ւնն երի փերումով րնթեր.
«Այս տանջող գրկող ոն ջիղերը մաշող
ցողը՝ դերակատարն ու րեմադիբը միշտ
գարուն մէջ մարդիկ մոոացում կուզեն,
եւ հեշտութեամբ չէ՝ որ կարող են հե. արբեցում ոն գինովնալ կ՛ուզեն : Եւ ինչ.
ղինակի յղացման ակունքին յարակդ ր.
պէս որ մէկ կողմէն կը շատնան ու կը մը.
ւել յ
շակոլին շարունակ ալքոհոլ պարունակող
Շանթ իր բեմական երկերն վերստին «խմիչքներուն տեսակները, այնպէս ալ
վերանայելով՝ սրբագրելով ու թմբադը. կը շատնան ու կը մշակուին հում ծիծաղ,
քելով կարեւոր հեղինակային՝ դիտակիդ
հում կրքեր արթնցնող թեմական երկերը :
ու իմացական կեցուածք է ցուցաբերել
«Խնդացո՜ւր մոոցո'ւր» կը պոոան յո՛գնած
եւ մեր կոդմից դրա անտեսումն ան տեղի
բազմութիւնները, որոնք ամրոկջ օրը
է* Ամէն մի ճշմարիտ հեղինակի հ ամար՝
«դրամ շահելու» համար իրենց ջիղերը կը
էականը դրս եւոբումն է եւ ոչ թէ յղա.
կրծեն- եւ գիշերները այդ սուղ գինով
ցումը » յղաց ո ւմը ներքին թոհանոդա յին
ձեոք րերուած դրամը կը րերեն կտոր մը
^արց է} իսկ հրատարակումը՝ հրապարա.
մոոացում, կտոր մը հաշիշ, կտոր մը կիրք
կումը էական \ո՝ւ համահաւասար
ճաշա ու ծիծաղ գնելու , եւ շատ բարակը փնտը.
կումին ծննդին ու արաբումին :
ոել չեն կրնար քու տուածիդ կեղծին ու

զուտին • եւ ցորենն ու որոմը միասին կ՛ա.
նին նոյն ցորենի արտին մէջ» .
Այս գր ութեան մԷԼ գր չին յանձնո ւած
մտահ ոդո ւթիւնն երը արտայայտուած են
նաթ Շանթի թատերական որ ո շա կի նըրրան կա տո ւթի ւնները թատերակներ ի
ըն.
թերցողևեր ի ուշադրութեանն յանձնելու
եւ ապա պատահական ու ոչ հիմնաւոր
«վեր հպումներ»ի ՝ «սրբա դր ո ւթիւններ»ի ՝
«ուղղումներ»ի եւ շատ մօտ ապագայում
«հայերէնից — հայերէնդ կատարուած
«թարգման ո ւթի ւնն եր»ի աւերիչ հոսանքն
կանթելու համար : Արդ երեւոյթներ ի ընդ.
հանրացումն ու տարածումը՝ մեր թատ
րոնի
սիրողական
ու մասնագիտական
թմբերի բեմերում ՝ ^այ դրականութեան
արդէն բաւական անորակ ու աղքատ րե.
մական թազացանկը՝ էլ աւելի ու աւելի
պիտի աղքատացնի ՝ որովհետեւ ներկա,
յիս հ րամցուած վերահ ր ա տար ա կո ւթիւն.
ները համահաւասար չեն հեղինակի յղաց.
ման
մակարդակին : Լաւ կը լինէր՝ որ
հրատարակչական տների հիմնական մտա.
հո դո ւթի ւններիg մէկը՝ հէնդ այդ ինդրի'
հեղինակների որակի իրագործման մՀջ
կայանար *
Հայ բեմի աշթատողները հարկաւոր է
կրկին ու- կրկին յիչեն ՝ որ Լհ՜Նոն CuiQp-Ji

թ-սււոէրսւկան երկերի վերահրսւլոսւրսւկ.
nvuifr թոլոր Gnp հասարներն էլ թաւարար
եՆ վաւերական չին Շանթին ճշմարտապէս
րեմ հանելոՆ համար: Ա ստեղծուած շփոթն
կանթելու համար ՝ կարեւոր է նաթ վերա,
գտնել
եւ ապա վերընթերցել հեղինա կ
Շանթի բեմական դրութիւնները՝ իրենց
լեզուական ճշմարիտ ձեւի մէԼ*,

ՎԵՐՋԱԲԱՆԻ ՓՈԽԱՐԷՆ
Շանթ իր կեանքի
վերջին տարիների
ընթացքում թարգմանել է Հենրիկ իպ.
սՀնի ՖՈՎՈՎՈԻՐԳՒ ԹՇՆԱՄԻՆ (1949) եւ
դա մի սովորական' լեզուիդ լեզու կատար,
ուած փոխաղքութիւն չՀ . նա հաւատա,
րիմ իր թատերական յղադումին ու զի.

Ցանկալի կը լինէր՝ որ գալիք գարու
մէջ միեւնոյն վիճակը չշար ո ւնա կո ւէր :

(*) Տես [ ]-ի մէջ սսւնոՆսւծ կէտսւդրոՆ.
թիւնր , որ վերաբերում է «Դեղ - Երկ •
Հատոր Ր .»ի «սրբագրիչներին» (**) (Հինգերորդ Արար, Երկրորդ Տե.
սարան ■ 10) :

ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
ՑՈՐԵՆՆ ՈՒ ՈՐՈՄԸ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՄԱՅԻՍԸ ԳԵՐՄԱՆԻՈՅ ՄԷՋ
(Շար- Ա- էջէն)

կողմէ ՝ անդլերէն parent State-/' Բացակայոլթիւն *, Այս երեք կէ տեր ը (ու մանաւանդ' վ^քջւ^ը} նոյնքան կէք.աք^Լէ'
են այսօրուան 'Ւիւրտերու պարադային։
4) ՈնաԼնջումի դիտաւորութիւնը (անգԼերէն' intent) : Ընթերցողները
դիտեն
հսս ւանաբար որ հրէական
պարադային ՝
թէեւ կ այ այդ դի տա ւոր ո ւթիւնը (ււլաւո.
մտգէտներ ուն կողմ,է զանազան ձեւեր ով
մեկնաբանուած ՝ թ^չ սր առիթ կու տայ
հակաճառութեան ՝
վիճարկումի ,
սլսւտմագի տա կան դպրոցներոլ զանազա
նումին} ՝ չկայ սակայն ամբողջական բնա
ջնջումին պաշտօնական
որոշումը փաս.
տող վաւեր ա թուղթ մը (8) : Վ * £ ա տբբ
եանի դա սա թօսութեան հսկայ նորութիւն,
ներէն մէկը այն էր ՝ որ ինք մէջսձեղ րերած է վաւերագրական բնա դիլ, մը՝
ԵրՒ տ * թրքական հ ինդ
սլար ա դ լո ւթներ ո ւ
կողմէ ձեռք բերուած բնաջնջման որո.
շումը փ՚աստող*, Համա պատ աս թան ու
սումնասիրութիւնը լո յս սլիտի տեսնէ ի
մօտոյ հոլան տա կան պարբերաթերթի մը
մէջ։
5) կեցուածքի
տարբերութիւնր որո.
շո ղն եր ո ւն եւ դործողներուն միԼեւ : Հա.
յերու պարադային' ոճրագործական մը.
ղումն երը եւ բնչա քա ղց ո ւթի ւնը
միշտ
մաս կազմած են գործողներու հոգեբա
նութեան եւ անմիջական դրդապատճառ,
ներուն* Հրէ ական պարադային'
^կան
ո՛չ մէկը > ո1 չ աէ միւսը î
Հա ս ար ա կո ւթիւնը իր ձեռքով չէ մասնակցած ոճի.
րին* Գործողներու մակարդակին
այս ա կներ ել ո լ յի շա տա կո ւթեան արմա
նի տարբերութիւնը աւելի կը շեշտէ ո.
րոշողներոլ մակարդակին' համանմանու.
թիւնը :
6) Երկու պարագաներուն'
մեռցնելու
վարմութիւն ձեռք ձգած մասնայատուկ
մի ա ւորն եր ո Լ
գործի դլութ դտն ո ւիլը *,
Գերմաններ ո լ
պարադային'
ԱԱները՝
Թուրքերու
պարագային'
Թեշ^կրսք-ի
ITuihunuiuiJr (9) :
Ï ) Երկու պարագաներու ալ
իշթան ո ւթեան դլութ
գտնուողը ել \ոճիրը
յղացողն ու կազմակերպողը կ ո ւս ա կց ո լ.
թիւն մըն է՝ մենատիրական ու միահամուռ կառավարութեան դորեիք մը : Ցե
ղասպանութեան պաշտօնեաները (Թեշ.
քիլաթի Մահսուսա^ե անդամները՝ գեր.
մտնացի ՇսսԽսշրն երը)
հաւատարմու.
թեան եր դո ւմ կ ընէին ո՛չ թէ կա ռա վա
րութեան մը՝ այլ կուսակցութեան մը.
Վ-Տատրեան չուզեր հետեւաբար ցեղասսլան ո ւթի ւնը մեկնաբանել իբրեւ Հպետսս֊
կան ոճիբ>-> :
8) Պարտութենէն ետք
ոճրագործ
ներու դատավարութիւնը՝ Գերմաններ ո լ
ինչպէս Թուրքերու պարադային ՝ ան.
շուշտ տարբեր արդիւնքներով՝ ու
մա.
ն աւանդ
համաշխարհային արձագանգի
տարբեր չափանիշներով .
ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

(«Յաոաջ-Միտք եւ Արուեստ», թիլ 172)
՜՚/’7

Ա՛ սիւնակ՝ վարիդ 4:1-րդ տող .
գինակ Ուկղել ղինակի
2.րղ սիւնակ՝ վարից (‘Զ-րդ տող րոլորովին Ուղղել
[Բոլորովին
Յ՜ւ՚Գ
Ա’ սիւնակ ՝ վերիդ 8-րդ տող .
ղի՛ ուղղեք զի'
չնայիս ուղղեք չնայիս՝
2- րղ սիւնակ , վարիդ 85-րդ տող .
որոշ կր կնա կ Ուղղել
որոշ եղանակաւս.
թիւրեր • Յ-ողովրդա.
յին լեզուէն
փոխ
կ առնէ
յատկապէս
կրկնակ
3- րդ սիւնակ՝ վերից 15-րՀք. տող .
ճգնաւոր Ու֊ւլղեք ճդնաւո1ր ՝
վերից 4&.րդ տող (Երր. Սըար՝ Առ. Տես. 1) ուղղեք
(Երկ. Արար՝ Առ. Տես. 2)
4.րդ սիւնակ ՝ վերիդ 43-րյշ- տող Երր, ԱՆղղել՝ Երկ ,
վարից 35-րդ տող ■
2 ուղղեք 6
վարից 33-րդ տող .
նշան պիտի Ուղղեք նշան ու Հ-ր 5 պիտի
t 2-/"ք սիւնակ ՝ վարիդ 28-րդ տող.
Նիկեցոր Ուղղեք Նիկեֆոր

(1) Աոիթէն կ՚օգտուիմ նշելու (եւ , ող.
ջունելոլ) համար Մոնթէալցի Աիլվա Դաս.
պարետնի նոր լոյս տեսած ընկերալեզուա.
բանական ուսումնասիրութիւնը երկլեզու,
ութեան հարգին շՈլրջ> Analyse descrip.
tiye du «parler multilangue^ d’Arméniens
vivant
à
Paris:
Ահաւասիկ աշխա.
տանք մը, որ հայագիտական ամպիոնէ
մը չէր կրնար ոերիլ ; Հայերէն լեզուի
պատմութեանս վերջին գլուխին ւքէջ
կ՛ափսոսայի Հայոց լեզուական իրակա.
նոլթեան վերաբերող այդպիսի մօտեցում,
ներու բացակայութիւնը : Ս- Դասպպիեա.
նի տոքթորական աշխատասիրութիւնը ա.
ոաջին լուրջ քայլն է այդ պակասը սրթագրելու ոլղղոլթեամբ :
(2) Դրքոյկին վերջաւորութեան, Dias.
pora վերնագրին տակ դրուած են քանի մը

յօդուածներ, որոնք կը փորձեն նոր (ըս.
փիւոքեան) հաւաքական սխեմայի մը շըր.
2ագիծը թելադրել ու տեսականացնե! :
•Ասոնք են 1) Միհրան Տապաղ՝ «Սփփւոք
եւ հաւաքական յիշողութիւն. Սփիւոքի
Հայերուն մօտ հաւաքական ինքնութեան
մի կերաումին մասին», շ) 1ժիրայր Լի.

պարի^Օ. <Հայ Ափ1ւ
ու կաոոյցը» (թարգմանուած՛
լոյս տեսած բնագրէն), օլ փոք ք
Փլաթ' «Հրէական Սփիւոքը ևլ
ետք Դերմանիոյ հրէական Խոմսււնքհր
զարգացումը», 4) Միհրան
Դրիսթին Փլաթ' <<Հս1յՈց հաւաքակ^ J
շողոլթիլնը: Անհատական փպԼ?՜
յԽատ”մ<- w

(3) Տե'ս մասնաւորաբար'Ռ. Յովհաննհւ
եաևի հաւաքած ու խմբագրած հաար„՛
The Armenian Génocide in PerSpectüe
2-րդ հրատ-' New Brunswick, 1987, hj
Ի - Վալիմանի եւ Մ- Տոպքովսքիի JL
գրութեամբ' Génocide and the Modem
Age, Etiology and Case Studies of Afc
Death, Greenwood Press, 1987, npnvû մէ«
կը գտնենք Իրվինկ Հորովիցի ել ձիբայո
Լիսլարիտեանի կարեւոր յ օդոլ1սծ1նրը ;
Եւրոպական հրատարւսկոլթիլններուն սկ
տեսականացաւմի բացակայութեան կամ
թիւր ըմբոնումին մասին, տե՛ս իմ յօւր
ուածս, «L’Empire du Sacrifice», վեր.
ջերս լոյս տեսած L’Intranquille պարբերա.
թերթի աոաջին համարին մէջ, Աարտ
1992, Փարիզ;
(4) Sb'u իր The Destruction of the
European Jeivs հատորը, Chicago, 1961,

որուն Փրանսերէն թարգմանութիւնն ալ
տրամադրելի է :
(5) Տե՜ս Armenian Review, Պոսթըն,
գարուն 1984 : Նոյ ն յ օդոլածը մատչելի է
այսօր վերը յիշուած Génocide and the
Modem Age հատորին ւքէջ :
(6) Եսզղսւտի հ այա սպանութեան ւթւե.
րա դրա կան պատմութիւնը՝ պԱԱՈթԱ1Աաէ(ք
Նրիկէր , Նիւ-Եորք , 1980, ուր նկատի ստ.

նուած են «սկզբնւսղբիլր վաւեբագրերու
բնա գիր ները» յ
(7)
Դասախօսութիւնը բնականարար
գերմաներէն էր (Վ- Տատրեան կատար,
եալ կը տիրապետէ լեզուին) , բայց դատս,
խօսը յղացական ընդհանրացումները կր
կրկնէր նաեւ անգլերէն, քանի որ հեղինա֊
կի աչքին' անգլիալեգոլ ընկերարանոՆ
թեան ծիրին մէջ կ՚իմաստաւոբոլին ա.
ոաջին հերթին այդ բաղդատական հե.
աազօտոլթիւնները : Ինչ որ ցոյց կու տա]
սակայն թէ որքա՜ն լեզու մը (իը ամ
բողջ մշակութային համածիբով ան.
շուշտ) իր դրոշմը կը ձգէ մտածոդթւրեան
վրայ :
(8) Կարդա՜լ այս մասին ֆրանսերէն
լեզոլով' Սաիւլ Ֆրիտլէնտըրի յօդ-ուուծը,
De l’antisémitisme à l’extermination (Es
quisse historiographique

et essai d’inter

prétation),
լոյս տեսած L’Allemagne
nazie et le génocide juif հատորին մէէ
Փարիզ, 1985 : Տե՜ս մանաւանդ էջ 20-3d>

ուր բացատրուած է պատմագիտական
երկու դպրոցներոլ էութիւնն ու հակադ
րութիւնը (անոնք որոնք անւքիջակ111^ կաս1
մը կը տեսնեն գակափաթաբանութեան Ի
բնաջնջո՛ւմի որոշումին միջեւ եւ անո
որոնք սկզբնական դիտաւորութեան E
չեն հաւատար, ֆրանսերէն'
intentionnalistes

et fonctionnalistes) :

(9) 1986-ին լոյս տեսած «The Rôle
Turkish Physicians in the World War
Génocide of Ottoman Armenians» ( ®
caust and Génocide Studies, Camhrl o
Univ. Press, vol. 1, n°2 PP-

յօդուածին մէջ, Վ- Տատրեան կը
բերէ անգլիական գաղտնի ոստիկ
թեան զեկոյցներէն մէկը, ուր Կ՚ն»1*
«Թեշքիլաթի Աահսս՚֊սաճ. Ա ն
.Lj,
Իթթիհատ վէ ^ըաՔՔ/փն կողմէ ա ր

Հայերը բնաջնջումի մատներ»- Պ
կով ՝ Էն անոր պսւրադլոՆիս. էք ար1
է
չակ Պեհաէտտին Շաքիրթ ( IP111 յ.
1920-ին, յղումը տե՜ս նշեալ
Հխ,
186) : Ահաւասիկ կէտ մը եւս,,
սին Հայերը տեղեկութիւն 1
Կ ’ bjl.
պրպտած չըլլալով երբեք իքա՞
գութեաց նշգրիտ պայմանները-
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լրամիկխւ հինայ ուած մուզերուն մէջ ,
rçiuBGmM լեզունեըու հւ_ մշակոյթներու
|Ս1սւմութիւԹԹ էր պահուած :

մարդը որ չի նանչնար
իր անցեալը ,
թէ' այս աշխարհին մէջ, թէ' անդիի, է'շ
մըն է, է'շ մը» ('բնագրէն մէջ քրտե-

qbilfը

կը, ձօնեմ
մէկուկէս միլիոն անմեղներու
յիշատակին :
Այս ձօնով կը բացուէ 103 էջնոց փ”քր
ցրւյկը "f ուն1' «Մամէկէս
հէքեաթնե.
|թ խորագէրը :
ևԸ կոչուէ
էէրտա/։ ճան: Գրքոյկը հրատարակուած
կովս, 1991-/'ե : Կը պարփակէ 13 «Հէքսթֆներ : Գրուած- է թրքերէն , քըտե.
փ տաղերու պա տ ա ռէ կն եր ո լ մ է ջրե.
^ումներււվ. ընթերցողը սլատումթ ^էջ
փս կը հանդիպի նաեւ արտերէն րա.

ռերու կամ ար տայայտո լթիւններ ո ւ յ
('ուն առումո էէ դրա խօսական մը
չէ
այս գրութիւնը ՝ այէ ներկա յացումը V.
ճան/r գործին ո րուն երեւո յթն ['ս կ լս"
փ բանէ առաջ կը մէկ տեղէ դար մա-

Գրեց՝

ԱՐՓՒ ԲՈԲՈՅեԱՆ

^ւ1՚է՚ն րոլոր ս աորո դե լին երը :
էէնթեր^սէի թափին հե տ կը շեշտուին անոնք
է^էն միւսը՝ մինչ խորադիրէն իսկ
սգուած՜ է բանաԱյն • ըս ինք թէ հ եղինամեծ մօրը հէքե աթները ամփոփուած՜
հոն. ոլ հէքեաթէն աւելէր
յարմա ր
{այր ղարմանալիին համար՝ ո՞ւր կա ր ելի
\դտնել, Ջ է՞ որ հէքե աթին բնորոշումն
փռուած է զարմանա լի ին լայնքին ու^ախքէն. ան պատումն է հրաշալիին ՝
^^Աէմւսնակին ՝ անիրականին ՝ անհաւա֊
ցոյց

հէքեաթ»էն

էսկ

Ս • ճան նա էս կը
մտածէ <üU ամի կի ս
սուտերը^ էս ո ր ա դր ել
սակայն
ան ղանոնք որպէս հէքեաթ պատմած է
իրեն ո լ ՚1Ը նա խըն տր է
հաւատարիմ մը֊
նալ մամիկին «էս որ ա դր ին^ : Մանաւանդ
որ <Հհէքեաթյ>ը ամէնէն յարմար վայրն է
սուտին ու իբաւին սահմաններուն կամա
ւոր
շփոթին որ կը տիր է ամբողջ հա
տոր ին :
*Լյա էսա բան հէքե ա թին փերջին պար բեր ութ եան մէջ հէքեաթներուն կը տրուի
խաղի բնոյթ մրն ալ. հոս
հեղինակը
մ եղսա կէց է մեծ - մօրը ու կ'ըս է «Մինչեւ

հիմա մարդիկ փափաքած են իրականու.
թիւններու միջոցով բացայայտել սուտե
րը • սակայն ես պիտի ջանամ տարրեր
Սամթով մը ընել ատիկա • այսինքն՝ պի.
տի փորձեմ սուտը հէքեաթով յայտնելես հէքեաթներ պիտի պատմեմ, դուք
իրականութիւնը պիտի գտնէք» (££ 11) :
Յաջորդ էջէն պատումէն թելը կը
ար ո ւի հէքե աթասացէն.
ան կը յարգէ
հէքեաթէն բոլոր
կանոններն ու կաղա,
պաբները, յաճախ կը սկսէ «կաթ ՈԼ չր.
կար---»„^: Մ Ո! մէկը ջնջած է մամանա.
կը. պատահարները կը պատկանէն այն
յ՜ամանակէն, երբ «տակաւին թուական
ները հնարուած չէին» (££ 14): Մ ամէ.
կէ ջ^՚ջտծ է ամէն է ս կա կան անուն » հե
րոսները «երկու (յեւլեյւ |ե(լ որոնք կ աււլ-

րէին դրսւի սւային

ջնջած է վայրը *. «Երազ» մըն է պատու
մին միջավա յր ը*. Այղ երկու ցողերը իրա
րու մօտիկ տուներու տէր են» իրենց միակ թերոլթէւնն այն է որ կ՝ երկրպագեն
տարբեր կուռքերու: Մէկուն կուռքը դե.
ղէն է , մէլսէնը կանանչ : Այս տուեալ
ներուն
վրայ
անմէջապէս
կ՚աւելնայ
«կայսր - սուլթան» մը. ան յենած է զէն.
ոլորականներու որոնք «գերմանական շՈԼ-

ներու նման լորձնոտ բերաններով ու գեր.
մանական զինուորական վերարկուներ
հագած աստուածիկներ են»՝(££ 14): Ա-

կ՝ըո-

նոնք օր մը կայսր - սուլթանական հրո
վարտակով կը ղգուչացնեն . «եթէ պատա

Դ «մուտք կը գործէք հէքեաթի
աշ.
^րհէ նը ներս» ( էջ 9) : Առաջէն քայ.
պատումը կը սահմանուէ անորոչու^աւքր- «Ոչ կատարեալ վէպ մըն է, ոչ
p սլսւսւմու ածք ներու հատոր մը այս աշ-

էութիւնը Ոթ սակայն վրդովում պիt Անանասէ թէ' բարեկամներու, թէ'
քամիներու» (££ 9) :

հի որ օր մը դրախտային այս հողերուն
վրայ կարգ ու կանոնը խախտի,
ատոր
պատասխանատուն դեղին կուռքը պաշ
տողները
պիտի
ըլլան : Այնպէս որ
թող f շուի'ն , աքսորուիմ անհաւատները
այս հողերէն ու ճամբայ ի յման» (££ 15) :
Յ'ետո յ,

>ևղ[ւնւսկը ոչ մէայն պատումէն , այլեւ
ք՚՚ե մէջ յարգած է հ էքեաթէն կանոննեմ կւսյ տէըեաթասա g ը , կա յ անոր ուն.
^րը-. Աոաջէնը մամէկն է,
մա հա.

յ

1968 - 69 թուականէն . երեք կեան.
A-Լ ՜^աձ ։ մ11Լրտ : թուրք. մաղէն ան.
լ այէ կՒ^ը «վերջին տարիներուն գի-

ւյսւրիւնը որսշ չափով մշուշոլած ըլանթերի իր հայերէնին ու քրսւե.
kf խաււնէր քանի մը բառ թրքէ.
*Pjl նոր սորված էր • ու րոյորր միա.
ճ* 1”ւո՚կ>1մտ ta ։°“taւ

չէր

ըսուածը անմի-

' ՛պէս հասկնալ» (££10):

՚

մամ^Ը. ոլնփ հէքեաթներու
է,

երազի մը մէջ» : Աե

կու

Աա1 -նցքէ վա/րը :
նախաբանէ

17.879

ՅԻՍՈՒՍ ՈՐԳԻ ԹԱՐԳՄԱՆԱԲԱՐ

րէն) :

^փին. ու ոչ մէկ րարտէս

—

Ն. ՇՆՈՐՀԱԼԻ
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ղոր եատ յաճա/ս կը կըր՚ւ«2Աոո.Ըա'ս, չըլլա'յ որ մոոնաս • այն

պարզ է էնչ որ կը

հ ետեւէ •

պատմելու y մտէկ ընելու մեծ բան չկայ
մանչո լկէ մը համար որ էնչպէս
կ՚ըոէ
«վախ կր զղայ երր կ՚ունկնդրէ մամէ
կէն հէքեաթները» : «Հողը ամիսներով ա.

րիւն է խմեր ու գայլ ու թռչուն, ամբողջ
ժողովուրդներ չեն կթցճր աչք փակել
մարդկային աղաղակներէ (££ 17):
Արդէն փարատած է հէքեաթէն պատ.
րանքը. ս ակայն մամէ կը դէ տէ պատրան.
րը փոխարէնելուն ու էր ունկնդէրը չըկորսնցնելուն դաղտնէքը: թոռնէկը
ե.
թէ նոյնէսկ կր վախնայ էր հէքեաթնե
րէն
ու
չէ կրնար սէրել զանոնք, չէ
յաջողէր, չՒ յանդդնէր կոտրել անոնց
թելը, մամէկը դէաէ մտէկ ընել
տա.
.ուն դաղտնէքը. «Գիտեմ, շատ չես սիրեր

հէքեաթներս- սակայն եթէ

ինձմէ յիշա.

Ահաւասիկ հատոր մը (1) ՝ որ իր ^^UJ’
նակին մէջ հաճելի յարակարծիք մը կը
կազմէ : Հրատարակուած է Լա[,քոէԼ
Ը
ուր կը դտնենք իրարու քութ Ա» Ո*էնպ° } Հ» Հեսս է ՝ ք^ոմաս էէիոթ ջ 0* Ս'անդըլշտամ ՝ եւայլն՝ այսինքն'
արդիական
դրողներ՝. Եարելի է մտածել՝ որ հրատա
րրս կէչէն < ամար
Հ/նորհա թէ
«Յէ սուս
Որդինա նոյնքան արդիական է որքան յիչետ լները : /թնադր ին կոդ^ի^ զո ւդա դր ուած
է արեւելահայերէն թար դմանո ւթիւնը որուն հ եղին ակն է Վ • Ղ^ազարեան : վեր
ջինս ստորադրած է նաեւ ամփոփ նե
րածութիւն մը :
«Յէ սուս Որդիին դրուած է 1152/»ե ՝ անմիջասլէս ^*ան հաւատոյն նոյնպէս
ըն
դարձակ քերթուածէն
2000
տող տունն ո g եւ միա յանդ երկ մըն է որ
հ րատարակիչները կը րամնեն երեք դրքի ջ
ըստ բո վան դա\կո ւթ ե ան :
Անո նցմ է
ոչ
մէկը՝ բացառութեամբ Հ • Ա » *էշի շեանի
թարդմանութեան ՝ չի յարդեր տնատելու
սկզբունքը։ *երթուածը կը
սկսի մար
դու նախահօրմէն ու կը հասնի ա շխարհի
հ^ ni եւելուէ Աստուածաշունչի
տուեայներուն , սա հիմնաէլան
տարբե
րութեամբ որ աղօթող-էսօսողը կը ստանձ
նէ ամբողջ պատմութիւնը որպէս
Մեղքէն ու անկումէն
մինչեւ
դատաստան դացող րնդարձակ
Հյ?$_ա“
նակ մը կը դծէ խօսքը՝ դիմառնաբար ուղ
ղուող
*րիստոսին :
Նարեկին հետ հեուուէն մրցող այս քերթուածը մեր
մատ ենա դր ո ւթեան մէջ մեծ համբաւ ու վա^կ
ասլահ ոված է բանաստեղծ կաթողի կոսին ՝ դառնա լով իր կարդին բնօրինակ
մը :
Հրատարակութիւնը անկասկած դիտա
կան յա ւակն ո ւթի ւններ չունի } հակառակ
լուսանցքներուն մէջ դրուած սուրբ - գըրային նշումներուն , որոնք կուդան հին
հ ր ա տար ակո ւթիւններ էն ։ ք»նագրի պատ
րաստութեան համար նկատի առնուած են

տակ մը պիտի մնայ քեզի, այս հէքեաթ,
ներով պատմած դիւցազներգոլթիւններս
են : Ուրիշ ոչինչ ունիմ քեզի ձգելու» :
Ատկէ ետք գրեթէ անգութ

յամառու

թեամբ մը մամէկը կը վերածուէ հ էքեա
թէն խօսուն հայեթէն , ուրկէ կը տողան
ցեն այն բոլորը որոնք պէտք չէ մոոցոլին • ու հայելէ . մամէկը կը ցոլացնէ
մէկէկ . մէկէկ րր տութեան 13 պատում ,
հ է ւս ո ւած'
սպանդով ,
դաւ.ա ճան ու
թեամբ , րոնա րար ո ւմո վ , այն ԸոլոԸ Աաո.
ր ո գելէն եր ո վ որոնք ծանօթ են մ եզէ , ա.
մէնուն եւ որոնց
հայեթ. մը կը փետը,
ռենք այնքան յաճախ :
Պատմելու

թևթաց քէն

մէջ

հ էքեաթը

կ՚անց^ւէ զարմանալէ։ նմանո ւթէլններ ո լ ,
գրեթէ չ ըս ո ւած , չգրուած սահմաններու,
ամէնէն աւելէ կրկնուած ամենապարզ
էր ա կան ո ւթէ ւններ ո ւ
հ ան գր ո ւանն եր էն :
Այսպէս է որ Աէամանթոյէ «Պար»էն հե.
րոսուհէներէն մէկը կը գտնէ մարգ յան
կարծ, մամէկէն «Մեծահարուստէն Հէքեաթ»էն մէջ-,

«Կուրծքերնիգ բաց՝ պէտք է պարէք, մեզ

1785-/f (Պետերբուրդ} ,
1824-/> (Պոլիս) ,
եւ 1928-/' ( վենետիկ ) տպա զիբները : Մ իա յն Ա ի շա տակաբանը
բա զդա տո ւած
է
Մ ատենադարանէր
թ[,Լ- 4207
ձեռա դր ին
հետ» Տրուած եԼԼԼաԼո1Լ ՈՐ
Շնորհալիի
այս երկին ամէնէն հին ձեռագիբները կը
գտնուին Մ ատեն ադաբանը ՝ ափսոս է որ
անոնց վրայ հ իմն ո ւած եթէ ոչ քննա
կան' դոնէ
բա զդա տա կան նոր բնադիր
մը չէ կազմուած*. Ա ամենայն դէպս նոր
կը թուի կէ տա դրութիւնը։ Այսպէս
է
որ վենետիկեան RtuQf Ջս1ւիս1Լ//ե բա զզա
տած ՝ ստորակէտեր ՝ կէտեր ու վերջակէ-

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԶԼՏեԱՆ

տեր փոխած են իրենց տեղերը ՝ առանց
որ փոփոէսութիւնները իսկապէս պատ
ճառաբանուած ըլլան յ Այոպէս քերթուա
ծին առաջին տողը եղած է ♦

«Յիսուս Որդի, Հօր Միածին»
մինչդեռ վենետիկեանը կը դրէ*

«Յիսուս, Որդի Հօր միածին»;

հխլրւլ տողերուն

մէջել եղած

տար.

բերութէւնը չեչէն կարելէ է նկատել բայց
տարօրէնակ
կը գտնեմ յատկաg ո ւցէ չէն
յատկացեալէն բամ՜անումը : Րւրէչ տա.

ժպտելով եւ անտրտունջ • • •
Յոգնութիւնը ձեզ համար չէ, ո'չ ալ
ամօթը ձեզ համար ,
Ստրուկներ էք, պէ'տք է պարէք, եւ
մերկանդամ եւ հոլանի ,
Ս՜ինչեւ ձեր մահը պէ'տք է պարէք
պագշոտօրէն եւ ցոփութեամբ»
կ՚աղազակէր ջարդարար խումանը 1909էն . էսկ մամէկէն ան մա ման ա կ պատու
մը կ՚ըսէ- «•••միջոց մը ետք զինուոր.

ները կը սկսին միաբերան ”բա'ց, բա'ց"
գոչել. ”բա'ց թեւերդ- բա'ց ու խաղ ու
պար թոնէ • պորտդ խաղցո'ւր" : Խմբա
պետը երթ կը գոռայ իր բամբ ձայնով,
Արշալոյս կը թանայ իր թեւերը : Ւր ման
րիկ ծիծերը անձկութեան քրտինքներով
կը պսպղան» (.££ 35) :
Մամիկը ոչ մէկ արհաւիրք կը շրջանաւանդը լման պէտք է մնայ։ Ատի
կա յ չէ՞ միակ մնալիքը թոռնիկին •
կը
պատմէ մինչեւ իս^է մարդակերութեան
դրուագ մը։ Աետոյ՝ ամէնէն անկարելի

յՀ-

բարձունքները

մագլցելէ ետք՝ հէքեաթը

(Շսւր-ր Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M

էՈԱՌԱՋ

Էջ 2, Կիրակի , Սեսլաեմբեր G, 1992
գրաբար

Մ ԻՏ "fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

րնագրերու արդիւնաւէտ վեր-

ծանումՒն համար :
ր օրինա կո ւթի ւնն եր utլ կան
նոյն է^էն մէջ*. Այսպէս

ի հարկէ ,

«Եւ- ընդ Հագայ Q. ՝£ոլյք էակցին
ՓաււաագաւՀթ-իւնք կելւ աււաքին ;
Ի լւնտթհլււց լքաքթսւգյոււնից,
Որք ընգ յարկաւ *Bn մուծանին» :

Գրաբարագէտ մը ['_Լ1ս,Լ"լ հարկ չկայ
նկատելու համար ՝ որ այ„ տան մէջ «zisռաքին?»ին յաջորղող
վերջակէտը աւելորգ է եւ կ[*նայ ստորակէտով մը փոէսարինուիլ» փ աnui տր ո ւթիւնները
կ՝ ասաքուին մաքրագոյն ընտրեալներէն ՝ որոնր կր մտնեն ՛Տիրոջ յարկէն ներս*,
Րնչ կը վեր արեր է գլխադիրներու գոր
ծածութեան դ նոր բնագիրը աւելցուցած է
անոնց թէ՚"Ը> ոչ միայն բո լոր երկրորդ
ղէմքէ գեր անո ւնն երը այլեւս որոշ աստ
ուածս! յէն ան ո ւնն ե ր գլէսա ւլր ելո վ : P֊Zրեւս ա յս ա ռա տ ա ձ եռն ո ւթի ւնն է պատ
ճառը որ գլէսագրով
արուէն
զբան?»ին
րանէ մը առումները*. Այսպէս՝ «Անբա
նա՝կանր հ անգերձ Ո անին?» տողը {էջ 12)
պէտր է կարդալ «Անբան ականք հանդերձ
բանին?» , րանէ որ յերսէս նկատէ ունէ
անբաններն ու բանականները եւ ո՛չ ան
շուշտ Որդէն' թանը*. Նոյնպէս թարգ
մանութեան մկջ զկարօտ եմ ո չ թէ

հա.

UI՛ ’ / Ս.յլ անսալու Տ ['["՛ջ Րանին» ՂԸԼ՜
խաղ էր ր աւե լ որդ է «բանին՛» մէջ, քանի
որ նկատի ունի ոչ թէ Որդին ա յլ անոր
խօսքը : «Տիրոջ Ր անր?» ինքնին ան հեթեթ
գար ձո ւածր մըն է դ րանէ ո՛ր Տէրը Ո անն
է նոյն ա տեն :
Ջեմ երկարեր ցանկը
արւ դ էւ տո ղո ւթէւններուն դ որ կարելի էր կրկնել
դըրեթէ ամէն էջի-. Հարցը այն է, որ կէ.
տագրո ւթ իւն ու տ պա դր ա կան ա յլ նշան
ներ որրան U! լ ար տա րէն կամ եր կ ր որ,լական թուին
J բնադրի ըն.
թ՚-ր ցում
մը !լ ենթադրեն ու կը պար
տագրեն ընթերց ո ղին :
I1 սկ աստու սւծաբանական նուրբ ենթադրութիւն ունեցող
բնադրի մր համար ՛ո ըլ ընթերցումը կըրնայ

վճռական Ըէէաէ •

/‘Նչ կը վերա րե ր ի «Յիսուս Երդիկի
արեւելահայ
թարգմանութեանդ
որ առաջթնն է իր տեսա կին մէջ արգի բար
բառով բայց գոյութիւն ունին ան զլեր էն
եւ ֆրանսերէն վերածո ւմներ (2) ? թարգ
մանիչը պահ պան ած
է բնագրին ութվան կանի չափը լ
՝լէ^ շեղումն եր "՛Լ » /'^Հ
որ հար կադր ած է դէն ր իր կար գին սեղ
՛մումներ կատարելու* Փորձած է
ըստ
կարելւոյն պահել յանգը դ առանց անպսւյման իյնալո ւ բոնա\յանգի փո րձութեան
մէջ*. Ոն ագրին 2000 տուները (4000 տ ո ղ )
վեր ածած է անլնգմէջ
գր ո ւթեան մը^
համաձայն այն կարծիքին որ
ութ վան
կանի 'ոտանաւորը զանվերջ
հոսող ոտանաւոր էդ որ ծառայում է վիպական
սլատմ ութի ւնն եր ին դ ո ղբեր գո ւթի ւններին դ
ներբողներին * . .» {էջ g) , անտեսելով 3 իշատսւկարանի
նշումը*
զն ր կհ ա ղարեան
տամր յանկական?» :
Ւ յառաջադունէ
ներելի են թերեւս
թարգմանիչին թեր ո ւթիւնն եր ը դ սակայն

թօսեցայ մե էլնաբանա կան սխալներէ :
գան դա ղի մ ՜միայն առաջին է^էն վր ա J <
Այսպէ“'

«Ծնունդ սւննաս սկզթնատրպին,
Անհատաբար Քում ծընողին,
Յորմէ եղեալքս ներգործին,
Իմանալիք , ւ'որք երեւին • • •
Կենդանականք , որք րուսանին ,
Եւ անկենդան!’, որք ոչ շարժին,
Յորոց ընդ Հօր՝ Քում սիրողին
Քեզ գոհութիւնք մատուցանին» :

թիմն մ ըլլա լէ աւ եւ1՛ (c ստ իս) տարրս,
շաւիական
յանդգնութիւն մրի է*, կար
ճումները դ շրջումներ ըդ յա պաւո ւմներր դ
ն որ աբան ո ւթի ւնն եր ը
կը վխտան :
Ե-JL
^արց որ
գրարարին յատուկ ոճեր ո ւն
կէդ
կան աստուածաբանական
կանոնական դարձուածքին ր որոնք ուր
դէ լե ղո ւէն մէջ տա կաւէն շունէն է ր են g
"•ամ ա սլա աա ս խանները » իԼռաքելական Եկեղեցին արդի ա ս տո ւած ւս բան ո ւթ եան մը
"•աձար անհրաժեշտ լեղուէ մը բարիքէն
դերծ կը գա ւան ի ինքղինք ♦ . . : էմար դմաir ո ւթի ւնր նման հարց կրնա՞ յ
գրած ըլ1աԼ էէ1 աոջեւ*.
Այլ խօսքով'
ին շո* ւ եւ
ինչպէ՞ ս աշխարհաբար թարգմանել դրարպր րնաղիրներ դ որոնք կը սլա տ կանին
մչակ„ւ.թային , րտյց մանաւանդ.
հոգե
կան բոլորովին
ու րէ՚շ ո լորտներու : թե
րեւս
պերճանք թուին այս հարցումնե
րը՝ այնքան
զհոգեւոր դրականութեան?»
սլէտքր առաջնահերթ է եղեր *. Այսուհանդերձ
աղգային աւանդութեան նոյնու
թեան գիտակցութիւնը
եւ հին ու նոր
բարբառներուն հասարակաց եղը երը րաւսւըար հանգամանքներ չեն ինծ՜ի համար

]<ր րոյբը
մ է ջտ եղում է ամէն է՛ն չ
եւ երկու հոգիի համար
մաքրւում են անկէտ
էրերէր ւՐահմանները >
Ւս կ ես նայ ելո վ վարդին
առա ւօտ ո ւմ եմ :

Ո՛՛ւսը ղ մ ան ո ւ.թի ւնը .

«Ծնունդ աննԱԿւ սկզբնատիպի
Եւ մենունար Քո ծնողի
Որից սերւածներս ենք ազդլում ,
Որ կան երկրռւմ եւ երկնքում
Ստեղծւած մարմնով եւ անմարմին ■
Անասուններն հետն ասունի ,
Յոյսերն անոևլ ու կենդանի,
Անշարժ իրերը անկենդան ,
Որ Քեզ սիրող Հօրուդ հետ կան. . .»

իէանց կ'արմն եմ ոճային առումով չյաը.
մարսդ «մին ո ւճ ա բ»բ երկդիմիէ «ան է, ա տ ա բաբ»ին դիմաց : /'եչ որ վիճելի է այն ալ
«Որից սերոլաեներս ենք աղդւոււմ ի “բ կան
երկը ում եւ եբԼլնքու)մ» տոդերն են , Ի ս կթէ
ինչու զիմանտլիք ւ որք երեին» եղած է զ» ր
կան երկրում եւ երկնքում» ինծ՜ի համար
անհասկնալի է *. Պէտք է բլյար զտե ս անե
լին երն ո ւ.
անտեսանելիները?» :
Ապա'
հէՏորմէ եղեսւլքս ներգործին^ը սերւուելուն հետ կապ չունի դ ա յ լ ստեղծումին
հետ* մենք էակներս
ստեղծուած ենք
'Ոու կողմէն» ներգործութիւնը աղգուէ՛լ
շ է արդի իմաստով ա յլ ս տեղծո լի լ ղօրու.
թեան մը շնորհիւ* յո ւնա բան ն եր գոր ծումը արդէն տառացիօրէն կը
զէն - երկէիա?»ն *. Աւելի անգին' երկար
թւո ւմէն վ^րջ թարգմանութիւնը զյորոց
բիրդ Հ°ր' *էում սիրողին դ է քեղ գոհու
թիւնք մատուցանին?» երկտողը կը վեր
ծանուի զՈր ^եզ սիրող
Հ°^1ԼԳ
^ետ
կանդ ! Գոհութիւն ենք
Գեղ մա տուցում?» : Այս տե ղ այն տսլա ւոր ո ւթի ւնը կը
ս տ ե ղծո լի * որ բո լո ր էակները դ անբաններն ու բանականները Հայր աստըծոյ
հետ կան , տեսակ մը հ ամ ա ս տո ւած ե ան
տես ի լքուէ*. Այս զհետ?»ը խնգրայարոյց է*
էակները Աստ բծոյ հետ են' մօ&տ իմաս
տով դ քո? վը իմաստով *. Ար ար չա դո րծ ո ւթենէն յետոյ զհ ետ?»ը գմուար ընդունելի
քանի որ այլազան թէււր մեկ
նութեանց
դուռ կը բանայ ՝ էւ մասնա
ւորի հ ամ ա ս տո ւածո ւթեան *. Շն որհալիի
համար նման զհետ ութին?» դո յո ւթին
չունի անշուշտ» Շնորհալի
ելըսէդ
որ
զ կենդ անի եւ անկենդան էա կներ ո լ կո 'մէ
վԼեզի եւ. ֊ի եզ սիրուլ
կ^աո֊տքուին
։ի ա ռա տր ո ւթի նն եր?» : Ոանա ստեղծը
կը
պահպանէ Աստուծոյ եւ էակներու տար
բերութիւնը դ որ հետո ըիւնմըչէ, չէր
ալ կրնար ըլլալ՝ քանի որ Գրիստոնէական ս տեղծա պա շտո ւթեան համար էակնեըը երբեք ոչ Հօր , ոչ Որղ1վէն,
ոչ ալ
Հոգիին հետ կան» անոնց տեղ ր
տարբեր է :

չեմ կրնար չնշել քսնէ, մը մեկնաբանական
սիյ ալն եր :
Շնորհալիի տ աղաչալի ական սկզբունք
ները պարտագրած են խիտ , երբեմն հեռագրային դ երբեմհ շատաբան
տողեր :
Գերթուածը հոգեկան ա ր կածա էսն դր ո ւ-

‘Լս՚ըդի ներփայլը

Պ՚տրսլում է միջոցը*.

Աւ^ելի վաը ը խօսելով Ադա մի մեղքին
ու մահուան մասին' ՛Շնորհալի Լլը դրէ*

«Որպէս Սիլամն այն աոաջին,
Այն որ մեղօքն անուանի հին,
Որով մեոաք ամենեքին ,
Եւ կորուստք ըզցանկալին»
Ո'արդմանութի՛նը կը գրէ •

«Ենչպէս Ադամն այն աոաջին,
Այն , որ ւ1եդքով կոչւում է հին ,
Որով եկաւ մահ ամէնքին.
Եւ կորցրեցինք փափագելին • • •»
'իմուաը է հասկնալ թէ էն չո՞ւ զՈրով
մեռանք բոլորս ա
կը դառնայ չէ ղո ք
«Որով եկաւ մահ ամէնքէն?» *. Շնորհալիի
յարակարծային
եւ
անձնա կանաց ո ւած
մտածում՛ը դ որը էւ գէպ քրէւ ս տււն է ա կան
մտածողութեան տեղիքներ էն մին է
կը
կորսնցնէ այս ձեւով այն ոլորտը ուրկէ
կր բխի եւ կը դառնայ ընդհանուր յայ.
տաըարութիւն մը յ Ո՞վ չի դիտեր որ Ա.
դամի մեղքով անդամ մը մեռանք բոլորս՝
մահկանացու եղանք մանգամ ընդմի՚տ՝
թէ ‘"Jt մս'Հը ղըուաե է մեր մարմնին
մէջ,
որ ամէն մահ կը կրկնէ առա ջին
մահը առանց սոսկական կրկնութիւն մը
ըլլալսւ-* «Մ եռանքի ը ձեւական ո՛չ մէկ
եզր ունի , այլ շատ որոշ ել ուղուաե ող.

ծառերը բարձրանում են դ
ա ճ ո ւմ
եւ աճ եցնո լ մ երկինքը դ էս ո բա ցնո ւմ *.
Ար ագրնթ աց ''կ ածանն եբր
մաշում \եւ բաբանկացն ո ւմ են երկիրը
հնացած ղէմքերի ամուլ մորթերի նմանդ
որոնք ւեա շւո ւմ են, մաշւում
եւ
ճնշո ւմ այն նկո ւղ ի օգր դ
որտեղ ամէն շաբաթ հաւաքւում ենք Հ
նարգէլ խաղում դ հայհոյում
եւ փորձում վար շամակով ծածկել
մեր ան ալի ք ուզեղներ\ը դ
որոնք մտածում են ղառէւ նման
եւ դառի հետ միասին բախլում անբնդհատ
մամոապա տ հա լ ելէւն երէւ ւսմա լու թեանը '
^բկ^քէն *.
Ոմ աճող եւ աճեցնող յ էւ շողա թեան *.

Միւճւիխ

բեր գա կան ո ւթիւն մըն է
որ ի յայտ կը
բ^բէ* '‘‘'՛ի՛ ատեն անիկա կը բացայայտէ
էսօսողին տեղը
որ է մահ կանաց ո ւո ւթիլ.
նը *.
«Ց իսուս Որդի^ին այս
թարգմանու
թիւնք
առիթ մը կը ստեղծէ վե ր ս տէւն
կար ղա լո ւ
մ եծահ ա մբաւ
քերթուած ը
Ներսէս Հայրապետին*. Ա պասածս երբեմն
նմաև
վերածումներ է անոնց կարելիու
թիւնն է նոր ո գելու երկին
պա տկե ր ը :
ոչ միայն թարգմանութիւնք չկա
տարեց տյգ դերը -որուն համար չեմ դա
տապարտեր ղայն-դ այլեւ Շնորհալիի երկ[Լ էձ՜ուեցաւ լոմ՜ դոյն : Ազգային դաւաճա
նուիմիւն մը գործած չեմ ըէԼԱէր երբ դի
տել տարէ դ ո ը զՈ ի ս ո լա Որ գի'^» ին համբա
ւը չարդարանար տ յն արմ անիքներ ո վ որո^յց սպասին գրուած Լ բանարուեստը։
Սրբազան քերթուած մը գրելուդ Նարեկ-Բ. չկ.Ր'Լոլ y նոր կերպ ու ոճ
գտնե
լու ակնբաէս՛ ցանկութիւնը շահեկան հար
ցս» գրութիւն մը կը գնէ մ՛եր առջեւդ քա
նի որ ասս,ու ածաբան ո ւթե ան ու դե զար
ուեստի՛ն դ ճշմարտութեան ո լ դեղեց էու
թեան էսնգէբը կը յար ո ւց ա նէ *
խնդիրը
զբաղեցուցած
է Շնորհալիի միտքը եւ
ասոր աբ ձա ւլան գը առկայ է զՈան Հա
ւատոյ?»է, ել զՍ իսուս Որդի»ի յի շա տակար անն ե բ ո ւն մէջ։ Ասիկա այնքան հրա
տապ ԸԷԼալոլ էբ
որքան ունէր անձնա
կան եդր ալդ Ներսէս միացնելով իր մէջ
քերթողն ու
եկեղեցականը*.
Սակայն
տարրս չափս, կան
սնո տիքը որով
զատ
մանած?» է ան գրելդ աւելի զՎայեշչացնե
լու?» համար զճշմարիտ էսօսքը» կը հար
ուածէ քե րթ ո ւածը ներսէն ու դուքսէն ,
ընգհատելով
այղ. իբրեւ իմէ զհոսուն?»
թաւալըդ զայն վերածե լուէ
մանր
կարւուց ո ւած քն ե ր ո վ աճող ու քիչ անդամ տսււլա չա ւէ, ո լիմ ե ան ս եղմէւր ա նէն ղե րծող հո
սանք մը : Հոս — հոն յա՝ջո գո ւէածքե եր կան
անշուշտ, նկատէ, ուհի մ ՛է[՛ջէ՛ն դատաստաեէ, ընդլայնումը*.
Ոտ յց հազարաւոր
տողեր նոյն յանգովդ գրեթէ նոյն շեշտեբով նոյն դարձուածքներով
եւ մանաւանղ. էսօսքէ, նոյև հնարքներով -աստուածաշնչսսկան դրուագ ձ*ը դ ասոր մեկնու
թիւնը եւ ա եձնա կանա ց ումը- որքան
ալ
պայմանական ը//ան , ինչպէս են Հոմեր,
եան ւէե դ ո տ ն եա 1լ1ւ եր ը կամ Տանդէեսւն H
վանկանի տողերը դ իրենց ծա լալի ո լ հե
տապնդած
ծրագրի միջել ան կամք ջեք է,
^եջո3
ը կը րտնան :
խաւիը դ
Հիզբ î
։ՂԸկՈլձն ու լարումը որոնք անհրսւմեշտ
են ընդարձակ քերթուածի մփդ ասոր ընթաՅմԸ նորելուդ այլազանելուդ խթանե
լու համար , կը պակսին Շն որհա լիի գր.

րեթէ բոլոր բնգարձա կ քերթուածներուն՝.
Կառուցման տյգ թերին շատ աւելի նուաղ
լս ել[, սլիտէ, բլլտր դ եթէ հրատարակիչ,
^ւեբը յարգէ ին քերթուածին երկտող տու
ներ ր դ անոր ընթացքին չվերադրեուէ դընացք մը որ իրը չէ :
Աարգ տյս անապատէն ‘է^ջ ուէասիս
մը գտած ԸԷ[ա[ՈԼ- հտճո յքը կ} ունենա յ երր
ձեռքը կ՚առնէ նոյն բանաստեղծին տաղերը փտմագիրքն ու ծ է ս ը զար գար ո ^(3) յ
Ս աճա էս նոյն ութոտան ի ոտանաւորն է]
նո յն սլա տ կերն ե րն ու հաւատքի ջերմութէ1Լ?նըդ սա կա յն անջրպետ մը կը բամնկ
զԱշխտրհ ամենայն?»ըդ
զԱռաւօտ Լու*
սոյ?»ն դ «Այսօր Աչեճառը?» (4) «նտյեԱ1ց u[’‘
րով?»ը եւ միւսներ ըդ փառասիրուած քեր
թուածներէն :
Ո t-թո տանի
ոտանաւորի
պատմողական
առաքինութիւեներըդ դ11’
նէ այնպէս ինչպէս ի ւր աց ո ւած է այղ t՛տան ա լորը մեր մատենագիր բանաստեղծ
ներուն կողմէ դ առասպել են ինչպէս Pn’
լոր տ յն բաները որ քիչ անդամ լրէՈԼ'
թեամբ քննած կ'Ըէէաեք բայՅ''' աԼ,ս^’
գսյթի ու֊ սովորոյթէւ ումով կը կրփ՚եէ՛^ ՝
Այգ տա զեր ուն ճ կո ւե ո ւթի ւնը դ ռիթմա
յին նրբութիւ1րներ\ը այնքան հաշտ երդուՈԼ
աղօթքէ, ներքին տրամաբանութեանդ ար
գիւնք են հաւանաբար այն տենդոտ
’h ա ս իր ուէմեան որով բանաստեղծ Հայե
պետը դրած է յս^որ գաբար իր
էթ1
սանութիւն?»ը դ զ Ողբ Եգեսիոյ?»ն դ «/*
Հալա տո յ»ն ու զ3իսու-ս Ոբդթ^'
ԳՐ* ՊՈԼՏԵԱն
(1) Ապոդոն հրատարակչութիւ֊ն,
ւան 1991, 224 էջ : Խմբագիրներ 3՛ Ս "՛է
սիս , Ազատ Յոզոյեան:
(2) Հայր Սլաւ p արգմտնութիւն մը տուա
,
տական ամբողջ սարիքով, տես Jésus

Unique du Père,

Sources

Chrétienn

N° 203, Paris 1973.
(3) Ուրիշ աղուոր խումբ մը կն Կ’ ’

մեն այն կտորները “P
Քէօշկէրեան,
տես UPuI?
Տաղեր ու Գանձեր, Երեւան 19»< •
(4) Այս քերթուածը կու q«*J
լատոյ»էն եւ «Յիսուս Որդի»*7 ’

դէն (տես և- Շնորհալիի û 1
Վենետիկ 1975, էջ 93-94), սԱԼև,լ1ս1ն

Fonds A.R.A.M

«8 ԱՈ-ԱՋ

ՄԻՏ փ ’ Ե Ւ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

----

HllE

(Շար. Ա- էջէն)

լ իչածսւի
տափաստանէն
յուլօրէն
ստուտկփ մը. ծանօթ բնանկարի
ք. զսեթէ սովորական մէկ անկիւնը չէ՞

յ «Դու-ն. մէյ մըն ալ հիմա գնաՀտես
ճ աննման գիլզը : Անվնաս մնացած
իւր մո անգամ չես կրնար գտնել - հողէն
? Ուչ ծաո մը կայ , ոչ ալ կուզ սարփի,
(պ մը- ^ի/(Դ: Կանանչ կուոքը պաշ.
Հ ազան կարն ժամանակի մէջ աւյերա.
Ա փրածեը է գիլզը: Կերեր, մսխեր
ո՛ ցամ՛քեցուցեր է բոլոր բարիքներուն
սպբիւրը : Պատրաստը ուտողին լեոն իսկ
փրաւհր: 11 լ այն վարպետ մշակներուն,
4 ապրած - վայելած ծերուկներուն
թափուած արիւնէն առաջ , սկսեր է հողը
յպւնալ- գիւղին մէջ ոչ բարիք, ոչ օրհ.
Արիւն է մնացեր • • •» ({-£ 50) :
Լէխսւթ՚ևերով
թաղը սուտերու րա.
րլաըսումին մ տա հոդութեամր , հե աըզ.
'հաէ կ՚անտեսէ հէքեաթին կանոններ ը.
(այրերը անուն ու հերոսները դէմք կը
,տանան. աւանդը
մշուշներէն
զտուած

վ"'ր կ սլա հոլանուի :
«Վախկոտ, մարգ չկայ , կը դո չէ մամի,
(լ, մոռցած հէքեաթ - մեկնակէտը, կա.
րկի րան է որ վախկոտ ըլլան այն մար.
գիկը սլանք Մուսա լերան վրայ 40 օր
ծառացան-. անոնք՝ որոնք թքնելու նմա.
Տալ հայեացքներ սեւեոելով իրենց պա.
ասնռցը երկարեցին զահինին» (փ£ 63) :
Անուն կը
հադուին տեղերն ալ . «Կոր.
ճայք գիւղը կը պատկանէր դեզին կուռ
քի! երկրպագող ցեղին» (էջ 79):

Անժամանակութիւնն ալ կը լքէ մամի,
իւն սլատումը.
«<յ՝ամանակը ես ի՞նչ.

սլէս գիտնամ, մանչս: Ես թ՜ուականներէ

ջան չեմ հասկնար: Մեր ցաւերը մենք
ftp ուղեղին մէջ կը քանդակենք,
մյեր
ւնզութ-իւնները կը րանինք մեր մազի թ՜ե.
լհյաւն մէջ : Երկրորդ սովը կը զուգագի.
զի հօրդ զինուորութեան տարիներուն» :
l-այղ ան դիտէ մա մ'ան ա կ/Հ , դի տ է սահ.
‘անել զայն երր աւարտած է հէքեաթին

«Անձրեւներով կրկին ու կրկին
կ լացուի անմեղներու վէրքը •
անոնց
արիւնը ամէն տարի նոյն շրջանին այս
աոուակին խառնուելով կը հոսի : Շուրջ
յիսուն ւոարիէ ի վեր ւսն ամէն տարի
կարմիր արիւն կը հոսի : Ուրեմն , վէրքը
(իփակոլիը. չի սպիանար: Ու այնքան
ատեն պւ այդ առուակը հոսի , առուակ,
կ հոսին, եթ-է նոյնիսկ հազարամեակ
կանցնի, այս վէրքը պիտի չսպիա.
Կ» (էչ 77) :

Զաւակս , այս կոտորածը, այս զու.
1։լ՝կ} աքսորին որպէս սկիզթ նշուած թ-ը-

֊մլանէն լ . շ, տարի

առաջ սկսած

ու.

1 ■ 10 տարի տեւած է : • • • Դուն կարեւո.

քարիւն մի' տար անոնց որոնք այսօր ամզիոնհերէ գայլի աւետարան կը կարըմ!: Մենք այս րոլորը ապրեցանք, այս
քս1ոըին ականատեսներն ինք, զո՞վ կը

Կոտորածի շրջանին , սա դրախտային
երկրադունտին մէկ անկիւնը ուր անմա
հական ջո ւր եր կը կարկաչէին ու ան տա ռներուն մէջ գայլ ու թռչուն խայտալով կը
ճռուողէին , դեղին կո ւռքին երկրպագող
ներու գիւղի մը ամբողջ բնա կչո ւթի ւնը
խանձարուրի երախաներէն մինչեւ ձեռքի
ցուպին
յենած ծերուկները, բոլորն ալ
հ.Ը Հարդեն-. Միայն քոյր . եղբայր մը կր
յաջողին փրկուիլ այդ. անգութներուն
ձեռքէն ու դէպի սարերը փախչիլ յ Մ եծր
ադՀնակ մ\ըն է .
Մարալը .
իսկ փոքրը
տասը տար ու մանչուկ մը $իդրանր։
Երր մայրը՝ հայրը՝ հօրեղբայրներն ու
ii օրաքո յրն\երը Համոյի ո ր ղի Շէմոյին ու
անոր ֆ է~տ ա յիներո ւն ՝կողմէ օր ցերեկով
տապարնեբով ՝ սակր երով կր կոտորուին ՝
ապրած սարսափէն ՝
Տիգրանին յեղուն
կր կա պո ւի : Ոչ դէպքերուն ընթացքին ՝
աԼ անկէ ետք անոր բերն էն վանկ մը
դուրս կուգայ։ Ո՛չ 'կրնայ լալ՝ ոչ ալ խօսիլ > Ղ*ալով Մ արալին ՝ 13 տարեկան
է •• * ։ Եւ որովհետեւ ա ղվի կն,ե րը արբո ւնքի շրջանին շատ արադ կ' աճ ին ՝ Ս արա լ
եղբօրմէն շատ աւելի մեծ 1լ երեւի։ Հա
սա կր Տիգոյին հասակին
դրեթէ 'կրկինն
Զե՛ր կա րեմ • դիւղի արհաւիրքէն Ս արա լ
եւս կը քարանայ ♦ սա կա յն շուտով ինքղինքը դտնելո վ 1լ ա ռնէ Տիդ րանր ու գԽղին ետեւի լերան
կո ղր բոնելո '/ կ^Ւ՚լը
կը դնեն ։
Շ էմոն ստացուածքը
կր կնա պա տ կելո ւ
կիրքէե տարուած ՝
արիւնս/կալած աչքե
րով շուն մըն է > Ան ոնց մ է հետք չձգելու՝
անրնց ցեղը անհետ ջնջելու նպատակով
օրօրոցի մանկի կներն անդամ կը կոտորէ ։
Շէն ու ծաղկուն գիլ-ղը մամ ո լան մը ձ էջ
ս պանդանոg ի կը վերա ծուի ։ Սշահիճներ ը
աճապարանքով զոհերը համրելէ ետք անմիջասլէս կը նկատեն Որ երկու դիակ կը
պակսի յ
Երկու երախայ
Ա արայն ու
Տի դրանը հոն չե՛ն ։ Ու այդ պահէն ձա
գուկները կը դառնան կաքաւ՝ Շէմ ոյենք
որսորդ ՝ կր սկսի հարսծանքը :
Տիգրան համր մանչուկ մըն է ) լեզուն
կապ ինկած ։ Ե* առի կեղեւներ կրծելո վ ՝
խոտի արմատներ ուտելս վ, ձեռքը քրոջը
ձեռքին՝ մէջ՝ անդադար կը շչ՚ջի • Խեղճ
Ա արալը ոչ ճամբայ դիտէ ՝ ոչ ու յդ վայ
րերուն ծանօթ է» մէկ լեռնէն կ՚երթայ
դէպի միւսը։էման երեք օր ու դի շեր ) դայլ ոլ թըռչուն իոկ կը գթան ու չեն դպչիր ույս բա
լիկներում ։ Երրորդ օրէն ետք ադա յորդի
Շ էմ ոն ու իր ալազա կները մայռի մը տակ
ձա դո ւկն եր ո ւն հետքը կը դտնեն : Մ արալ
երբ թաւ պեխերով հսկայ այդ մարզիկը
իր դէմը ՝կը տեսնէ ՝
կը սկսի հեկեկա լ յ
Տիգրան ոչ բառ մը կը հանէ բերն էն՝ ոչ
ալ աչքէն արցունքի կաթիլ մը կ՚իյնայ :
Ան,չտրձ- , տնծսլտ ո ւն կր նայի :
Մարալ
անսահման վի շտ ո վ կուլայ- Համենք երա
խա յ ենք , մեզ մթ սպաննէք» կը պաղատի ։
«Տիգրան ինձմէ ալ փոքր է - եթէ չէք հա
ւատար, հօրարներուս հարցուցէք, երկու
զիչերը մէկ
տակաւին անկողինը կը
թըջէ • • •» ։
Շէմօ իր կեռ թուրը այնպէս մը կը շա
չեցնէ որ Տիգրանին մարմինը դլուխէն
մինչեւ պորտը երկուքի կր ճեղքուի -. Եր-

կին^յ իսկ չի հանդուրմեր այս անդթութեան • եր կն ա կամարը փուլ կո ւդայ յան
կարծ։ Տեղատարափ ՝
շանթ ու կայծակ
տեղալ կը սկսին։ փիչխէն մինչեւ պորտը
մարմինը ճեղքս ւած տղեկին արիւնն իոկ
չի գիտնա ր թէ ո՛ր կողմ հոսի ։ Անբարբառ
ման ո լկին՝ բերն էն միակ հառաչանք մը կը
թռչի . Հո՜ւյյյ ...» : Մի միայն Հո՜ւյյյ ...»
Դե 1,ա1՛ սիրող տատրակներուՆ մըրմունջին պէ ս ։ Ա արալ եղբորը երկու կըաոր եղած դէմքը ափերուն մէջ առած՝
չի ղի տեր ո՛ր մէկ երե սր կո ւրծքին սեղ
մել . կուլայ՝ !լ ա զա ղակէ ։
ftfե ղ ճ
ադI1

ջընակը դէմքը եղբօրը արիւնով թաթվա
լուն ՝ կը նուաղի : Այն պահ ուն ևրբ Շ է ձօ
կը պա տ րա ս տ ո ւի թուրը անդամ մըհ ալ
շաչեցնել՝ մշակներուն մեծաւորը ծու wz/,
կուգայ անոր առջեւ ու կը պաղատի •
հ-Աղա յ արի՛ աղաս ՝ ես թեկնածու եմ այս
աղջկան . կհուզեմ մեր կրօնքին բե<ր ե լ
զինքը ու բարիք գործել ։ Շ ո՛ւնդ ՛ըլլամ ՝
աղա՛ ՝ այսքան տարիէ ի վեր ձեր դրան
մարզն եմ ՝ ձեր ոչ
մէկ խ°ոքը եյրելհել
տուի ...» յ
Անկէ ետք
Աարա լին անունը վըլլա յ
Սուլթան* պատանի հրոսակին մշակնե
րու մեծա լոր Ւ զզէ տտինի ելինը կը դառ
նայ։ Աայբը՝ հայրը՝ ընկերները մէկդի՝
ամբողջ կեանքին րնթաց քին Աուլթան չի
կրնար մո ոնա լ իր փոքր եղբայրը
Տիգբանը ։ Ա եռն ելէ առաջ անոր բերն էն թ'ըռած հառաչանքը չի լռեյւ Սուլթանին ակ անջնե բ ո ւե մ էջ ։
Տարիներ ՝ տասնամեակներ իրարու կը
յաջո բզեն։ Սուլթան այլեւս հինդ գաւկի
մայր ՝ մփջին տ ա ր ի քի կին մըն է * Մա
զերը ալեւորած են ՝
սակայն միշտ կը
փղձկի երբ
ս ի րուըտող
տատրա կնեբու
մրմունջ լսէ'*
Անոնց
սիրաբանութիւնը
Տիգրանը կը յիշեցնէ իրեն :
Շ[՛ջանին մէջ ափ մր հող չէ մնացած
որ Շէմ ս յթէ չպատկանի* իսկ թ՛^ դմկամ
ծերունի մը կր դառնայ լ Սատ կա ծ հօրմէն
մա ռանդած հարստութիւնն ու փ առքը
բոլոր դաւերով ՝ խաբղձախութիւններ ով
հետզհետէ կը ւիոխանցէ զաւակներուն ։
^ի թ բները իր չո ր ս կին եր ո ւն ծոցը կ ան
ցընէ որոնցմէ երկուքը
դեղին կուռքին
եբկր պա գո զն եր էն են •
իս\կ ս ի ր աբան ո ւթեն է աղատ մնացած մ ամանակը պտոյտ
ներու. եւ որսի կր արամադրէ ։
կարճ էեամանակ ետք վըայ կէ հասնի
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Մա յրս միջամտելով' «պատմէ՛ , վըս է ,
երկրորդ սովն ալ պատմէ որ սորվի '• Պատ
մէ՛ ՝ ո րպէ սղի գիտնայ թէ ի՛նչ նեղութիւններ կրեցինք»։
Տեսնելով որ մայրս ապրած է երկրորդ
սովի շրջանը՝ կը դառնամ իրեն* յերկ
րորդ ԱՈվ_Ը
րբ էր մայրիկ»։
«Ես մա մանա կը դիտմմմ ՝ մանչս • թոսսկաններէ քան չեմ հասկնար -. Մեր ցաւե
րը մենք մեր ուղեղին մէջ կը քանդակենք ,
մեր նեղութիւնները կը բանենք մեր մազի
թելերուն մէջ-. Եըկր-րդ ոովը հօրդ զինլորոսթեան տարիներուն կը ղուղա դիպի :
Այն ատեն էր երբ երկու աշխարհներս,
մկջ ալ Աււնմուրաղ մնայիք ա յդ 10ու լսուլթանը
ինքզինքը — մեղա յ , մեղա յ
Աստուծոյ տեղ դրած
էր ՛■ Պատառ մը
հացի համար մենք
մեզ միայն չծախե-

ր^ենեիմա» (էջ 95) :
^^ումներուն
հերոսներր
«կանանչ
երկրսլ աղո զներ»
ու «դեղթ
1՝Աւթ[ւն երկրպաղՈրյներ^ չեն միայն
Տքան են՝ Միսաք՝
Մ հեր՝
Տտրօն
Երմա՝
Սիմոն։ Ունկնդիրի
‘'՚ տ թ ի ա շիրար հին մէջ մոլորած մնա
՚ ՈԼ 1սաղր կորսնցնելուն վախով՝ ձտ
ք^անի կր մօտենայ պատումին
կծի
՝այ պա տ ո ււ
՜եւ
ri լեւ
՚յր/՚ն, ս յնքան ե ՛ալ ելղնէ
'fl!՝ «Օր մըն ալ ”մեր պատմութիւնը Ե

ւ^րուն սկսսւծ է” կը գոչէ Տարօն անու
f æugi մը, ընդմիջելով Սիմոն վարդս
jl “'ին հնազանդութեան քարոզը,- «”այո/
։1ր՝լԱ1^Ու ^’ԲՈսլսմարտո՛վ ու մեր այրու
1՚ն գիւտով”» (էջ 74) ,

խ
(

ա թն եր „
աւանդի
հան ղաման,
լեչաոլի յա ակասլէ ս անուղղակի
Մականով մը որ նոյն կէտին վրայ

ե

(Ա ■ 'ւ'^Ո։՝ք^ ոկիզրն ու աւարտը : Առա.
«ճաշի հէքևաթ»ին պաԼ կաւար տի հետ՛եւեալ տողերով-

«կանանչ կուռքին երկրպագողներու ցե
ղէն Ռէնօն («ք կայսր - ""•-լթսւնին Գինոլորականներուն դրդումներու

յորձան,

քին անձնատուր' կը պատրաստուի ս ըրած տապարովը գլխատել իր բարեկամ
Աւօն) մինչ արցունքոտ աչքերով կը դի
տէր հարազատ ընկերոջ պարանոցը, այս
վերջինս կր կրկնէ՛ մի' մոռնար, ընկերչըլլսմյ որ մոռնաս- մենք նախաճաշը ե.
ղանք, դուք'
կէսօրուան նաշը պիտի
դառնաք» :
գրքոյկին վերջին
կ'աւաւրաի
ւած սպանդին դոհունակութեամր
տայայտուի
կանանչ
կուռքին
ղու ■ հրամանատարին
ճառով.

մը եւս ցոյց տուիք որ չկա՜յ
ի հերոսութիւն, հայրենիքին ու
իրոյն: Ջիր իւրաքանչիւրին աչ.

քէրը կը համբուրեմ: Ենչպէս կ՚ըսեն
գերմանական կրծքանշաններով մեր զին.
ոլորականները,
մեծայարգ երամանա,
տար Ստուերասուլթանները, սրեցէ՛ք ծեր
թուրերը, ո՛վ քաջեր- "ծօ՚՚երուն հաշիւը
մաքրեցինք, կարգը հասած է "լօ՚՚ե.
րուն--.» (էջ 103):
Հանգոյցի այս կէաին
վրայ կը լռէ
մամիկը • ա՛լ
գաղտնիք չունի , ոչ
ալ
հմայք, սուտը հէքեաթով բացայայտե
լու խաղը-. 'Լերջ գտած է
անիրականին
միջնորդութիւնը , քանի որ ներկան
կը
դրէ «լօ»երուն հաչուեյարդարին
ամէն
մէկ մանր ամա սնութիւն ը : Ու այՂ' -*աչ.
ուեյարդարին ւեխռր ին մէջ տակաւին Տ է ք-
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ցվնք : Ս սվը <, թ շս ւառո ւթէ ւնը անպատ —
մեթ, չափերու
հաս՛ած էխն î Շերտ ձ*ը
հացէւ հ՛ամբար փռւռերուն դռն՚երոլն առջեւ
էեամերով կը սսլասէ թեք ու վերջաւորռւթեան ՝ կուտակուած ա՚մեհվ բաղւքութեա^ր
զայե լման չէթեք կրնար դուրս հա^ել ։ Հրա պար ակին վբ\այ կբամ մը ցսր են
չէիր
կրնար
ճարել։
/// ո ւ լս ո լլթ անը
հ ունձքը դեռ չքաղուած տէր կ'1ըյյար
անոր : Երեն հաւատարիմ պաշտօնեաներոմն՝ զին ոլորներուն համար կը մթերէր
զայն։ Մինչ մ ենք ան օթութենէ ոլմասպառ
կը հեծէինք՝
RJ ո ւլս ո ւլթանին մարզիկը
կտրօններով ղնուած 1էլ~զԸ_)
կերպասը՝
սեւ սակարանի տասն՝ապատիկ դիներով կբ
ծախ էին մեղի յ ԵնչեՀր չտեսանք ՝ ինչե^ր
չքաշ եցինք * * * ։
Մա՛կաբոյծներու ՛արշաւանքին ենթար
կուած էինք - քոսէ վարակոլածնեբու թիւ
չկար։
Գերեզմանատուներուն մէջ մ անկսլկան շիրիմներ էն ազասւ
տերլ չմնաց :
թէ-ով պատ եցին ամբողջ մողովռլրդը* այս անգամ ալ մարդիկ անոր
պատճառով չարչարուեցան։ Սանկ ն՚անմք
մա մանա կ չէ՝ մանչս ՝ ամբ ո ղ ջ չորս տարի
խ եր երնի ս անի ծ ո ւեցա լ » :
մայրս ՝կը շարունակէ
երկրորդ
ս ո վին պ ատ մո ւթի ւն ր ՝
ւի ե րա դա ռնանք
մամի կի ս հէքեա թին.
Այո՛ ՝
երկրորդ սովի մամանւակն էր*
Շէմօ կոչուած շան՛ին ու իր շան ձադերան ո ւբաիս ո ւթի ւնր
տեղը վԸէէա J ան
շուշտ ՝ որովհետեւ երբ տակաւին հ ո ւնձքբ
քաղուած իսկ չէ \ ամբողջ բերքր իսոստա
ցած են ի] ո ւլս ո ւլթ անին ։
Ո ւրի շ փ՝աբա 
լոններ ո ւ հհ տ նորանոր պատ երազմնհր ու
վտանգին առջեւ
Jfj ո ւլս ո ւլթանը
առատ
ասլրանք կը մթերէ։ Աովն ու թշուառու
թի ւնը անգամ մը եւս աղքատ ին՝ տնան
կին իսերր 1լ անիծեն : fj ե ղ ճ ո ւթի ւնը չափ ՝
սահման չունենար։ ]j ու լս ո ւ լթանը կըտրօններով ի*֊ղ\ կա իմ ու այլ ապրանքներ
րամնել կուտայ միայն իր պաշտօնեանեբուն :
Երեկոյ մը Ս ո ւլթան ջո ւր բեր ելու կերթայ ջրհոր էն որ գիւղէն վեր բարձունքի
մը վրա հ կր դտնուի : Ջուրը ալանա կին
բեռցնելէ առաջ էլուղէ պահ մր նստիլ ու
հ անդչիլ : վերեւի ձորէն իջած հ ո վը ՝այհպէ ս նրբօրէն ձլ օրօրէ հասկերը որ Սու/—
թան չի կրնա ր }_դԼտ^Լ :
պա
հո ւն հորին բերանը եզերող քարին վրայ
երկու տատրակ կը թառին ու կը սկսին
«ո՜չյյլ ""‘.l.l.l»
կանչելով
դարպասել
իրար : Ան միջա պէ ս որ ղանոնք կը լսէ ՝
Ա ո լլթանին դէմքը ՛արց ունքով 1լ ողողուի ։
*Լիշաը մոռնալու
համար կրկին
դէպի
ցորենի արտը կը դառնայ : Աակայն ՝ Տիղբանին ճեղքո ւած մարմինը չան հ ետանար
աչքին ածելէն : Անոր
արիւնաթաթախ
դէմքը հաս կեր ուն հետ !լ օրօր ուի ։
Այդ
հ ո ւնձքը իրենց ճակտի քրտինքն է ՝ իրենց
վաստակը * * * ու խեբը պի՛տի չտեսնեն ։
Աստուծոյ փորձանք սովը կրկ[ն դուռներ
կը բախէ : Շ էմ օ ազան . . ♦ : Տատրակները
1լը շար ո ւնա կեն
սիրուըտիլ
«ոՀ ւյյյ ՝
ոՀւյյյ»։ Մինչեւ, պորտը ճեղքուած մար
մինը Տիդրանին » • • : Սուլթանին կուրծ
քէն որպէս դառն բողոք հառաչանք մը կ/լ
բարձրանայ դէպի երկինք։ «ԱՀխ ՝ Տիդօ՝
օր ու ա ր եւէ ղր կո ւած ձագու կ» • • • : Արի ւնն իսկ չգիտցաւ ոՆք հոսիլ* • * : Հաս
կերը ոսկիի դոյնով յուլօբէն \!լ օրօրուին։
Մէկէն Սո ւլթան
կայծհանը
բռնած ՝
արտին մէջ կր տես նէ ինքղինք։ Կր տեսնէ
իր մատներր որոնք յանկարծ կայծհանը
էէ1 վ'ս,՜ւ^րն ու բոցերր կը ղր՛կեն հասկերը։
Աո ւլթան 1լր տեսնէ որ արց ունքոտ աչքերով չար մպիտ մը ՚ կ} ո՛ւնենա՛յ ։ Կ ամաg ո ւ կ
մը աւանակին ետեւ էն ղխ ղ կ'[՚ջխէ :
Յսւնկարծ խոլճսոպ մրւսդմո ։ կ — աղա—
ղակ ՚մ\ը ծայր ելուտայ-. Կփւղփ ամբողջ
բնսսկչութխնբ մանդաղնեբով, բահերով
արտերը կը լեցուի. Շ է ձօ աղան գլուխը
կորսնցուցած հոս հոն կր վազվզէ.. Սուլ
թան , թեքն իսկ , բթացած մանգաղ մր
խլած, հրդեհը մարելու, կը փութայ , մինչ
լաչակին տակ պահուած դէ՚^քւ՛ մանրիկ
մսլիտներով կը լուսաւորուի : P'">jg , կ'“րելի՞ բան է ճրղեհը մարել՛. Հովը, սիրական հ ո վր այնպէս մը կը մտրակէ բո
ցերը որ անկարելի կ՝՝րլյ>ոյ մարդու ոտ
քով հասն իլ անոնց : ՇՀմօ տղա արցունքոտ
աչքերով դրեթէ կը պաղատի ծառաներուն
որ մարեն հրդեհը-. «Այս
երկրորղն էեթէ նորէն չկարենամ բերքս Ս ո ւլթանխ։
հասցնել, խերս կ'անիծ է» :
Ջագուկս ,
նոյն այդ
Սուլթանը այղ
օրէն ի վեր ալ արցունք չի թափեր տատ—
րակներու սիրաբանութեան :

«Մամիկիս Հէքեաթները»
Սէրտար ճան , 1991 Պոլիս

ե՜տ թասաց թե տեղ էևայ ՛■
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les Croîs Mac
ou l'homme-machine contemporain
L’homme-machine a alimenté la fable
et la philosophie, il pénètre aujourd’hui
le quotidien, sous-tend de diverses façons
l’image de l’homme contemporain, tantôt
transmuté en houle informe, tantôt pro
jeté dans la machine ou retrouvant encore
une source cathartique dans un
héros
sportif. De l’androgyne d’Aristophane à
l’Unheimliche
hoffmanno-freudien,
en
passant par la Mettrie, ce rapport ambi
valent, cet entrelacement de la répétition
mécanique et du vivant a essentielle
ment été envisagé sur le mode métapho
rique.. Il semble cependant que le rap
port du corps avec la machine repose tout
autant sur un processus métonymique, que
nous tenterons d’éclairer par trois exem
ples, trois
types
d’hommes-machines
cjontemporains, qui ressortissënt à trois
types de mac, Macdonald’s, Mc Enroe et
Macintosh.
D’emblée, ՝le préfixe patronyme «Mac»
manifeste une valeur
auto-référentielle
et métonymique, en ce que, d’un part,
il signifie homme,
«man»_
et que,
d’autre part une fois le contexte connu
(alimentation, sport, informatique), dans
les trois cas dont il est ici question, le
préfixe suffit à signifier l’entièreté
du
nom. Tout le monde comprend à demimot ce qui montre le pouvoir communi
cationnel et universalisant que détient ce
demi nom, «mac», l’homme. Ce pouvoir
communicationnel se trouve en
outre
intensifié par le fait que le terme «mac»
ne manque pas d’évoquer, tant en fran
çais qu’en anglais, un certain genre de
commerce — qui se rapporte justement
aux corps — et, plus généralement, la
vente (1).

MACDONALD’S : LA FABRIQUE
DES CORPS
Les Macdonald’s forment une chaîne in
ternationale qui se soutient d’un travail
à la chaîne et se développe sur diffé
rents plans : spatial, organique, rituel, es
thétique. Macdonald’s s’installe partout,
mais pas n’importe où. Il marque son ter
ritoire, tatoue l’espace avec son logotype,
un grand M jaune aux formes arrondies
se détachant sur un fond
rouge. Exté
rieurement,
le Macdonald’s fonctionne
comme point de repère et de rencontre, il
devient le familier à l’étranger, le connu
dans l’inconnu.. Même si on le déteste, on
sait qu’il ne recèle pas de surprise, il
propose, partout, une nourriture informe,
de façon rapide et pour un prix modi
que (ou se voulant tel). Le décor intérieur
adopte en général le mélange ou la jux
taposition des deux couleurs primaires
du logotype, qui trouve encore son équi
valent chromatique dans la juxtaposition
du pain (jaune) et de la viande (rouge)
et dans ce qui accompagne la plupart du
temps cet aliment de base, la frite (jaune)
et le ketchup (rouge).
L’ensemble de
toutes ces composantes primaires, comme
les couleurs jaune et rouge, ou le pain et
la pomme de terre, ou même la sonorité
du mot «mac», colorée de rouge (2), crée
un environnement sensoriel primaire ou
primitif, en correspondance avec un corps
(re)devenu primaire. Un corps à la fois
éveillé et apaisé, d’une part, par la lumi
nosité des couleurs et, d’autre part, par
la substance spongieuse du
hamburger
qui correspond, en termes cartésiens, à
la modération, c’est-à-dire aussi, à la
moyenne, soit encore, à ce qui ressortit
à la masse. La modération caractérise cha
que sens,
elle existe dans les couleurs,
la musique et l’alimentation : «entre les
couleurs, la verte qui consiste en l’action
la plus modérée (qu’on peut nommer par
analogie la proportion d’un à deux), est
comme l’octave entre les consonances de
la musique, ou le pain entre les viandes
que l’on mange, c’est-à-dire celle qui est
la plus universallement agréable»
(3).
Macdonald’s offre donc le plaisir de la
modération
dans l’aliment spongieux
mais a compensé l’inertie découlant de
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l’apaisement excessif par le choix des
couleurs vives, stimulantes, en accord tant
avec le besoin de vitesse qu’avec le plai
sir infantile.
Le corps dans un Macdonald’s ne per
çoit que deux couleurs chaudes qui lui
signalent le seul but de sa présence, la
combustion des aliments, leur cuisson dans
l’estomac. Les formes arrondies du logo
type, le caractère fonctionnel des chaises
moulantes et des tables glissantes, collées
ensemble et collant de façon inamovible
au corps, forment un tout agglutiné, une
masse, la version aggrandie du hambur
ger. Et le corps en ingurgitant
les ali
ments de base, farineux et féculent, se
transmute peu à peu en hamburger, ap
paraît comme un morceau de viande enve
loppé d’un gros pain mou. Un corps in
forme, un non-corps.
La présence du corps se trouverait trans
férée dans le hamburger, version indus
trielle et immanentisée de l’hostie
que
chacun attend, en file, de recevoir des
mains de l’officiant. C’est sans
doute
en tablant sur la rapidité que Macdonald’s
parvient à l’efficacité et à l’affectivité du
monde religieux, le rythme
du service

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
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calquant ici la performativité de l’énon
ciation de la formule eucharistique (4).
Seule une extrême vitesse autorise Mac
donald’s à rivaliser avec le monde de la
transcendance, seule la performence abo
lit le temps de la transformation et per
met une mise en présence instantanée.
Ceci est votre corps. Les clients de Mac
donald’s communient, ils s’auto et s’ent
redévorent, pour régénérer sans fin la
grande masse informe.
Au demeurant,
c’est le même terme, «fast», qui indique
la vitesse et la performence du système
(«fast food») et qui, dans la sphère reli
gieuse, signifie l’abstinence. Le caractère
sacré du Macdonald’s se trouve en outre
renforcé par le nom même qui se rapporte
à une maladie et au pouvoir guérisseur
du toucher magique (le chef thaumaturge)
attribué aux familles Macdonalds (5).
Dans cet univers primaire et primitif
subtilement
ritualisé et
sacralisé, le
Macdonald’s joue en quelque sorte le rôle
du «mageiros» grec. Le «mag» des An
ciens assurait simultanément les fonctions
de «boucher— cuisinier
sacrificateur»,
dont
l’arme,
la «makhiara»,
l’égor
geoir (6) faisait l’objet d’un rituel visant
à le faire disparaître,
à l’occulter.
Le
mac d’aujourd’hui rassemble les masses,
il présente, de façon rituelle et univer
selle, une viande dont l’aspect
informe
et la texture
spongieuse cherchent
à
faire oublier au consommateur qu’il in
gère son corps. Avec le hamburger, plat,
rond, dégoulinant, il ne faut
plus de
couteau pour manger la viande, plus de
couverts. Le décor asceptisé et moderne,
l’efficacité industrielle,
cachent
donc,
sous le masque de la civilisation, l’aboli
tion des manières de table et le retour
d’une violence orgiaque ou sacrificielle
présente dans le contact direct et primitif
qui s’établit désormais entre le corps et là
nourriture..

MC ENROE : LA MACHINE DEVOREE
Mc Enroe se démarque
des
autres
joueurs de tennis en ce qu’il est caracté
risé par l’excès. Si d’autres vedettes du
monde du tennis peuvent accéder à la
singularité par leur performence ou leur
extravagances, Mc Enroe
reste le seul
(jusqu’à Agassi)
à être décrit
comme
un enfant terrible, un «wild kid».
Il
déborde, un peu comme le hamburger et
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va, comme ce dernier, offrir à l’homme
contemporain l’image et l’atmosphère du
moi infantile. D’emblée, et ce n’est sans
doute pas par hasard, le tennisman s’est
vu attribué le nom du célèbre hambur
ger, «Big Mac». Grâce à ses excès, Mc
Enroe dépasse le statut de l’homme et du
sportif, il laisse éclater en lui
quelque
chose qui déborde,
une force qui est
celle de la colère et qui rappelle l’atti
tude d’un enfant, aux antipodes du «fairplay». Mc Enroe, c’est l’homme au stade
primaire, le héros (la sonorité du nom
«Enroe» nous convie à faire cette associa
tion), un héros colérique et infantile qui
exhibe son échec, trahit sa vanité blessée
et se révèle, par là-même, comme
un
«casseur de raquettes»,
ainsi qu’on le
disait au XVIIe siècle (7),. Ce tempéra
ment colérique
engendre une certaine
sympathie, car, de tous temps, ou
du
moins depuis Aristote, le colérique fait
montre de bonté, de vivacité et son âme
se détache de toute servilité (8). Pour
Descartes également, l’extérorisation ra
pide de la colère signale la bonté de l’in
dividu, sa capacité d’amour (9).
Et si
Kant ne paraît pas sympathiser beaucoup
avec le tempérament colérique, avec ce
type d’homme «ardent» et instable, do
miné par le «désir des honneurs» (10),
il le rattache néanmoins à l’esthétique du
sublime : «Toute affection du genre vi
goureux (celui qui éveille la conscience
de nos forces, de vaincre toute résistance)
{animi strenui) est
esthétiquement su
blime, par exemple la colère, ou même le
désespoir (le désespoir révolté, non pas
le désespoir découragé)» (11). Mc Enroe,
héros sportif, est davantage qu’une ma
chine musclée, une «fabrica»
du XXe
siècle. Il réunit les qualités de son excès
tempéramental et détient, en
tant que
«casseur de raquettes», un pouvoir cathar
tique essentiel permettant au public de
satisfaire ses
pulsions agressives infan
tiles (12). Et si le wild kid agresse son
ptiblic, celu-ci le lui rend bien en trans
formant le match en source cathartique,
en tragédie au cours de laquelle elle dé
vore son héros, Big Mac.

MACINTOSH : LA DIVINE MACHINE
Le Macintosh ne se veut pas un ordina
teur comme les autres. S’il est vrai que
chaque marque prétend, à travers la pu
blicité, détenir des qualités propres, il
reste que Macintosh est le seul à faire
appel à un critère de distinction, à s’im
poser comme machine
supérieure.
Le
«Mac» est «incompatible» au contraire de
toutes les autres marques et c’est cette
incompatibilité
qui le rend absolument
autre, qui lui permet d’échapper à la
banalité, à la médiocrité. Incompatible,
il en devient incomparable. Le logotype
d’Apple, une pomme polychrome et déjà
mordue, joue sur de multiples significa
tions. Plus qu’une marque, il signale un
monde et assimile subtilement l’utilisa
teur à une divinité portant ou transpor
tant le monde miniaturisé (13). La pomme
évoque aussi le fruit de l’arbre défendu
et nous entraîne à associer le Macintosh
à la séduction, de même qu’à la connais
sance et à une sorue d’orgueil, source
d’une force prométhéenne qui nous porte
à défier les dieux.. L’entame, la trace de
morsure, révèle que
la machine,
loin
d’être inaccessible, intouchable, a été au
contraire
maniuplée mordue,
et
que
celui qui en aura goûté acquerra
une
force nouvelle,
meilleure.
La morsure
opère un retour, celui qui aura croqué
du mac en sera, mordu. La pomme, équi
valent du fruit de l’arbre de la science,
en appelle à l’image du paradis —conno
tation consolidée par le spectre des cou
leurs —, elle vise à montrer que le mac
n’est pas un outil prolongeant
les fa
cultés de l’homme mais qu’il est incorporé
par l’utilisateur. Et que celui-ci ne peut
en sortir indemne. Un macintosh n’est
pas un ordinateur, il est un macintosh, un
mac, c’est-à-dire une chose personnifiée,
un élément vivant, hors du commun, avec
lequel l’utilisateur fusionne et sur lequel
il se projette, ainsi qu’en témoignent les

(1) The Concise Oxford B՛ •
«Mac» : see Mack. «Mack» .‘Ctl°naiL
procurer» Abréviation de
vient du néérlandais «makelaer»
tier).
’
FURETIERE,

Dict-

.

La Haye et Rotterdam
Arnout et Reinier Leers, 1690. ’ A
«Maquereau» : ... «ce
. r,,e
? • յ Ճ — «ce mot, aussi bien
que celui de Maquignon, vient de manu,
qui en vieux français signifie vente». . ’

universel,

լ

(2)

JAKOBSON,
^”Ph"ieA P"“ >«'"»»»*»,
1980 p. 88 : «...On constate également
une très nette propension à relier les
voyelles les plus chromatiques aux Հ.
leurs les plus franches, en particulier a
au rouge...»
(3) DESCARTES; L’homme, Œuvres
philosophiques, Paris,
Garnier, 1963
vol. I, pp. 424 - 425.
(4) Sur la question du temps de l’énon
ciation dans la formule eucharistique,
nous renvoyons à Louis MARIN, La pa’
rôle mangée, Paris,
Méridiens Klincksieck, 1986, p. 31 : «... pour cette propo
sition ”ceci est mon corps” et pour elle
seulement, le temps de l’énonciation {avec
son passé (ceci) et son futur {mon corps)
avant et après le ”est”, présent central de
la présence) génère le présent réel que
décrit l’énoncé ”ceci est mon corps” : le
temps de l’énonciation, entame infime et
infinie de la présence, produit la pré
sence réelle du Corps divin dans l’indiqué
de ”ceci”, qu’il détruit»..
(5) The English Dialect Dictionary, ed.
by Joseph Wright,
Oxford
University
Press, 1961. Macdonald’s disease : An af
fection of the lungs. It is called the Mac
donald’s disease because there are particular tribes of
Macdonalds
ivho are
believed to cure it ivith the charms of
their touch and the use of certain set of
ivords. There must be no ffe given of any
kind.
(6) DETIENNE, Marcel;
«.Pratiques
culinaires et esprit de sacrifice», in La
cuisine du sacrifice en pays grec, Paris,
Gallimard, 1979, p. 21.
(7) FURETIERE, Antoine,Dictionnaire
universel, La Haye et Rotterdam, chez
Arnout et Reinier Leers,
1690.. Article
«Raquette» : «... On dit proverbialement
pour se moquer d’un homme qui se
vante de plusieurs choses qu’il n’a pas
faites, c’est un grand casseur de raquet
tes».
(8) ARISTOTE;
Ethique de Nicoma
que, IV, chap. V: «les irascibles s em
portent promptement et plus qu d ne
faut contre des personnes et pour des
causes qui n’en valent pas la peine. Ce
pendant cet emportement tombe rapide
ment et c’est ce qu’il y a peut-être en eux
de meilleur».
(9)

DESCARTES;

Les

Passions de

l’âme, art. 201.
(10) KANT; Anthropologie du point de
vue pragmatique, Paris, Vrin, 1970, PP137 - 138.
(11) KANT; Critique de la faculté de
juger, Paris, Vrin, 1968, p. 109.
(12) FREUD, S.; «Au-delà dupr^Pe
de plaisir», in Essais de psyc ana
Paris, Payot, p. 18 : «Nous savons
leurs que les enfants expriment so
des impulsions hostiles analogues en
tant des objets qui, à leurs yeux, sy
sent certaines personnes».

annonces publicitaires
de
Mac-Apple.
Avec son mac, l’homme voit enfin qu’il
était nu. Il devient un mec.
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Î
եաեւ երլու. բացատրական գր ո ւթի ւնն եր , հեղի,սւկութեամր՝ John Freely^ եւ Augusto
Komano Burelli// :
Հատ ո րին վ երն ա գիրն է '
Տ I N A N
Architecte de Soliman
Photographies Ara Güler
վերնադիր ՝ որ ցոյց կու տայ թէ առաի
ւահերթ կար եւո րոլթի ւնը տրուած է Ա։ա Եիւլէրի լո ւսանկարներ ո •Ւ որոնք ի֊
ւապէ' ս շատ ինքնատիպ ու գեղեցիկ են ՝
՛լ դրքին կու տան գեղարուեստ ական ճոթ
օլպոմի մր հ անդամանքը ։
ՀՀմ՚այլելի են մանաւանդ վերջալոյսի
թաստուերին մէ ջ առնուած արտաքին լու
անկաբներ ը Ս էլիմիյէ եւ Աիւլէյմանի յէ
'զկիթներ ուն։ \,երքին նկարներու գոյնե[Կ սակայն ՝ փոքր ինչ կը տարբերին իրաա1' գոխերէն ՝ էնչ որ սլէտք է վերա գր
ել տպագրութեան ՝ եւ ոչ թէ լուսանը՝ար[’ն ։ Սինչեւ սրճագոյնի հասնող ան
ցական մութ գեղին գոյն մը կը տիրապե
տէ կարծես ամէն ուր եք՝ մթագնելով մա'տ^ր յախճապակիներուն ի1**11- գոյներն
անոնց բորբ կարմիրն իսկ ) որ ՛էր ՐԸ՜
'որոշուի իբր 1Ն1Ո-Ժ թՈլքաթ , վերածելով
կրեթէ սրճադոյնի >
թէ ՚այս տարբերութիւնները
են պակսեցներ
արմ էքր տուեալ լուսա
բիբներուն եւ սլի տի չն չմարուին այդ
^կիթներան ծ՛անօթ չԼղ՚՚ղ ըևթեըցո[(C

Ֆրիլի կ ու տայ բնգա րձա կ
բա]1Աւո[,Ոլ-թի ւններ Ս ին անի կեանքին , բե\Ուն ղո րծո ւնէ ութեան եւ անհամար ստեղէս"1"('ծութիւննևրուն մասին , ծանրանամասնաւորաբար ամենակա ր ե ւո ր մըզւկթներոլ՚յյ ծւ թիւրպԷե//Հք„էհ յատկանիշ'^րուն վ՚րա յ .

Անցողակի կը յիշատակէ Աինանի Հա.
""֊թիլ-նը, սա տողերով .. «ծնած՛ 1497փ ա.

Ինները, Անաաոլուի Գարաման գաւսւ.
մէջ , հայ կական ծագումով քրիստոն.
|Ա1յ ծնողքէ» (էջ 14) : . Գրքին կողքին
^""֊1 յի չուած է նաեւ Կեսար իան,
^ղ-վայր :

ի/՚Ը

կը [սօսի իզնիըի
(նիկփս"} մէջ
,,տրսւսւոուա^ գունագեղ յախճ՚ապա կի^րոլ մասին , կ1րսէ թէ անոնք առաջին
I

'“հ՚՚՚մ շթ,, ուած են \&\ձ-ին , ձեռամբ հայ
ստա »֊որն եր ո ւ որոնք Պարս կա՛ս տ՛ա եէն
^•սծ էին Սելիմ Ափ կողմէ Թաւըիզփ
փչումէն վերջ (էջ շօ) ■.
‘“կ յւուժ թոմսւթ կոչուած վառ կար^l'1'ն ^ամար ալ՝ որ միայն Սին անի
'^'ին Սզնիքի մէջ շինու ած
լախճաոլն
-rtïlenie,
րեւսն յ

վրայ կ՚երեւի, կ՚ըսէ Ocre
առանց
որոշ
րաղատրու-

եւ յիշատա՛կս լ՛ած մզկիթներուն t Այլա
պէս , ընթերցումը կրնայ
ակնկալուած
տպաւորութիւնը չգործել՝ մանաւանդ որ
գրքին մէջ չկան յա տա կա գծեր , անուանա
ցանկ (էնսւէքս) կամ՝ նիւթեր ու ցանկ :
Աո ւկո ւսթօ Աոմանօ
ՊուրելԱէ իր կոզ
մէ կր ջանայ պարզաբանել Աինանի հե
տապնդած նպատակը՝ իր ս տե ղծա գո րծ ու
թի ւններուն ընգմէջէն։ Ընդգծելով որ
ճարտարապետ մը իր կեանքին
ընթաց
քին հ՛ազիւ թէ մամանակը կ՚ունենայ յըգանալու եւ զարգացնելու
միակ գա դա
փա ր մը) կը բացատրէ թէ Աինանի մտա
սեւեռումը եղա՛ծ է օգտա՛գործել^ եւ նոյ
նիսկ գեր աղանg ել Ս • Սուիիայի օրինա.
էր, ինչ որ հանրայայտ իրողու՜թիւն մրն
է արդէն :
Այղ էմա ստով ալ կ^ըն է բաղդատակա
նը իսլամական ա ղօթավաց ր եր ո ւ եւ քըրիստոնէական
եկեղեցիներու
զարգաց
ման տուն տուող ազդակներուն , բամնե֊
լռվ ա թ կարծիքը թէ էտիրն էի Ա էլիմիյէ
շինութեամր Ա ին ան
յաջողած
է
^J^uil^b ներդաշնակ
համա
կարգ. մր ստեղծել^ որ
կրնայ իրապէս
մրցէԼ U * lJn,bbH,jb Հ^տ :

Ալ արդէն Աինանի կր վերագբուի հե
տեւեալ թօսքր ) որուն մէջրերումը կը
նե՛մ երբեմնի գա ս րն կեր ո ւ հիիս՝
Սւլեա
Յէոկղ - Կէօքնիթւ մէկ ա շթ ա տ ա ս ի ր ո ւթ ե նէն (1) -

«■Իթլւստոնեայ
երկիրներու կարեւոր
նարտարապեաներւր կը յաւակնին գերա.
զանգել իսլամները, պնդելով որ անոնք
ցարդ չեն կրցած իրագործել շինութիւն
մր որ կարենայ րաւղդաաուիլ Ս • Սոփիալի
գմրէթին եեա : ՛Այս պնդումը զիս վիրա,
ւորկց իյորապէս : Շնորհիւ ամենազօր Աս.
աուծոյ եւ օժանդակութեանց Սուլթա.
նին, ես յաջողեցայ Սուլթան Սելիմի
մզկիթին համար կանգնեցնել գմրէթ մը .
որ կը գերազանցէ Ս • Սոփիաւյինը չորս
զիրսւ լայնքով եւ կեց ղիր տ
րարձրութեւսմր» s
(Տիկին Սւլետ զիրահ կր նոյնացնէ եւ.
րոպական aune
հետ} :
վերոյիշեալ

երկարութեան
մէջրերումը կր

չափին

ըսել կանգուն :
իարդման ո ւթի ւններու ընթ ա ցքին տար
րերու թի ւնն երը սովորական են , երբ ման աւանդ կ՝ ա նցնին լեզուէ լեզու :
Տիկին
Սւլեա իր մէջրերումը ֆրանսերէնի թարգ
մանած ըլլալ կր թուի է- հկլՒՒ գերմանե
րէն ուսումնասիրութենէն , մինչդեռ ինք
ըլլալով Թրքուհի , կրնար ուղղակի օգ
տագործել Սինանի ինթւակենսադրութեան
օսմաներէն բնագիրը !
Իսկ ճոն Ֆ րի թ'ի
թարղմանութիւնը յայտնի չէ թէ ի՞նչ
լեզուէ կատարուած է , եւ կամ թէ ինք
ի՛նչ լեզուով գրած է եւ յետոյ թարգմ՛անո լած :
ճոն Ֆրիլի {կամ իր թարգմանիչը} կը
հետեւի նաեւ
զարտուղի
մէթոտի մը,
երր ֆրանսերէն գրքի մր մէջ կը յիշատակկ թրքերէն բառեր եւ անուններ : Աո հա.
սարակ զանոնք կր վերարտադրէ թրքե
րէն ո ւգզազր ո ւթ եա մր , որ ֆրանսերէնէ
տարբեր ԸԼԼաԼո վ, ֆրանսացի ընթերցողին
մօտ կը ստեզծէ անխուսափելի շփոթու-

^ՐՒ/իի նկարա գրտ կաննե րուն կա-

111Լ Հ ետ եւելո ւ հ ամա ր անհ րամե շա է
Հ1’ թնչ ծանօթ ըլլալ Պոլսոյ թագերուն

Ali եւլն . , որոնք ֆրանսերէն
կը կար.
դացուին Գամի,
Աեսիգ, Սաւոիըվան,

M

հնչուէն

կ Ւչ որ ամէնէն զարմանտ լին է^
մզկիթներուն անունները
կ^ արձանագրէ
կրկնակ որ ս շփ չ յօղեր ո վ , սկիզբը
ֆըր անս եր էն y
թ րք^ րէ^ :
Ան վա ր ան
կը գրէ • La Suleymaniye Candi, La Se-liiniye Camii, La Fatih Camii եւչն. , առանց
անդր ադա ոնալու որ Cami բառին յաջոՐ՜
դող երկրորդ i զէՐԸ ս1րզէ^ ոՐռÛ’L յ°Գ
է թրքերէնի մկջ , կամ աւելի
ա՜
ր արեր էնի մէջ^ քանի որ 7նաւքի բառը ար աբե ր էնէ անցաե է թրքերէնի ? երբ կ^ըս
ուի Ֆաթիհ ճաւմիի օ/յւշ. կը նշանակէ ար
դէն Ֆաթվսւի Մզկիթ՛ը (2) :
Յայտնի է թէ Արա Եի^էէր լուսանկար
ներու
հայթայթումէն տարբեր մաս
նակցութիւն չէ ունեցած վսնդրոյ առար
կայ հատորին պատրաստութեան մէջ^
եթէ ո'չ} իրր Պոլոեցիւ 1 նշմարած պիտի
րլլար այգ տարրական սիյալները ՝ եւ ոըրբա դր ած ։
Գրքփ^ խմբագրութեան մ ա սն ակց ո ղներուն
միջել որոշ համագործակցութեան
մը բացակայութիւնը ա էլնբաիւ է , գմբախտաբար :
Այսուհանգեր ձ t
■1Կ,"յ1’!1,աւ
քանի մը փոքր թեր ո ւթիւններ ը չեն նուա
զեցներ արմէքը այս գեղատիպ
հատո
րին, որ կրնայ զարդը դառնալ ամէն գրր ա գար անի :
*♦
*
Ըստ
արմանահաւատ
բանասէրներու
վկայութեան , Աին ան իր ինքն ա կեն ս ա ղ,բա
րութեան մէջ, որ ծանօթ է Tezkere-t-ül
Ebniye անունով , բացատրած է թէ ինք
իրագործած է 312 շինութիւններ , թուելով մի առ մի 73 ^Ղ՜կՒP 1
մեսճիգ (3) ,
50 մեւորեսէ (կրօնական դպրոց}, 27 պալատ , 18 թԽ֊Ըպէ (գամրարան} , 1Տ քերվանսարայ , 7 կամուրջ, 31 բաղնիք, եւայ/ն> (վերե։ գրախօսուած գիրքը այս
թիւր կր հասցնէ 699-^) I
Պ ա տ մո ւթ եան մէջ երբեք չէ յի շատ տփ
ուած
անունը
ճարտարապետի մը
որ
ա ւգքան մեծ թիլով բարձրարձէք շինութիւններ իրագործած ըլլայ :
Ա ինան բախա՛բ ունեցավ՜ է երեք հզօր
սույթաններու (U[ո[էյ^Աձ
Աերիմ P* եւ

Գրեց՝

ՏԻԳՐԱՆ ZUafcUA,

ղտնենք

նաեւ ճոն Ֆրի թ'ի դրութեան մէջ, տար
րեր թարգմանութեամբ, ուր զիրաՆ փո
խարինուած է շսնւտով Թերեւս կ՚ուղուի

թիւն :
Այսպէս , յաճախակի կր դրէ Cami, Mescit, Sadirvan, Sali, Sarhos, Nisanci, Kilic

’

թրքերէն կը

երբեմն՝ Pasha :

ււրԵՆԱԲԵՂՈԻՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԸ

ս1արոլ^ակէ Ս ին անի ձեռա\կեր տ
ժենակարեւոր շինո ւթի ւններ ո ւն վերաձրեսղ գեդարուեստական դունաւոր նր
՛արնելա լ հարուստ
հ՛աւաքածոյ
մը՝
արծ պոլսահ ա յ ար ո ւեստագէտ - լուսա-

Աթնչդեռ

ճամի , ՄեսՍիգ., օսւսւլւվսււս., Շահ, Աաթհոշ, Նիշանհը , ԳԱլըՍ Ալի եւյն. ։
Փաշա, տքւտղոսր երբեմն կր զրէ Pacha յ

ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈԻ

ձալւտալւասլետ Լք ինանի մասին ֆրաներէն շահեկան դիրք մը հրատա րակուեաւ վերջերս } եւ ապահովաբար պիտի հեոսզրքրէ հԱՀք խիթերր ողը , քանի որ կը
ւսււստանք թկ Աինան Հայ էր ծագումով։
գեղակազմ ՝ լիւքս թուղթի վրայ մեծաոարւ տպաղրուած ՝ 30 X 42 սմ . չափերով
ալնածաւալ հատոր մրն է՝ lnJu ընծա յււած Artaud հ ր ա տար ա կչա կանին
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ԷՐ ուրատ Գ • ) իշխանութեան °րով ամբոգջ կէս դար վարելու
կայսրութեան
աւագ - ճարտարապետի պաշտօնը՝ զոՐ
ստանձնած է երբ արդէն յիսուն տարեկան
զր^՚խ^
խոՐ^1'Լ
ներկայիս մարգՒկ [‘ՐՐ kü. Հասնխն այդ տարիքին , կը
մտածեն արդէն հանգստեան
քաշուելու
մասին} եւ մինչեւ իր մահը՝ գրեթէ հա
րիւրամեայ՝ շարունակած է յղանալ նոր
յ տ տ ա կա գիծ ե ր ՝ փնտռէ լ ՝ փո րձել կառու
ցողական նոր մէթոտներ ՝ եւ միաժամա
նակ հսկել բազմաթիւ շփնո ւթիւննե րու
վրայ :
Չափազանցութիւն չէ հետեւաբար ղինքը որակել իրր <ձԸոլոր 3*ա մանա կն եր ո ւ Ամենաբեղուն
ճարտարապետը՝^ *,
Աշխա
տած է միշտ ապշեցուցիչ արագութեամբ՝
Աիպէյմանի է ի եւ Ա եխիմիյէի նման հսկայ
կառոյցներու յատկացնէլով հազիւ 6^T
տարի՝ մինչ Արեւմուտքի մեծ եկեղեցի
ներուն կառուցման համար երբեմն պէտք
եզաձ- է հարիւր տարիէ աւելփ մ՜ամանակամիջոց :
Եե. յետոյ՝ Աինան ամէն ինչ կառուցա
նած է չափազանց տոկուն՝ քանի որ այգ
բո լո րը կանգուն կը մնան աւելի քան չորս
զտրէ ի վեր՝ դի մաղբած րԱաԼուէ Պոլսոյ
աւերիչ երկրաշարմներուն z
Անկասկած ՝ մարդկօրէն հնարաւոր չէ
ոբ միսւկ անձ մր կրցած րլլայ այդքան

զործ մէջտեղ բերելդ Անպայման Աինան
ունեցած է բազմաթիւ օգնականներ եւ աշակերտներ ՝ որոնք թեթ ե ւց ո ւց ա ձ են իր
աշխատանքր ՝ անշուշտ
հ ե տ ե ւելո վ
իր
g ուցմունքներու ն :
Եր պատրաստէիր արդեօք յատակագի
ծեր : Յայտնի չէ : Հ/ատ հաւանաբար կ՚աշ
խատէր լքաԼԷ՜թհ եր ո վ ՝ եւ ա մ էն անգամ որ
նորութիւն մը ույլէր փորձել՝ նախ ղայն
ktL զո րծադրէր բա զդատ արար աւելի փոքր
շինութեան մը վրայ։ Օրինակ՝ էտիրնէի
Ա ելիմիյէէն առաջ՝ էլառո լցման նոյն ըսկըգբու1ւիներբ գո րծա գր ած է
Աի ւս թ ե մ
փաշայի մզկիթը շինեչով-.
Ա ինանի դո րծ եր ո վ հ ետաքր քր ո ւո զ ամ էն արուեստի պատմարանի առջեւ կը
ծառանա յ այն հարցը թէ ՝ ինչմւ համար
հանճարեղ ճարտարապետը այդքան հաս
տատ ա մտ ո ւթե ա մր
կառչած
էսս ո փիայի օրինակը օդտ ա դործ ելո ւ եւ գերա
զանցելու գաղափարին ՝ ի զուր ջանա
լով իսլամական կրօնքի հ ար կա դրանքներուն պատշաճեցնել մօտ էլը քրիստոնէա
կան եկեղեցիի մը՝ որ բոլորովին
տար
բեր դաղափարաբանութեան մը՝
կրօնա
կան
տարբեր
աշխարհահայեացքի մը
արտ՛այայտութիւնն է :•
Արդարեւ ՝ ինչպէս որ քրիստոնէութիւնն
ու մահ՛մետականութիւնը տար րե ր ոկըզբունքներու վրայ հիմնուած եւ տարրեր
ն սլա տ ա էլն եր հետապնդող կրօնքներ եև ՝ անոնց պաշտամունքի վայրերն ալ բոլորո
վին տարբեր ն շանա կութիւնն ե ր ունին :
P րիստ ոնէ ո ւթեան համար
եկեղեցին
մանրանկարն է Աստուծոյ երկնային ար
քայութեան։ ^մրէթը՝ կամ կամարը եր
կինքն է ոը կը ծածկէ եկեղեցւոյ նաւը
երէլհրՐ *•
հն^սէէս Եոստանզնուպոլսոյ
Պ ատ ր ի՛արք Ա^երմա նեկոս էլ ըսէ
«հկե՜ւլե-

ցին երկրային երկինքն է, որորն մէջ կը
թնակի Աստուածը Վերին երկնքի» : Հ/iîr
է որ մարգ արարածր կր հաղորդուի Արարչին հետ ՝ պատարագի ընթացքին իրադործուոզ
մարդեղութեան խորհուր
դին միջոցաւ ընդունելով շնորհ\ը Ա • Հոզփ1՚ն ։
Ի սլա՛մ ութեան համար ձԿլկիթը ոչ սրրրտտեզի է ՝ եւ ո1չ ալ Աստուծոյ բնակա
րանը՝ այլ
պարզապէս ինքն ա մ փ ո ւի մ ա ն
եւ աղօթքի վայր՝ բառին բուն իմաստով
հ՚ալաքավայր (Սամի) յ
Ե Լ- արդէն իսլա
մական կրօնքր
չունի ո1 չ խ որհ ր դան շական ծէս ՝ ո չ
ն որ հ արա շխ ա կան խոր
հուրդ եւ ո՛չ ալ առանձնաշնորհեալ ծի
սակատար , այսինքն' քահ՛անայ : Ա ահմետականր կր բա ւ.ա կանան ա յ ապաւինելով
Արարչին ՝ առանց խո րհ ուրդի , առանց
ձեւ՛ակերպութ՛եան ՝ առանց միջնորդի ՝ կը
բաւականանա յ աղօթքով։
Այս է պատճաուը որ իսլամական ա շխարհի ձ*էջ որեւէ հիմնական կանոն գո
յութիւն չէ ուն՛եցած մզկիթներու շինա թեան համար ՝ եւ ամէն երկրի մէջ՝ ամէն
հորիզոնի տակ զանազան
տեսակի
կա
ռո լցներ մէջտեղ եկաե Լն ’ ! ատ անդամ
ներ շնչուելով տեղւոյն վրայ դոյու թխն
ունեցող ՝ բայց տարբեր կրօնք/ւեըու պատ
կանող
սրբատ եղիներ է ։ հ*ահի բէ ի ՝ ^ամասկոսի՝ Պարսկաստանի՝ Փոքր Աօիոյ
կամ Աորտովայի մզկիթներր որքա՜ն տար
րեր են իրարմէ ։■
pu լ ամա կան կրօնքի բոլոր կանո h h եր ե
ու հարկադրանքները կ^ ամփոփուին Գուրանին մէջ՝ ուր խօսք չկլսJ մղկիթա շի
նութեան մասին : Ա ոհամէտ ՆԼԼՂփԱ*ետինէ հաստատս ւ-ելէ վերջ, իր կխներուն !. ։
աղջփէւներո։-ն բնակութեան համար աու!։
մր շինեց ,
որ ունէր /լաւաշէն
պ ա ւո ո վ
շյրջաս/ատուած ըեզարձակ բակ մր : Այղ
բաէլին մէկ մասը ծածկուած էր ճի.զերէ
եւ տերեւներէ բաղկացած տանիքով մը ՝
որ կը յենուր արմաւենիի բուներու վրայ՝
եւ որուն տակ արեւին կիզիչ ճառտղայթներէն կր պատս պար ուէ ին եւ աղօթքի հա
մար կը խմրու էին Մեաինէ եկող ն ո րահաւատներր ։
Աարդ՚արէն համեստ կեանք մը կ^ապրէր ՛■ Կր Ւ ակէր իր նախասիրած դեռա
տի կնոջ' ԱջիչայՒ խուցին մէջ եւ էԸաղօ-
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1992: le 500e anniversaire
de la mort
de Piero délia Francesca
1992 est l année de Piero délia Fran
cesca, l’année du 500e anniversaire de sa
mort. Piero a peint dans de nombreuses
villes d’Italie, particulièrement à Arezzo
où se trouve sa célèbre fresque «Histoires
de la Vraie Croix» laquelle, selon le mat
hématicien
Luca Pacioli, son contempo
rain, était l’une des œuvres les plus pré
cieuses d’Italie et appréciée de tous. Piero
délia Francesca a également travaillé à
Urbino (La Flagellation, les portraits du
Duc et de la Duchesse) et Sansepolcro, à
Bologne et Ferrare, à Florence et Rimini.
Et à Loreto peut-être, si l’on en croit ce
que conte, non sans erreurs
ni fiction,
Vasari, le précieux rapporteur des Vies
des artistes de la Renaissance.
Le tra
jet de Piero en Italie pose une série de
problèmes, dès lors que son séjour dans
une ville a des conséquences quant à la
datation des œuvres et à la collaboration
d autres artistes. A ce jour, seules deux
peintures sont datées en toute certitude:
un Saint-Jérôme, de 1450 (Berlin) et une
fresque à Rimini. de 1451. Pour le reste,
les spécialistes
continuent de discuter
el de se critiquer, cherchant, selon leur
domaine et leur optique,
à démontrer
leurs passionnantes hypothèses
par de
nombreux documents, des indices sty
listiques, des lectures symboliques, ana
logiques etc...
En 1981, 1 historien
Carlo Ginzburg
proposait une interprétation originale
qui a donné matière à controverse
en
adoptant la méthode de l’enquête (1).
Il prétendait ainsi mettre en relation les
choix iconographiques et stylistiques de
Piero avec le réseau
social dans lequel
ils se développent.
L’œuvre
de Piero
transmettrait les idées d’un clan d’huma
nistes
originaires d’Arezzo et
animés
d une passion pour la Grèce antique et
moderne qui se traduit, iconographiquement, par les formes classiques et par
la présence de personnages de l’Orient
chrétien. L’esthétique s’inscrit donc dans

minutie dans le détail et favorise donc
l’éloignement du concept au bénéfice du
descriptif.
Nous nous proposerons quant à nous de
regarder le diptyque représentant Fede
rico de
Montefeltro et Battista Sforzza
(vers 1465), les ducs d’Urbino, en
ce
qu’il nous permet de questionner l’esthé
tique et ses catégories dans ses rapports
au politique et à l’intertextualité.
Face au portrait du Duc,
représenté
avec de multiples
verrues, le specta
teur reste perplexe et s’interroge sur le
geste du peintre, sur sa folie ou son cou
rage, sur son audace. Comment a-t-il osé
présenter «ça»?
Revient-il au peintre
d’humilier աւ prince, un duc ?
Selon
Hegel, tout peintre de portrait est flat
teur et doit l’être pour atteindre l’idéal
de l’art lavé de toute «souillure acciden
telle» : «Mais même le peintre de por
traits,
qui est celui qui s’intéresse
le
moins à l’idéal dans l’art, doit flatter, au
sens que nous donnons à ce mot, c’est-àdire qu’il doit laisser de côté toutes les
particularités extérieures de la figure et
de l'expression de la forme, de la couleur,
des traits du visage tout le côté naturel
de l’existence bornée, poils, pores, cicatrices, taches de la peau etc., pour ne re
produire que le caractère général
du
sujet et ses propriétés spirituelles perma
nentes» (3). Ce refus du détail corporel
demeure en accord avec le platonisme
pour lequel il ne saurait y avoir une Idée
à part d’objets
aussi grotesques que le
poil, la boue ou la crasse. Rien que d’y
penser, Socrate s’en trouve pris de ver
tige, comme stupéfié et abêti. Mais Parménide sait lui, que l’insignifiant signifie
et il annonce à Socrate qu’un jour aussi
il comprendra, lorsqu’il sera plus vieux
et possédé par la philosophie, alors,
ce
jour-là, Socrate «aucun de ces
objets
ne sera déprécié à tes yeux» (4). Si tout
portrait doit être flatteur, le portrait du
pouvoir doit l'être dotiblement, puisque
la flatterie constitue
le langage propre
au pouvoir (5). Pourquoi les verrues du
Duc ressortent-elles avec tant d’insistance
sur la toile ? Piero délia Francesca mani
feste un vif intérêt pour le détail et veut
montrer
«combien il importe de repré
senter les choses telles qu’elles sont et
d’aller les saisir sur le vif» (6) tout en
s’opposant, ainsi que ’a souligné André
Lhote, à une plate mimesis, à un décalque
du modèle (7).
Les toiles de Piero
s’imposent ellesmêmes comme une peau verruqeuse en ce
qu’elles établissent, dans la circonscrip
tion comme dans la composition, des rap
ports de surface qui récusent la fissure

un programme politique
et religieux :
1 union entre l’Eglise Chrétienne d’Orient
et celle d’Occident. Ginzburg insiste sur
le rôle prédominant joué par les com
manditaires des œuvres et tente d’expli
quer 1e parcours de Piero par ses liens
avec Giovanni Bacci, fils de riches mar
chands,
qui a soutenu
un doctorat à
Sienne en 1439 pour se lancer dans la
carrière de l’administration pontificale.
Bacci aurait eu une influence décisive sur
la programmation
iconographique
du
Cycle d’Arezzo commandé pour la cha
pelle familiale, dans l’Eglise de San Fran
cesco et la fin de leurs rapports pourrait
expliquer le changement stylistique mar
quant l’œuvre de Piero.
Les arguments présentés par l’historien
d art Sir John Pope-Hennessy concernant
le tournant stylistique de Piero s’avèrent
plus convaincants. Fidèle à l’analyse anglosaxonne, il ne veut voir dans le tableau

et se soutiennent, par conséquent d’une
propagation, d’une contiguïté: «le contour
doit être la limite des surfaces
et non
une fissure entre elles ... Aussi
au lieu
de la fissure, du fossé, du vide, Piero
borde-t-il ses figures d’un ourlet lumi

que ce qui s’y donne à voir (c’est égale
ment ce qu’a fait Svetlana Alpers pour la
peinture hollandaise du XVIIe).
Aussi,
dans son dernier livre (2) publié en vue
de la commémoration de 1992 soulignet-il le passage d'un mode générique à un
mode descriptif. La première phase nous
renvoie à l’importance de la mathémati
que dans l’œuvre de Piero,
lui-même
auteur d’un traité de perspective. Il est en
effet impossible de dissocier sa peinture
de l’influence de l’architecte Alberti dont
les théories allaient bouleverser l’art flo
rentin
vers 1440. Marqué par cette at
mosphère intellectuelle. Piero voulait que
sa peinture devienne
l’adaptation
des
théories d’Alberti dans le monde de l’ac
tion.
Le genre descriptif qui caractérise
l’autre phase de la peinture
de Piero,
dans les années 1470, et dont nous avons
un exemple dans le magnifique diptyque
des Ducs d’Urbino (sur lequel nous re
viendrons). serait dû, selon Pope-Hen
nessy. a 1 adoption
de la peinture
à
l’huile vers la fin 1460, qui permet
la

neux qui semble éclairer en jour frisant...
La composition, c’est un rapport de sur
faces et de groupes de surfaces ... Venluri note :
«tout l’art de l’auteur vise
une composition de surfaces qui est une
beauté en soi comme les facettes d’un dia
mant» (8). La toile lisse se transforme en
surface parsemée de
points saillants,
transitant du beau au sublime, simultané
ment
térébrante et inchoative elle ren
voie au spectateur
le reflet de la viemême et affirme donc le pouvoir
du
peintre qui tend au prince, au duc, le mi
roir de la vérité et non plus celui, futile
et artificiel qui satisfait à sa vanité..
Le
tableau de Piero délia Francesca semble
ainsi nous renvoyer à un «topos» anti
que. que l’on retrouve dans un texte de
la Renaissance, le célèbre Discours sur la
servitude volontaire dans lequel Fauteur,
Etienne de la Boétie, se réfère à Xénophon qu’il a choisi pour modèle: «Xénophon historien grave et du premier rang
entre les grecs a fait un livre auquel il
fait panier Simonide avec Hieron tiran
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de Syracuse des misères du tiran :
ce
livre est plein de bonnes et graves
re
montrances, et qui ont aussi bonne grâce,
à mon advis, qu’il est
possible.
Que
pleust a dieu que les tirans qui ont ja
mais esté, l’eussent mis devant les yeulx
et s’en fussent servis de miroir; je ne puis
pas croire qu’ils n’eussent reconnu leurs
verrues, et eu quelque
honte de leurs
taches» (9).
En montrant au Duc ses verrues, Piero
lui signifie qu’il n’est pas un tyran mais
au contraire un bon prince, celui qui ac
cepte de se voir tel qu’il est. En choisis
sant de peindre le
profil verruqueux,
Piero satisfait à plusieurs exigences esthé
tiques. D’un part, il résoud une question
d’ordre pratique, ainsi que l’a
relevé
Longhi :
«il convient de ne pas oublier
le fait, tout matériel, que Federigo était
borgne de l’œil droit et ne se prêtait guère
à une autre façon de poser» (10). Piero
évite ainsi de faire
un contresens puis
quisqu’il prétend indiquer au Duc qu’il est
un prince qui sait voir la lumière de la
vérité.
D’autre part, le profil confère
une valeur
«numismatique»
au
mo
dèle (11) et authentifie simultanément la
signature de l’artiste, garantissant la va
leur artistique du tableau et, du même
coup, la véracité du portrait, son impor
tance historique et artistique. En effet,
c’est Apelle, le plus grand peintre
de
tous les temps,
qui, le premier,
en
peignant le roi Antigone qui était borgne,
inventa une façon de cacher ce défaut en
le représentant d’oblique, «obliquam nam-

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne
que fecit» (12). Cotionné par la référence
à Apelle, Piero délia Francesca
montre
au Duc le vrai portrait d’un prince philo
sophe qui sait voir la vérité et atteint
ainsi, paradoxalement, le comble de la
flatterie.
Le diptyque contribue
également
à
mettre en relief la virilité du Duc, il il
lustre en quelque sorte la distinction qui
s’établira
aux siècles suivante entre le
beau et le sublime. Ainsi Burke affirme
ra-t-il que «la laideur sympathise assez
avec l’idée du sublime» (13), idée égale
ment liée à la douleur et à l’admiration,
à l’effroi et à la mélancolie, au rude et à
l’anguleux. En conséquence, selon Kant
cette fois, la femme, loin de se détourner
du visage «grêlé de petite vérole» peut y
déceler au contraire la force de l’âme,
c est-à-dire la noblesse, le caractère, qui
ne vont jamais sans quelque signe distinc
tif, sans un «élément caractéristique» at
teignant une puissance maximale dans
l’expression (14). Non seulement la femme
ne dev ra plus craindre le visage rugueux
mais elle y verra même une force inté
rieure qui lui procurera
une certaine
fierté :
«une femme peut être fière
d’avoir un tel mari», conclut très sérieu

époque et l’Antiquité, entre , .
Portrait et son peintre p
« «hw Son
rogation du diptyque réside-t-XV^1֊
«entre», dans dans l’interstice 1 c 661
qui sépare les deux portrait, ’
1SSUre>
interv alle perdu, pour tom^""116
sairement.
J
’ neces.

(1) Carlo GINZBURGp
.
Piero délia Francesca, Paris F,UqUete s«r
1983.
’ Flüm^ari0^

(2) Le Trajet de Piero délia
Paris, Thames & Hudson, 199շ nj*?’
Hope propose une critique de cet
dans le TLS (T/։e Times ,,էՀ
ment) n° 4667
p,,. 16-17.
(3) HEGEL;
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W^e՜
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Esthétique (trad

I i

p. 212. Nous avons traité du rôle de la
verrue dans le portrait dans (d’œil ob,Ար
օս la verrue dans le portrait» La parf /
1 Œil, n° 4 (Dossier ; Voir; les procèsn*.
tonymiques de l’image) f Bruxelles,
démie
Royale des Beaux-Arts. ]»
pp. 43-55.
’
’I
(4) PLATON; Parménide, 130, c,d,e.
(5) Ce qu’aura analysé par exemple
HEGEL:
Phénoménologie de ւՀ*
(trad. Hyppolite), Paris, Aubier - Montaignë, t. II, pp. 71-76 et avant lui PAS.
CAL,
qui différencie la méthode Je
convaincre (bases stables, méthode թ
métrique) de la manière d’agréer «plus
difficile, plus subtile, plus utile et plus
admirable», visant à «se faire aimer des
rois» (basée sur les principes du plaisir
et donc tributaire des variations, des
((moindres accidents», d’où ’impossibilité
d une méthode sure),
De l’esprit géo
métrique, in Œuvres complètes, (ed. J.
Chevalier) Paris, Pléiade, 1954, p. 595,
(6) VASARI; Les

Vies

des meilleurs

peintres, sculpteurs et architectes, Paris,
Berger-Levrault, 1983, t. III, p. 319,
(7) A. LHOTE; Traité du paysage et de
la figure, Paris, Grasset, 1958, p. 112 :
(da copie servile du modèle vivant, le dé
calque du profil ne donnent qu’un résul
tat méprisable; pour que cette suite de
droites et de courbes différentes se mette
à vivre, il faut que leurs raccords soient
.débarassés des empâtements naturels et
que chaque angle, chaque courbe tende à
vivre d’une vie unanime, tout en conser
vant son caractère propre. Rien de plu
excitant à ce propos que de consulter II
profil du duc d’Urbino, de Piero délia
Francesca...»
(8) Henri FOCILLON; Piero délia Fran
cesca, Paris, Armand Colin, 1952, p. 108.
(9) E. de la BOETIE; Le Discours de
la servitude volontaire, Paris, Payot, 1978,
p. 139.
(10) Roberto LONGHI;

Piero

deUa

Francesca Paris, Hazan, 1989, p. 147.

sement Kant (15). Le caractère et la nob
lesse du Duc font face au goût pour la
beauté et l’ornement
dont témoigne la
Duchesse :
«les femmes ont naturelle

(12) PLINE; Histoire naturelle, Lwe
XXXV, 90. Paris, Les Belles Lettres, 198a.

ment le sens de la beauté, de l’élégance,
de l'ornement» écrit Kant ,16) indiquant
en filigrane, combien, par nature les fem

(13) E. BURKE; Recherche philosophi
que sur l’origine de nos idées du sublime

mes se tournent vers la vanité et échap
pent à la morale. Curieusement, il semble
que Piero délia Trancesca ait transposé
dans la sphère du beau les signes subli
mes que sont les verrues, en accordant, ne
serait-ce que par l’éclairage (17), une im
portance particulière au collier de per
les. Perles qui, selon Tertullien, ne sont
que des pustules, des v errues produites par
un coquillage dont la saveur ne surpasse
même pas celle de la palourde :
«car
je ne veux juger qu’à leur goût ces fruits
de la mer que sont les coquillages. Si celuilà secrète intérieurement je ne sais quelle
pustule,
ce doit être plutôt un défaut
qu’un titre de gloire. On a beau l’appeler
une perle, il faut bien reconnaître
que
ce n'est pas autre chose qu’une sorte de
verrue dure et ronde
de ce coquilla
ge» (18).
Par ce diptyque, Piero atteint l’équi
libre, il réalise l’harmonie
entre
le
sublime et le beau, le viril et le féminin
entre le pouvoir et l’esthétique, entre son

(11) Ibid.

et du beau, Paris, Vrin, 1973, p- 214(14) KANT; Anthropologie du point de
vue pragmatique, Paris, Vrin, 1970, PP
144-145.
(15) Ibid., p. 145.
(16) KANT; Observations sur le «®“՝
ment de beau et du sublime, Paris,
1969, p. 38.
(17) John POPE-HENNESSY renuM^
que la lumière tranquille et fro
éclaire le Duc et la Duchesse tom e
ligne du cou du Duc et sur le c° .
Battista

(Le Portrait

à la

ed. espagnole El Retrato en e
mento, Madrid, Akal, s. d., p(!8) TERTULLIEN; _ La
femmes (I. 6 2), Paris, Du

I

p. 73.
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ցւէԿՈԲ

ՕՐԱԿԱՆԻՆ

Օ շականի

գրական

-

„ս,եղձ'“դո1'}րակլ"ն վիթխարածաւալ վաս.
ս,սէկ1' եւս ուսն զոր գներս ,
ժամանակների
{,„րդէն այսօրումյ) պատեհութեան յոյ.
^.ոէաօյրողներս , կրկնակի ու առաւելս
պիտի ամօթահար
վիճակում
լինենք,
րսնղի եթկ նա[սկին
«արդարացուցիչ»
որթերին յաւուր պատշաճութեան վար.
պետ կօււոաբումով «*?Է
արած ///նելւււ համար ընթերցողէն մկբ ատուած
ւլ չդիտես էնչ անհմտաէթց . չար դարաց՝լԱ,ձ րնտրու թեամբ Օշական տպաղրեզինք՝ այժմ J-ամանակների
բերումով՝
րնտւ
g ան կութէ ւն եւ մտադրութիւն
Հայ (յամենայն դէպս ՝ առայժմ)
էրա֊
սնացնել հա տոր եա կա յին հրատարակու
ածն* մի բան՝ որ տներ կմտօրէն ւին ւււ.
բեր է ազգային - մշակութային առուՏոթ Ե' '՛չ միայն։ Ե" չգիտեմ ինչպիսի
էանդավսւՈձսեք կ՚ապրէր եւրոպական եւ
ասիական որեւէ ժողովուրդ՝ եթէ
բարե
պատեհ ո ւթիւն
ունենար Օշականին իր
ազդէ զրո զն ու տեսաբանը համարելու :
Այդուհանդերձ
Օ փէւռքո ւմ
տակաւին
կենդանս ւթե ան օրօր «էր անձին եւ ար.
Տանիքին հանդէպ մերժումէն՝ ուրացու
մն՝ նոյնիսկ
հալածանքէն» (յարեգէն
(Î.) ենթարկուած
Աչականն ցայսօր են.
թակւս յ է հրատարակչական ան տես ո ւմին եւ լռութեանը ՝ միայն այն տարբե
րութեամբ՝ որ եթէ հին ու բարի «Jui.
ծանակներում կարող էինք ել պար տաւոր, եթէ ոչ ամրոդրութեամբ (որն էրօք
թուսւր ո ւթի ւնն եր կը յարուցէր)» ՝ ապա
մ՝ Հան1՛ հատորներում
\սն!ւ ժառանգութեան ՝

ամփոփել Ա շա^այ
գրակա

նութեանն իրօք է_Հ_իռ ^Լ՜ արմ՜էք բերող
յկկմասր միայն՝ այժմ կացութիւնը այլ
հրատարակչական ներկա յիս վիճակի
թ՝ ենթակայական
եւ թէ առար կայա
կան յայտնի պատճառներով*
Տարիներ շար ո ւնա կ ո&ւմ վերին կամօր է Աւսկոբ
Օչականի «Համապատկեր
աբեւմտահալ դրականութեան» բազմաՀա սարեակէ ա շխա տ ո ւթի ւնն եր ը (հայ դըէականութեան համար յիրաւի վէթխարան պաս տ նշանակութիւն ունեցող) յայտնուել Հանրային
(ներկայիս' Ազգային)
գրադարանի
ար դելա պա տն է շո ւած Ju,~
ւկ ֆոնտերում ՝ երր տպադրւում
էր
Ափիւոքում դժուարէն կացութեան պայ.
^աններում ՝
բարերար
մարդոց
շնորՀիւ (եւ այն էլ սահմանափակ տպաքա
նակով) • Օ^վքեր եւ ո^ւմից են թաքց րել
^եր դրականութեան վա ս տա կեա լէ դործՀըՀ Եւ ինչո^ւ են ա յդպէս րծւսիւն դր ա.
րար ու չափ աղանg խնամքո վ թաքց րել ՝
երբ հ*Համաւզա տկերը» միայն եւ
զուտ
աղդային - դրական մշա կո ւթա բանա կան
աթէք է ներկայացնում : (էամանա կէն
"՛Արածուած ա յս գրական քաւլաքակա.
ÛntpbuiQ
հեղին ակա ւոր
հեղէն ակները
^խվ էին «ղե կա վար ւո ւմ» , նաեւ արդա
րանում երէկ ՝
ի^չով պիտի յետին թւով
Արդարանան այսօր։ Երեւի նրանց ամենեւին էլ չի յուղում եւ կարող է տարօ.
րթակ
թո ւա լ նմանօրինակ
հարցադըքոլ^Ը՝ որովհետեւ տակաւին
«որմնախրչերէ» խո րքի դ հա յ դրականութեան
Աեյեայի ու ներկայի
ոrl$_ ծանրութիւնը
^ենց վտի ա
ուսերին կրուլներր ՝ Ա շա^ան
սլա տ մut - մշակութային անօրինակ
^եւոյթի
ստեղծագո ր ծա կ ան
Ար արքն
1'^դհանրապկս չեն ընդունում ոչ միայն
ւ՚րենյ անհամակերպ մ ունջութեամբ ՝ այl!*L ընդդիմադիր անg կալի ո ւթեամբ : ՓաԱոելն ամ ենեւին էլ պար տա դիր չէ լ [lLUJ3
նշում , ո ր ր վերաբերում է գի տա տեսարանական
ոլորտին :
Այստեղ նը^կ

՝ որ խօսքն ա մեն եւին էլ չի վերա
բերում ընդհանրապէս սփէւռքեան դրաԿ^՚ութեան
հե տա դօտում - արժէքաւո(•^մներին : Կենդանի ՝
գործող օրդա^ւ՚ղմի մշտաբար իբրեւ «կտրուած» արիւ֊
՛սար երակի գոյութեան անսիրտ
հա^կերպմանը (որը նոյնպէս ՝ որոշակի եւ
1ասաւկայէն դրական
քա ղա քականո ւ.
?եան արգասիք է) .
զՀրամանատարա-

վճռորոշ պահուածքին բնորոշ՝ որը
^փելփ է ՀՀԳԱ Ա*. Աբեղեանի դրա֊
^եսւթեան ինս տի տո ւտի դի տա կան
ւ[,,Այաանքայ ին դործո ւնէ ո ւթեան Ը^Գ՜
ե^ւ-ր համակարգում ։ Ի^նչպէս կարելի
աJ1՛ հանգամանքը՝ որ տարէշարունակ ժԻհնալ ինստիտուտում
^Լորետն դրականութեան խնդիրներ
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լԱէիող թեղերի
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Օեմ քալեր ձեր ուզածին. պէս :
Կը քալեմ իմ Քա մրովս :
3- ՕՇԱԿԱՆ
Այսօր 8ակոբ

Մ ԻՏ Հ

հեղինակները (բնակա.

ԱՐԹՒհՐ ԱՆԴՐԱՆհԿեԱՆ
նաբախ սփիւռքեան դրականութեան այսպէս կոչուած շիմացեալ մա սնա դի տակ
«տէրերը») իրենց ուշադրութեան
ոլոր
տում ունեցել են
ան հ ամեմատելի օր էն
անհ ամ'եմ‘ա տ ելի նուազարժէք ել դրական
վա ս տակ ո ւևեg ո ղ երեւո յթներ ի ՝
ինչու
չէ՝ նաեւ այնպիսի սփիւռքեան գրոգյորջորջեալեերի՝ որոնց դրական ներկայա
նալի արմէքն իսկ խիստ կա ս կածելի է
եղեւ՝. Ես շ դՒ տեմ ՝ թէ հայ դրականու
թեան արուեստի արժէքա յնո ւթեան դի
տակէ տիg որքանով են պա տիւ
բեր ո լմ
տասնամեակներ անընդմէջ թխուող՝ դըրքից դիրք «գաղթող» ել միայն գրադա
տական աւադանու ինքնասիրութիւնը շո
յող՝ ի Հերֆպյ դիտական թեզերի չափա
նիշներն ու պա յմանները (ի վերուստ
յայտնի) բաւարարող այն աշխատանքնե
րը՝ որոնք որեւէ առրն չութիւն չունեն եւ
շեն կարող ունենալ Ա փէւռքէ դրականու
թեան հետ։ Եւ այղ դրականութեան ընդհ անը ա պա տկերի սոսկ նուազադո յն կեր֊
սլ րն ու ի՛սկութիւնը ամենայն առո ւմով
ոչինչ են աւելացրել եւլած ■ չեգածին :
Այդպէս է ) քանդէ տա սնամե աէլներ շարու
նակ (եւ այժ՜մ էլ) Ափիւռքի դրականու
թիւն ասուել՝ լռելեայն հասկացուել եւ
տպա դրո ւել է էել (Ա արդար
էազարեան) ու Կւսրւսպետ Աիտալ՝ (յ'ալոլ-ստ
նենց ու Ա առի Աթմաճեան ու՝ Հաճեան ՝
Հաճ եան ։ Այ սօր Լս՚յրճ՚հէք - Հայաստա
նում քան է քանիսն են լսեչ ու. կարդացևլ Աւիիւռքի 30 .ական թուականների «վի.
պա կան» շրջանի վիպագիրների Ղ.եւ.ոնգ
Ս՛ելս յեանի , Նշան Պ է շի կթաշլեանի , Վաղդէն Հյու֊շանեանի եւ. այլոց
վէպերը, ո.
ր ոն g ս տեգծարան ական տքնանքի
հանգէպ ni-նեցաե մեր ան իր ա ղեկո լիք՜ի ւնն է
պատճառը, որ այսօր,
քաղաքակա՛նացուաե մեր
օրերում յաճախ ենք յիշում
{լոր տո մեջքով} , որ մենք Ս ՛ի իւռքը չենք
ճանաչում : Ե Լ- իսկապէս-. Ի՚նչպէս պիտի
ճանաչենք , երր ղո յղն-ինչ ղօրու չենք ե.
գել ճանա շե լու Ս փիւռքի իրաւ գրակա
նութիւնը, որը մեզ հրամցուած . պար
տադրուած չի եղել, ո՛չ գաղափարական
եւ ո՛չ էլ այսքան ծամածմուող ազգային
արմէքների վեր արմէքաւոր ո ւմի
տեսւս֊
՛մ տն երից • դեո եւս 30-ական խոլականնե
րից Ջարենցի և Րակոլնցի գնահատանքին
եւ սքանչաց մանը արժ՜սւնացւսծ Համաստեղին
միայն ÿQ-ական խոլականներին
տպա գր ե րմ վ : Ս՛Ա կոր Օշականի եւրոպա
կան վէպի բարձրագոյն
չափանիշներին
յարիր ել իր ողՀ խորքով ու հմայքով
ազգային աննախագէպ
երեւոյթ հանդի
սացող վիպական մառանգուխիւնը անտես
առնելո՞վ-. Տ>արեհ Որբունու,
'Լազգէն
Եուշանեանի , կոստան Զ.ալ*եանի ւեառանղութիւնից երգման յանդոյն փշրանքներ
տպագրելո՞վ : Այսպէս կարելի է շարու
նակէլ-, Ե<- անկարելի է շարունակել . վըկա յա րերել, քանզի աւելի ընգգծուն կը
դաոնայ գրական - մշակութային արժէք
ները անխղճաբար տնօրինող - նեղմիտի
մեր դէմքն ու դիմագիծը-.
Այն, իեչի տարիներ անընդմէջ հետեւո զական օր էն
ձեռնամուխ է եղել 0շականր , - գրականութեան ախտազերծմանը-, իրաւ րաց ճակատով ներկայանալի
ղ րականութեան իմաս տա ւոր մանը , այ
սօր , անշուշտ , Ս փ իւռքում իր շարունա
կէլիութիւնը գտնում է, եւ հակառակը,
ինչպէս մեծաւ մասամբ մեզանում , ա,Ր1պէս էլ Ափ իւռքում,
շարունակւում
է
Օշակաէհոմերժ ընթացը եւ բնական է ,
Աիտալների եւ համարնոյթ ոտնաւորչիդրամոլների հոգեւոր
ժառանգորդների
գոյութեամբ ու գրական «բեղուն» կեն.
սունակութեամր-. Իսկ ի՞^էն է ըսսր ի“ ,
Օշականի
անընդունելիութեան , անտես
ման պատճառը,
նախ իր
մեծութեան
հանդէպ ունեցած շատերի փոքրհոգի անհանդուրժն անհաւաս տելիութեան աո.
լի վերաբերումը-. Այն, ինչ նախաձեռ
նեց եւ աւարտի հասցրեց 0շականը (նկա.
տի ունենք «Համապատկեր արեւմտահայ
գրականութեան» կոթողային բազմահա.
տորեակը} ցանկացած գրական - հևտազօտական կեդրոնի պատիւ պիտի րերէր ,
էլ չասենք (ըստ իրականութեան} վեր էր
նման մի հաստատութեան կպեկտիս ուժե.
րից-. Նաեւ, ինչու չէ, Օշականի դրա.
կան - իմաստասիրական
ինքնադրսեւոր
հայեացքներէ, առկայութիւնը
այս կամ
այն գրողին վերաբերող որոշակի . են.
թակայական , գրողական գնահատումնե.

ԱՐՈՒԵՍՏ*
բը :
շԼ
“բ դր^^ը նրտ տշվււտր հ տհայեացքի սւբւլտւվւը են եւ հնար աւոբ է՝
ոբոշ չավ,ա,Լա*^Ս,,Լ-ժ'*եեը՝ թչպէս էր է ս կ
•դ^11 բ ւս դ ա յ Է h : Աէշենը՝ ոբ «Համապատկեբ»ի 1(Նբդ հատորն
ամփոփ . ամբո ղ^ութեամբ դբադաա Օշաժլանէ վեըլուծում
ներ h ու ժ տածո ւմներն են դր ո ղ Q շականէ
մասէն*. Եւ «արուեստէ էր
հզօրագոյն
դրաման ա սլր ող 0 շականը» (այս եւ մրնացեալ մէջբեր ո ւմն երը
ըստ
«Համա.
սլատկեր արեւժտահայ
դրականութեան»
10-//// հատորէ ՝ 1982 թ*՝ Անէժէլէաս ՝ Ա»
Ա*) դրական հ ա կա զգեg ո ւթէ լեն երբ ՝ ‘չբ
բա կան ո ւթ ե ան անառա^լէնթաց կաղապարուածութէւնը՝ մէջակութէւնն
ու թերս֊
նուցումը՝ չափան է շներ է վայրէվերում չ՚Ի ոթումը՝ էրալ ւլր ա կան ո ւթէ ւեը կեղծ
ու դարն ասլրածէց ա պա ժ՛աման ւս կա յէ*եէց տարբերակումը
տեսնում էր գլխա
ւորաբար դ րա կանո ւթէւններ է շփման ե զր^րէ բացակայութեան Ժ*Է$Հ «մէջազդաJէն գրականութեանց բոլոր մեծ դործ երուն հետ էր սառն ո ւթէ ւնը
պահելը կբ
նշանակէ լաւ՝ մէջակ՝ դասատու մր ըլ
լալ .. . Կրականութեան ՝ այն րան
առա
տօրէն բա շխո ւած աշխարհ է բոլոր
հա
մալսարանական կեդրոններուն»։
Եըրեւ.
վերոբեըեալէ վկայ ութէլն ՝
«Աստուածաշունչը» աշէւարհում աոսվթ.
նեբէց թարգմանուած
լեզուով
(որով
մէ շտ հպարտ ենր) ՝ այսօր արդեօր հա
մա շէսսբհ է դրականութեան (եւ ոչ միայն գրականութեան) Լատ ան առարկելէ
ել անվերապահ մէջա ղդա յնաg ո ւած ար.
ժ՜կըներ ենր թարդմանել : Կ*ոն է ա յստեղ
սլէսէէ երէցս շնորհապարտ լէնեն ո մեր
ւլ^յւսւլյլհլ «ռո ւս ա կան կո դ մն ո ր ո շո ւմէն» :
Հ^ա կա ռա կ դէ պրո ւմ հէ [‘ն թարգմանուէ
բէւրբաղում ս տե ղծա դո րծո ւթէւեն եր մէջ֊
նորդ (ռո ւս եր էն) լեզուէg : Եւ եր ախտէր
պէտէ ո լնեն անր այն նո ւէր եա լներ է Ա ո վհաննէս Աասեհեանէց սկսեալմէնչեւ մեր
օրերը Կորաասարէ ՝ Ո*էլկէէ ՝ Հ եսսէէ ՝ էլէ ոթէ ՝ Ա անտելշթամէ , Պ ա ս տեռնա կէ եւ
ա յ լ մեծահամբաւ դրոդներէ ստեղծադո րծութէւենեբէ թա ր դմ ան է շն եր է հանդէպ ՝
որոնց շնորհ էլ
Հայաստանէ
գրական
կեանրր է վերջոյ «ա ղդա յնաg ո ւմէ» թըմբէրէց արթնացում ապրեց ։ Ա*էկդէ թող.
նեյով յոյժ՜ անտրամաբանական ((յարա
բերական դադարէ» զգուշաւոր ժ՜ամանակ
ները՝ երբ պարզ ընթերցող մարդու դրրական ճաշակն էր ւէ ո էէ ո ւած ; Այժ՛մ Լս1ըր~
ծուած ՝ այլասեր դրական լայն սպառման
ապրանրր ր1ոյվն-էնչ տաբբերւում կ էրաւ
դրականութէւնէց ՝ բայց ցաւ.ալէ եւ կորըստաբեր ուշացումով եւ նոյնրան ցալ աէէ ՝ էւէստ րաղարականացուած մխնո.
լորտէ պայմաններում ՝ երբ նորէց ենր
կբ կն ո ւ մ դր ա հ ր ա տա ր ա կչ ական գործն է
«յօնրերը կէտած • • •» ՝ երր
ոչ այնքան
բարեփ ո խո ւմն երէ ՝ որքան QlïpJlfJ bv l|bրրսսւրն
դո րծելու
անհ ր աժ՚եշտո ւթէւև
կայ :
Ան շուշտ ՝ բնա կան են մեր ա յս մ տա
ծում՛ներ է տարա բնոյթ րնթա g ո ւթէւնն ե՛
րր՝ ամենատարբեր (բայց մէկ եւ հէմնական առանցք ունեցող) խնդէրներէ շօշափ ո ւմն երն ու արծարծումները ՝ քանդէ
Աակոբ Օշսյկ^սն - երեւոյթն է
ազդա կը
մեր մտա յէն տար ա ս փ ռո ւմն երէ - մէ երե
ւոյթ՝ որէ Ա տեղծածն էսկ* «^ • Օշտկահ
նր մեր դրականութեան -քէջ
ս տեղ
էրարու տրամագծօրէն ներհակ մտավխ
ճ ա 1թէ եր : Զա յն ո ւր աg ո զն եր ո լ բանակը ՝
աւելէ քան էրաւ՝ ամրակուռ ու րնդար
ձակ , անոր դրական դո րծո ւն էութեան utմէնէն վազա ւոր շրջանէն մէնչեւ այսօր՝
երբ այլեւս ալեւոյթ մըն է տյդ քաջարէ մարտէկը՝ անդուլ ու անողոք ՝ փոր
ձեց կտրատել տյդ աշխատաւորէն նոյն
քան ան դո ւլ ու անողոք թափը ։
Պէտք
կաՈյ ըսելու ՝ որ ով է պար տուողը : Զ[*ն~
քը ուրացողներ ը էբր տյդ թերեւս օր մը
յէշոլ֊էն մեր դրականութեան
մէջ՝ էր
առէթով*. !*այց
Օշտկանէ մեղէ ձդած
վտււտտկր
աղդայէն հարստո ւթիւն մըն
Հ» : « • • • Ամբա ս տան եցէն
ուրացսզ ՝ ն ա խան ձ ո տ ՝ մեր դր ա կան ո ւթե ան
մեծ՜ատարած՛ փառքերը
յաղթող։
Իր
սէղտէ\կ էէ տ ռա ս էր ո ւթէւնն երը մէայն հե.
տապնդո դ» :
Ինչպէս հասկանալ աոնուադն այն տա
րօրէնակ «մոռաՅ՚չ ոտութէւնը» երր յէրutւէ ՝ էրեն մեծ համարող ու դէսչէ դտրերը
գնացող Ջաբենցէ պարագայէն անտեսւում է բանաստեղծէ ոչ թէ էնքեա գո վրր ՝ տյլ էւոբադոյն հաւատը էր սխրան
քէ հանդէպ ՝ էսկ 0 շտ կանէ պարագայէն'
ամրաստանւում : Արդեօք գրո՛ղէ ունեցած
կտրծէքր էր եւ էր ստեղծագործութեան
մասէն՝ հնարաւոր չէ
ճշդոբոշել նրա
ս տեղծտծով՝ տարէն երէ հեռաւո ր ութէւHa' ա ր ժ էքայն ո ւթեամբ եւ գրական յետադա յ ընթա ցը օրաւո ւր սնուցանող կա.
ր ելէ ո լ թէ ւններ ով :
Այսօր առ Ա ա կո բ Աչականէ ժ՚առանդու-
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թէւնն ունեցած այսօր էնա կ շարուէւա կեչի
վերապահ կեցուածքը նոյնական եւ նոյնարժ՜էք է բանադրանքէ ենէժար կո ւելո ւն :
Եւ տյս ամէնը էր (Օշականէ ՝ Ա • Ա*)
դրականութեան «գոյութեան պատճառ»
էր ^ողովրգէՅ
հետեւողական օր էն
անջըրպե տելով՝ մ՛եկուսացնելով։ Ել «^աժ
հոդէէ» ան խնդր ական տարփողը ՝ որ
եզաւ յեգափււիականը ? վերանորոգիչը և
երախտաւորը մեր դր ա կան ո ւթե ան Ւր
ամեհ՜է հաղորդակցող ոգով ու
դրակա
նութեան նո րա յա յ անութէ ւններ ո վ՝
մարտատես է էր անհանդուրժն կեցուած
քով՝ մէ կեցուածք՝ որ արդասէք է «տրբտում փոքրութէւններ ու» անէրաւ դրականութեսւն՝ դէմազերծ
վեր ա բե րմ ո ւնքէ ։
Է^Հ
սէէսէէ գրէր ու- պայքա
րէ ր 0շականը՝ գրադատէ կո,եէ^[13
Ւ
հանդ սլրժեչէութեան
մասէն խօսք կտ
րող է քէնել (մասնաւորաբար' ա ր եւելահայ դրականութեան պարագայէն) ՝ երբ
զերծ երկէւղածն մտօք՝ արդէն էնքևեբս
ենք մեր բազուէք \կարծեցեալ արժէքներէ
վեր ա րժ եւո րմ ան երերուն՝ բայց
առա
ջէն օրհնեալ քայլերն անում։ Ա ոռանաըւ վՕշ ա կան եան բացորոշ՝ ճակատայէն ՝
յանդդնալէց ՝ ել է վերջոյ՝ դրական (ասել է թէ' տզզայէն)
ան շահակցական
կերպն
ու կեցուածքը։ Եւ գրականու
թեան
բազում անձեոնմխելէ «արժէք
ներ»՝ որ մեզանում է բնուստ եղել են էր.
րել ա f դպէ ս էն ՝ էր ա կան ո ւմ Սատուգուե լ
են ... Օշակ անր տյս ժ տայնութեան ու
մ տ ած ո ղո ւթ ե ան դէն է :
Եւ բնաւ, էլ ճէշդ չէ ա յն Տ ամընդ** անուր ՝ տարածուն կարծէքը՝ թէ էբրեւ 0շականր է սպառ մերժելով արեւելահայ
ւլր ա կանո ւթէ ւնը ՝ դերադնահատաԱւց նաէւա պա տո ւո ւթէ ւն է տուել արեւմտահայ
դրականութեանը :
Եւ գուցէ այս հան
գամանքն էլ էնչ որ առումով նպաս
տում է առ Օչականն ունեցած յէ1հահս,[1
ան հ ան դո ւրժ ո ղա կան ո ւթե անր ։
'f'Ի հ հեն
այն արեւմտահայ սփէւռքահայ գրողնե
րը՝ - որ «կր հաւատայէն մեր դրականու
թեան երաէւտառատ վաս տակ մը ձգած
լ. լլա լո ւն». ՝ որոնց ստեղծադո րծո ւթէ ւնն եՐէ վերլուծում . ընթերցումներում ՝ Օշա
կան ը • ♦ ♦ դարձեալ Օ շական է
էր անա
չառ ՝ պարզաբանող մերժելէութեաժ բ եւ
«արեւելահայ դրականութեան
դէմ բանաձեւած խոշոր մեղադրտնխէերով» ■.Ամե
նեւին միանչանսւկա բար հ-երքում եւ մի
ւս խ հերքում չի ենթադրում •. Այոուհանդերձ 0չականը դրականութեան մէջ եր
դուեալ
կողմն ա կի gր ,
«Հ այեց ի ո ւթ եան
մարդկա յնութեան , մչակոլթային բարձ,
բորակ տարողութեան , մեր ժողովուրդը
արւոա լայտող բնդարձսլկ
։էկայութեան»
արեւմտահայ եւ արեւելահայ ղրականութ խննե ր ի միջել րնկաե տեսակարար ել ոբակտւոր արժեչափումներ ի պարադային
իրաւ մնա յնութիւնը պայմանա ւոր ո ւմ է
«միայն եւ միայն հայեցիով»’.
Օակոր.
Օչականի
ողջ աշխատաւոր
կեանքը անինքնաց ուցադրում - ղասականաղերե , տքնալից պայքար էր, դորեքով
տարուածի պայքար : Այղ պայքուրը ուղ.
ղուել ել այսօր էլ ուղղուաե է շատ եւ
շատ ապրող դա սականացո լաեներ ի դէմ՛.
«Ամէն մարդ, եթէ ցանկանայ էլ դասական չՒ կ ար ո ղ լինել, իսկական դասա
կանները նրանք են, ովքեր որ հ էնg այդ
պիսին են, հակառակ կամքին, եւ այդպի
սին են' աոանց իրենց դի տա կց ո ւթե ան» ï
Անտրէ (իիտի այս խօսքերը աւելի քան րր.
նորոշ են Օչա կանէն նրան ով էր գրա
կանութեան ոգու խո րհ էւ մեղ ս տ էպում է
ապրել վերափոէրուած ոլ վաւերական î
Եւ նրա ոչ մէայն վէպը՝ տյլեւ nrj£ ստեղծտդործութէւնը «յաւելում մրն է եթէ
ոչ ա շխարհի դրականութեան , գէթ հայ
դրականութեան վրայ» î
. . . թող ա յս յօդուածը չդիտուի իբրեւ
ի պաշտպանութիւն Ց ա կոր Օչականի, ամենեւին ,
բազմաբեղուն
վաստակեալը
դրա կարիքը չունի, եւ եթէ մեկնարանելիօրէն դիտուելու է , ապա թող դիտուի
իբրեւ Հայաստանում
ապրող հայ երի
տասարդ մտաւորականի զայրոյթ , որից
տարիներ շարունակ խլել ել հանրային
գրադարանի յատուկ ֆոնտերում թաքցը.
րել են նրա գրքերը , այսօր արդէն իրենց
աշխատիմաց չկամութիւնը ար դարացընելով գրահրատարակչական տոկայ պբրոբ/եմներով’։ Րայց այլեւս ժամանակն
է ! յստակ գիտակցելու, որ Աակոր Օչlltկանր գուցէ եւ մեն մէ տյն գրողն է ՝ սրէ
ստեղծադործո ւթեան տպադրութէւնը պե
տական բաբերարայէն
մէջն ո րդա ւո ր ո ւ.
թէւժւ ՝ հոգածութէւն է պահանջս ւմ։
Օչականն ամենայն առումով
վաստա
կեք է ա fit եդակէ է րաւունքը եւ բա1 լ է շա
րունակել չյայտարարուած ՝
անժամկէտ
պա տեբադմը 8 ւււկոբ Աչականէ դէմ :
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(Շար. Ա. էջէն)
թԿը ղրան առջեւ : Աւելո րդ պերճանք կր
նկատէր աղօթատեղիի մը
շինութիւնք t
ճիւղերռվ ծածկ մը կը բաւէր : Առաջին
մզկիթները
ս'յԳս(էս
շտտ սլարղ եղած
են } llutjg միշտ ընդարձակուելովդ լանի ո[> կոչուած էին պաբփակևլոլ
հաւատքի տարածման եւ նոր երկիրներու
դրաւմտե •> ամար կռուի 'i^H^L ղինուորներր դ
որոնց թիլը
արագօրէն 1չտւելնար :
Ա*-հլի վերջ դ րնդօրին ա կելով դրա ւեալ
երկիրներու աղօթատեղիներ ը դ
արմաւե
նիի բուները փոխարինուեցան
հնօրեայ
շին ո ւթի ւններէ վերցուած սիւներովդ եւ
ճիւղածածկ տանիքներն ալ վերածուեցան
կամարներուդ թաղերու. եւ դմբէթներու։
Շին անի ւթերր ճոխացնելով հանդերձ դմրդևիի^Ը
հաւատարիմ մնաց սակայն իր
"կդրնական կոչումին դ որ էր զինուորներու համահաւաք (ճամի . իւլ . Աս քար) :
Իսլամո ւ..թեան համար Ասաո, ծո հ առ
ջեւ ամէն մարդ. հաւասար Էհ Ա՛չ ոք ի.
րաւունք ունի ;/"՛ծ կամ բարձը կենալու :
Ուստի, աղոթատեղիին մէ9 պէտք չէ զո.
յռլթիՀն ունենայ աթոռ նստարան կամ
բեմէ
Երկրորդ խալիֆա Օմար
Լկամ՝
Իւմար , էօմէր) երր 638-/>հ Երուսադէմր
կր դրագ-է դ տեղւոյն պատրիարքին կոդմէ կը հր ա ւիր ո ւի աղօթելու Ա • Աարութե ան տաճարին մէջդ բայց կր մերմէ տռարկելով թէ ինք արմանի չէ նման փա
ռաշուք սրբատեղիի մը մէջ աղօթելու։
Ալ իր աղօթքը կ^րնէ դ մուտքի դրան առ
ջեւ ծնր՚ադրելով :
Եր պատմուի նաեւ թէ Օմարի զօրա
վարն երկն Ամր - /» պն իւլ - Աո երր 640//?/ Գահիր էն կր գրաւէ դ անմիրապէս ար
մաւենիի բուներով Ճիւղածածկ մւլկիթ
մր չվչեել կու տայ իր ղին ո ւորն եր ո ւն հա
մար դ բայց ինք բյլայով կարճահասակ դ
ոտքին տակ դնել կու տա յ փոքր բեմ մր դ
ո ր պէսզի ղփնուորներէն տեսնա ի եւ լրս1 ի î Ա ա կա յն դ երբ խալիֆան 1լ իմանայ այդ
բանը դ խիստ սաստ մր !լ ուղղէ դ հարցնե1ով P'k ՝Ամր 1,{սեչ հ ամտ բձա 1լո ւթ եա մր
Կը յանդգնի Ա^ստուծոյ առջեւ ուրիշ մար
գո ցմէ ՛աւելի բարձր կանդն ելու։
Աստուծոյ առջեւ հաւասարութեան բսկՈէ1քւՈև-նքրդ հետեւաբար անհրամեշտ
կր
դարձնէ որ մահմետ՝ականներր հաւասար
գծերու վրտյ դ քով քովի դ
կողք
շարուելով աղօթեն դ մի ամամանա կ դի
րտր դօտե պնդելով : Ուստ ի ՝ պէտք ունին
շթեուած աղօթատեղիներ ու : ճՒեՓ
հակառակը քրի ս տ ոնե աներ ո ւն y որոնք իրարու ետեւ կեցած կ՝ աղօթեն դ եկեղե!/Ւ Ւ^1 մէջ մասնաւոր տեղեր վերապահելով
կրօնականներուն y իշխաններուն դ
մեծա
մեծներուն եւլն» >
Օսմանցի թուրքերը Ե ո ս տ անգն ո ւպո լի ս ր
գրաւելէ վերջդ
զմայլած
ու հրապուրուած Ա • Ա ուիիա
եկեղեցիին փառահեղ
տեսքէն դ ելուզեն նոյնանման աղօթատե
ղիներ շինելդ Ա ♦ Աոփիայի յատակաղիծն
ու գմրէ թածած էլ մեծ կառոյցը ջանա
լով պատշաճեցնել իրենց կ րօնքին հար
կադրանքն ե ր ո էն , այսինքն՝
յա տա կա դիծբ լայնցնելով րոտ կարելւոյն։
Ե* Պոլիսը գրաւող 3}աթիհ Աէհմէտէ
սկսեալ բոլոր սուլթանները փայ փայած
են այդ երագը դ եւ Աին ան է առաջ արդէն
քանի մր անյաջող փոր ձևը կատար ո ւ ած
նն (9)աթիհի հին մզկիթը դ Պ էյաղիտի մըղկիթր եպն.) ՛աւելի համեստ
ճարտարա
ւդ ե տներ ո ւ ձեռքով։
Եսլամա կան արուեստի մեծ մասնա
գէտ մեր ուսույՒԷը՝ Փը ոֆ . էռնսթ Տից դ
այս մասին խօսելով՝ ւլ արմանքով
կր
հարցնէր թէ ինչ ո* ւ համար Օսմանցիները
չեն խորհ ած պարզապէս
ԱՍ Ո •ՒՒ "՚յՒ
juumu կ։„զիծ\ր դարձնել 90 աստիճան, եւ
գՒ՛ րու թեամբ ձեռք բերել լա լնքին
սրար ածո ւո ղ շէնք մր դ փ ո խանտ կ քրի ս տ ոնէ ULկան եկեղեցիին բարդ յատակտղիծր լայնցընելու կոչուած դմա արին լուծումներ
փնտռե լու
Սին ան ձեռք առնելով աքդ դո րծր դ շրնորհիւ իր բնածին հ տնճա րին եւ անխոնջ
եռանդին դ կր յղանայ բազմաթիւ
ճար
տարապետական լուծումներդ մէկ կո զմէն
պահ ելով Ս ♦ Աոփիայի
երկնաթո ի շ
րն
դարձակ դմբէթր եւ միւս կողմ է բսյնցր-

նե լով ձ զկիթին ներքին ծաւալը : Այդ էու՜
ծումները ղվւնքը կ՝՝ առաջն որ դեն նոյնիսկ
որդեդր ելո ւ խաչաձեւ կեդրոնա g եալ յա
տակագիծեր y որոնք զինքը չեն գոհացներ
սակայն դ քանի որ չի J սւ ր/վ' ր ձերր աղաաիլ դձբէթր բոն ող հաստաբեստ մոյ
թերէ դ որոնք աղոթատեղիին ներքին ամ
բողջական տեսքր կը խափանեն :
Երր վերջին լուծում դ էտի ընէի Աելիմիյէին համար կը յաջողի Ա • Ա ոփիւս լի ւլըմբէթ1՚ն
(<Ւ- գարուն վեբքերբ վերաշին
ուած դ ուրիշ հայազգի հանճարեղ ճար
տար ա սլ ետ ի մլմ Տ րգատի կողմէ) հ Lll-i
մահ ա ւա ս ար կի ս ա դո ւն տ մր
նստեցնել
ութ մոյթերու, վրայ, որոնք ձե. ով մր
դէպի արտաքին պատերը քաշուելով դ դըրեթ է ամբողջովին կր պարպեն մղկիթին
նեբսը ՝
ստեղծելով
միջոցի պարապրւթեան եւ միութեան աննման ներդաշնա
կս ւ թիւն մը :
Աաջողա^ծ էր գերազանցել Ա • Աուիիան դ
ինչպէս ինք ուզած էր յա լա կնիլ յ. Ս' չ ան
շուշտ դ
քանի որ հակառակ իր պնդու
մին դ Աելիմիյէի դմբէթր ո՛չ աւելի լայն
է եւ ո’չ ալ աւելի բարձր դ Ա • Աոփիայի
գմրէթին։
՛Անյաջողութեան
պատճառն
ալ ո՛չ շինա րարական թէ^նիքն էր դ որուն
անվիճելի վարպետն էր ինք դ ո՛ չ ալ պակաս]ր շինանիւթերու կամ 'աշխատաւորնե
րուդ որոնցմով լայնօրէն օմտուած Կը.
շնորհ իւ մեծազօր կայսր ութեան անսսլառ
ա ղբիլրն ե ր ո ւն :
Պատճառը թաքնո ւած էր պարղապէս
երկու հակադիր կրօնքներու տարբերու
թե՛ան մէջդ որովհետեւ հ ար gր չէր սահմանափա կո լեր Ա . Աոփիայի դմբէթին
չափերր դեր աղանց ելու մէջ :
Ա • Աոփիայի հոյակապ տաճարը y
ըն
ծայուած ԸԼԼԱէԼով Ա ուրբ Ե՚մա ստութեան դ
ույ սինքն Աուրր
Հոդ{էք1
փառաբանու
թեանդ ամէն բանէ առաջ կր խորհ րդանձԿ
երկնքի դե ր ա կայ ո ւթի մնը ՝
ե ը կր ի
•Լըայ, "գՒՒն
դերադահ ոււթիւնբ '
նթ.
Pt,ir վ1ւայ 1
յայտ բերելու- համար ոգի
ին յաղթանա կր նիւթին վրայ ՝ հոն ի գործ
դրուած
են շինարարական
ամենաբսնդուգն լուծումներդ եւ օդտագործուած^
աձենաճոխ շինան՛իւթերդ որովհետեւ որքա ն հարուստ եւ զօրա ւո ր PJJ_utJ պարա ո ւողը դ այնքա՚ն ում եղ եւ փառաւո ր կ' րլյայ ձեռք բերուած յ աղթ ո ւթի ւն\բ :
իմաստով ալդ Ա. Աոփիայէ ներս
մտնողը յանկարծ ի՚եբղի^բր կր զանէ
ան սահման պարապութեան \մ,ը մէջդ ինչ
պէս տիեզերքի անհունս ւթի լն\ր : Գմբէթ ին անհաս դադաթէն մինչեւ դետին
" ւ մէկ նիւթեղէն աբդ^Լբ կը կ^ցնէ իր
ւսկնարկբդ կարծես թէ սիւներն ու պա
տերը կ անհետանան եւ նիւթր հր'աշքով
կ աննի լթա կանանայ , չքանալով ոգիին տի
րապետութեան առջեւ ( Entmaterialisierung) է • ^իցի խոսքով) : Գմբէթն իսկ կը
վերածուի օդին մէջ ծփացող ծածկոց ի մր դ
«ոսկի շղթայով մր
կախուած
երկինՀէն» :
ՏՒԿՒ^ր Ո. էճ... այռ երեւոյթը
ղաւորկ հետեւեալ ըւսոԼրութ -

ԱՐՈՒԵՍՏ*

QUENTIN TARANTJNO -

ՍԻՆԱՆ
ԲՈԼՈՐ

ԵՒ

կյ. ըա-

«Ս • Սաիիայի պարագային , կարծես թէ
շէնքը կը սաւառնի անկշիռ զանգակի մը
նման : Հազէլ թէ կը հպի գետնին , ձեր.
րազատած ձգողութեան օրէնքէն : Այսպէ.
սոլ] , զեսլինը կը դա1դրի խարիսխ ըլլա
լէ • ինչպէս որ պատերն ալ կը կորսնզնեն
ծանրութիւն կրելու նշանակութիւնը : Ներ.
քին միջոզր , հետեւաբար , չի սահմանափակուիր պւստերու տեսանելի մակերե.
սՌվ. այլ իր տարածուի յանհունւս , դէպի
ալքէն կողմ : Որքան ատեն որ մակերես
մը կը կապուի որեւէ շինարարական տար.
րի , կը թելադրէ նիւթին յատկանիշները ,
ինչպէս' ձեւ, ծաւալ եւ ծանրութիւն, ո.
րոնցմէ մին կը թաւէ միւսները ըմրոնե.
1 ու համար: Ս . Աոփիայի լքէջ այս թանը
կը բացակայի ; Ահա թէ ինչո'ւ համար ա.
մէն նշգրիտ սահման կը չքանայ , անըմըրոնելի դարձնելով ծաւալները նիւթին,
որ ւույլեւս կրնայ տարածուիլ անսահման:
Ներքին ծաւալը չի պարփակեր նշգրտօրէն
եւ կ'ընդլայ նի դէպի անհուն: Մարգ որ.
քան երկար մնայ այս միջոցին մէջ , այն.
քան կ'ունենայ տպաւորութիւնը թէ ան.
սահմանութիւնը կ՚ընդարձակուի, տալոն

C’est un jeune réalisateur américain qui
emporte l’adhésion des producteurs parce
que son film sera exemplaire sans coûter
cher. Une histoire de gangsters, avec l’idée
que (pour passer) de l’ordre au désordre
il n’v a rien, rien qui ne puisse être évité,
rien que beaucoup de paroles et autant de
sang. Un film noir dont l’intrigue ne pré
tend qu’à l’humilité: six gangsters ratent
leur coup, trahis de l’intérieur; aucun ne
va en réchapper.
Le cœur de l’action ne
sera jamais
montré.. C’est toute la raison du film, ce
qu’il cherche à ressusciter à travers les
trois flashes-back qui le construisent et
le rythment. Car les bandits ont fait leur
coup pendant le générique, tandis
que
nous regardions avec jubilation leurs ima
ges défiler au ralenti. Avant c’était l’ordre,
les obscénités essentielles à la fraternité
dites au petit déjeuner, les vieux tubes des
années soixante-dix. Après viendra le dés
ordre, individualités parsemés, querelles
minables et bons sentiments,
jusqu’aux
morts cadancées des héros : 2-1-2-1-2.
C’est qu’entre la fureur de Godard et le
désespoir de Fuller la mise en scène ne

խաբկանքը որ երկնային գմբէթը առկախ
կը մնայ իր գլխուն վրայ» (4):
Հ^անճաբեղն Աինան- դ ջանալով ոգեպաշտ
աշխարհահայեացքի մը այս
արտայայ
տութիւնը պատշա՛ճեցնել տրամագծօրէն
տարբեր աշխարհահայեացքի մը դ որ երկ
րային է աւելի , քան երկնային , անշո ՚ ւշտ
թէ պիտի ձախողէր :
Աինան դ յորդելով իր կրօնքին աշխարհՒԿ "•ար կա դրանաւ երր դ ըստ որում մըւլկիթ մը պէտք \է երկրային հաճելի պար
տէզ մը դաոնայ դ իր մէջ առնելով արտաքթր լոյսը ) բնութեան եւ ծ ա ղի կն ե ր ո ւն
գոյնեբը եւլն . y չէր կրնար անշուշտ միա մամանակ
հ՛աւատարիմ մնալ
Ա. Ա ոՓՒայՒ ներքին մթաստուեր մթնոլորտին դ
ո ր մՒ ստիկ է ալլաւելապէս յ,
ե՛ Տ/՚9. օսմանեան մեե մղկկթնեքը
բաղղատելռվ Ա. Սոփ^այի հետ, զանոնք
Կը երկատէ Յոււավւն1ւանո սp տաճարին զա
ւակներր ,ու բացատրելով վեր ո յիչեալ հիմ
նական տարբերութիւնը, կ՚ըսէ. «Շինոլ.

թիւնը թէքնիքի խ՛նդիր է եւ կրնայ այլե.
ւայլ ձեւով լուծում գտնել, բայց ոնը
կապ ունի աշխարհահայեացքի եւ ոգիի
հետ, եւ ատոր համար ալ տրուած ժ՜ա.
լքանակի մը մէջ կը ծնի, կը զարգանայ ու
կը դադրի, առանց որ կարելի ըլլայ իր
մասին ամբողջական բացատրութիւն մր
գտնել պարզ մտածումի նամբով, ինչ որ
պարագան է բոլոր բնազանցական հար.
ցերոււն (5) »
Տից

կը խորհի թէ

Աինան

հայկական

ծագումին

մասին

չատ դրուած է հայ բանասէրներու կող.
մէ , առանց որ կարելի ըլլայ համոզել
թուրք
հեղինակները,
որոնք կը նա
խընտրեն ընդունիլ յունական , ալպանա.
կան,
սերպական կամ որեւէ այլ ծա.
դում :
Ախ՛տն իր ինքնակենսագրութեան մէջ
կ՚ըսէ թէ կեսարացի է, զաւակ' քրիս
տոնեայք, , „լ եղած է ենիչէրի :

cesse de nous surprendre, qui fai.
les personnages quand on attend

,

qui raconte le passé pour fahe
1 avenir, qui met un large platls/

՝՛

en caméra portée à la plaCe d’un
champ serré.
L°utre.
Surtout, leurs morts ont beau être ե
risoires les gangsters meurent avee h
heur, d’avoir transformé leurs désirs0"՜
actes, jusqu’au bout. Hs n՝ont jam ” en
tendu brûler de faire autre
qu ils font ou d’être ailleurs que là „
ils sont De véritables gangsters en somn,"
essentiels et humains à !a fois. Mais,
dis que Malraux écrivait
((Ze
heroujue a succédé au potier génial ն,
le gangster ignoble (par ordre տսբ^Հձ
au gangster héroïque,le gangster, ici J
simplement foireux. Signe des leinps
signe que faction se passe bien en Amê
rique aujourd’hui.
Pour tout cela, grâce aux traits rieurs
de Tarantino ajustant ses lunettes noires
et bien d’autres raisons encore, Resenoit
Dogs est un film que l’on n’oubliera pas

François MESTOUDJIAN

նակցած է իբր զինուոր , Վաեայ
•1.Ըայ լՒՆեԼով թնդանօթակիր նաւեր ,
նորութիւն : Ո. ստի , սլէտք է աէսաչ fl.
լայ Աղթամարի հրա չակերտ Ա. հ]աչէ.
կեգեցին, որուն գմրէթնալկըկռթնէար
տաքին պատերուն կառչած ութ մոյթէ,
րու վրայ ;
արչաւանքը կատարուած րլլալո,լ
1514֊/ւե, Աինան չէր կրնար 149՜-/ւ>< !ղ.
նած ըլլալ, ինչպէս դրած է ճոն Տզվ/խ
Աւելի տրամ Ալբանական պիտի ըլլար րն.
դունիէ 1492 կամ 1490 թո ԼւԱէկաններըդ եւ
հետեւցնել որ ապրած է 96 կամ 98 աա.
I1Ւ 1
որ մահանան թուականը ծանօթ
է * 1588 :
Ամպհ ո վանJl ձել ունեցող էր ըացօթlfuJJ գտմբարանըդ զոր [նք շփնած
կը
դտն ո ւի Աիւլէյմանիյէ մզկիթին մօտ ՛.
ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՃԵԱն

Նիս

ճարտւսբւսպեւո

(1) ULYA VOGT-GOKNIL - Grands
Courants de
l’Architecture
IslamiqueMOSQUEES.
Editions du Chêne, Paris,1975, p. 185.

Այս ուսումնասիրութեան մէջ
Ուլեա կարեւոր գեր մը կը կեբսպրէ հայ
ճարտարապետութեան, երբ էր խօսի Սկնուկներու շինարարական արուեստին մա
սին ;

այղ կէ.

տը ըմբռնելով է որ իր վերջին չինռ թիւններէն մէկուն , Ո^ովւհանէի քարավւին
.Լրտյ ծովակալ Գըլըճ Ալի Փաշայի հաշ.
լոյն կառուցած մզկիթին համար նոյնու
թեամբ որդեգրած է Ա • Աոլիիայի յա.
տ ա կա ղիծը , կարծես խ ռ ս տովանիյ ուզե
լով որ կարելի չէ Ա . Աոփիայի յԱէդթեJ դ
իր հետ մարտնչելով նոյն գետնին վրայ :

Աինանի

DOGS

//Հ1

թէ , եօթը տարեկանին խլուելով
իր րնտանիքէն , դաստիարակուած է իս
լամ ական կրօնքի մէջ, պա տր ա ս տ ո ւելո վ
իբր արտեստավարմ զինուոր, \րս տ 1Ոէվշիրմէ^ օրէնքին : Իր յիչողութեան մէջ
պահա՞ծ է արդեօք որեւէ կապ հայութեան
հետ-. Յայտնի չէ հ Նմանապէս, իր շի.
նութիւններուն մէջ կարեթ,
չէ հանդի.
պիլ հայկակ ան ճարտարապետութեան հետ
կապուող որեւէ մանրամասնութեան , հա.
կառակ անոր որ անցած է հայկական գա
ւառներէ, հլԱելիմԱ.ի դէպի էկարԱ.
եաստան
..... «
.
c «c
a

(2) Նման տարօրինակութիւններ յաՔա.
խադէպ են, անտեղեակ թւպւգմսւնիչնէ
լաւ գրչին տակ : էջմիածնի եկեղեցին կամ
Աղթամարի եկեղեցին
ներկայ ացուած
են իբր l’Eglise d’Etchmiadzinsky կամ
l’Eglise d’Akhtamarsky, երբ թարգման
ուած են ռուսերէն գրքերէ: Ատենօք, Ե՛
Իւթիւնեան գիտական աշխարհը ապշե
ցուցած էր գրելով l’Eglise de Baronskj-11
կամ l’Eglise de Mrensky-ի մասին: Ս>
շուշտ թէ խնդրոյ առարկայ էին մ)սւրոնի եկեղեցին (Անի) եւ Մրենի եկեղեցին,
որոնց անունները քազեբ էր Վարագգաա
Ցարութիւնեանի եւ Ս • Աաֆարեանի սու

սերէն գրքէն:
(3) Մեսճիղ բառը էր գործածուի H*
մզկիթներու համար: Ըստ Անաոհա 1
Արմատական Բառարանին, հայերէն ր?
կիթ բառը կու գայ արաբերէն
J
բառէն , որ կը նշանակէ «երկրպլ11ն F

Աուհաւքէտ երկու մեսճիղ
Մէքքէ (Մե..ճիզ,Ի՚լՀ-1--մ\ եւ niTn.'
սաղէմ ( Մ եսճիղթ՚լխԱ^,,." - հեո“ „ ’
րոնց մասին խօսուած է ԳսչԲլս ւ(Լ. ինէն
Մարգարէին մահէն վերջ է nP
ալ մեսճիղ. նկատուեցաւ :
(4) MOSQUEES - էջ I?5(5) ERNST DIEZ — T^RK S^ATI
Istanbul 1946. Էջ 13.
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(Կ. ՋԱՐԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ ՀԱՄԱՍՏԵՎԻՆ)
«ԱմէՕ մի խորհող Հայ՝ մրրկանար այս
զարու ալիքների կատարին՝ նւ1անոււք է
jjuuihuiui Ռադիոկայանին,
որ անյայտ
յւոլւածուրիւնն՚երին պատգամներ է ղըր.
|իւլք, PmJ3 ոչ մի պաւտասխան չի ստա.
Ս» (1) :
(է/,յ/յ
'թ՚Ս •ռասնամեակ ետք , Եոս\ա։ն յարեան[ւ այս խօսքերը կարդացողը
ւէՏայ թկ ակամայ ինքզինքը համակած
ք ղզսւյ նմանօրինակ ապաւոր ս ւթ Լ ա մր ,
դ նայուածք մր նետելով
իր չո1ր^ր>
,Տղուի ըսելու՝ «R աոԱ՛ջ»ի ընթերցողին

անօթ մտաւորականի մր րառերով ,
'հելիք չունինք այդ (Ափ իւռքի) իւամա-

nJ-ին մէջ»:

իրաւացի՞ է հաստատու
նս,յլ հարց է. մէկ ընելիք կայ սա.
■ալն՛ անցեալը րերել մեղի - առա h g մեղ
անելու անg եա լը , ուր սովոր ենք ասլւև| հոն ալ փնտռելու համար «անյայտ
:.սսծութիւններ ի» սլատ ա ս թ անն եր ը :
1լղ իս՛կ պատճառով՝ հաւանարա ր շահ/լւսն է դառնայ ն ո լնինքն Զա ր եանին ,
Ալու համար քանի մր «Հին» թուղթեր •
հսկան թուականներուն դրուած եւ Հու
սատեղին ուղղուած փունջ մր նամ ա կ֊

կ (2) :
Մեղի ծանօթ տուեալներուն հա մաձա յն ,
արեան
եւ Համաս տերը հանդիպած՜ են
՝արիղ )

մօտաւորապէս Ապրի/ - Մայիս
4'Z? թելադրէ Ար չա կ Ձօանես/նի 1930 Հոկտեմբեր Ձ ( թո ւա գրեալ
սւէսրկշ ամերիկահայ արձակագրին •-

'\1իիրէյո»-ն կարդա g է՛ր ու մեղի հայ կամե «Միրէյօ» մը գրեցէք ըսի Զծղի ի^1լուն մր Փարիզ» շատ գոհ եմ որ մ է.
^կէս տարի յետոյ դրեր (պէտր է ԸԷԼայ
P^p՝» . Վ . Մ • ) ու կա ր դար եր էր (•♦_•)
^՝Տ,արեանը աւելի փութկոտ եդաւրան
ՈԼՀ։ Փարիզէն կերջին անդամ մեկնելէն
(3) ըսաւ ինծի թէ այդ իրիկուն \ը'ձս (['նր ալ մեզի հետ էր
Արձա
կէ} միտրը պահած էր y եւ թեր արդրած էր' իմ ըմբռնած կերպով
ական «Միրէյօ»
մը y -։ «Տատրագոմի
արսը՝»" (4) :
Գէսէ ) Ձօ սլան եանի այս վկայութիւնը
^d' է } բանի որ 1929 Մ արտ ճճ.-ին Վե.
^ւ՚կէն դրած նամակով
Զարեան կր

՝Ա1՝՝նէր իրեն y

թէ նոր աւարտած է
§ատրտդոմի Հարս՛ը» (5), սրճարանէսյին

՛Ո՜ ^օւնդիպոլլյ'է^յ ա ոաջ :
^արխլէև ետր y կը թուի որ երկու դրա~
կ^ները նամա կզած են y սակայն ցարդ
ա ոա ջին ն ամա կը 1934 Մ արտ 3դրուած է Նիւ-Ե որր ՀՀարեանի կողմէ
\ւ11^ աս տեղի նամակները չենր տեսածէ :
՝արեան Ամերիկա հասած է y ըստ իր բըՈԼ$1Ագրոլմին y ո1 չ «իբրեւ անկախ այցեԼ։
ուզում է եր կիր ը տեսնել
եւ
^եւել, ւսյլ իբրեւ խեղճ հայ դրադէտ y

հետ y ղ" բ նոյն տարին Վենետիկ
ճան չ.
ցած է (6) : Աակայն y բնաւ չէ խզած իր
կապերը իր ընտան իրին հետ y ինչպէս կր
յա յանէ 1935 Նոյեմբեր ձ_4~ին Գորֆուէն • —
«Փ տարաս աւել էի գոնէ մի եր վու ամսով
Իտալիա զնա լ y բայց ընտանիրս դրում է
աւելի լաւ է տեղիցս չշարժւեմ — զ բու
թիւն ր ա լնրան էլ լաւ չի y սաստիկ սզութիւն եւ նաեւ ոստիկանական
սաստիկ
սեղմումներ • Ուռաի մնացի եւ սպասում
եմ» :
Աւելին y յո ւնա կան կղզիին մէջ սլար ա պ
նստած չէ ».
«Ս տիսլւած եմ այնրան աշխ ատել y որ
չես կարող երեւակայէjy ի խնդիր դրա
կանութեան եւ նաեւ ի խնդիր դրամի y
որ պէտր է ամէն կողմ հասցնել» ( 193îî)
Նոյն մրեր 14): «Երեւակայիր օրը 8 մամ
դրում եմ եւ դեռ րն տան իրի ս բոլոր սլէ սր
բերին չեմ հասնում» (1936 Մ ույիս 3) :
րական է •հ^Իարեբախտաբար y
հրաշալի է ւսյս
կղզում y ամենադեղեցիկ վայրը Որ երբեր
տեսել եմ
եւ նաեւ ամենաամ՜անը» • ♦»
(1935 Նոյեմբեր 14) :
[Հույզ պիտի փոխուի

յետագային ».

Հք^նչրան նամակիցդ կարողացայ հաս
կանալ բաւականի կասկած անրով էո վերա
բերում հիւ անդութեանս : Գ մ՜բախ տաբար
ծանր է* ահա՛ւոր ցաւեր ունեցայ եւ ույդ
ցաւերը նաեւ ազդեց ին աչբերիս վրայ y
ինչ որ շատ մ ւոահ ո զ ո ւթիւն
պատճա.
ռեց ինձ : Կ" րֆուն դե զեg ի կ է y
ամ՜ան y
բա յց խոնաւ եւ դաւաճան (...)» (վլ,էն.
նա՝ 1937 Փետրուար 27) :
Զարեան
շուտով
կր վերադառնայ
փորֆւււ ՝ քանի որ 1937 Մ արտ Տ-ին երկ
տող մը կը դրէ նոյնպէս հոն ապրող անղքէացի նշանաւոր գրագէտ Լօրընս Տըռէչթե (7) = Համա ստեղիւն առաքուած յա~
Հորդ եւ վերջին նամակը դրուած է Աո.
կոնա ՝ 1938 Տ ունիս Ձ-ին :

ԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ
1934 Մտր տին , Զարեան

կր դրէ Ն ի

Եորքէն ..
Հ<1Լյս պայմաններում շեմ տեսնում ինչ
պէ՛ ս կարելի է շարունակնլ վէպս , մա
նաւանդ որ ոչ միայն ողորմելի վճարում
ներ են անում ՝ այլնաեւ իրենց ունեցած
բաւական մեծ պարտքը կապում վերջացընում են 42 դոլարով» :
թօսքր կը վերաբերի զԲանկօօպր եւ մամութի ոսկորները» ղործին ՝ որ 1931-33թլ,
շարունակաբար
հրատարակուեցաւ
^Հայրենիք» ամսադրին
մէջ ու մնաց ա.
նաւարտ (առանձին ղփրրով տպուած է

1ող>»ծ է . ..
«Ուրախ նյ*

"Երկիրները՝ սիրած ես :

^տ/ օրը "Ա պլմնիա''

վերջացրի

^'Լըմթյյ Օը^
կսկսեմ "Միացեալ նա.
^խերը" . . . Որ„վ աւելփ մօտ կը լինեմ
'Հ1 Հ-Կ1քշելով մօտաւո ր անցեալը» (1936

ք

3) :
, Զարեան
հաստատուած
է
ոխ ^ïï/՚ե , իր երկրորդ կնոջ
Ամե-

գ

,Ա1Տ1' նկարչո, հի

փրենսիս

Պբուքսի

հօր դրածին :
Զարեանի ֆինանսական վէճերր ^Հտյր ենիք» ի հետ հոս թն վերջանար-. 1935
՛Նոյեմբերին ՝ երբ արդէն սկսած էր «Եր
կիրներ եւ աստուածներ»ու հրատարակու
թիւնը՝ կը դրէ Համաստեղին ..
«Լսի՛ր , հեռախօսը ձեռքդ առ եւ այդ
մեր' Գարրինեան(ին)
մի խօսք հասկա.
ցուր -. Այդքտն նիւթ եմ ղրկած ել մինչեւ

ինչ որ տն տեսա սլէս շատ նպաստաւոր կ y
եւ նոյնիսկ
հանդէս մը
հ րա տաբակել
(1935 Նոյեմբեր 14) :
Ինչպէս
կ՚երեւի
յաջո ր դ. նամակէն (Մ այիս 1936) յ
սլա.
տասխան՚ր մխտական է՝ :

ՅՕԱԿԱՆՆԵՐՈՒ ԽԱՌՆԱՐԱՆԸ
Ձարեանի ալս նամակները յատուկ հե֊
տարրրր ո ւթիւն կբ ներկայացնեն
բանի
որ y ինչպէս
կ'ր ս է 1935
Նոյեմբերին y
«.րաւ է ասել որ դու Միակ (ընդգծումը րրնադրային է • Վ ♦ Մ՛) Հու յն ես y որի հետ
ն ամ ա կա զրո ւթ ե ան մէջ եմ »
պաշտօնա
կան նա մա կն եր ին չեմ պատասխանու մ եւ
առհէսսարակ մարդ չեմ ճանաչումի։
(Հաճախ ըս ո ւած Կ թէ Ջ արեան y ապրելով հայկական
կեանրի
լա սանg րին
վրայ y լաւ չէր ճան շնար այդ կեանրը (12)
եւ y միակողմանի տե ղե կո ւթիւնն եր ստա
նալով (13) 5 [՛է1 մեկն արան ո ւթիւններն ւս լ
միակողմանի բնոյթ կ՚ունենային։
Ինչպէս սլիտի տեսնէ Ընթերցողը y Զպար
էտն Ւն ծէւ՝ պակսեր մարի հարկաւոր Jրո
տա կութիւնը կողմն ո ր ո շո ւելո ւ համար։

Գրեց'

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

Ահ տ թէ /-ե չո՛ւ նամակները> կենսադրական-կեն g ա ղա յին
մանր ա մա սն ո ւթի ւնն եբէն անդին y ար մ է րա ւո ր են իբրեւ 1930-'"կլօ՚հ թուականներու խառնափնթոր շրջա
նէն վկայութիւն:
Օրինակ' Ամերիկան. —

տեսակ համադրութիւն բո լո ր մտածում
ներիս y բարձր մտածում^/եր կեանքի առջեւ:
Իսկ վէպր առաջանում է դանդաղ կերպով}> ։
Այս

պարբերութեան հետ կրնայ կապ-

ՈԼ՜իլ Զարեանի 1937 Մ արտ Տ-ի երկտողը
Տըո-էլփն » ^Սիրելի տղայ y
u,ju շաբաթ
իսկապէս անմահացուցած եմ ձեզ։ Ձ*րի ա.
ռած եմ մեր կեանրերուն այս
(9) î
Հասկնայի է y որ այդ երրորդ մասը չէ
հրատարակուած» կը կասկածինր> մատեն ա զի տա կան տրամադրելի տուեալներու
համաձայն y որ Տէաըեան յետադային լոյս
ընծայած ըլլայ իր Զյունական նոթեր^ը։
«££ ո ւն ա ս տ ան՜^ բամնի ծրագրին առըն չըւած ե*1ւ y րստ եր եւո յթին y Լօր ըն ս Տրռէլ Հենրի Աի լլըր ծաւալուն
նամա կադր ո ւթենէն երկու հատուածներ : րեկտ եմբեր
1936-/'^ » Տըո-էլ Գորֆուէն
կը զրէ y ակ.
նարկե լով Հէա ր L ան ին ».
<ձՀա ւ ե ո էնո մ

քանի անտիպ այլ ձեռադիրներ
կը սպա
սէին դեռ (8)։ Ա- Զարեան այս դէպքը
1933 կը թուագրէ՝ ինչ որ կը հակասէ իր

պա աճառով y կը
կարենայ ^ոսթըն
է՛թալ Համաստեղը տեսնելու y դատե( / ս,ւ֊ելի ուշ դրածէն կը թուի որ յա-

«Եւ երբ ուլդ մասն էլ վերջացնեմ ( «Մ ՚
Ն ա հ ա կնե բ» . ՛Լ . Մ *) ՝ ուզում եմ ղ բել
հե լենական կղ՚Լու վր ա յ մտածումներս ՝ մի

թխ. Հկը

I յւո^էէ y ղմուար թէ

“‘l’^՝ Ու թէեւ այս

հ իմ։ս y չնայած տւ֊ած խո ստում b երի ն "չ
մի սենթ չեմ ստացել։ Պայմանավորած էինր նաեւ որ այդ երանելի աւանսը մ ա ո
մաս y հինդ հինդ դոլար y պիտի հանԼնշ
^‘րամի շատ պէտր ունիմ ընտանիրիս Հա.
մար : Հասկացրիր այնտեղ
նստած այղ
պ ա զե ս տ ին g (ի)ներին ել պա հան
որ
դրամը շու տ ղրկեն՚ֆ :
ղործը 1935 - 38-/'ն տպուեցաւ եւ
նոյնպէս անաւարտ մնաց :
Երկս՛- մաս
լոյս տեսած է ■ «Ապանիա» ել «Միացեալ
՝Նահ ա՚» դներ» , Նոյն նամակին մէջ՝ Զարեան կր խօսի երրորդ բամնի մբ ւէասին.«Մ ի որ ստիպւած պիտի լինեմ գնալու
(Հունաստան» Վ* Մ • ) չ
թարմացնելու
հաձ'ար տսլա ւո ր ո ւթի ւնն եր ս Սրկիրների
երրորդ մասի համար y որ Հունաստանին է
նւիրած y բայց առանց ոչ օրի տեսնելու y
ինչպէս այդ արի ՛Ամերիկա յո ւմ» :
Մայիս ՜Լ^Տ^-ին ՝ այդ
մտաղրու թիւնը
քիշ մը տարրեր
ձեւով արտայայտուած
էՀ-

Կղզիին մասին իր կուրծիրը խիստ դը-

1987-^ե, Անթիլիաս)-. Ըստ Արմէն Զար
եանի վկայութեան ՝ ամսադրի խմբագիր
Աուբէն Դարբինեանը նամակով
մը հա
ղորդած է միլանաբնակ Զ^րեանին՝ որ
վէպը պիտի չշարունակէր հրատարակել

Հ “1^1րրր ունի հազար դուռ զարնելու իր
1'1' քխաանիրի ապր ո ւս տը &ար ելո ւ հա-
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հսեարաեան

(ձ»’

եռառրու

Նորա յա յա նամա կ
մը y
Գե կտեմբեր
1936-/> վերջեր ուն թուագրուած y րիչ մը
աւե լի խօս ո ւն է • —
Հ.Կր սպասէ սկսելու համար եռագրութեան մր ^.րդ հա տորր նամակի ձեւով
բանի մը ուղերձներ ղր կե լէ առաջ (Մ ի/լըրին՞ ՀԼ • Մ ♦)» (11) ։
է այղ
հատորը^։ Որոշ
ենթադրո ւթիւններ ընելու համար y պէտր
է ուշադրութիւն դարձնել էիերթ «իսկ վէպր առաջանում է դանդաղ կեր պուխի նա
խադասութեան ։ հ.Իոկ^ բա ռա կա սլա կց ո Iթիւնը կը բաg ա ոէ ^Ախկիրներ եւ աստ
ուածն եր^չը y որ Հէարեանի աչրին <{.վէպ^>
չէր : Այս «վէպ»ը՝ մեր կարծիքով՝ կրեայ
ըլլա լ Հհոյլը լեր ան վրայ^ն y որ աշխարհաJ-ամանա կա դր ա կան
միութիւն մր կր
կաւլմէ <(,Սնցորդը եւ իր ճամբան^ի
եւ
ՀձՍանկօօպը» • ’»^ր հետ y որոնը հեղինա կին
կողմէ ^վէպ^ի կոչուած էին։
Տըռէլի զոյգ նամակները y
թերեւս y
երկու, տարբեր գործեր կը մատնանշեն • Ա֊
ռաջինր կը վերաբերի «Եր կիրներ » » »^ուն ,
իսկ երկրոդը գուցէ Հեաւը» » »^ին ։
Շահեկան
է ^շ^լ^ ո դրական աշխա.
տանրէն զա տ y Ձ,ւյբեան հրատարակչական
որոշ ծրադիրներ փայփայած կամ հետապընդծ i Î Անոնցմէ մէկը երեւան կ՚ելլէ
Համաստեղին գրուած նամա կն եր էն » հաJ-եր էն տպագրական տառեր դնել եւ Գորֆռւի
մէջ հ ր ա տ ա ր ա կ չ ա տո ւն
հիմնել y

«Ոլ թողնենք ընդհանուր անհասկացո.
ղութիւնը, անպատրաստութիւնը, կու.
սակցական փոքրամտութիւնը իւայլն : Գա
ի՜նչ ահաւոը պատկեր է, սիրելիս, այս
տեղի Հայութեան պատկերը • ■ • : Ի՞նչ
կարոդ է մեզ ներշնչել այս միջաւ[այրը եւ
այս հոգեկան եւ մտաւոր թշուաոութիւ.
նը' ամէ՜ն կողմից, ամէ՜ն
կողմից:
(...) Թերթի լեզուն, բովանդակութիւնքւ,
գլլելու ձեւը ուղակի ինձ գզւանք են պատ.
նաոում; Ու դա ի՜նչ արհամարհանք է
զարգացած ամերիկացիների կոդմից դէպի Հլսյերը • • •» :
Զարեան կք, դրէ
1էիլ-Ե"րքէն ՝
1934
Մ արտին ՝ երր հազիւ երեք ամիս անցած
էր Ղթւոնդ Արք- Դուր եան ի սպանութենէն y նշանաւոր ա յն միջա դէ պը ՛որ դուռ
բացաւ
վաթսունամեա յ
երկփեղկումի
մը Հտյ Եկեղեցւոյ եւ ըևդհանրապէս զա
ղու թին մէջ։ Որրան որ խի տ y գրողին բա
ռերը պերճախօս վկայութիւն
եղբայրասպան պայրարին եւ ատելավառ
մթնոլորտին մասին։
վերջին
խօսրը>
մանաւանդ y կ՛արձագանգէ
աձ երիկեան
հանրութեան տրամադրութեանց
Հայե
րուն հանդէպ y որոնց
«Starving ArmenîanS»^ նափւկին անուանումր հաղի՛ քսան
տարի ետք տեղի տուած էր անրաղձալիութեան կարգավիճակի մը ոճրագործու
թեան

հետեւանքով ։

Երկրորդ

պարագան Ա ո ւն ա ս տ անն է ■ —

«Իսկ Աթէնքը • • • Զեոքս մի երկու օ.
րաթերթեր ընկան եւ այդ միջակութիւնը
այնպիսի գզւանք պատնառեց ինձ, որ որո.
շեցի ոտք չդնել այնտեղ : Մի օր ստիպւած
պիտի լինեմ գնալու (...) բայց աոանց
ոչ ոքի տեսնելու, ինչպէս այց. արի Ամերիկայում» (1935 Ն՚՚յեմբեր 14) :
Այս գաղութին մէջ
եւս իրերամեր՚Ւ
հոսանքներու բախումները շատ սուր րրն ո յթ ունէին : «Հա յա ս տանա ս է ր» եւ «հա1լ ա հ ա ըս ս տան ե ա ն» ն շանաւոր պիտակնե
րու տակ իշխանութեան համար պառակ,
տի չ պայրար մը կը ծաւալէր y ուր տեղ.
ւոյն կառա վարութիւնն ալ կր միջ՚սմտէր
աքս կամ այն մատնութեան ճամբուէ՛:
Մ տահոդութեան

երրորդ աղբիւր մը

Խորհրդային Հայաստանը. —

«•Իանի անգամ գրիչս ձեոքս եմ առել
գրելու համար Րակունցի եւ ուրիշների
(Շար ՚ը Գ • էջ)

Fonds A.R.A.M

<6ԱՌԱՋ
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Մ ԻՏ "fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

րաժշտոլթիւն • Ամերիկայում դա է մշա.
կոյր համարւում :
. Ինչպէս քաուպոյը, Ջազը իւայլն:
. Այստեղ (այս երեկոյ) ինչպէ՞ս էք
կատարելու :
. Ձայներիզը Չայքովսքի է սփռելու եւ
ռադիոյից թնականարւսր լսուելու է ան,
ինչ որ օդային ալիքներից կապի մէջ կր
դրուի :
V. .
Ս իեւնո յն տար ո լայ մէ9 է յօրինուած
նաեւ ՏԱՍՆԸՈՒԹԵՐ ՈՐԳ ԳԱՐՈՒՆՆԵՐԻ
ՍՐԱՆՁԵԼՒ ԱՅՐԻՆ (3) Նրղը շարադ-ըրI ած Ձայնի եւ փակ դաշնամուրի հսրմար :

(իամանակին
լյյմերիկաց/'
երամի չտ,
մտածող ու [ԷԼէորԼ ճոն փէյճքէն էէն ներ^Լս* Jա *Jր Լ Մարսէ Լ Փրուսթի կա՚ղմած ե՛
րեսուն եւ չոր ո հարցեր!,
եաք*^[Լ'*
պատասխաններից են քադուած հետեւեալ
եր կուս ր »

- Զեր նախասիրած պատմական դէմքը՞ •
. Պռւասււս.
- Ինչպէ՞ս կը սիրէք մեսնել •
“ ԱյԳ խ^ըեորրգի րացղոյ այ տումն ինձ
ջսւտ ՜է հետաքրքրում •
ճոն Ոյճ' վախճանուեց
Q դո ս տո ս ի
12-//ե * *Լյիւ-Եորքի Ա էնթ-Վփն ս ընթ հիւան
դանոց ո ւմ : *Ան ո ւել էր Լո ս-Աիեճըլըս ? Սեպ.
տեմրերի
: Որդին կր հնարագէտ ճոն
Մ ■ Րէյճի :

Հայրս հնարագէտ է : 1912 թոլին նրա
սուզանաւը աշխարհում առաջինն էր, որ
յաջողեց երկար ժամանակ ջրի տակ մնալ :
«քանի որ քարիւկով էր աշխատում, ջրի
մակերեսին պղպջակներ էր
ստեղծում •
այգ պատճառով անօգաագործելի էր Առաջին Համաշխարհային Պատերազմի ժա.
մանակ:
Հայրս ասում է, որ խորհ քնի մէջ' ինքը շատ լաւ է աշխատում :
II.
ճոն 'Րէյճր հ ամարւում է քսաներորդ
դարոլ նորարար երամիշներից մէ կը : Երամ՜ շարական եւ բեմ ա կան մտածողութեան
մար ղում նրա ներմուծ ումն ուշադրաւ է
՛եւ. ան ո ւր ան ա լի :
18-19 տարեկան հասակում '1'էյճը եղեէ
էր' Փ
* Պեռլին ու Մատրիտ* հետա՝քըրք[,ոլ-^Լ էր միջնադարեան ճարտարա
ւդ ե տո ւթեամբ ու ժ՜ամանակակից արՂ՜1է
արուեստով - Ամերիկայի Միացեալ . Լ,ահ անդն երն վերադառնալովդ նա սկսում է
դրեէդ դծել ու եր աժ՜ շտո ւթի ւե
շարադ
րել : Լ, ր ա առաջին եր աժ՜ շտա կան դո րծերից մէկը'
'ԼԵՑ
ԿԱՐՃԱՏԵՒ ԳԻՒՏԵՐ
(1932), պատճառ դարձաւ դ
որ
Փէյճը
մեծ երամ՜ ի շտ Հէնրի փռուէլի խորհրդով
սկսի աշակերտել Արնր լա Շ է օն պէ ր կին :
Շէօնպէրկի եւ. նրա հանդիպման մասին
կայ հետեւեալ միջադէսլը»

Շէօնպէրկ . «թեզ համար ծա՞նր է ինձ
վճարել :
«քէյճ . Այդ մասին թնալ մի մտահոգ,
ուէք քանի որ ես թոլորովին գրաւք չու.
նեմ :
Շէօնպէրկ - Կեանքդ երաժշտութեա՞ն
ես նուիրելու:
«թէյճ . Ի հարկէ :

Հյէօնպէըկն էր , որ ինձ հ ամ ո ւլեց' որ
սէ է ս ղի մասնա կ ին ա մբողջո ւթի ւ֊նի ց ղա տել
կարո ղանանք դ եր ամ՜շտ ո ւթեան մկչ կա""jg սչիտի ստեղծենք։
193 t թուին Աիաթէլում ^էյ^ը կար
գում է ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ ԱՊԱԳԱՆև Հա.
Նասսսմք վեը նադիրն ^բորԼ բանախօսու
թիւն բ ուր քուչում է •

ՀԱԻԱՏԱՅԱԾ ԵՄ ՈՐ ԱՄԷՆ ՁԱՅՆ
Ուր որ կանք,
ինչ որ լսում ենք, միշտ ձայն է: Երթ ան.
ջատոլած ենք, այ9 մեզ նեղում է: Երթ
ունկնդիր ենք այն մեզ գրաւում է:
ՈՐ ՊԷՍԶԻ ԱՄԷՆ ԶԱՅՆ
ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԻՒՆ ԴԱՌՆԱՅ
Եթէ
«երաժշտութիւն» թառը սրթոլթիւն է եւ
վերապահոլած է տասնըոլթերորդ
եւ
տսւսնըիններորդ դարերի գործիքների հա.
մար, մենք այդ թառի փոխարէն կարող
ենք մի աւելի իմաստալի թնորոշում օգ
տագործել' ձայնի կազմակերպում:
Ելեկտրական երաժշտական գործիք,
ների գիւտարտրների մեծ մասը կրկնել են
տասնըութ երորդ եւ տասնըիններորդ գա.
թերի գործիքները ճիշդ այնպէս, ինչպէս
մեքենաների ձեւալորողները
սկգթում
կրկնօրինակեցին ձիաքարշ կառքերը :
Րանա խօս ո ւիեեան ե ղր ա կա ց ո լիք ե ան մէ9
Ոյճը յոյմ՜ կարեւոր է
յայտարար ում
փորձնական կենտրոնների հիմն՛ումը» ա լդ
կենտր՛ոններում էդ որ իբր <^մի տ բանի»
կարելի կը լինի կ տ դմակեր պել ձայնը :
IV.
փ անա խօ ս ո ւթի ւնի g

երկու տարի

յե.

տոյ է շա րադր ո ւած փէյճի ԱԱԱՋԻն ԿԱՄՈ88 (ՄԵՏԱվԵԱ8)(1)
(1939) դործը դ
որի զարկս,յին կառոյցփոխարէն հիմ
նուած լինելու ձայնաշարի
հնչիւններ ի
տեւողութեան ,[րայ' դրուած է ժ՜ամա
նակի բաժանումների վրայ։ Այդ կառոյցը
մօտ է հն դկա կան թալա էռիթմական ոճ)ին ել օդտադո րծո ւ,ած է փէյճի համար
ես, բոլոր դործեր ում :
Ս իեւնո յն ժ՜ ամանա կա շրջան՚ո ւմ դ ()սքար
Ֆիչին կէրի աշխարհում ամէն ինչ
ոգու

տէր է եւ գա արտա յ այ ալում է ձայնի մի.
2Ո9Ու1
y ^'էյ^ւ^ մղում է ամէն մի
սլա տահա կան իր
հնչեցնելու
համար դ
հ ար ք, ւածի ենթարկէ լ :

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ԽԱՂ ԹԻԻ 1
1912 թուին փէյճը Մերս փըննինկհա մի
հետ ստեղծում է Credo 1Ո ՍՏ-ը (2) :

Հարց (”) . Մրագրի հարուածային
թաժինը ինձ համար հետաքրքիր է , որով,
հետեւ այս սքանչելի Credo in ՍՏ-ը նախապէս ձայնագրոլած նիւթեր է պարոլ,
Այսօր ոմանք պիաի յու.չեն իքէ նա իր
ն ակում : Այս երկի մէջ սկզթում նկատի
օրերի մի նչան ա կա լից մասը նուիրաբե.
րել է ճատրակ խազալու ԼԱ ար սէ լ Տ՚ուչա- ունէիք ռադիոյի՞ ձայնը պարունակել թէ՞
նի հ ետ) դ սունկեր հաւաքելուդ դրակա
ձայնագրոլած ձայներիզները:
«թէյճ . Երկուսն էլ : Արուած էր պոլ
նս •֊թի՚ե Հ 'i1՛!"՛ , դծելու եւ բուսախրրի համար, պարային ձեւաւլոորւմը Մերս
նա մո ւթեան :
փադմա կողմանի ղբաղումներում ելսդ Ոյճը [un րասէէս հ ալալուս
«թըննինկհամին էր պատկանում • նա պարն
արարել էլւ Jean Erdman-ի հետ: Սա Ամե.
ցած էր դ որ Հյ է օնպէր կին տուած ' «ի հ արյ^Հ» , պատասխանը մի չտ ի զօրու. է եղել։ թիկայի մասին մի կատակ է:
Արդէն երկու տարի ՛էր ուսանում էի
. Ուրեմն ՍՏ-ը Ս- Տ - է՞ :
նրա մօտ, երթ Շէօնպէրկն ասաց - «որ.
- ճիշԳ ինչպէս' ես ու դուք :
- Իսկ Credo-ն ի՞նչ է :
պէսզի երաժշտութիւն շարադրես պէտք է
. Այն թոլորը , որ հաւատում ենք:
ներդաշնակութիւն զգաս» . ես յայտնեցի,
. Պարի պատկերային մասն
իճչպէ՞ս
որ ներդաշնակման ճկատմամթ անտար,
թեր եմ : Ասաց միշտ կը դժուարաճամ, էթ :
. Ես զրաղուած էի երաժշտութեան կա.
պատի առաջ կանգ կ՛առնեմ ու պատը չպի
տի թափանցեմ: Պատասխանեցի«այգ տարումով ուրեմն չգիտեմ- րայց երա.
դէպքում կեանքս կը նուիրեմ գլուխս այդ ժրշտոլթեան մէջ րազմաթ-իլ ծսւկեր կան,
ծակերի մէջ րառ)եր • դրանց հեղինակը
պատին զարնելու» :
Ր՚էյճր համոդուած էր y որ իր երամ՜շտաՄերս «թըննինկհամն էր :
. Պարի ժամանակ արտասանում էր :
կան կեանքի բնորոշ վա յր կեաններ ից մ է.
. Հաւանական է • կամ գուցէ կանգնել
կր այղ զրոյցն է եվել:
Ներդաշնակութեամբ չէի հետաքրքրը. ՜ու զրուցել են :
. Ուրեմն հեգնանքը «ռոմանտիկ» էլ էւում, որովհետեւ այն թնալ տեղ չէր յատ.
ձայնասփիւռներից
ցրռւող' դասակա՜ն ե.
կացնում չներդաշնակուած ձայնին:

Այս երդի խօ սըերը քաղուած են ճէյմ ս
ճոյսի Fiimeganes Wake-ից • նրան կցուած
նուդաբանա յին ընկերակցութիւն ը
փա՛կ
դաշնամուրի վրայ' ձեռքի մա տների կամ
ծ ո ւն կ ի տար բ եր
,լ,„լ, կեր են:
ՀէյՀը ՚ս,ևւ է ■
Եթէ |ես Finneganes Wake-ը ցանկանայի

հասկանալ ընթերցանութիւնս չպիտի կա.
րողանայի շարունակել- սակայն այն ինձ
հնարագիտութեան մղեց • ուրեմն ոգեւո.
րիչ է:
//.y ս երդի մեծահամբաւ կատարողնե
րից մէկն էր' փաթի փեբբերեանը :

Տարբեր ձայների ներկայութեան կա
րիք ունենալու եւ նիւթա կան
հնարաւո
րս ւթ իւնների սահմանափա 1լ լինել ու բերումով, ճ սն 'Րէյճր Աերս 'Րըննինկհամի
ձե ւա ւո ր ած Bacchanale Լ i) (1940) սլարի
եր ամ՜ շտո ւթեան համարդ դիմում է դա շնամ՛ուր1՚ լարային կառոյցի մէջ ղանա-

Գրեց'

ՅՈՎՃԱՆՆՒՍէԱՆ

՛լան իրերի ներմուծումով՝
հնչիւնային
տարրերութիւններ ստեղծելու հնարքին :
Այս լուծման հիման վրայ է չար ագրո ւած
ՀՆՉԵԱԿՆԵՐ ԵՒ ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ
ԽԱ՚ԼԵՐ
ն ախտ պա ար ա ս տ ո լած գա չնամ ո ւրի
հա.
ւ!ար (5) (1916 - 19-48) միջազգային լայն
ճանաչում գտած գործը :

«Հնչեակներ ես Միջանկեալ Խաղեր»-ի
մէջ ես գրաւոր կառոյց ունէի, որի թերոլ.
մով սկզթից մինչ վերջ որոշ էր նախադա.
սութիսնների տեւոողսթիլնը :
Լարերի
միջոցումղրածս իրերի ճշգրիտ տեղն ո.
րոշեցի ստեղծուած ձայնի համաձայն:
Պատկեբացրէք թէ ես, քայլում էի ծովտ.
փում եւ փոխարէն այն խխունջներն վեր.
ցընելու, որ ինձ չէին հետաքրքրում, սի.
րածս էի ւինտռոլմ ; Նս1խապա1տրաստու .
թիւններից ստացուած դաշնամուրի նոր
հնարաւորութեան վրայ յ անպատրաստից
նուազելով, գտայ այն եղանակներն ու
ձայնային միաւորումներն, որոնք qnp.
ծօն էին, ծրագրուած կառոյցի մէջ :
VII.

«Հնչեակներ ես Միջանկեալ Խաղեր».ը ,
որ նոսիրուած է դաշնակահար Մարօ Ա.
ճէմեանին, գրուել է երթ ես սկսեցի East
Ri.er ապրել եւ առաջին անգամ լինելով
լուրջի առնկլ Արեւելեան իմաստասիրու
թիւնը : Անանդա Կ • «թումարասուամիի
գործն ընթերցելուց յետոյ , մտադըոսեցի
երաժշտութեան մէջ արտայայտել հընդ.
կական աւանդութեան ինը «հիմնական
յոյէ{նրը» .. դիւցազնական, տարփական,
հիացական ,ցնծակ ան - թախիծ, սարսափ,
ք1այ1տյՄ : գարշանք եւ դրանց թոլորի մի.
առնական ձգտումը' անդորր :
Նրա մէջ կան թաժիններ , որ զանգակնե.
թի պէս են հնչում |ես Եւրոպաքլ են յու.
շում- կան նաեւ ուրիշներ, որ թմթկա.
յին ձայներ են եւ Արիւելք են յիշեցնոսմ :
Վերջին հատուածը պարզա(պէս Եւրոպա.
կան է : Դա Արեւմուտք ծնոլած երաժիշ.
տի ստորագրութիւն է :
Ես երաժշտութիւն չեմ լսում երթ շա.
րադրում եմ: Ես ՛շարադրում եմ, որպէս.
զի լսեմ այն, որ դեռ չեմ լսել; Իմ շա.
րադրոլթիւններին թնորոշ է գրելակերպի
ւքէջ ներլքու ծուած անսովորը : Դրելակեր.
պը դեռ չճանաչուածին է վերաթերում :
'Լերոյիչեալ չարագրոլթեան բերումով,
Արուեստի \ել Գրականութեան Ազգային
Ակադեմիան
1949 թուին

Արեւելեան իմաստութեան հան,
Զեղծուած ՀետաքրքրոլՕվԼն լ“ԼԸ“'
■Րէյճր երեք տարի ( 1945-1947)
^ամալսարանում լսոլմէ գասախԼ
փոնացի Գայիսեց Թէիթարօ աՀ
'
Այգ -‘Արիներին նա եզրակացնում

՚

արուեստ, արուեստագէտի ելհանզ 111Ա.
տեսի կամ ունկնդիրի միթլ տեղի „ւնե
ցող յարաբերութեան մէջ չի կայան„լմ'
Կարեւոր է միայն,
որ ա ր Ո ւե Ս տսոթ
թ-յլ "■“■յ “րպԼսղի ամէն ինչ իր ճ լա
րիա տեղն ղանի : Եթէ աիուեստագէՀ ոլ'
նակ է դրան' միտքը աղատւում է էւ
ունկնդիրն ու հանդիսատեսը օմտուած են
լինում լսելու, տեսնելու նոր հնարաւո
րո ւթիւննե րով: Ստաց ուածը իբր երեւ„.Ա
ազատ է մնում իլ, գրսելորման մէջ լ,
ենթակա, չի զ տոն ում սովորական"
տող, գնահատող կամ արմեւորող սաՀյԼ
նտ փ տ կ

Ճտ1լնեբ!, .

Կարծում եմ դա սլփտահում է եթթ սլ
շաղրութեան կենտրոնը գործօն է ւսմէ((
տեղ- գործօն է թէ ստեղծագործոդնեյփ
և թէ ունկնդիրների մօտ- կենտրոնը պէտք
է գնել նաեւ նոյն ինքը ձայների լքէջ:
Այդ դէպքում անսահման թլով կենտրոն
ների ներգործութիւն է տեկի ունենում :
խ՚եղրի հ՛ետազօտութեան համ,,,,,
Րէյճին են կցլոլմ Լու Հարիսոնր, Ալան
8 ր> վ հանն էսը ե, ո ւ բ I՛ չ ն եբ :

VI.

ԱՐՐհ

VIII.

եւ

Գուզէնհայմ

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ԽԱԿ, ԹԻՒ 2
Միեւնոյն ժամանակ մի երաժիշտ եկաւ
Հնդկաստանից (Դիթա Սարաթահ.Վ||վ.
նա մտահոգ էր հնդկական աւանդոլրԱն
վրայ Արեւմտեան երաժշտութեան թերած
ծաւնրակշիռ ազդեցռւթիւնից : Որոշել էր
վեց ամիս , լքի շարք ուսուցիչների մօտ Ա.
րեւմտեւսն երաժշտութիւն ուսանել եւ ւե.
տոլ Հնդկաստան վերադառնալ հնդկսւ.
կան աւտնդոյթները փրկելու համար իր
լաւագոյնն աճելու;
Նա ինձ ասաց - «որքա՞՛ն պէտք է քեզ
վճարեմ» : Պատասխանեցի «ոչինչ' եթէ
դու ինձ հետ հնդկական երւսժշտութխն
պարապէս» :
Մենք համարեա ամէն օր միասին էինք;
Վեց ամիս յետոյ , ճիշդ մեկնելուց առաջ,
ինձ նուիրեց Սրի Ռամաքրիշնայի Աւե.
տարանը : Այ ն կարդալու համար , ես ւքէկ
տարի ժամանակ յատկացրի :
Նախքան նրա Հնդկաստան վերադար
նալը ես նրանից իմացայ , որ Հնգկասսւա.
նում աւանդասլէս երաժշտութեան համար
հարկաւոր է' «միտքը անդորրացնել, որպէսզի այն ընդունակ դառնայ (երկնային
ազդեցութիւննեթին» : Լու Հարիսոնը մի.
ելնոյն ժամանակ ընթերցում էր անգլիա
կան մի հին թնագիբ, կարծեմ տասնեսիցերորդ գարու մի գործ էր • նա եթաժըշտութիւն շարադրելու համար գտաւ այո
յ իշատակոլթիլնր' «միտքը անդոթթացրնել , որպէս զի այն ընդունակ դառնայ երկ.
նային ազգեցութիւն ներին» :
Կար Ժամանակ, Որ կարծում էին Աթ^«
ւելքր մեզ հետ կապ չունի ու մենք անկարող ենք նրա մէջ թափանցել : Հիմա նրան
աւելի լալ ենք ծանօթ : Արեւելեան միտքն
էր , որ պարզեց թէ երկնային ւսզդեցու.
թիւնները մեր շուրջ տարածուած կեանքն
է : Զգաստ եւ անդորր միտքը մեթ անա
ճական եսի թացակայութիւնն է, երթ այ
չի ւ1փջամտում ու խանգարում դէպի
զգայարանները եւ երազներն եկող հո
սանքների ընթացքը ; Մեր անելիքը կեաւքում այդ հոսանք (կերին կցոլ-հլն է եւ ար՛
ուեստը դրան օժանդակել է կարող.
Արուեստը երկու կերպով է գթսելՈ1
ւում- այն կամ իր տարաձայճութեամթ
շեշտում է անհատական եսը կամ լ
լայնում է միտքը' նրան արտաքինին
արտաքինը ներքինին կցելով :
Ես գտայ, որ արուեստը

ուևկնդիթԻ

հետ կապակցու|ելոլ մէջ չի այլ ծայ 1 1
գործողութեան ԺՎջ է' երթ արո՛ւեստ ■
Հս,ը Mpn,, է գսՕղ
1>P“’
թուն ակունքներին կցելՈՆ :
ԻՋԱՆԿԵԱԼ ԽԱՂ ԹԻԻ
Արեւմուտքում մենք դէպքեթի
սնճթեան եւ ժամանակի ու տարած I
էջ միշտ աշխատում ինք գտ >Ա P
աւեփ գերադասելի: Յետ 3
J ենք
ււտ. կւպւծ՚ելու] , մեր կամ 1

Հիմնարկը

երաժշտութեան արուեստի
սահմաննւերն ընդլայնելու համար Րէյճին
մր g անա կն եր են շ նոբհում յ

զգայ' ինչպէս ձայնը եւ
Ո
fiuJ.
ւ (***) են:-- - Դա պ^պն։ո։մ են:
կենտը
ւմ է, որ տիեզերքի

Fonds A.R.A.M

<8ԱՈԱՀ
tü'll ստացուածդ։ անվախէնան
կենտ.
l,l'L.1i1 բազմազանութիւն է- իւրա քան.

Լն հր արժանիքներին աէր :
լց48 թ՚՚՚է՚ն Ոլաև Մտռւնթէյն

ք-ոլկճի
•իվյհր ամրան ը՛հթագ քում կագմաւէ1՝
,„Լմ է ՒքՒմ ԱաթՒՒ "‘նկնդրմանը
Ur՛1-^ համեւ։Գաւար ■

լյաթփի երաժշտութիւնը էապէս հիմնը.

է ժամանակի ազատ

տարածքների

JL ։ ուր կարող է այս կամ այն վինակը

IX.

ԵՒ

չարագրելով 0’ 00” կամ 4’ 33” N ° 2- երկր մենակատարում է, կարոգ կ կատար,
լել որեւէ կերպոլ] ոեւէ մէկի միջոցով :

(Հ/« MA անդրանիկ կա տաբո ղր ի՝1. քն
Լ ր անձամբ : ՝Լ/ւս հշահակուած ժամանա
կամիջոցում զանաղտն բանջար եղ էններ
մանրացրեց ՝ հիւթ րամող մեքենայի մէջ
զետեղեց եւ հիւթն ստանալուց լետոխ
տր գիլնրն ըմ պեց յ
Ես վիճակն իթթ
ծում :

պատահել նկատում է Բէյճր-.

ՄԻՏ*

կաԻգ եմ օգտագոր

ՈՐէԼ յ"ււու։1'

կ ■

(յյււսժշաուր իւնը ձայնի շարունակաւ.
|,|ւմաէ՛ որպէսզի ձայնը զատուի անէու.
թ-իւնից. պէաէ է կառոյցի մէջ մտնի,
պսիՏքն պ1ւլոԻ պատկանի մասերի - պարզ
է որ մասերն անջատ են սակայն գործօն
էյկսսւոյցի ամբողջութեան մէջ: Որ.
պէւպի այդ ամբողջութիւնը ապրի' այն
պիտի ձեւ ստանայ : Ձեւր երաժշտութեան
Jt? ձայնի շարունակուՈղ կաւզմաբանու.
բիւնն է :
էււուրիւնը անլսելի է ձայնի թարձրու.
րեան կամ ներդաշնակութեան մէջ : Այն
|ււէ|ի է ժամանակի տեւողութեան մէջ :
<|,ա տեւեց մինչեւ Սաթ ի (եւ Վէպէրն , որ.
պէսգի երաժշտական այս նշմարլոութիւ5p վեբագտնուի : Դիտէինք , որ ստ երա.
Խտութեան մէջ յստակ էր Միջնադար,
եան որոշ երաժիշտների ել Արեւելքի բո.
լոբ երաժիշտների մօտ (բացառութեամբ
սրանց. որոնց մենք սկսել ենք աւրել) :
X.
1919֊/'/' kpkl'՝^ “Դ "է՛" է մամաՓարիզ է դտնւում •. Այգ էնթաղքում
Փարիզի Ար տմ չտ՛ան ո y ո ւմ գտնում կ
Սա.
^իին պա տ կան , անուշադրութեան եւ մո
ռացութեան մատնուած յո ւչա տե տր'եր ը :
կա այդ֊ տետր երում պահուած թոլերի
զանկերի մկջ,
նկատում է կարեւոր ել
'ետւսքրքիր կառոյցներ։
Երր իր գիլտի
աւին խօսում Հ Ա ութի ի երամչտա կան ա.
մհղոյթների
անմիջական մառանդ ու
քվյճը

նակ

Le Groupe Six-ի անդամ ՏաՒ Ե՚հ՚՚յի հ bտ
Մի բ*ն հեդնելաԼ նրա.
գիւտը
սլատալվսանում է • «CVh յ գ.լ1Աւ(ւ
({էևւմս-եթի եսւշուեցՈՆցակնեթ են» : 'fi էյճը
գտնում է նաեւ. Աաթիի շարադրած «tytf/էՀկալւասիներ է եր աժ՜ շա ո ւթի ւն^չ-ը • երամըշտակտն մի այնպիսի մ տայղացում դ
որՒ
ղչ ունկնգր ո զն րաց ա կա յ է ա nlt ո ւած :
Պարապ տար ածո ւթի ւնն երի
գա ղա ւիարը միա կց ւում ՝Է fi է յճի գործերի ձ Էջ լր
բութեան դր ս եւոր ո ւմին • որպէսզի լռու
թիւնը ներմուծուի երամ՜շտական կառոյերբեմն նա Ւր դործերը սկսում կ
լռութեամբ կամ յռու թիւևն կ միայն ար.
տա յւս զտութեան
նիւթ դարձնում :
աչակե րսւ ’

էււուրիւնը ձայ նի այ ն ունակութիւնն է ,
դ ձայնով կամ նրա բացակայութեամբ է
կարող թացայ այ տո լել . դա կարող է լի.
նել գրական կամ բացասական: Ջայնի
քարձթոլթիւնը միայն կարող է դրսեւո.
րուել ձայնուի: Լռութիւնը ոչ կարող է
ձայնի բարձրութեամբ ոչ էլ նրա ամանա,
կով արսւայայսւուել : Ուրեմն կս եզրա
կացրի , որ ժամանակի չափաբերումը ե.
րաժշսալթեան համար ձայնի բարձրու.
րիւնից ւսւելի տրամաբանական եւ ընդու.
հելի միջոց է ;
XI.
Սկսեալ 1950 թուի y 'Բէ յճը իր ս տ եղծա.
Փ՚Թ-֊թիւններր կ ա ո.ո ւց\ե լո ւ համ ար գի^ոլմ է պատահականութեան։ Այս նպալոակի համար նա յաճախ օգտագործում է
փական Ւ Քինգ-/' Հ& 1ԼՒՃ ակների
պատ-

19t)2 թուին է պատկանում՛ Ւեակ Ս աունկյն փոլկճի մկջ տեղի ո ւն եց ած պատ
մական նշանա՛կութիւն վաjbէո ղ
հանգիպումր
(Happening-ր) (***») .

ՄԻՋԱՆԿԵԱԼ ԽԱՂ ԹԻԻ 4
■Ւ1յ^Ւ հե տա քր րր ո ւթի լեն երն արուես
տի մարզում րաղմա կողմանի էին։
^JTl
տ՛եսակէ տից կար եւո ր են ՖԻԼՄԻ ՄԱՍԻՆ
գրուած նրա տողեր ր, որն րևթերգուեյ
կ հեղինակի
կո ղմի y 1950 թուի Ապրիլ
Gին և ի՛-Եորքում :

. . . Թատրոնում համաձայն Արթոյի
նշումին գրականութեանց, կենտրոնական
տեղ յատկացնելն մահ է նշանակում, միեւնսյն կերպով ես համաձայն չեմ, որ
«ֆիլմը տեսողական ձեւ է» : Պատկերնե.
րր ինձ աւելի չեն հետաքրքրում քան ձայ
նը : Ոչ էլ ես հետաքրքրուած եմ տրուես,
տականօրէն դասաւորուած ձայնով , որն
համընկնում կամ հակադրւում է պատկե.
րիւն :
Ուրեմն ֆիլմի լքէջ, այժմ ամենակաս
րեւոր գործն ւսյն է, որ նամբայ գանը,
լի , որպէսզի անտեսանելին ներաոուի ,
այնպէս ինչպէս այժմ երւսժշաութիւնն
անլսելին է վայելում (լռութիւն) :
փկյճի ս տե ղծ ա գո րծո ւթի ւնն եր ի 2^ամ.
եակին նո լիր ո ւած 1958 թուի համեր զ.ի եր ե ք ձա յնապնակներ ի
առաջին հաւարածոն (8)
հ ր ա տ տ ր ա կուեգ կ ճորճ Ալադեանի կողմից : Հաւաքածս յ ի մէջ երամրշտական շար ա գրո ւթի լեն ե րի՝ մասին *^էյ^Ը
7^^/
յատուկ ծանօթազրութիւններ։ Հըր ա տար ակո ւթեան
[r
trfn Ղ.^I1 [Լ

1 մամանա կա շրջանի

պտուղներից է

[րոս[է տեւողութեամբ Ձ-ԱԼյ ն|ւ 1ւ
՜կւակ
■լաշնամոլրի համար շար ա գր ո ւած ն'Ա'1.Ի(6): Յատկանշական կ այն փաստը,
'ք երգը չա ր ա դր ո լած կ առանց բառային
: Այո երդի նշանաւոր
կատա.
մէկն կ եղել փաթի Բերիերեա.

ք՚^եր/պ
նը,

33” Որեւէ երաժշտական
գործիքի
1|Ամ հաւմոյթի համար(7) (1952) չարա,
ն-սւմը փկյճի երամ չտա կան ու բեմական
՛քո ւթե ան
դագ.աթն ա կկ տն երի y մկ.
Ս'ն կ : Երկը կ ա տար ւում է 4’ 33” մամա.
'“‘^Ւջհւյում կատարողի
կամ կատափեր ի ՝ անշար մ~ դ անձա յն ու լո ւո. ներ-

^‘յ,,լթետմբՇարադրութիւնը

լ

ըաման-

մասի ։
'"'Որի յե-տոյ նա վերադառնում
/մւնոյն տեւոգութեանր., այս անդամ

տեսել ունկնդրել ու ապրել
Լի որեւէ
հ ան գի ս ա ս ր ա հ ո ւմ :
Ստացուած տսլա ւո ր ո ւթի ւնր
ստիպեց
աւելի մ օ տի զ շւիուել 'թէյճի նր ut աչիատանրների ու մ տածո ղո ւ թեան հետ • Ամկհուր արեւելք կամ արեւմուտք կտյւսգտե
ձեսնտր կներ ո ւմ , մկջբերուած
մտքերի,
Տ ա ր y ո ւմ h ե ր իւ ու ապրումների
րնթսպքր
il ի չտ jiurjbymu^ էր, որոչւսկի
գործօն
ե եր կա յ ո ւթեա մբԱ ի չո ւ մ եմ յատկապէս
նրա մէկ արտայայտութիւնը'
Ժամանէս.

ճոն փկյճը 1964 թուին գրել կ ■
1954 թուին

Եւրոպայոլմ, ես հանդի
պեցի ճափոնացի երաժշտագէտ Հիդէկւս.
զու Եոշիդային. նա ինձ փոխանցեց հայ.
կու բանաստեղծութեան երեք տողերի
մասին իր ըմբռնումը- առաջինը՝ ասաց
նա, ակնարկում է նիրվանային, երկրոր.
դը' սամսարային եւ երրորդը' մասնա.
լոր դէպքի : Շարադրելով Atlas Eclipticailis-ր ես մտածեցի աոաջին սաղի
եւ
ասսլղերի մասին' իբր նիրվանա : Ու ես ,
մտադիր էի երրեակը լրացնելու համար
երկու ուրիշ գործ շարադրել : Այգ կատա.
րեցի 1903 թուին Variations IV (9) եւ
0’ 00”-ով :
Իմ աշխատանքի մէջ ես մասնաւորա.
պէս պարտական եմ իմ ուսուցիչներին'
Ռիչըրտ Պուհլինկ, ԱտՈլֆ Ուէյգ, Հէնրի
Դոուէլ եւ Առնոլտ Շէօնսլէրկ • մի շարք
շարադրող երաժիշտների, որոնց կցուած
կմ եկել մօտիկից' Լու Հարիսըն, Ալան
Յովհաննէս, Վիջխլ Թոմսըն, Աորտոն
Ֆէլտման , Դրիսթիան Ոալֆ , Ըրլ Պրաուն
եւ երկու ուրիշներ , որոնց նանաչել եմ
միայն իրենց վաստակից' Անտոն Ուէպէրն
եւ էրիք Սաթի : Ես նուիրուած եմ էտկար
Վարէզի վաստակին : Առանց դաշնակահար
Տէյվիտ Թիւտորի իմ վերջին աշխատանք,
ները' այսինքն վերջին տասնեւհինգ տարոլայ աշխատանքը , անկարելի պիտի լի
նէր : Եւ կան բազմաթիւ ուրիշներ , որոնք
ազդել են ինձ ու իրօք երաժշտութեան
մարզում չեն : Սա կարող է մի երկար
ցանկ կազմել , սակայն մասնաւորաբար
ներառւոււք են նկարիչներ' Ռապըրթ Ռա.

Բկյձի ե ր ա մշտ ա կան
շար ա գր ո ւթ ի ւն ներն ՛ուշագրաւ թիւ֊ են կազմում. դրանց
մի մասը դեռ անտիպ են : երա մին շ ա յձ մ
անկատար մնա ց ած եր կեր ից 108-Հ* հնչելու
է Սեպտեմբերի 19-/'^ 'ք^էօլնի
ֆիլհ ար
մո նիք ն Աւագախմբի կո ւլմի ց ար ո ւե ս տա
ղէ տի ծննդեան
Տ0աԱ/մեա կին նուիրուած
գերմանական ռադիո յ ի համերգի
մէջ*.
Համե
կատարուելու է առա^ւց
րնգհ անրապէս րնգո լնուած խմբավարի ներկայութեամր, երաժ՜իշտները շարաղբութիւնը կատարելու են հետե լելով մի մեծ
մամաց ոյց ի յ֊ Սրահի մէջ ո ր ո շա կՒ տեղ է
յատկացուելու ճոն Բէյճին , ոՍ Ւ ներկայութիւնր նա իստ տեսուած կր տյս համեր,
դում :

Զերօ երաժշտական կառոյցը պէտք է
միայն պարապ ժամանակ լինի: Սաթին
առպակասն երեք պարապ ժամանակի կաւ
ոոյց ցուցաբերեց :
- ՃՈՆ ֊ԻԷՅՃ
Երբ երիտասարդ էի ինձ ասացին' երբ
յիսունդ բոլորես կը տեսնես : Յիսուն եմ :
Ոչինչ չեմ տեսել:
- ԷՐԻԴ ՍԱԹԻ

Ա. 3-

Փարիզ , Օգոստոս 19 . 25
3- Դ-- Նոյեմբերի 17 . 21-ը, Փարիզի
Սֆերայում (Փալէ տիւ կաոնիէ) , Մերս
'Իըննինկհամը' ճոն Բ՚կյճի ձեւակերպած
բեմական վարագոյրի եւ Տէյվիտ Թիւտսրի երաժշտութեան համադրութեամբ ներ.
կայացնելու է իր խմբի պարային նոր կա.
ոոյցը' «Թափանցիր 1992» (Enter 1992)-ը:
Սեմական այս աշխատանքը իրագործըւել է Փարիզի Օփերայի, Փարիզի Աշնա.
նային Փառատօնի եւ Ֆոնտասիոն տը Ֆըրանսի պատուէրով :

(*) 0՛ 00”

(**) Ջայնագրուած հարցազրոյցը վա.
րել է երաժշտական 1ղեկավար' Չարլզ
Ամիրխանեանը 1983 թոլին ԱՄՆ :
(*՚":՚) Արթուն:
(«**♦) Տե'ս- P-ԵՄ 1’92 թատերա.
կան- վերլուծականդ զբտկան դ
դեգարուեստական հանգ կս. հրատարակութիւն

հետեւեալներն են •

ոչինչ է ստացւում երաժշտութիւն գրելուց I
" "
"
"
ւսհլուց /
"
"
"
"
կատարելուց \

մեր ականջները
այժմ
կատարեալ վինակում են
-- ՃՈՆ ՔԷՑՃ

Հայաստանի թատերական գործիչների
Միութեան (Երեւան) , էջ 54 - 56:

Յօդուածի մէջ յիշոլած երաժշտական
շարագրոլթիւններ որոնք կարելի է ուն.
կընդրել-(1) First Construction (in Métal)

XIII..
1961 թուին
Լ/իՌՒ1ՓԻՒՆ
վերնագրի
տակ հրա տարա կլում է նրա զբութիւններ ի
անդրանիկ հ աւաքածոն ։
1իբանից տասը տարի առա ջ. 'Ւկյձր փ ո րձել էր Հարուըրտ Համալսարանի անար.
ձադանգ խուցն ուր հակառակ իր սպա
սածին' միա լն լււո լթի ւն լսելու ւիո իւաւ՚Լ>ն t լսել էր իր ձ ա ր մն ի գործունկ ո ւթեան
ձա յնր : էքլնելով ույս փորձառութիւնից լրռո լթի ւն ր նա սկսեց բնորոշել ձայն ար.

տայայտելու
թիւն :

մէջ'

կամքի բացակայու

Լռութիւն կոչուած թանը թնաւ գոյ ու.
թիւն չունի , մտիր անարձագանգ մի խուց
եւ կը լսես ջղերի գործողութիւնը , կը լր.
սես արեան շրջանառութիւնը :
Ես ստե1զծեմ կամ ոչ , միշտ լսելու հա.
մար ճայն կայ եւ դրանք բոլորն էլ կա.
տարեալ են :

‘ք^մներր .
^',ք՚
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կին Ալան Յովհաննէսն երթ ձայնս լսեց
ասաց, որ իմ ձայնին յարմար մի բան
է շարադրելու . լսե՞լ էք • • •

XII.

ֆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹԻՒՆ ՍԱԹՒԻ յօդուածում

ԱՐՈՒԵՍՏ*

XIV ԵԻ XV.
Աթէ իմ անհատական կեանքի մէջ ար.
ուեստի րնագաւառում , որեւէ
խորունկ
ու գործօն տղդեգութ իւն
կ տեղի ունե.
ցել դա ե ղել է 1964 թուի Յուլիսին Լոնտոնում , Աատրլս Աւէլս թատրոնի. հա.
մարեա հանդիսաղուր կ եւ դատարկ սը.
րահում ներկա յագուող ճոն փկյճի, Մերս
փըննինկհամի , փարոլին Պրտոլնի, Լիա^
պրրթ Ա-ա ո լչենպէ ր կի , ճասպրր ճոնզի ,

՝Տ' Լ յվՒ տ թիւտորի ել մի քանի ուրիշների
մ ա սնա կգ ո ւթե ամր կատարուող ձեռնարկ
ների չտրքի ընթագքում . այդ օրերին կա.
տտրողական արուեստի ճիւգերը թատ
րոն , պար , նկարչութիւն , ֆիլմ եւ երա.
մ-րչտոլթիւն , իւրայատուկ
լուսարձակի
տակ դրուելով
ստեղծել կին ամենաար.
թուն միջավայրք , որ մինչ այդ երրելէ

ուշենպէրկ եւ ճասպըր ճսնզ, արձանա.
գործ' Ռիչըրտ Լիփոլտ, իմաստասէր'
Դայիսեց Սուգուքի եւ բուսաբան’ կի ԴՆիէբհինկ : Եւ ի հարկէ հայրս' հնարա.
գէտ ճոն Մ • Դէյհ: Ս՛երս Դըննինկհամ'
պարող ել պարաձելակերպող : Եւ ներկա,
յիս երիտասարդ երաժիշտ շարադրողներ'
Թոշի Իչեանագի . որն ինձ մասնաւորա.
բար օգնեց Atlas-ի ձեռագրային աշխա.
տանք ներում .. ճ՛որն Պրեխտ եւ Լա Մոնթ
Եոնգ :

Ictus NOO22
MMG 105
Philips 6526017
CD 420 233-2PH.
(2) Credo in US
EMI IC 165-28954/57Y.
(3) The Wonderful IFidoiv of Eighteen
Springs
Wergo 60054.
STR 10017 C/D

XVI.
ԼԱ՚ԱԻթԻՒՆ-իգ զատ ճոն
փւէյճի գըր ա կան դո րծեր ի հ ա լա քածոն երն են •
ՄԷԿ ՏԱՐԻ' ՍԿՍԵԱԼ ԵՐԿՈՒՇԱԲԹԻ
(1967)
Մ (1973)
ՊԱՐԱՊ ԲԱՆԵՐ (1980)
՛Լերջին յ,՝ ձօնուած է .

աշակերտներին
այն դպրոցի որն երթեք չպիտի աւարտենք
Ս իեւնո յն հատորում յ ի չո ւած կ «Հը6չեակներ եւ Միջանկեալ Խազեր».ը նախա.
պատրաստուած դաշնամուրի
համար ,
Մարօ Սյնէմեանի դիմապատկերն է :
ՊԱՐԱՊ ԲԱՆԵՐ-ի
հ ր ա տտր ա կո ւթեան
տարուայ ընթացքում 'Ըէյճը յե՜րկոՆ ձԱ1՚յ«
նի համար շարադրել է' ՄԱ^ԹԱՆԲ ԿԵ
ՏԵՐԻ ՀԱՄԱՐ : Յատկանշական կ, որ ճիշդ
տա սր տարի աոաջ$ Նիւ-Ե որյ»ո ւմ
կատարուել կր' ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾ ՛ՍՏԵՂԾԵՑ

(4) Bacchanale
Columbia MS7416/M2S 819
Musical Heritage Society
4187..
(5) Sonatas and Interludes
Dial 19/20
CRI 199
Fylkingen FYLPX 101-2
Denon OX 7059-ND/C37-7673
Tomato 2-1001
Decca Headline 9
Etcetera ETC 2001.
(6) A Flower
Wergo 60054.
STR 10017 C/D
(7) 4’ 33”
Cramps CRSLP 6101

ԿԵՏԵՐԻՆ (10), ուր ողբացող
ել կաղ
կանձող
սապա տաւո ր կետերի բնական
ձս^յնր y Ալան Աովհաննէ սն իր շար ա դր՛ու
թեան մասն էր դարձրել նշելով»

(8) 25 Year Rétrospective Concert of the
Music of John Cage (3 records) George
Avakian, 795 West 254th St., Riverdale.
New-York. New-York 10471.

■ ■ .կետերի երաժշտութիւնն եւս լեռնա.
շըզթաների նման իր Վեր ու վարն ունի ■
կետերի երգը դուրս է բխում հսկայ ա.
ռասպելական ծովային
թռ չունի պէս •
մարդը դեռ չկայ , բնութեան մեծաշուք
միութեան մէջ նա դեռ չի արաըուհլ :

(9) Variations IV
Everest 6132/3132/3230.
(10) Alain Hovhaness - And God Created
IVhaies
Columbia Stéréo M30390.

Fonds A.R.A.M

«3 ԱԽ ԱՋ
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(Շար. Ա. էջէն)

մասին* որովհետեւ, ինչպէ՜ս կարելի է
լոել .. րայ g վար եմ դրել վախնալով որ
կարող եմ նրանց վնաս րերել : Եղբայր,
մէկը չկա՞յ ար այդ. Աերիային կամ Ստա.
լինին սատկեցնի : ճշմարտութիւնը այդ է’
ահաւոր ճշմարտութիւնը* որ մեր յայտ,
նի տերորի սաները, իսկ այսօր կասկածելի
են եւ ճայ իրականութիլնը թոյ նու] եւ
խալարով լեցուն է...» (1938 3w-h/,„ 5):
19։")6 . 38-//ե , ս տալ ին եան մաքրագոր
ծումները

յաջորդական ալիքներով

կր

զարգանային։ Երկկուան Զյայտնի աերոր // II ան երթ» այսօրուան զոհերն կին ի.
քենց իոկ ստեղծած կամ հաւատացած մե
քենային : Զարեան չէր գիտեր, անսուտ,
որ Ըակունց զնդա կահ ար ուած էր
1937
5"'//'" 8-/A (11) եւ որ, նամակր
դրած
ատեն,
խոբ հ բ գա հ այ
մ տա ւորա կան ո լ.
թեան րնւորանին ո չնչացած էր արդէն :

ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹԻՒՆԸ
«Ապրհլ ՛նշանակում է ճակա տադրա կանապէս ստիպուած լինել բանեցնել մեր ա.
զատութիւնը : Որոշել եւ իրագործել այն
ինչ որ ուղում ենք լինել ; Ու այդ՝ կեան.
քի տեւողութեան ամբողջ ընթացքին ., ա.
մէն օր, ամէն վայրկեան, ամէն տեղ : Եւ
եթէ նոյնիսկ պատահի, որ լքման Եւ յոգ.
նութեան'ժամանակ, թողնենք որ լինի
այն ինչ որ պիտի լինի, _ ասել է պար.
զապէս, մենք որոշել էինք չորոշել» (15) :
իրողութիւն է մեր մէջ, որ դր աղէտէ
'՜* այեացա կկ տը
կամ ա շէւտւոտ կցած մա.
^Ոէ-ԷԸ բաւարար են էր վրտյ
փակցնելու,
համար կո ւ. ս կաy ա կան տուեալ պա ականե
լէս ւթէւն մը՝ նոյնէսկ անկուսակցական
ԸԼ±աԼոլ- պարագայէն : Կ* Զարեանէ վիճա

կը աւելէ կր ծանրանար
էյորհրդալէն
փարչակարդէ
էր թունդ.
քենադա տո ւթեան պատճառով՝
որուն մեկնակէտը ՝
սակայն ՝ փիլիսոփայական կր եւ ոչ գա
ղափարէս խօսական (16): «Մ եղք»է րամliնը կը հասնկր մէն չեւ էսկ Հ . 3 • Դաշնակց ո ւթե ան «դրականութեան» սլա ական ելու
ամրա ս տ ան ո ւթե ան . —
«//* էս աէկ , հ է ւան ղո տ Ահ ար ոն եանէ դրրական ո ւթէւն ՝ անա սնայէն [1^/աՂգը սԸՐ~
րագործո ղ Հյ ան թէ ղր ամա տո ւր ղէ ա , ցեղա.
պաշտ անտաղանդ գրչակներէ մէ լկգկոն
— փոստան Զաըեան ՝
Արմեն ուհի Տիղրան եան եւ մէւսներ « • .» (17) î
էաւական միա մէ տ կեցուածք մըն կր
ենթադրել որ Զար՝^ա^յէ
պէս անհա տապաշտ եւ կա սլանք չհանդուրժող նկարա
գիր
ր կրնար հսլա տակէ լ
դա զա փ ար աէւօսական էն չ-էնչ յգացքներու՝. Լյոյնէսկ
եթէ դաշնակցական օրդան «Հայրենէք»ր
եր ասլրուստէ մէջոցն էը
ա յ դ տար էն երուև , րստ Ա. Զար եանի (18), աս Ւկ ա
բնաւ ւէը կ աշկանդեր
էր ազատութեան
սահմանները : Ալսսլկս կ որ
1937 Փե տր ո ւար էն ամերէկահալ էր գրշակէրէն կր
•լրէր. -

«Ինչ ուզում ես ասիր՝ գիտեմ մոլե.
ոանդ ես* բայց քաղաքական կուսակցոլ.
թիւններր ,որոնցից մինչեւ հիմա քազաքա.
կան օգուտ էլ չկայ , ամէն ինչ սպանում
են եւ, ասեմ, ագատ խօսքից աւելի են
վախում քան կրակից ; Այդ ինչպէս երե.
ւում է ընդհանուր երեւոյթ է այն տեղ եւ
իսկական, անշահախնդիր խորհողների
գալիք դերն է մաքաւլել ամրողջ ուժով
հասարակական մտքի համայն այն թթաց,
մ՛ան եւ ստրկացումի դէմ» :
Միայն մտածելու ազատութեամբ մը.
տահոզ.ուած չէ Զ. ար է. ա ՛հ : // տա ւոբտկան
մակարդակի մր նուաճումն ալ էր մնայուե հոդն է • —

«Կարծում եմ, որ եթ-է լուրջ Սէգ չ’արւի արւեստի եւ գրականութեան շուրջը
բնական մթնոլորտ ստեղծելու համար հայ
միտքը երթալով պիտի մեոնի եւ նրանք
մեզանից որոնք մեոնել չեն ուզում պիտի
դիմեն ուրիշ միջավայրի»(1931 Մարտ 3) :
իր կանխա տես ո ւմն եր ր կ՛բնգ գ բ կեն նա
եւ նոր ումերու հարցր. --

«Եբեւակայիր նոյնիսկ ըմբոստացող
երիտասարդութիւն իսկ չկայ , լսյդ երի.
տասարդութիւնը որ ուժ ունե նայ ար.
լածի դէմ կանգնել եւ իր մտա ւո րապէս
տիրելու կամքը հաստատի» (1938 Յունիս
5) :
հ.Մենք»ի շարմումբ շատոնց անհետացած
էր , իոկ հրապարակը գրաւուած էր կ ու
ստ կցական ամուլ պայքարներս ■ր Մի ա յն

Imprimé sur les

Հհահնուրէ բանավէէեայէն յօդուածները
կր ձգսձկէն պահել մաշած մտակաո ո յցներ
վեր ա փ ո էրելու «Մ ենք»ի ուղին*.
Յարա
կարծական է Զարեան ի դիտողութիւնը,
քանի որ ատենին ծաղրած էր շարմումր —
ճիշդ է , 1իադդէն Շուշանեանի յախուռն
յարձակումէն ետք-, արմ՜անանալով Շաւարշ Միսաքեանի
բուռն հակադարձու
թեան (19) :

«Այսպիսի վախ է ազգում ինձ նաեւ
վակը, որովհետեւ այդքան շնչատ հոգե
կան շարժումով, այդ մարդիկ ինչպէ՞ս
պիտի կարողանան մեծ շարժումներ մղել
եւ նոր ազգ կառուցանել» (1937
Փետ.
րուար 27):
Այմմկա կան

այււ հարցումին

նակութեան ձ էջ կ՚երեւի

շարու

զուգահեռը. —

« Վրացիները , դժբախտաբար , բոլոր
մարզերում էլ մեզ գերազանցում են , ո.
րովհետեւ միշտ էլ մտաւոր ընտրանի են
ունեցել եւ այդ բանից առաջ այգ մտա.
լոր ընտրանիի գոյութիւնը հանդուրժել
են, իսկ մենք.■.»:
Ընտրանիի -.արցը բազմիցս
կ՚երեւի
Զէսր եան ի
դրականութեան մէջ. ան կը
Կաւատայ մտաւորական
բնտրանիի մր
գոյութեան իբրեւ աշխարհի հետ յարա
բերութեան ել պա տմա կան յեղաշրջումի
ձ զի չ ում : Որրանս* վ տեղին է վր ա զ ա կան
զուգահեռը,
շենք դիտեր , բայց
հան
դա րմա ծ ենք արդեօք «մ'տալոր քնարա
նի» դո յ ո ւթի ւնր : Ըսկ դազաւիսձ*ր ր :

«Հաստատն այն է որ մեր մէջ այդ հար.
ցերը գոյութիւն իսկ չունեն, դրանք զուր
բաներ են եւ կարելորը գաւաոային եկե.
ղե ցական կամ դպրոցական հարցերն են*
իմայ կազմակերպական : Իսկ ի՞նչի հա.
մար են կազմակերպում, ոչ ոք չգիտի»
(1937 Փետրուար 27) :

ՈԳԻՆ ԵՒ ԼԵԶՈՒՆ

«Աւսէ՜ղ , այն անցեալը , որ վերակոչում
էք, գերեզման է : Հայ կեանքը անցել է
մէկ թեւեոից միւսը եւ մնացել է օդում
կախլած եւ նրա հետ միասին նաեւ հայ
գրականութիւնը : Գտնել հայ մտքի նոր
ճամբաները , նոր մղում եւ նոր բովան,
դակոլթիւն տալ այգ կեանքին եւ նա.
խատեսել հոգեկան զարգացման կարելի
ապագան, այդ պիտի լինի, կարծում
եմ, հայ ստեղծագործութեան նպատա.
կր» (20)=
զարգացման» այս

պահան

ջը 1Լապ ո*մեէ ամիսներ ետք Հա մա ստեղէն
գրած նամակէն հ ե տ ՝ ուր քէու րէն ')•ար.
րէնեանէ մկկ կհ g ուածքր կր քննադատլի. «Զերմ բար ե ւն եր
Ղ*արբէնեանէն :
/>
մՒ?.Ւ ա J/ո !J ՜- "ր անգլերկն գրող եը/՛ տաս ար զն եր ին արմանի է քռվա լե բ I, Ը լաւ ,
րայց այդպէս փոշիների մէջ թաւալ գա.
լով վազել նրանց յաջոդու թեան սա յլի եւոելից արղեօ^ք հայ մտքի ել դրականու
թեան զարգացման տեսակետից այնքան
նպատակայարմար
է ■ * ■» (1938 Յունիս
5) :
Մեր մոգական այս դ էր քորո շո ւմը
կր
կ ա պ ո ւէ Զարե անէ axiomcitique ա յն ըանաձեւումէն՝ թկ
հ^հայ ո դէն կարե/է կ
արտայայտել մէայն հայ լեղ ուով» (21) :
Անշուշտ , ո՛չ Հթոդէ» եւ ոչ Զլեզու» հասկա g ո ղո ւթէ ւնն եր ը կր կրկնեն հայկական
դա ղա փ ար ա բան ո ւթեան րնթացէկ յդացքներր :
Ակնարկելով Համաստեղէ ՀԱրրաղան
կա տա կ եր դո ւթէ ւն» վէպեը դէն ( « Հ ա յր ենէք» , 1938) , Զ արեան կր յայանէ * — <<Զէի
կարող եր եւա կա յել որ թո լման եան ա կան
շունչը ա յդքան տիր ական կերպով կարող կ նուաճել մէ տ ա ճ կա հ ա յէ
էն չ ՝ո ը
դոյդ կ տալէս հայ ոդու մէութէւնր , էր
դլ խա ւոր ղան դլածն եր ո ւմ ,
որ Ւս դո ւր ս
են մնում մէայն
պոլսահայերր
^UIJ
կե անքէ այգ մտաւոր եւ հոգեկ ան ներ
կայ աղէտբ. • .» (1938 Յ՛ունիս 5): Զարեան հէն հա շփ tirեր ունէ ՊոԼսոյ հետ՝ որոնք արւանձէն նէւթ կր կազմեն ՝ եւ եր
բեք առէթր չէ կորսնցներ մրճահարելու
համար •
որփ ո ւն ղ եղեց էկ կ աման 5
բայց խոնաւ եւ դաւաճան • կա րծեմ թ կո
ղէ կն կլ
դրականութեան այդ վա շ\քսաոուն } որէն պոլսահայերր մեծ աղդայէն
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ԱՐՈՒԵՍՏ^

-----------

հերոսէ վերածեց էն' նոյն կրէ^այէ զո^
դարձաւ» (1937 Փետր ո ւար '"ձ i ) :
Լեզուէ մէութեան հարցր՝ որ Հհհայ ոգէ^է էւն դրէն
հետ սերտ ալքերս ունէ
Զար եան է ուշադրութեան ա ուսր կայ կ ;
Համոզուած կ3
որ
արեւելահայերկնր
չկոչուած կ լէնելու մեր պաշտօնական լե
զուն եւ հայ ազդը մէացնող լեզուն» մնաց
եալը պէտէ կոր չէ y էնչպկս կորել են Տրր ան սէլվանէ այ է
Հնդկաստանէ եւ Հա յո g
ո ւրէ շ գա ղո ւթն երէ լեզուները : ^ա շնա կց ո ւ թ եան ամենամեծ սէւալներէց մ կ կը եղել կ սյյդ չհասկանալը եւ թոյլ տալը որ
^է րա^է
պոլսահայ կկս մտաւոըական'հեը խազան ^մնացորդաց» (1 րաո. անրնթեոնլէ) լարերէ վրայ եւ ամրո էրա վար են
էրեհց մթէն շահ եր ը հետապնդելու հա
մար» (1938 Աունէս 5) (22) :
1Լէձր դրևթէ հարէլրամեայ կ1
հարկ
լե՛նք տես^րեր պար ղա րան ո ւմէ : Տեր/ էն կ}
սա կա յն , մէջրերել Զտրևտնի ուրիշ նբ.
շում մր զոյգ լևզուաճիւյլեըոլ մասին. —

«Ցաւոտք ելք որ քաջութիւնը չես ունե.
ցել մինչեւ վերջը գնալու. լեզուների քե
րականական կաոուցհլածքները միացնե.
լու գաղափարը միանգամայն սխալ է եւ
անիրագործելի : Կարելի բան չէ տարբեր
«ճւււ| շինուած երկու շէնքէր կտրել եւ մէկ
մէկի կպցնել- այդ կլինի անբնական եւ
տգեղօթէն բռնազբոսիկ; Այդ կլինի <ձթւ1օվ)բօդիթ (յյնդդծումբ բնագրային կ*
Վ- Մ •) մի լեզու, ինչպէս Շանթի լեզուն

է յ ՈԻ ոչ անցեալ ունի, ոչ ներկայ եւ աչ
ապագայ (23) : Կարելի է լեզուն բոլոր
թարթառների աւանդներու] եւ թառերով
ճոխացնել, բայց կարելի չէ քերականս։,
կան կաո-Ուցուածքը փոխել» (1938 3"ւնէս 5) :
Տեղ է b որ ո վհ ե տև Ա փէ լոքէ ամբոկս ավա
րա կան ներկա յ J-խորին մկջ, ամկն ի՚էւ չ
^մկկ» ցանկացողներ իրենց աիւորմակբ կր
գոհացնեն , ի միջի
սւյլոց^
Զ՚^րեանի
կոզմէ քնն ադա տուած անհեթեթ ու անրրնական ուղէներով»
«մօտեցնել»
երկու
^է՚՜գ^րր արեւմտահայերկնէ կաոուցուածքԸ տգէ'տօր՛էն ջարդուփշուր ընելով աըե‘ ե/ահայերկնէ հ ա շւո յն :

Թանգարանը (ԳԱԹ), Համասսւեո W
փ Տ: ('«լոր մէջքէր։ւմյւ
’
պէտք է յղոււդ այս աղբիլրին .
ԱԱ111
(3) Փետրուար 1930-ի սկիզ
Զս/բեանի 1930 3«M_QiiLiun 30 ե Ի ւ

ԱՋՖ),Ա. բաժին, թ. 2151?
(1) Արշակ Չօպւսնեան,
, læj, là :

U

ևՖոնտ
)

e . ։

(5) Sb'u ԳԱԹ, ԱՉՖ, Ա. թսւժին .
2112: Նամակը լոյս պիտի տես(֊է
’^՛

դէս Ամսօրեայ»ի 1993-ի համարին մէջ ;
(6) Gostan Zarian, The Island & A Man
.elce,ed and translated by Ara Bali^
loronto, 1983, 11.
(7) Lawrence Durrel]
London, 1963, 14.

Prospero’s Cnil

(8) Ara Baliozian, «From an Interview
with Armen Zarian» Arinenian Reporter
June 20, 1991.
(9) Dnrrell. op. cit., 14.
(10) L. Durreli - H. Miller, Correspondencia privada, editada Por George Viekers, Buenos Aires, 1964, 48.
(11) The Durreli AMiller Letters 1935 1980, edited
by Ian S.
Mae Niven
London. 1988 35.
5
(12) Նիլ Եոբք, Մարտ 1934- .. Հ<էս
այստեղ շատ առանձնացած կեանք եմ վա.
բում, ինչպէս միշտ, շատ քիչ հայեր եմ
տեսել» :
(13) Ասկոնա. Յունիս 1938- - «Կար.
դում եմ միայն "Հայրենիքները”»:
(11) Գաւիթ Գասպարեան , «ճշգրտում
եւ յիշեցում», Գրական թերթ, 1989 Յոլ.
լիս 28 :

ՆԱԽԱՏԻՊԱՐԸ

1938 Յունուար 2‘ձ-ին , Զարեան Ասկո.
նայէն կր դրէ Յենիամին թո ւր ի կեան ին .

«Հոգեկան

ԵՒ

Զարեան կր մէրտկր Ափխւոքփ
դոյութէլ^յ.ր եւ «Լյաւը լերան վրայ»է ղանաղան
Լ լեր դրուած են սփէւրւքեան
ղգայնութէւեր
մերմելու
արամադրութեամր •.
հարակարծական կ^ այսուհանդերձ
որ
Ափէէ-Ո-ք բա որ չսէրոզ (24) գրողէն կեր
պարը կր մատնէ մերօրեայ սփէւոքահայ՝ո ւ նաէւատէպարր էր կա զմա ւո ր ո ւմո վ թկ
աշխարհընկալումով (25) : Մեր քննած նամականէէն մէջ այս բանալէ մ եկնա կկտ ը
հետաքրքրական բանաձեւում մը կը դըտեկ : Արդարեւ } Ափէւռքահայոլ նման որ
էր րնթաց քր կը հունաւոըէ անհ անդրրւան գոյաձեւէ մկջ' Հայութենէն «հետա
ւորաց ո ւ մէ» դո րծո ղո ւթեա մր մը , Զարեան կրխ ո ստով անէ • __

«Ու ճիշտ ասած հայութիւնդ' աւելի
շուտ հայութեան գաղափարը' հեռւից եմ
սիրում, ամէն անգամ որ մօտեճում եմ
իրականոլթեան ՛եւ մարդկանց' աշխարհի
միւս ծայրը փախչելու է տալիս : Ի՜նչ ո.
ղորմելիութիւն է, սիրելիս, ի՜նչ մտա.
ւոր խեղճութիւն. • .» (1935 նոյեմբեր 11) :
Ա՚-՚ւի ուշ կ'աւելցնէ. — «Իմ կեանքիս ա.
ռաւ հլութիւնը այն է որ հայ չեմ տես.
նու մ եւ այդպիսով անխառն կերպով կա.
բող եմ մտածել եւ սիրել հայութիւնդ»
(1938 Յունիս 5) :
Զարեան
նախատիպար շ կ մի.
ա յն : Տե սակ մը մա ր դար կ ա կան *եշտ ո ւէ ԷՐ 1սօսԲ[Լ) երր կ'անդր ա դառնայ մտա
ւորական միջակութեան ՝
կուսակցական
կաշկանդումներուն ^կազմակերպական ան
նպատակ ուղէէն y դրական
մթնոլորտէ
չղ ո ըւր թ եան , անցելապաշտութեան :
/).
րովհետեւ, ինչպէս կ՚րսկ,

«Այսպիսի վախ է ազդում ինձ նաեւ
վակը . որովհետեւ այդքան շնչատ հոգե.
կան շարժումով , այդ մարդիկ ինչպէ՞ս
պիտի կարողանան մեծ շարժումներ մղել
եւ նոր ազգ կառուցանել» :
'ԼԱՐԳԱն ՄԱՏԶ-ԷՈՍԵԱՆ

Պուէնոս Ալիէս, Օգոստոս 1992

(15) Կոստան Զարեան, «Երկիրներէն
աստոլածճեբ»,
Հայրենիք
Ամսագիր,
Հոկտեմբեր 1935, 2-3 :
(16) Հմմտ- Մարկ.

Նշանեան,
Կոս
Զարեան եւ Օսվալտ Շփենկլրր,
Կայք , հատոր 1, 1989 , 75-95 :
տան

(17) Գ- Վանանգեցի, «Գաշնակցակտն
ֆաշիզմը հին արժէքների ժառանգի դէ.
րռւմ» , Գրական թերթ , 1935 Փետրուար
20- հմմտ- Գ- Գասպարեան,
Ողրերդա.
կան Զարենցբ , Երեւան , 1990 , 61 :
(18) Baliozian, op. cit.

Տե՜ս Վ- Շուշանեանի գրախօսա.
«Տ,ատրագոմի հարսը»ի մասին,
Մենք, Ապրիլ 1931- Կ- Զարեան, «Նտւատոմար թիլ 20» , 3 ո ւսաբեր } 1932 Մոդս՝
26- Շ - Միսաքեան, «Գրականութեան դի
մակով» , Ա ա ո ա ջ յ 1932 Ապթիւ 13 (տե՜ս
նաեւ Ապրիլ 14 եւ 15-ի յօդուածները) :
(19)

կանդ

(20)
314:

(21) Զարեանի նամակը Նուրիկեանին,

ԳԱԹ, P- Նուըիկեան Ֆոնտ,, թ- 215:
Այս տողը՝ «հայ ոգին կարելի է ներկա,
յացնել միայն հայ լեզուով» ձեւով, մէջրերուած է «Նալը լերան վթայ»ի Հեկինէ
Գաւիթեանի գրախօսականին Մէջ (ն"ր
Գիք, Աշուն 1911, 225) :
(22) «Մնացորդաց» բառը կարծես (էա
կանէն առնուած է, րայ ց ակնարկութիՄք
թերեւս .. առայժմ ստուգելու '(իջոց 1ու՜
սինք .. սլաք մըն է արեւմտահայ երէն]'
պաշտպանութեան ի խնգիթ û ՚ ՄիսԱՄ
եանի, Շ- Նարդունիի ե' այլ մտաւորա.
կաններու դիրքին :
(23) Հմմտ. Աուրէն Զարեան, 3"-֊չապատում, գիրք երկրորդ , Երեւան , 19/7,
286:
(21)

(1) Կո/ստան Զարեան, Երկեր,
լկաս, 1975, 1:

ԳԱԹ, Ր - Նուըիկեան Ֆ«նտ, ր-

Անթ ի.

Կարօ Փօլատեան, Զր՚՚յ՚ձ ՝

տար , Գահիրէ , 1961, 102 :
(25) Հմմտ- Յարութիւն

(2) Ր նազիրները, զորս նոյնութեամբ
կը ւքէջբերենք, կը գտնուին Երհւանի Ե •
Չարենց Գրականութեան եւ Արուեստի

83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

՚ ^ա՜

Պէթպէ1ւ1ւ1Ա^’

«Կ- Զարեան' յաւհրժական ճամըոքԳն^ ’
Յադին , Մայիս 1980 « 15 •
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ՆԻԿ fl Վ11 Ս ՍԼԼՐՍՖհնՆ
____________

(1905 - 1972)

հՐԿՈՒ ԽՕՍ*#

______________

Արդէն քսան տարիներ անցած են իր մահէն : Իր ողջութեան հրապարակին
Սարաֆեանի այս անտիպ դրութ իւնը կր
պատկանի բանաստեղծի ղր եթէ օրադրա.
լինի նմանող այն գրառումներ ուն որոնցյէ մի քանին հրատարակուեցան յԼտմաՀու Վենսէնի Ասւոաււը
հ ա տոր ին
մէջ 5
որպէս ամբողջացուցիչ րամին։
ինչպէս
իորաղիրր կը թելա դրէ անոր մայր պա
տու •!Ը klL ՛Ասրաբերի դէպի Կրէ տ է
ա յն
ճամբորդս ւթեան (օդանաւով,
հաւանա
բար 1964 - 1965-/^) որուն մասին
Սա.
րաֆեան կր խօսի ՀձԼուսաբաց' Ն' ովա յին
Ալպեաններ ո z»
խ' [’ թ ո լա ծին մ էջ .

«ֆացի փՍՈւԱՈս, ւսւհրակն ասելի մօտ
մեր հոգւոյն»
(Միջերկրական,

վրայ քիչ անգամ երեւցող , սակաւա]սօս եւ ինքնամփոփ ըանաստեկծն էր Ն •

Այս եւ նման այլ հանգիտ ութիւններ կր

լյարաֆեան, ծովուց բանաստեղծը: Յարգուած, ընդունուած

պար դեն այս ա րձա կին առրնչումր Վ ու.
սաբաց • . *^ին հետ ,
ՈԸԸ նոյնպէս իբրեւ
տեսադաշտ
ունի Սաննի միջերկրական,
եան կլիմ ա հ ։ Սանն էն Պ'նոսոս, ներկա,
անցեալ ՝ է>'ի?Կ՛ կրականէն Սեւ Ծով'
Աարաֆեանի բոլոր ս[,[էելի անդրադարձո լ մները նե ր կայ են այս դրութեան ■‘•էջ,
անա ւար տ ան շուշտ :
Տիրութիւնը ունի
երկրորդ տարբերա 4 մը> որմէ , միայն տո.
դատակի վերցուած է մէկ հատուած , այս
՛Հը լուսաբանելու եւ աւեյի թ ափանց իկ
դ աI* ձնելու համար :

էջ 25-26) :

Գ-

էր քիչերէն,

գրականութեան իսկական սիրահարներէն: Իր վերջին գրութիւնը տպեց «Յա.
ոաջ»ի մէջ - «ք-աց բարձր տարածութեան մէջ» խորագրով էջն էր (Օգոստոս
19701 , ուր խոստումը կար մեծ գործի մր:

Ծրագիրներ ունէր, խանդ ունէր:

(‘•այց չկրցաւ իրագործել: 'Իիչեր գիտեն որ իր աոաջին յօդուածներն ալ գրեց
այս թերթին մէջ , յաճախ ի պատասխան (յաւարշի «Ինչո՞՛ւ չես գրեր»ներուն :
Իր մահը բարեբախտաբար սկիզբը եղաւ իր գործի աւելի լայն տարւսծու.
մին : Սարաֆեան չունեցաւ, քաւարանի շրջւսն մը : Չմոոցանք զինք : 1982-ին Ան.
թիլիալւ տւդուեցաւ «Չափածոյ երկեր»ը 3 • Քիւրքճեւսնի

խմբագրութեամբ :

1988-^ե Փարիզ լոյս տեսաւ• «Վէնսէնի Անսււսոր» արձակ երկերու հաւաքածոն

Պ.

Գ- Պըլւոեանի խմբագրութեամբ : Նոյն տարին վերջապէս Երեւանի մէջ հրա.
տարակուեցաւ լքէկ հալոորուլ «Երկեր»ր Ս • Թովւչեանի

մսւկներ, անտիպ էջեր, ուսումնասիլաւթիւններ ալ տպուեցան մամուլին մէջ,

աւաւսՒ
նՒհՐսԿՂւևՐՈՒՂւ Ս*էձ
հանգստանալու եկած եմ Սանն : Զվել
աշխատանոց ը , Փարիղը , դիրքերր եւ գալ
մանել ծ ո վիհ կանա չ վանքը : Եր սխալէթ. Սաղաքը հին ու նոր թաղերով, ծ ո.
Լը y շրջակայ բլուրները., ծառերը կ''ողեւորեն ղի ս : Շատ աւելի կր քալեմ եւ
չատ աւելի կր յոգնիմ ։
Ծ ովը , ծառեր ը
ճառագայթներ կ'արձակեն հեռաւոր անց
եալէս , շարմման մէջ կր դնեն րէՒս'* Միլերկբականր մ ո ղո վո ւր դն եր ո ւ պա տմութ[“ն է ; Ս տածումներս աւելի Լատ են
>ոս : Աղատ, խաղաղ կեանքը, վայելքնե
րուն ուրախութիւնը հակառակ արդիւնք
կու տան : կանոնք գտնելով , յանձսուելու փոխաբէն անոնց , կը ջանամ օգ.
աադործել ղանոնք : Աւելի շատ կը գըրեմ ։ Հոս շատ ամելի կանուխ կ՚ելլեմ ,
1[աշխատիմ : Լուսացայտ ծովը, ծառերը
աւեԼե ջ1,նջ քերթողանք մը կը յիշեցնեն
^անկութեան մէջէն
երբ գեռ հեռու էի
ին է եւ մարգերէն, ստացական տար(՛Կրէն որ սկսած են և»ճո ղել զիս եւ ոլոր
մոլոր բերել (1) իրենց հ ա կա ս անքն եր ո վ :
Անոնցմէ ղերծ եւ վեր, բարձրորակ եւ ի.
րական հոգիի մր պահ անջխ ա մէն լուսարտցի ՝ հաւատացեալին պէս եւ անկա
րելի բան մր, երր չկայ վիհէն վեր հաեող մր։ Սայց
ր ւ լար իսկ
ուզածս
ս,,լ~բբին ուզածը չէ ։ Անոր վերացումը չի
Հրեւսր գոհացում տալ,
երբ մեր
հոդը
խրթո ցանքն է որ մարգոց Կամար է եւ
Բրդերով կ>ըլլայ։ Լուսաբացին , երթա.
//
դէպի մա նկութիւն , կը վերա,
դառնամ, կ՛առնեմ ա յն ճառագայթներր
որ մարգերէն կուգան , երբ կը նայիմ ծո) քաղաքին , բլուրներուն եւ ծառաս.
^‘սննԼրոլն , պարտէզներուն՝ որոնց ձ էջ
մարդիկ եւ անոնց մասին ըսուած խօս.
մտածումները եւ աշխատող ձեռքե.
ւ՚Ը՝ անոնց մէջ է Արարիչը z
Այսս1էս , օրուան
առաջին պահերուն
1'սկ) զօրութեան մը մէջ եմ որ մաքրա-

PUlP է } բարձրացուր’իչ՝ կուտայ խյելք
ներՈլ քաղցրութիւն , խա ղա ղո ւթի ւն , գեկութի լնն՚երու

բերկր անք եռ

'11'Կլու 1 Ընելով ԳՒս
մով ջերմեռանդ։ Հա նգիստ

կը մղէ

քեր թողանչունիմ եւ

Լ^յն ո Lit եg ած պահ եր ո lu իսէ ս[,էսրք է
1սոյս տամ անկէ, գործիս համար՝ ոըմէ
^Աւխութիւն մր կը սպասեմ եւ սա կայն ,
հոս աւելի քան երբեք

1,նչպէս միշտ ,

^կն ու վրայ կ՝ընէ զիս î

^*1՚բքի մը կը կարօտիմ միշտ
I Այշիերո

դոցուին ,

կէ սօր ին ,

մինչեւ
ճա շէն

այսպէս երբեմն երբեմն վալլ պահելով հետաքրքրութիւնը Աարաֆեանի գոր
ծին հանդէպ :
Աւելիին անկասկած արժանի է:

վերջ եւ գիշերները։ Սայց այն որ զնած
հոս եւ որ վաղուց կ՝ուղէի ունենալ,
քնանալէ աւելի կարեւոր դՒըը մըն էր։
Պատմութիւնն էր
թուրքերուն լուծէն
փրկուի լ ուզող Եր է տ եg ին եր ո ւն : Ս*- իր
խորադիրն անդամ կը յիչեցնէր մեր յեղա փ ոխո ւթե ան դրօշա կը , հԱ ահ կամ ազա տ ո ւթի ւն^ (2) : Հեր ո սն ե ր ,
կռիւն եր ,
ջարդեր , աքսորներ , սոսկումներ ել տեղ.
տեգ ա շխարհի մեծ պե տութի ւնն եր ր դա.
տապար տող ծանր խօսքեր։ Այս զիԸՀԸ
մեր ցաւերէն ել մեր յո ւս ա\խաբո ւթի ւնն ե.
րէն կը խ օսէր եւ կ՝ արտայայտէր Աուսիոյ
վբայ ունեցած մեր յոյսԸ* Երախտադիտութեամ'բ կր կարդայի ցայն։ Եր սպա.
ս է ի որ ա յս Սիւզան դա g ին խօսէր նաեւ
մեր մասին։ Ըսէր թէ թուրքը աղէտ մը
եղած էր նաեւ Հայերուն : Համակրելի էր
ինծի իր այլ գործերով ։ Այս շնորհը կր
սպա սէի իրմէ : Եղաւ սպասածս $
բայց
ո լցածէ ս բո լոր ո վին տարբեր , անշնորհ
բան մը,
ճանչցած Հայերը վատ եւ ան
պատիւ ներկայացնելու չարամտութիւն
մը դիտումնաւոր , Հայութեան վրայ նետ.
ւած մաղձ մը։ Շառաչիւն պատասխանի
մը կը կարօտէր ։ Եւ սակայն , ԸԱ_աէոլԼ
հանդերձ վրդուԼիլ) հետզհետէ կ՝երեւար
կար ե ւոր ո ւթ են է
զոէ֊բկ 1 անարման պա.
տասխանի : Սփիւռքի եւ Հայիենիքի մեր
գրողները պատասխանած պիտի Ըէլա/րն
արդէն եւ ինէ լաւ , եթէ իրապէս կարեւո
րութիւն ունեցող բան մը ըլլար այդ մաղ.

Այս թիւր յարգանքի արտայայտութիւն մըն է գրողի մը ,

il՛

: Կր կարդայֆ : Սունս աւելի ուշ կը
տանէր, բս*յզ եւ այսպէս կը քնանայի ։

Առաւօտ մը,

յառաջաբանով : Նա.

արթնցած

էի կանուխ ,

իջած էի ծովափ ։ Զիս դր^Լոլ- զօրութիւն
մը՝ ոտքի կը հանէր միշտ կանուխ, լու
սաբացէն առաջ։ Օրուան առաջին Համե
րուն է որ կրցած եմ ըլլալ աւելի վեր ,
ջերմեռանդ եւ աւելի լալ աշխատիլ : Սայց
զիս աըթնցնոցյլ այղ առաւօտ երազ մըն
էր նաեւ, մահուան աշխարհէն եկած կարօտալի մ կ կը , խռովիչ
սակայն։ Ըսելիք մը ու-նէր , պահանջ մը՝ այն օրերուն
պէս' երբ ողջ կր եւ կը հարցնէր . «Ինչո՞ւ
չես գրեր-.-» կեցած , կը նայէր անխօս :
Կը տեսնէի ւիրաս սելևռաՏ իր աչքերը ակ.
նոցին ապակիներուն եաեւէն' որ աղա.
մանդային փայլակներ կ՚արձակէին : Աչ.
քերն ու փայլակները կը յիչեցնէին մեր
քեպափոխական
մարտնչումները եւ իր
խիստ, ազդեցիկ դէ^^ր կ՛արտս,յայտէր
հոդն ու սէրը մողովուրդին-.
Կը սպա
սկի որ խօսէր : Ի ղս՚ ր ■ - • Չէի կրնար խօ-

բանաստեղծի

մը հանդէպ որ եղաւ Սփիւոքի քերթողութեան ռահվիրաներէն մէկը մնալոլ|
հանդերձ համեստ ու խոնարհ աշխատաւոր մը :
«ՅԱՌԱՋ»

Հ.

"/'ճ նաեւ ես , ուզելով հանդերձ խօս ի լ î
՛Սանր , ^եշիչ լռութիւն մը, մինչ ցանկա
լի հանդիպում մրն էր երկուքիս համար
ալ (3) :
Արթնց ած ելած էի կանուխ , իջա Տ էի
ծ ո վափ ։
ով եւ լոէ^սաբտց ,
միասին ,
վերացման յիշատւսկներ ձգած են։
*Ծով
եւ լուսաբաց ա յն սահմանագլուխն
են
կարծես , ուր հաւատացեալը, ձգելով վրրայէն վատ, աշխարհիկ մասը, կը ներկա յանա յ Տիրոջ եւ 1լ անցնի յաւերՀու.
թեան մէջ։ Երկու տարիներ առաջ, ծովն
ու լոէ սաբացը տեսած էի վեբէն , երբ օդանա ւո վ Կրկտէ կ՚երթայի, տեսնելու հա
մար (ինոսոսի
աւերակները։ Տեսնելով
յունական կզզի^^րխ լուսեղէն կա պոյտին
վրա/, գիg ա բան ա կան աշխարհի մր մէջ էի
կարծես։ Սա(ղաքն իսկ ուր կ՚երթայի' ^երակլիոն , իր անունով, կը յիշծցնէր աստո լածն եր ր :
Տխրութիւն մը կոյր սակայն հիմա , երբ
կր քալէի ամէն ալեւորութեամբ եւ ջերմեռանդ
սիրո վ -. Ունէի աղօ թքի նման
բարձր խօսքեր եւ ա շխարհն ու աշխարհը
փառաբանող խօսքեր , բայց թաւ, դաոն
ձայներ նաեւ :
Զուրեր ր նոր դուրս կուդային խաւա
րէնJ ։ Արեւր բլուրի
մը ետին էր դեռ ։
Ւր էոյսր կիյնար
միայն Արեւմուտքի
բլուրներուն վյւա յ եւ հին քաղաքին մէել
մասին վրայ միայն։ Եմինչ այդ էոյսր
ոսկեղէն, գերբնական խորհի մը պէս էր
անոնց վրայ^ ասդին կիսամութին մէջ էր
դեռ աշխարհը։ Կապարաղոյն
է ին տւազները, ծովը,
երկինքը։
Ոլորուող,
բա g ո ւո ղ , տար ածո ւո ղ ջո ւր եր ո ւն
ւխւա յ
ել ակոսներուն մէջ ին կող առաջին ճառագայթները կր վառէին, կր մարէին , կր
յա յանուէ ին կբկի^* կը Տ1այտէթ* Ս^նծտ.
եօթէն դուրս եկող, լուսեղէն անհամար
թրթիոներ' կի սա մ ութին մէջ :

Տխրութիւն մր կար, մին չ երկունքի
վեհափառ
դեվեցկութիւն էր , ար ար չական ստեղծագործութիւն' որ յարութեան
պէս էր , մաքրարար ու բարձրաբար ։ հ,ԵՂ.ՒյՒ Լոյս ) հալածին գելք , խորտակու ին
շղթսյյք * » •» :
Տ խր ութիւն' ա ւա զն եր ո ւն
11քայ որ
էխ1, ծովուն վրայ եւ եր.
^ԷԸ^քին մէջ ։ Եր կունքր կ1ըլլար կարծես ա.
ւեր մր ձգելով ետին։
Ամայի էին դեռ ծովը , ափը , լո դարան.
^ւերր, պարտէզները, ծովահայեաց պողո
տան եւ շրջ*սկւսյ փողոցները։
Ո՛չ ոք յ Եար միայն ծովային թռչուն
Կր թեւածէր շարմ՜ող ջուր եր ուն վրրայ : Կ՚իյնար ալիըի մը կա տարին վրա յ ,
եւ թեւերը զարնելով, վծր քտ շել էլուղէր զայն, եւ յանկարծ , անկէ վար քաշ.
ւածի պէս, վախով խոյս կուտար , կը ճրչար, կարեկցութիւն կը հ այց էր կարծես :
Բայց իսկոյն կ՚իյնար այլ ալիքի մը վը.
րայ
յարձակման ճիչով'
դարձեալ։
1Լրդովիչ էր այս ձայնը լռութեան մէջ
որ տիրական էր ։ Ա րմունխեր կուգա յին
միայն' աւադներուն վրայ տարածուող ,
քաշուող ալիքներէն :
Շատ աւելի
կր
լսուէր այս գիշատիչ թռչունին
մերթ մետաղային , մերթ ողբերգական ,
խո-ովիչ էր։ Վրդովիչ էր միայն մերթ։
H'

Աւեր ուող բան մը կար
լուսաբացին
մէջ^
քայքայուող, անհետացաղ խաւա
րը։ Ամէն յարութիւն
մահով
կՀըլլա յ :
Փ ի ւնի կը կը բարձրանա յ
ետին ձգելով
Ւր մոխիրները։
Եեանք եւ մահ անբամ՜ան են ի վծրջոյ։ ե]աւարը պիտի գայ
դարձեա լ :
Ար ե լէն աւե լի ղօրաւոր
է,

տէրն է անսահմանին : ք?£. պէտք է որ գայ
ո րպէ սղի
առաւօտ Ը1Լայ դարձեալ :
Ե tայսպէս անվերջ։
Զգալի էր
մահուան
ա յս ն եր կայ ո t թի,նը
կապարադո յն եր.

Fonds A.R.A.M

<8Ա1ՒԱՋ
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Մ Ի Տ *fi

ԱՆԱՒԱՐՏ
ԴԻՄԱՆԿԱՐ
Մեր աոաջին Հ անդիպման ՝ հիմա չեմ
յիշեր բոԼոր մանրամասնութիւններր : />յւ.
մէ .՝ Սարաֆ եան էն՝ ես է որ մա մա դ,ր ու
թի ւն մր խնդրեր էի : ա տա սխան'
աո ղո վ մը (12 «11 *1968)
կր թելադրէր
հանդիպման տեղը՝ իլ, աշխատանոցին
Հ}) ր ան ս-Ս ո ւարի նա [սկին կեդրոնին մօտւ՚կ
'Ի աղիմ ո տօ սրճարանը : Իր տունը չկարենալ ընդունելուն համար ներողութիւն կը
խնդրէր , դ աւելցնէր «կնոջս եւ իմ առող,
ջա կան վփճաԼլները լաւ չեն ՝ միշտ վիր ա բում ական դորե ո ղութեան մը սպասումին
մէջ ենք» : Un ողջակլսն հարցերը արդէն
կեանքին մէջ տիրական դարձեր էին եւ
ակամայ անոնցմով կր սկսէր խօսակցութք՚լնԸ : Հ աս կնա լի լռութիւն մը կար ըսկխղբր մեր միջել, յետոյ ինք կը խօսէր
գլխաւորաբար ՝ քանի մը ակնարկութիւններ պիտի ընէր իմ ներ յայտ հարցումիս ՝
fi ր Ւր տեւա կան
լռո ւթի ւնն էր : վերջին
անդամ իր ս տո րա դր ո ւթեամր քեր թո ւած
մը «Միջերկրականը» կարդացեր էի 1961ին «Ի ագին»ի առաջին թիլերէն
մէկուն

մէջ : հ[՚^ա^ * Աե,չուշտ կարծէք պայմանա
կան րան մը կար այդ օր առողջական վի
ճա կին ո դե կոչումին մէջ՝քանի որ մարդը՝
Որ նստած էր դիմացս սեղանին առջեւ՝ կը
թուէր բաւական
տոկուն. դիմացկուն՝
•եէջքէն վեր յ ա ւլթան դա մ մէկն էր ՝ խիտ
եւ հազիւ ճերմակին
տուող մազերով ՝
A խաիւ n ut ր շրթունքին պինդ ս եղմած : //.հար կու ծխող մըն էր ՝ մանաւանդ երբ կր
խօսուէր դրականութեան մասին*. 'է,չմա.
ր ելին ամէն էն աւելի անոր ձեռքերն էին
այղ պա հուն՝ մատները քի չ մը հաստ՝
'ափին խորունկ ծալքերը և որոշ դորշութեամբ մը ծած կո ւած մորթը րի չ մը չոր •
դրա շար էր ՝ դիտէի ՝ «բանուոր' դործաւորներու կողքին» և հակառակ շատ ար տաքին

կրեԼքին ձ' էջ եւ ափ եր ո ւն վրա յ ՝ թաց մա յռերուն ել աւադներուն վրաJ » լճացած ՝
ծովէն լքո ւած ջո ւրեր ո ւն մէջ :
ՍՀնցած ՝ անօգուտ
անցած
յո ւսաբեր
ա ռա ւօ ան եր ո ւ յՒ.չատակնե ը կա յին մէջս *.
*1,այելով այս տրամադրութեամբ ՝ բոլոր
բաղձա լի բաները կ^երեւային անբաղձալի :
էն ինչ որ գեղեցիկ կ^երեւար ՝
կրնար էլլալ խռովիչ . լուսաբացը ՝ պերճ
քաղաքը ՝ ծառախիտ բլուրներ ր Ալւվեան
ղեււնա շղթային' որոնց լԼըայ կար ելվէ
է
ունենաչ հանգիստ ՝։ \խ՝աղաղ կեանք մը։
Տխրութիւն մը կար*. Այն' որ դրել աըւած էր ինծի առաւօտ մր :

«Դփւոհմ ինչպէս անզօր է զհթաեզօր
լոյսը մեր
ուրախութիւն տալու՝ երը րլսսւն եւք
Հաւտուն եւ արդար
կենսաբեր լոյսն այս' կրնայ այրել
հող , ծ սու ու կատար ,
եւ ըլ[ալ մայր' իժերու - • - Սուրբն իսկ
անկէ խոյս կու տար
որ ան զինք իր ւդատրալիր
պայ ծաոոլթեամթ չխաբէր» (մ) :
'էյ՜ուար է ըսել թէ իրապէս որմէ կա
լսում ունի մեր ո ւր ut իա ! թիւնը , մենէ^ ,
մւորղերէ^ն, արեւին լոյսէ^ն թէ վերին
լոյսէն։ /?ւ ուրաիրութիւնր' ինքնին կաս.
կա ե-ելի է մի չ տ՝ ԸԱ_ալՈէ[ այլազան*. Սրբ
նա ղ ըլլալ բարութեան ՝ անձնուիրութեան՝
հեզութեան ՝ վհ ա տո ւթեան
ինչպէս
եւ
չարութեան ՝ խ են է շո ւթե ան ՝
բար րար ոս ո ւթե ան ուրախութիւն *
Սրնայ
րլլալ
սլատրալիր ա յն իսկ ո Ը Ըարձը հաւատքներր կո ւտան *.
Անgո ղ ա կան է ամէն ու
րախս ւթիւն' քԼայն տուուդ եւ անցնող հա
ւատքին հետ *.
ճչաց դարձեալ ծովային թո.չունր *
- Տրճա^ն • . .
Սրեն ուղղուած
չէր այս
նս/խատական բառս*. Ս*- թն չ կրնայի ըԱհլ իրեն'
երր լոյսն իսկ անտարբեր էր ՝ օգտակար
կ'րլչար նոյնիսկ անոր :
Ղփշա տիչր
իր
որսալիքը կր տեսնէր չնորհիւ այդ լսJսին եւ անոր չնո րհ իւ կ՚ապրէր *. Այղ fnJ“
ս լ.- նկատի չէր առներ ղոհերր. Ո մովին
հետ էր աւելի քան թէ
տկարին
հետ՝
խար դախ էր աւելի քան թէ արդար : Ս^ն չ
կխրայի ըսել այլ դի շա տի չ ին ՝ երբ ՝ Ատլանտե ա նի ափերուն վրա լ ՝ տեսած էի թէ
ինչպէս առաւօտ կանուխ ՝ ձկնորսները ՝
պզտիկ՝ աւելորդ՝ անվաճառելի
ձուկե
րը կը ցանէին ծովին վրայ՝ որոնց վրայ
կր խումէին թռչաններու երամներ*.

խուսափումին'
խօսելու. Ւր ա նձին այդ
մասէն՝ ոչմիայն դմդոհ շէր luJrl ատխա
տանքէն՝. յետոյ ալ նկատած եմ ատիկա ՝
այլեւ հ սլար տ էր : Q ետա էրային ՝ ա յն սա
կա լախօս մարդը որ Աարաֆեանն էր կը
դատապարտէր tu յն գրողները որոնք աղգթ" օդնու թեամբ կ'ուղէին ասլրիլ՝ արտա-դրական աշխատանքր նկատելով ան
վայել
մտաւորական թէ : Ինք սաանձեեր
էր կայուն կեցութեան բո լոր
պարտադ
րանքները՝
հրամարելով մասամբ տեւասլէս «ճամբոբդելու խենթ •՛էրէ՛!'» : Այն
հակադրութիւնը որ կը դնէը բանուորին
ել մ տ ա ւոր ա կան ին
միջել կա ր Ւր Ւս,ւ
առօրեային մէջ* իր արձակները լեցուն
են առաւօտեան պահ եր ո ւ խանդա վառո / թեամբ ՝ երբ կր գրէր . եւ նոյն արձակ
ները կ լ, խօսին նաեւ շրջապատէն որմէ
հեռու կը թուէր առանց ի ս կապէ ս հեռու
ըլլալու :
Ե^րբ էր y որ կը բարձրանայինք 3)րանսՍ ո ւար ի տպարանի սանդուխներէն ՝ մին
չեւ աշխատանոցի իր բա մինը*. Ս եմին' կը
բարեւէր բարեկամ աշխատաւորներ ՝ բորւրն ալ «ս են տի քալի ս տ ՝ ոչ ես» . ասոնք
չէ ին դիտեր րմ վ էր ինք ի ս կա պէ ս ՝ րմ ւ ր
էր l’P վաւերական տեգր * թն չ կը ներկա
յացնէր ինծի համար : Մէկ ան դա մ մՒայն՝ այն ալ Փարիզի ազատագրման ամիսներուն՝ թերթին մէջ ֆրանսերէն յօղւած Դ դրած էր արուեստի մասին, ու
րեմն' միայն թիները կրնային դո ւշա կե լ
որ ամէն օր ճ շդա պահ ո ւթե ա մբ աշխատա
նոց մտնող՝ միջահասակ ու ձեռքին կա
շիէ սրճադո յն
պայուսա կ մը կրող մար
դը կը պա ական էր ուրիշ աշվսարհի մր :
Աշխատանոցին մէջ կանդնեցաւ դրա շաբտ
կան մեքենային առջեւ ՝ հին լինո թիփ մը՝
g ո յց տալո վ տ^ւր1Ը ո՛ ր բաներ էր երեսուն

['այց այդ ճչան արարածը
պատճառ
կ ըլլար այդ առաւօտ ՝ որ ջերմեռանդ եւ
խանդավառ պահ եբուս ՝ պոռթկար յան
կարծ կուտակուած դառնութիւն մր :

Լա ըիւր ինթո սը : Անել դե տն ո ւ ղին եր ը
Մեն ա տ ա ւր ո սր
Ար ի անՒ թհւր > Մէզէն
յաճախ կը հետաքրքրէ ին
ղիս : Մուզէ ի
տ եսնել նաեւ Կրէ, տ
ուր ծնած եր/, *Ոաւլանցաքի ել իր հանճարԼդ
^այրենակիցը Լւ Սրէքոն ՝ միսթիք նկարիչը՝ որուն
համար դացած էի մինչեւ թ՚ոլէտ՝ անց
նելու համար իր եւ վ*ան ար Լաքրուայի
անցած փողո ցներէն :
Տեսնել Սրէ տկն
ուր Սոյներն ու թուրյջեըը դա րն ո ւած են
իրարու*. Մեր ջարդերն ու մեր յեղափո
խութիւնը յի շեցն ո ղ պատմ ո ւթի ւն մր կար .
1Լերր՝ բլուրին վրայ՝ պալատին աւե
րակը
նձ ան էր հողերուն
խորէն վեր
բերուած նաւու մր' որ րնկղմ ած էր դա
րերուն խորը կի ս ա քան դ վիճա կի մէջ ՝
տեղ տեղ վեր ա շինո ւած ՝ րտյց դարձեալ
երկրաշարմէն
հրդեհէն
էթա un ւած' աւա դա !լն եր էն կո\ղոսլտուած :
ՆԼեհաւիաո
դարձեալ՝ հակայւակ այս բոլորին' իր
որահներով եւ կարմիր ու սեւ սիւներով :
Ս ուսա խար էի շուտով յ Լարի ւր ին թ ո ս ր
ղո ր երեւակայած էի անսահման ՝ պզտիկ ՝
խեղճ մառաններու շարք մրն էր : Սր քտէէՒ կե^Ւէ արkt-ին տակ
սանդուխներէն
վեր ՝ վտր ՝ խորհելով թէ առասպելը մեծ
ցուցած էր ամէն Լնչ՝
մ արդերը աս Աւ
լածներու վերածած եւ այլափոխած էր ամէն ինչ*.
Հակասանքիէերու առջեւ
էի *.
Ա ենա աա ւր ո սը եղած է ցուլի գլխով ծնած
անիծեալ արքայորդի մը*. \հ՚տյրը՝ Մ ինոս ՝ ամ օթէն զայն աքսորած է մառաննե
րուն մէջ-, ին չոՈ լ ահեղ դարձո լցած է [ն
•լայն ՝ տալով անոր ցուլի գլուխ մր ՝ մինչ
սլաշտելի էր ցուլը ♦ թերեւս սխալ հասկրցած էի մեզ առաջնորդողին խօսքեր ը՝
րտյց տյս հակասանքը կր
զբաղեցնէր
միտքս : Ս^եղեցիկ էր որմնանկարը արդա
րեւ յ եւ ցուլամարտ մը' առանց արիւնա
հեղութեան ՝ g ուլախաղ մը ՝ ուր կ'երեւար
եղջիւրներուն 1քըսյ,ւԼ^է
ս!աՅող մարդուն
արիութիւնը յ
Ղեղեցիկ էր որմնանկարը
նաեւ մեծ ու սլղտի կ ձո ւկեր ո ւն' աղուոր
կասլո յտ ծովի մը
մէջ*. թանգարանին
•րէջ, հիացումով կը նայէի ցուլի ղլ՛"-խին ՝ իրապաշտո ւթեամբ տրուած ՝ կեն
դանի կարծես բարկութեան ել խոն?ՀնրՒ
ա ր տա յայտո ւթ իւն ովհ
Ըայղ ^տկառակ ասոնց եւ այլ գեղեց
կութիւներու կր զղայի ունայնացումը*.

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

տարի ե. ուրկէ մօտ ատ են էն պիաի հեռա
նար , թո չա ևւ պիտի ա ուն էր ՝ պիտի եր
թար ծովափ : էք անդ ու տխրութիւն
մի
ասին*. Այս ներկայացումը 1լը1*էր ['^Հմէ-Է11
մէկը որ մեր առջեւ խաղի ձ ը բոլոր
օրէնքները կր, սլար զէ առանց որ խաղով
ի դործ դրուող առեղծո ւածը նուազադոյն չափ ո ՛Լ Դ յ ս տա կան ա յ : Իր մտեր,
մ ութեան մէջ
•/b ս այսս1էս
մտցնողը
կարծէք կ'՛ ո լզէ ր սլա տկերը տալ իր ա՛
ռօրեայ մարդու սովորականութեան • Տե
ղերու ա յս ո ւխ տ ա դն ա g ո ւ թենէն վեր9 ե.
լանք վեր թերթին վերնայարկի սրճարա
նը՝ դիտելու համար
Փարիզը տանիքներէն *.
Ցոյց կու տար ինչ որ կը սիրէր
քաղաքը*. Հոս 1լ ապրէր՝ փղոսկրեայ ուշտարակ չունէր , կ՚իջնէր ՛Լ՛"[՛ , կը
Մոնթորկէօ վւ
շուկայէն,
մեթրոն
կ՚առնէր Շաթլէէն Պերօ,
ա յս ճամբան
ուրկէ յաճախ !լ անցնիմ ՝ բայց դարձիս
նաւ1'ա կ ա տո ւփի ս մէջ ա յլե ւս Ա ար աֆե ա նէն պզտիկ թղթիկներ ու վրա յ դրուած
երկտողներ չեմ գտներ ՝ մանր՝ անհաւա-

բազի առողջութեան
դաց„„
ակնարկութիւներէն : Չէի ոպա^'^
յ,ին մէջ ոչինչ կը ոպասէի, Առձ,,
զամն էր, որ հանդիպում մը Հմ Հ'
դրողի մր հետ ո ո ան «Անջ,,ս.ես
zz/is.rt
. Լ "
"ԱՒ Պէյրութէն եւ համբաւը' առ',
ոիըութեան , Ինք կարդացեր ճ
սերէն դրութիւն մը իր

Հր
ջ

Հ֊

որ ապուած էր «Ուսանոցին մէ9 k-, i
,
ակնարկութիւն մը կ՚ընէր ատ .
զարմանք մը կար իր ձայնին մէջ
նոյն զարմանքը որ յայտնեո , երւչ՝ ‘"Լ
մը վերջ 1969-/Z. .Ահեկանէ մվ1Հ^
րօ՚կՀցտւ ամելի ընդարձակ կերլո^
կան մէկ փորձս, Նոր ստացած էր
առաջարկեց «դո՛ւրս ելլենք^ անտառ, ր
սելիքներ ունէր, Ջէի ցոյց տոլա, '
բնագիրը եւ զինք կամովին զքած էի ւ,
տարուած իրողութեան մը առջեւ. Ո
չափով սահմանները բանաստեղծին
ընթերցողին
միջել սլվեր էի որ
Հ
ԸԱտյին, պահելու համար իր ,լ։,ւ Հ
տելոլ ամբողջ ազատութիւնս ՝ քանի ,,
Սարաֆեան ինք այնքան անջատ ոլ Ա
ռու կը թոլէը իր
նախկին տրտաղրՀ
թիւններէն եւ իր կարգին' աւելի, րան ա.
զատ հրապարակին ճաշակէն :
Չէի ։/ի
տեր անշուշտ, որ այս անջատումը ,„ն.
տա ըրե րութեան շէր յանգած տակաւին,
Ա ոռցած էր անշուշտ դրածներուն մէկ

սար տա մերով կարճ խօսքեր ՝ որոնք պարդ
նշաններ էին իր մէ ինծի՝ արադ ՝ հապ
ճեպ : Սրբեք հարց չեձ տ ո ւած թէ ին չկ^I’11ա^1 բանաստեղծի ձեռքերը սա
կայն եթէ կը յիչփմ Ս ար աֆեանինն երը
թեր եւս անոր համար է որ սովորական
ներկայութեան' մէջ առեղծուած մը կնսռ.
կայէին : Որ քան
անոնք
թընծայ ուէին
UiJrlul^u առօրեայի
ամբողջ անփա յղու
թեամբ՝ անշքութեամբ՝ այնքան ինչ որ
դիտէի Ա ւսրաֆեանի դիրքերէն կը մնար
անձ ատո յց յ ս տա կո ւթե ան •fըմէջ՚- Այ» էր
Տ ա ւան ա բար անոնց դե ղե g կո ւթի ւնը :
Զգոյշ էր, "՚յգ օր, Ւ՚եչպէո միչտ ալ
Ալիտի րղ/ար ՝ խոհական * իր ա նձէն [սոո
ւսովան ո ւթի լեն եր ո ւ կարելի չէր սպասել

Ան3 ևալյչ չհղածի պէս էր կարծես , հրա.
զային եւ կարելի չէր տեսնել
զայն իր
ճշգրտութեամբ : 'իանի մը տ ո լև ալհ ևր մի.
աԱ* ք "բ կը հաստատեն բարձր մշակոյթ
մը Եւըոպայէն
չա տ առաջ, ւսյււ
ի ս էլ
խառն' տյլ մո ղովո լր դներ ո լ
ազդեց-ու.
թեահ տակ, իւ սակայն , կտր յաւիտե
նական բան մը, Արեւին լոյսը, ճպուռ,
ներուն երդը (
կանաչութիւնը ,
հեոուն
՚ՒայԼ"ղ կտպոյտ եովը,
նոյնն էին դա.
րեըէ ի վեր եւ հոսող մամանակը կ՚եըե.
t-աբ յաւիտենական ել կայուն, Աաւիտհ.
նա կակ բան մը
մարդկութեան
մ՛էջ՛,
մինչ երբեմնի հաւատալիքները կորսնցոլ.
ցած էին իրենց ճշմարտութիւնն ու զօ.
բութիւնը ել մեծ ճշմարտութիւն մը չէին
արտայայտեր քարերուն վրայ քանդակ,
ւած եղջյյլրներն ու երկսայրի կաց իննե
րը : Մչտնջենական էին հաւատքին պա
հանջը եւ անոր [unրքը ,

մարդոց

սլայ-

րարԸ ) տառապանքը , ա չխա տանքը (
„tրտ ի։ո ւթիւհը, սէրը, մահու ան վախը ել
յաւ իտենական րլլտ լո ւ ձգտումը...
ն- ՍԱՐԱՖԵԱՆ
(1) Այս թասին ընթէերէքՈլմը Վիճելի է:
(2) Դրութեան միւս տարբերակին մէջ

Սարաֆեան կուտայ հեղինակին անունը'
Ն • 'նազանցաքին է :
(3) Յատկանշական ւճյս երազը պար.
զող ուրիշ մէկ տարբերակ մը գոյութիւն
ունի ուր Սարաֆեան կը գրէ.
«Այս ա.
ոաւօտ արթնցած եմ խսով , երազիս մէջ
տեսնելով մեոած մեծ դէմք մը' անցեալ
սերունդէն, յեղափոխական, խմբագիր,
պաշտպան' մեր լեզուին, օտարութեան
մէջ եւ անխոնջ պայքարող ձուլման դէմ :
Ի՞նչ կ՚ուզէր ; Սպասումի մէջ էր ան, նայ.
ւածքը սեւեոած ւ]րաս' համակրանքով :
Ոչ ան կր խօսէր, ոչ ալ ես կը խօսէի,
տարուած միայն իրեն նայելով, զարմա.
ցած |եւ ոգեւորուած' զինք ողջ տեսնելով :
Ւ՚այց մեծ տխրութիւն մր կար երազիս
մէջ : Կը զգայինք զայն , տն ու ես ; Տխուր
էինք անով' երկուքս ալ: Աւերուած գե.
զերկութիւն մը կար կարծես' երկուքիս
մէջ : Խիստ էր դէմքը, վսեմ էր յոյս մը
ունեցոհլին եւ զայն տալ ուզողի մը պէս :
Ատոր համար կարծես, գերեզմանէն ելած , եկած էր կիբակնօրեայ հագուստով :
Ի՞նչ կնւզէբ...»
(4) Այս քանի մը տոզերը տարբերակն
հն անոնց որ կը գտնենք «Լուսածագ' ծո
վային Ալպեաններոլ»ին մէջ , Միջեըկրա.
կան , Պէյրոլթ 1971, էջ 22 :

մասը, որ կ՛ընդուներ „ր„շ մպիտով, ղո.
հունակո, թեամբ. Կ՚ապրէր դխելիքս վ,իԱկ
ընթերցողը որ էի կը Աի,րէր
ռացումը, քանի որ չկար մարղոմյ, ճըն.
չումը, վեըապահոլթիլններս գրեր էի
ինչ կը վերաբերէր իր գործի ղազալիս,,
րական կազմածին, որը ուզած էի ..բըռ.
նազրօսիկ կերպով., ըլլար վեր իր
պատէն եւ մնացած ըլլար անհաղորդ ոլ
անթափանց
« զտզփար աբանո ւթեան »:
Զինք իր դոըծի տուեալներով հակադրէ,
լու եւ բանտարկելու ընթերցողի ռազմս,,
վարութիւն մը ի գործ էի դրած եւ կ՚ոլ.
ղէի պարզապէս փրկել Աարաֆեանի թր.
թողութիւնը հաւանական ան կում էն : pu,յզ
պարզ է, անկումը իրը չէր. Սարաֆեան
^^ր մէջ եւ իմ «սերունդիս» համար,
Ս փիւռքին
յաջողեր էր բանաստեղծու.
թեան յզացք մը ստեղծել Որ պարտէ,
ինք լխկա լել , ընդունի լ , յօդաւորել ալէ.
լի անդին , այլապէս :
Լաստ մըն էր ա.
նիկա որուն շնորհիւ կարելի էր յիչել մէկ
կողմէն, ո ւ խոր^11լ ձիւս կողմէն ՝ նոյն ա.
տեն •
ասոնք եզրեր'
որ ան (ւր «Նայ//.
յ°դուսյծներէն մէկուն մէջ ըստ [ւս
անարդարօրէն կը հակադրէր իրարու*.
գործին մէջ ներկայ էր յիշողութիւնք,
ինչպէս վէնսէնի
Անտառին մէջ, իր
տ^Ւն
ևւ*
լո fil br nLunLjbc
ներ ուն'
Մէքէե անին՝
Օշականին՝ եւ
«վարպետ» J1 սահ ակեանին : Հոն կա1՛ նա
եւ ւսյն ըոլորը որոնց համար կը դատա
պարտէր Թէքէեանն ու 0շակա^էը ՝ մէկը թ
«տիալեքթիքի պակասին» համար՝ միւսը
bp «•Լսէրմ ա սլե աո ւթե ան» : Այս խ ստո ւթիւնը չէր ար դիլեր որ մէկուն եւ միւ
սին մէջ ուսուցիչ մը եւ հայր մը չտեսնէր : Ինք էր գրողը թէ «ուսուցիչը ներ-

Սայ Լ այե բոլորին մէջ' որոնցմուԼ աշա
կերտը կր ձդաի
bP^^
դուրս
զայն» (*) : Այդ օր ՝ անտառին մէջ հայ?
ու որդիի տարակարծութիւն մը չէ որ կը
պար զո ւէր . Ա ար աֆե ան դասեր տալ չէր
ուղեր ՝ գիտնալով որ առնողը չէՒ մա երբ կը կարդամ իր նամակներէն
կո ւն մէջ թէ «Ս ս մամանա կին երկու Բամ
բով քալ^ղի *. Ոացատրեցի եւ բանաստեղ*
ծութիւններ ս տուի։ fiutjg իմ քերթոլա^'
ներս ՝ ըլլաէով հանդերձ նոր ՝ մատԺւ1՛
էխւ բվ՚Հ. թէ շատ

ոմանց»
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կը հասկնամ իր ըմբռնումը

տարիերո^*

թեան :
Իարեկիրթ ՝ ուշադիր դիմացինի ըսԱյ
ծին՝
ձայնին ՝
դիմախաղին
Աարւսֆ
եան ՝ ս կվէղըբ մեր բարեկամութեան՝ կը
թուէր ինքղինք պաշտպանել կարծէք ի^՚Ը
նամուտի մը դէմ : թերեւս պատճաոն [
ունէր :
Հիմա ինծի անանկ կսլ Ղայ
այդ տեւական վերապահութիւնը կը ^Լ
խէր ընտանեկան ո ղթեր գո ւթ են էն . Ա l
կու. չափով
մը հո դեխոց ուած էը
արձագանգէն : Հէայն յարգել էը ւ
կէր ոչ միայն խուսափիլ բամբս՚ս P
ներէն օ՚յլե' փորձել W հ “I եԼ ‘"Հ‘Հ
րութի ւնը մեր միջել ին կող,
՚
դացած այդ պատմութեան քր" է II
ռաջ»ին մէջ՝ տարիներ վփրֆ_*
,
ինքղինք ապահով զգալ եւ թերևՀՀՍ
հեռու' ախտամէտ հետաքրքբո1՜1Լ
սւի bp ներքին անձը՝ կամ ղերԼ Ղ
^P հարուածելու կարելիուի b }
ըաֆեան աւձելի հարազատօրէն^ եղ
«քեըթոցանքին» մարդը՛-

Լս Ը

ոը իը վէպերը
ղիո
Բայց արդէն ինք «Իշի"" ՈԼ Ւ

,

.

Հ . </T

վանած էր
երկերու ցանկէն՛ գ1
Պետրոս Սիսլեանին հաճելի
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՚

<8ԱՈ-ԱՋ
ււսւ ‘Կ՛
չ"ւհ1-լ"ւ Համար։ /քի, ,,ն ե՞լ,ը :
/.ք սերունդը ամբող^ աարուաձ էր վէ.
պսխԻնք անմաս չէր կրնար մնալ։ Պա.
Հեր էր 1Լ"“' երեւոյթին ձե,ւադիրները որ
](Ա\.ին պաւոււե^ ;
Աակայն երր համող.
Լեցաւ "ր անգտանելի «Իչխանոլհին» այն.
քԱ1ն ալ արհամարհելի չէր,
վէպէն
օլվ,նակ մը չվարանեցալ. տալու։ կ՛՛ար տօնէր -ր Ււ՚ւն
/'/' Ւս,Լ այլեւ,, չը.
բսւցաե հատորներէն քերթուածներ , հա.
տոթ՛եր՝ որոնք ընթերցողներ չէին ունեյած, քերթուածներ
ուր իր
երեւակա
յութիւնը
կ՛ընթանար լեզուի
անսգիւտ
զդայարանքի մը հետ։ Կը սիրեմ այղ քեր.
քուածները
«Տեղատուութիւն
Ա ակրն,
թացութենէն» , «Մի^եաբերղ»էն ,
ուրկէ
սուտ ոտանաւորին բոլոր աղուորութիւն,
եերր ջնջուած են ի սպառ , ուրկէ բառս,,
ղիտութիւնը վանուած է։ 'Աանի մր հա.
բիւր բառով քերթուած մը յօրինելը մի չտ
սւլ ւէերիվեր
կր դասեմ անդադար բա
ռարանով խճողուելու
երկդիմի հաճոյ,
րէե • Ս ոժ էաները կրեա h քնանալ թան դաբաններուն մ է ջ : ինչ մ՛եղս ա կց ո ւթէլն էր
որ մեղ կր բերէր «Միթւարերդ»/, վերջին
չանի մր կտորներուն' «Կախարղանք»ին ,
/չի ո լեր»ին , վայելելու իրական կատուի
մր կախար դա կան անուրջը :

«իրերն ամբողջ բացակայ , խորհուրդ, ու
ծուխ , ուրուական • • •
ի՜նչ կախարդանք, երր լուսինն՝
իյնալ՛է վերջ ցըոուկին
Մէջ սեւ ամպին, կը փախչի մեծ
թ-ււչունի մը նման» :
Կէ կատուն տան կա տո ւն կ լէ եզեր ,
դրական խորհրդանիշ մը
• ան էր որ
օր մը թաթերէն մին թաթխեր էր y Սա
րա ֆե ան
կը
ծէծաղէր՝
կաղամարին
մէջ՝ ♦ • : Մանրավէպշ կը յայանաբերէր
մէկ 9ա1՛ * Ստրաֆեանէ եր եւա կայո ւթէւնը իր ա կան ո ւթ ե ան փրտJ կը բանէր մի շտ ՝
եւ անկէ կը հան էր այն թանձր ՝ մետաղա
յին՝ այրուլ դոյներն ու կշււոյթները որ կը
լսենք իր տողերուն մէջ՝. Ւր այս տարօ
րինակ մօտութիւնը իրերուն՝
աշխար
հին ՝ աշխա տանքէն կը բխթն արդեօք թէ
արգէւնք են նկարագրի իր իսկ յատկանըչումէն՝ «կոշտ դէ ւղաg էդ՝
որ չունի ոչ
մէկ կոշտութէւն՝ 9ամ9 որուն ձեռքերը
դիտեն բառը ղանաղանեէ քարէն :
Կտրելէ
չէ
վերարտադրել Ս տր աֆեանէ ՝
իր
քերթուածները կարդացող
Սարաֆեանէ
ձայնը՝.
Ջեմ
մտածած
դայն
արձանագրել՝,
Սն աէ}
ուրՒւ
րան ա ս տ ե ղծն եր ո ւ պէս ՝ կը թուէր թէ
գէշ կը կարդալէ
իր դրածները : Ըն
թերցում է
ընթաց քէն' ո ՛չ մէկ ապրում
դնելու ձիդ ՝ ո՛ չ մէկ շեշտադրում : Տոզերը կը թաւալէին առանց ընդմիջում է ՝ ե֊
թէ չգար հաղը թունդ ծխողի իր հաղը •
երբեմն տողադարձի մը վրայ տյդ ձայնը
չեշտը կը դնէր մինակ
էն կող բառի մը
‘խայ ՝ որ տեղը իր բանաստեղծի հմտու
թիւնը յօրիներ էր՝ այնքան վարպետութեւսմբ. այլապէս ընթերցումը կը յարգէր
աւելի քեր թո ւածին չափը : Պ^ժբախտաբար
երբեք ղինք չեմ հ ար g ո ււիո րձած քերթուած
մը կարդալու կերպին մա սին : Ընթերցու
մէ ա Jtt պահերը հազուադէպ էին տնըո֊շտ ՝ լաւագոյն միջոցն էին իրեն վԸս~
աահութիւն ՝
ապահովութիւն
ներշնչեի՛ թանելու որ սկսուած իր մեծ դորձը շարունակէր î Այդ խրտխսյսը որքան
ալ արտաքին
9էէա9 լէ9 է_9^ա9
չստերլհել է9
կը
անհրաժեշտ
լարումը*, թերեւս ալ այդ պահերը իրեն
կոււոային առիթը տնեg իներուն հանդէպ ՝
կնոջ հանդէպ' երեւելու այլապէս հ Ւր
ԼՈ1-y

դործը լքուած չէր ՝ կո ըսուած չէր y դուր
ճր *
Այնքան դրած է անտառին մասին որ
խմ ւիորձուիը ըսել անոր կարեւորու
թիւնը՝, Ւր այցելուները բոլորն ալ վէն“էն գտցած են ՝ որպէս ուխտադնացութեան մը*. Աշխատանոցային հանգամանք
մԸ Ո1-նէր այդ բուսային ^էխցԸ* Ո "է"9
Լոլըջ խօսակցութիւնները կ/ըէլայէն հոն
‘Այսինքն' երր կը քալէինք*,
Ատրաֆեան
տՀարկու քալող մըն էր :
Նախկէն ճամԸսրդոլթեան սէրը կհուզեմ տեսնել մէւո0Ը նուաճելու այս ձեւէն մէջ*. 'Ւաիե1՚“Լ կը մտածէր : Ասկէ' թերեւս նախկին
մզիկի մը մարմինը՝ ըե տան եկան ալպսմի էջերուն վրտյ*. Ոչինչ իր մէջ էրոդսւսլէս կամ փո խա բեր արար որ 9.ԼԼա9
նստակեաց , սենեկային : Ամէն ինչ տա.
րածային էր, նոյնիսկ իր հակասութիւննեքԸ, "ր կը սիրէր
սրել-- Այստեղ իր
11մե„ս,,յրո1թլ1լց1-1ւ ոլ րանաս։մեզծութիւնր
կր նոյնանան : Օր մր ոտանաւորի աւան,
դական չա,փերուն հանդէպ իր «տկարու
թիւնը» երբ խնդրոյ առարկայ կը ղար^ընէի , Սարաֆեան
կը թելադրէր
որ
“••սոնք իր մտքին բնականոն ընթացքին
կէ պատկանէին , որ «ճա խրելու» համար
I՛ {երջ„յ թ ափէ մը պէտք ունէր : Այնտեղ

Մ Ի Տ'fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Կիրակի , Դեկտեմբեր 6 , 1992 , է? 3

կ,սJ >րաԸ"1Ը î “ր միայն տեղեր ն ո ւաճոզր
il ' այԼ^լ- շտրմուն ՝

անկայուն տիեզերք

Ը յարաշտրմ տողերու փոխադրողը : Խոր
քին մէջ առանց աւանդական չափին «Մա
կընթաց ո ւթե անդ ռիթմա յին հ անդէ ս ը հընարտ Լոր չէր։ Շ արմ ումի այս
դեղս, ղի.
տութիլնը
ասլաղա յապա չտներէն
սկրսած յաւ։ա\խանքը եղաւ արզի արուեստնե
րուն ել Աարաֆեան Ա եւ ՛Ծովէն մինչեւ
Փարիզ, „՞ վ ղփ,„կ լՀ-յ,չ ղաղԱՀ,փ ճամ.

ԵՐԷԿ

ԵԻ

ԱՅՍՕՐ

Տսւսնամետկ մր առաջ Լ ր ՝ u ր Հ ՝ Ս ե ttրոպ ի^անա շե անէ ծաղկաքաղէն ժէջ կար՛l ա 9 Ւ

«ՏհւլւսսւԱեւ մակընթացութիւն»£ ն հ ա տ֊

Նէկողոս Սս՚րսմֆծտնէ

ՆՌՆթ իլԸ

ւած ձ ր *. Տ պսււսր ս ւթէւնը Ա^ցէչ էր * նոր
բաներէ
անցնելով,
իւրայատուկ լու կ ր սկսէ է կա ր գա յ ււփէւռքահայ դրակածումներ առաջարկեց հարցին :
ինչո՞ւ ե ո ւ թիւն՝ դեռ չէէ յայ տնաբերած Հ^րՍչըսել՝ որ բրտութիւն մր, չատ զօրաւոր
փ է ւռք^ կո չո ւած Հ րեւո յթը ՝ կր մնա յէ
արմատախլումի ,
արտաքսումի
զօրու (^նահանջականդ տ ե ս ո ւթէ ւններ ո ւ
աքցա
թիւն մը ոտքի կր հանէ Սարաֆեանի մընէն ձէջ՝ րայց Սարտֆեանէ սւյդ կտորը
տաչխարհը , առաջի,ն իսկ բառեր,էն • «Աչ
էսնյայտ ու հարազատ աշխարհ է մր րուրում է ոչ տիւս, ի մարդատեազ հոդիս» ։
մ ունքը բերաւ էն ծէ :
Մնացեալը
այսպէս նոյն թաւալով :
Տ արօր էնա կ բոյր մրն էր՝ ուր դեղե.
Աչս նուաճումիհ , տար ած ո ւթե ան հան. 9 Ւ1ւ 1 Հձմեծասքանչդէն յատուկ րառերուն
Ղ^պ բացոլթեան հետ պէտք էր աււընչել
պաճու-ճանքը չկար՝ pu/jg
կենսառատ՝
Սարաֆեանի խօսքերուն եւ էջերուն մէջ յորդուն զգացում մբ կը հասնէր քեղէ՝
վերացումին ո լ սրբութեան յղուող ակ
կեա՛նքը ՝ եւ այդ աէ բոլ- կեանքդ*. Տ ար
նս, ր/լ ո ւթի ւնն ե ր լ. ։ Կր պաչտէ ր •Աի՚երքը.
տա ձ’ րան եր էին ասոնք տա կա լէն ՝
կը
կարտը , ընդդէմ Հէկէլի : Կը խօսէր փան
մնայէն չգէտակցուած ՝ էնչպէս սեփական
գ.ո ըսձԼ լ ը :
ար Լաքրուայէն ,
Մէրէղ տ'Ավի,լլաքէն ,
միսթիքներ կսւ մ դր որթէ եր' ttր ո եք
չէին
Տասը տարէ ետք՝
91սր ՈԼ՜ 991"՜ 9*^՜
մ տներ ընթ երg ո ւմն եր ու ծիրիս մէջ՝ երբ
թերց ո ւմներ կէստարե լու առընթեր ՝ ^ըր
թ^! Սպանիա utյց ելած էր դյխաւորապէս
Ս՚էէւո-քէ վրայ էն անցած է քամէն եր ու
սրըուհ ի ին ինչպէս էլ Կր է քո յին ծննդաամբողջ հեղեղը եւ ա ռե ղծո ւած ը նուաղ
անհասկնալէ է հ էմա — պարզ է՝ վաւերա
վԱէյԸԸ տեսնելու համար՝ Ւարեկացին
չէբ մոռնար՝ մանաւանդ որ մանկութեան
կան օր էն պէտք է ապր էս ա յդ բոլոր ը որ
յիչատւսկներ անէր հօրմէն եկող*, fitujtj
կաըենաս բան մը ըմբռնել -. նորէն Սաանբաւական կր գտնէր Լյարեկի
րի դո ըաֆեան ձեռք կխառնեմ ՝ երեւանեանը այս
անգամ ( ա ս այժ՜մ մէայն «14» ՝ «՚Ս՝իջնա.
րին մէջ մի ս տիքը : Կ ր խո ս տո վան իմ որ
իերդ») , կ ար ծեմ «Անջըպեաի մը գրաւու
երբեք չէի հ ա ս կց ած սրբութեան հար.
մը» տեսած եմ Պ ո ւէն ո ս Այր էս է բա բելոնխուժ՜ումը իր մտքին մէջ*. Աղօթքը՝
ջերմեռանդ հաւատքը իրեն համար կա
եան դրա դար աններ ո ւն մէջ՝
«Տեղատո
րեւոր
եզրեր եղեր էին Հ,ՀԼէնսէնի Ան. ւութիւն.» • • » A վերապրած 60 օրէնա կներ՚էն որեւէ մէկը կարծես չէ հան դրո ւան ած
տառը^էն վերջ (1947) , որոնց մօտ կը դընէր գրելու իր տենղն ու g ան կութ իւնը :
այս ափերը} : Ւորէն քերթուածէն ա յն
հասկնար իր այս հետտքրքրո ւթիւ.
հին մ ա ս ր կը բան ա մ ՝
նը Ղ՚^ս11յ ձվէստիքը՝ էՌր ատիկա վաւերա
կան .աստուածավախութեան
մը նշանը՝
էԲ ր ար դեօք ծերութեան
նախանշանը :
Միս տիը՝ հաւատացեալ Սարաֆծան
մը
դժուար կ1 եր ե ւա կա յէ ի ա յն ատեն՝ տըրւած ըւլալով որ անիկա շաքարոտ ^)րան.
սիս փամս մը չէր ՝ ոչ Մս,քս փաքոպ մը ՝
ոչ ալ անշուշտ փ՝ (Հա կորեան մը՝
սա
կայն փաստօրէն անո՛ր կը թուէր դիմել
Սարաֆեան չմշուշին մէջ»*.
ը խորհիմ
որ սրբութիւնը 1]արա ֆե անի համար հա
կա սանքները վերջապէս լուծելու ձեւ մըն
էր : Ղ^ժուար էր իրեն ատՒկ ա խոստովա
նի լ :
Այս հ ո ղ\ե փուլին մ էջ է որ Հ<Ս իջեր կրական»ին մէջ տեղաւորուած
Հ^էուսաբաց
կովային Ալպեաններ ո<_» քերթուածը կը
գրէր 1969-1970 թուականներուն : Արձակ
դրառումներլէ աւելի հին են եւ մեծ դեր
ունին քեր թուածի
արադ
ձեւաւորման
մէջ*. Անոր առաջին տարբերակը կարդա
ցեր էի որոշ լխկրկումով*.
Պէաք էր որ
անպայման փոխանցէի իթեն վերապահ ութիւնս այդ կտորի որոշ մասերուն հան
դէպ y ուրկէ ի սպառ բացակայ կը թուէր
«ք/1իջեր կրականդին բանաստեղծը : ^ը քա
լէինք անտառէն *. Կ ը վախնա յի նրբազգա
ծութիւնը վիրաւորելէն ՝ նոյն ատեն մըտած ումէ ս չէի լ՛ւղեր հրամարիչ։ Այս հա.
կադիլ, պարտադրանքներ ը
ներքին վա
րանք մը կը ստեղծէին մէջս, որ անկա.
րևլի եղաւ քօղարկել։ Ամբողջ պտոյտի
ընթացքին Ju^nrL^P ԷՒ առճակատումէն
խուսափի լ- վերադարձի ճամբուն վրայ
է ինք,երր կածանի մը մէջ յանկարծ կեցաւ
եւ առանց իմկ ո դմս նայելու' «Աէ՞ եղած»
ըսաւ Սարաֆեան։ ճայնին մէջ տագնապը կար , նորէն իր վերջնական ձեւին չկա.
րենա լ
բերած ըլլա լո Լ կտորը :
.Լայնս
ակամայ իր ամէնէն խորունկ հարցն էր
ի յայտ բերեր։ Սմւչուչտ միայն երկրորդա կան դիտողոլթիւններով կարելի եղած
էր մօտենալ անոր որ էր ■ գաղափարները
ղդե ս տ ա ւո ր ելո Լ անհ րա մեչտութի ւնը , այ.
սինքն'
վերադառնալու
ղդայարանքներու աչխարհին - Աարաֆեան
վերսկսաւ
աչյխատանքը։ Կը խորհիմ սակայն'
որ
այղ զդայարանքեերու իր այնքաե
հա
րուստ եւ վտանգաւոր (իր մտածումով}
աչխարհէն ,է որ կր ձգտէր վերանալ, մինչ
ընթերցողը ատոնք էր
որ կ՚ակնկալէր :
Ա իջադէպը տարա կարծո ւթեն է մը աւե.
լի բան կը յայտնարևրէր ի հարկէ. Ա ա.
րաֆեանի
խոնարհութիւնը, լեզուի ա չխտտաւորի խոնարհութիւնը, որ թերեւս
քանիերորդ անգամ ըլլալով կը սրրադրէր
քերթուածը, առանց տեղի
տալու հիմ.
նա կանին մէջ ընթերցողի պահանջիս :
Ան չ որ թերեւս մեր բարեկամութեան
եզրերէն մէկը կը կազմէր,
որքան թա.
քուն ու չխոստովանուած, այն ալ Միջերկրականն էր :
տարիներուն
Աարաֆեան իր արձակուրդները կ՚անցընէր այնտեղ՝ իր
խ որհ ր դանչա կան վայ.
րին մէջ. ծառ, ծով ու լոյս։ Միչտ հմա
յիչ կբ գտնեմ իր ցանկութիւնը մար մնա.

Շոզշողուն
Ալիքները կը խուժեն
Ոստումներով ղազանի : 0՜ այս պայքարն
աւադին ,
Աովուն միջեւ՝ մշուշէն
Հորիզոնին'մինչեւ վաո աւադներն, որ
կր սուզին,
Կը կըլանուին յամրօրէն :
0՜ այս պայքարն անցեալիս
|եւ ներկայիս միջեւ իմ :
Ել հիմա թափանցիկ է ամէն ինչ՝.
Աւ
կը հասկնամ «դա ղ տն ի քը» հին օրերուն :

Ենչպէ՞ ս
“‘J’I *^ա9Գ9^ վաթսուն
տարէ
առաջ ՝ կրցաւ ըսե լ բաներ ՝ ղո ր ս էր ժա
մանա կա կէցն եր էն շատ
է վէճա կէ
էէն I մբռն ե լո ւ : Ս լ Ըս ծլ ա յնպէս է լեզու,
ով մը ո բուն ուժը ՝ թարմ ութէւնբ մէ.
ա յն ա լսօր թերեւս կրնանք ըմբոշխնել*.
Հէաղտնէք մը կայ՝
որ Սարաֆեան է
Հյսնրանտստեղծականութէւնըդ
կը
բա
ցա ար է : Որովհետել էր քե րթո զո ւթէ ւնր
կը քանդէ արեւմտահայ դասական' Մեծարենց - վարուժան - Է9Է քէ եան
աւանդութէւնը : Պա լցէ հեռուէ
հեռու
ժա
ռանգած է Մ է քէ եանի չափաւորութէւեը ՝
զուսպ ու գաղտագողէ յո ւղա կան ո ւթ է ւ-

ւորելու՝ ապրելու երաղուած
‘{UJJ9^i99}
որոնց կը վեր ա գա ռն ար : Զա խ ս սլառած
է9 1
խորհէմ ՝ հՄէջերկրականդով որ
^Ւադէնդէն
մէջ էնծէ կու տար
դեղագէտակա նէն աւելէ զօրաւոր ու բէրտ հաձոյք մը*. Ինք կը խօսէր ՝ չէր ուզեր էսօ"էլ* ' *վըէպոէկներէն :
եւ֊ էր
սարսափն
ու բարկութէւնը որքան մեծ էէն եղած
երբ 1970-^ե ? էր ‘/հրէէն հատէէըէէ պատ
րաստութեան ատեն ՝ <(Լո ւսաբացդԷէ մեքե
նագրուէ] էս մէջ ակամայ
ադճատա ծ էի
էր տողերէն մէն՝

«պաոկած եմ, գոց կոպերուս տակ
բազմերանգ կոյսեր կան» ,
լոյսերու փոխարէն ՝

կոյմեՀր ♦ ♦ ♦ :

ՍՀննե-

րհլէ։ ԷԷ t պարզապէս z Ինծէ համար «Մէջերկրականդէ վր է պա կներն անդամ մաս
կր կազմէ էն վխյհլքէն որով քերթուածը
կը թաւալէր մէկ ծա յրէն մէւսը՝ էր հետ
տանելով ու բերելով մեր ամբողջ կեցութէւնն ու պատմութէւնը*. Պէտք է ըԱհլ՝
օր «Անջր պե տըդ ՝ «Տ եղա տո ւո ւթէւն Մ տկընթացութէւնդը 1961-/^ե . . . անմատ (եւՒ
էին բացարձակապէս եւ կը պահպանէէն
վայրագ բրտութէւնը արդէլուած ու հազւադէւտ բան եր ո ւն յ «(/’ էջեր կր ա կանդը առանց գհզչէ այն գործն էր որ օ՛չ մէայն
Սփէւռքէն կը վկայ էր (ականջը խօսէ 0շականէն} ՝ այլեւ արեւմտեան է՛ն նուրբ
ու վաւերական
մտքէն
հ ա ղոր դո ւմ էն :
Մեծ հով մ'ը ՝ Պէյրութէ բադերէն մէն.
չեւ 'Ւտնն ու ֆարս/կոնա դաց ո ղ ծովա յՒն

նը •

Ւայց էր ըսելակերպը

արեւմտեան

ւՒո վին։ Եւ որովհետեւ <(ար եւմո ւտքց է-

ներսդ էոյս աշխարհ եկած ենք 40-50-60ա կան թո ւա կանն եր ո ւն' ՀՒրանսա ՝ Մի ացե ա լ-1յա հ անգն եր ՝ Աւր ու կուէյ-Արմա նթին
թէ այլուր՝ թերեւս մեղէ՝ անոնց որոնք
հա յերէն կ արդալու
ար դէա կա՛ն լեզու
րնթերցելու հաղուագէւտ պա տեհ ո ւթէւնն
nt
պահանջր —մանաւանդ— տրուած է y
մեղէ էլէյնալ Սարաֆեան հասկնա լու եւ
ս էրելու բաէււոը {բաg ասութէ ւններ ր յարէէԼլէ ու ողջունելէ են ՝ որովհետեւ բարե
բախտաբար կան^ յ
Արեւմ աե ան Սփիւռքի ա յ ս երկու սե
րուն րլներն են ‘հաւանաբար ՝ որոնք բախա ա ւ ո ը ո ւ ա ծ են Հ ա յկ ական հ էնա ւո ւր g հըմերժելու ՝
լեզուէ
ռետ ո ր ա կան ո ւթէ աւը
նոր ո ղման հարց մը դնելու
հ.արժան էւ.

Գրեց'

Վ.ԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

^»z/// ։ Ահաւոր
դժ'՜կա մո ւթե ամր
ձեռք
կ առեեժ այսօր մէջէն արեւելեան
հ ր ու
սէրելու բաէէտը (բաg ա ռո ւթէ ւնն եր ը յարմերժեն) ՝ ճէֆը հայաստանեան արձակէ
լաւերը կը դժուարանայ զատորոշել՝ Սէ լ4Ւ^ ու Մելանէն կա ր դաg ո ւե լէք բաներ
կը փնտռեն ՝ ՝ ՝
Սեր ունդը
ահա ՝ ա ռա ւել կամ նուաղ
լուսահցքայէն տեղերէ կը փորձէ դո յաut եւել էբրել ընթերցող j ստեղծող հա.
սարակութէւն *. '{'ա նի մը տասնեակ հո tt'.ւա անարար ՝
երբեմն էրարու հետ կասլւած ՝
յաճախ' ղէրար յ ա յ ան ա բեր ելո tf ,
9աժ9 ա^էն պարագայէ մէջ փ որձելով
սէպըեցնել հայկական էմա g ա կան ո ւթէ ւն ը ՝
է հեճուկ ս խեղդո ւած ո ւթեան :
Այսաեղ է որ կը ւէերա դառնամ ( կը վե
րադառնանք)
Սարաֆ եան էն՝
անոր որ
յարեանէ ՝ Ջարենցէէ
Շ ահնո ւր է ՝
Օշա.
կանէ նման դրած է' կէս գար ծտք դտնելու
համար էւր ընէժերցողը*. Ա՛ն՝ որ ասլշեցու9էև յայտնատեսութեամբ բանաձեւեց մեր
այսօրուան ապրածը*. վերջապէս ՝ ան որուն հ,Տ եղա տ ո լութէւն ել մակրնթաց ութի ւնդը նոյնքան եւ թերեւս աւելէր հնչեղ
է քան էր ժամանա կա կէ g էն'
Ս էն - ճոն
Փերսէ «Աքս ո րդը՝
թարգմանեցէ՛ք՝ կը
տեսնենք ;
'!՝սսւն տար էէ ետք՝ Սարաֆեան [/‘"վէ^
ն ո ւաճած ու պար տա դր ած է էր
տող էն
ընղերքր ԷՀնելու վայծլքը։ Անկասկած ՝
առաջէն էջն ո րլն եր ը պէտք է րլլէԱն անոնք ,
որոնք «^/ պաշտօնէդ կը բնակէն էր վայրր' Սփիւռքը . . .

շունչ մր կը մտնէր բառերուն

մէջ՝ եւ է

՚ւե[,ջոյ մեր բարեխառն ղդայաբանքն երն
էին ամէնէն առաջ որ էրենց ձեւաւոր ո ւմնեըը կը դտն էէն : \քովու դրացնո ւթեան
մէջ ապրեր էէն մարդէկ մեր չո^ր^) (.^9՜
կա տ է ունէմ
Արեւելքէ
քերթողները)
բայց երբեք նայած չէէն կեթոյէն դուրս ՝
Պէյր"ւթՒ , Ավեքսանդրիոյ , Աթէնքի րացերուն՝ ուստէ'
չէ էն մտած էրհնք է.
րենց մարմնէն ^է^_Հ
«Մ էջեր կր ա կանդը
բանաստեղծ՜ական այժմէութեան կ ատսւրեալ ղաս մըն էր ու կր մն տ J ՝ Ահա աju
in եղ է որ 1լ ուզեմ զետեղել Սարա ֆեան է
հետ մեղսակցութէւնս *
Այսքան լրջութէւն
որպէսդէ
ներելէ
9ԼԼայ
ղգտցտկան դէմանկարէ էէ որձս
ղառհաք աւելէ տարբերակես!լ՝ մնայ առկախ նաեւ ՝ չեմ կրնար լռութեամբ անցնէ/ Ատրաֆեանէ յատուկ ծէծաղէն՝ հէւմո լրէն վրայէն՝ որ կու դտր յանկարծ ՝
անս պա սելէ կերպով ՝ բա րեխառնելով լըրջութիւնը ո ղջմտո ւթեամբ *. *Լ,ամա կի մը
մէջ (1972 Յուլէս 4) կը գրէր՝
առանց
հեշտ ը փոխե լու * «Կարեւոր է
utJu հտնղէստր առողջութեանդ համար*.
Նոյն
քան կար եւոր
են ա ռան ձն ութէ ւնն
ու
ձանձրո յթբ յ Մ է՛ դան դա տէր : ՍՀեոնց շր.
նորհէւ
բանաստեղծութեան Stage մը
կխնեսդ :

Գ* Պ*

(*) «Ողջոյն մը ուսուցչիս' 3* Օշակսւ
նին» ՝ Հ<3տոաջդ ՝ 1947 Մայիս 25 :

Fonds A.R.A.M

« 8 ԱՌԱՋ

Էջ 4, Կիրակի, Դեկսւեմրեր 6, 1992

Մ ԻՏ -fi

ՎԵՐԱՑՈՒՄ ԵՒ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒՄ
( WA'f.V»-///-/Z-ot-/‘

',ԻԿ11'1.է1Ս UC.I'C.-l-Wl, I' էՈ^Աի՚Ն )

■ • • Փշրուած ոլ խորտակուած
կ՚երթամ ահա փնսսւելու մեծ,
մեծ մալայում մը • • •
Ն- ՍԱՐԱՖԵԱՆ
( «Կախարդանք » )
ւվւկալլւլւ
[] ար ւսֆ ե սէնխ ղրակսյն-ստեզծ ար սւն ս, կան սխրանքը արգասիք կ կեան
քէ՛ տարա բեւեռ երեւոյթներ ի ՝
մարդկա
յինն ե ր ա շխար հ ային
հանրակրկիտ
ու
փորձառալից ղննյւ ւմն եր ի ,
ՀրնթերցւււմԱռաւելս մեկնաբանումի ոչ յա.
րիր անհատական ու պարագայական ա շխարհա ըմբռնումնե րով ՝ ղւլ այն ո ւթի ւնն ե րով, մ տածումներով կ առրյուն ո լ տա.
րընկալում ոճաւոր ումներ ո վ կ խիտ Սարաֆեանի ա շխարհ ը :
Ս ան ա ս տե ղի ա կան
ին քն ա կեր տ ո ւմի , բառի , պա տԼլեր ի նո.
րահնար ու
սկդբնայայտ յղացումների
Հդմուար *Լար մութե անց» անընտել
րն.
թ ե ր ց ո ղի համար' տակաւին աննուաճ ՝
ան դր ա ւելի : է, լ ի լ[երխէ յ ոփի ւռքե ան դրա
կանութեան Հդա դափ ար աբան ա կան պայ
ման ա Լլան ո ւթեն կն» ի սպառ
վեր ծ' ՝ դրա.
նով I՛ ս կ Ափի1-ոքի բազմա շեր տայն ութիւ.
նըՀ իմերելս ա՛ռաջինը եւ միակը ւլրողա,.
Լլան իր լ.ն կա լո ւն ա կո ւթեամր ճշմար տօրկն Հազոիդ ու առարկայնօրկն հաղոր
դակցող :
^Անջրպետի մը դրա ւումը» (1928) սկրղընախայրիքով սփիւռքեան դոյարանօրկն
բարդ ու բո ւիան դա կա ւոր տարա շխարհը
որոշապէս Հենթարկուեց» Ս ար աֆե անին ï
Սայց յիչհալ հատորը , որ եղաւ ^դեվեցիկ
ու իրաւ ոկիղբ մը» (Q . Օշական) , սոսկ
ու միայն իբրեւ
այդպիսին մտայղացւած չկր հոգեւոր ՝ ճանա չո ղա կ րնւլդրրկո ւմն եր ունեցող
երիտասարդ րանա ս.
տ եղծից :
«Ան ջրպետի մը գրաւումով»
արդկն Աար աֆ եան ը դերիրապաշտ ՝ UlQ(թՈթդ պա տկերայն ութեամբ
(րնականա“Լ է ս ընթերցման ճի դա դր ո ւթ ի ւն պա հ ան ջոդ) ^այ րանա ս սէեղծո ւմի բաղմադարեայ շարունակական րնթացր
իւրակեր
տն g սւյլախոհսւթւսթ'
թանաստե1ւլծական
խարւնո ւածքով լեղս ւա ս տեղծաբանական ,
սլա տկեր ակեր տա յին ՝
բա ռահն չեր անդային նորահնար
կե րպաւոր ո ւմներ ով եւ
յայտնա բերումներով յ Արդկն' որոչ ու
յսւոակուե իր
լեզուական
անհատակա.
Լւսցմամբ , խօսքի տիրական րնդդծունութեամբ-շեշտադրմամր :
Այն ինչ սկըր1['նապկս եւ յետադայ տարիներին այնքան
կ լ ժուլովթգւս յ նացում չկր
իս ո ս տան ո ւմ
ր ան ա ս տ եծին • ^Անհատականացումր ^‘Է1 քՆ
բաւական
բացայայտ կ՝ մեծ արգելք
մրն կ հանրայնացման» . .»
(5 •
Զրաքեան) ։ Սայց Ատրաֆեանր՝ UJJTl եւ լետա,
դայ տարիներին ՝ ինչպկս րա դումք Հա.
յաս տան եւ ի Սփիւռս՝ չապրեց դրա կա.
նու թեան՝ իմա լալն սպառման ապրանքի
ղնողունակութիւնն ապահովողի ակնկա
լութեամբ՝ վասն հանրայնացման - ճա.
նաչման եւ այլն*, Հ*Սեբթող մրն եւմ
որ
չունիս քեղ կարդացող մողուիուրդ» յ Սանւլի Ա արաֆեանր մեր դրականութեան վե.
թացումի ը ան տ ս տե ղծն կ ՝ ինքնավ եր աղող՝ ltLUJD ե սա ո տեղծ՜ կերտողի
ջերմե.
ուսնդուն կեանք ասլր ած*. Այն՝ ին չ մենք
շարունակում ենք վերապրել՝ վերիմաս,
տաւո րել ՝ ցանկացած տողի ՝ րանաստեղ.
ծութեան ՝ տրձակ
մանրանկարի առրնչու թեամր » Ւսկ f ե տթկքկ եանա կան
տա
րիներին անչափ դմուար Կ' ապրել ստեդ.
ծավայե լ ՝ նեարդներ ի ի դին անհաղորդ
մնալ մամ անա էլի դրական կտապիւ նո.
պաներին»՝ մանաւանդ՝ երբ բանաստեղ
ծի չաւի ու չափանիշ' եւ Հհսկող աչք»
չԼլար fl‘> վարումանը։ Սայց մառանդոր.
ւլի, վստահ արմանա ւոր ո ւթեամր կր ապ
րում Ա ար ա ֆւ. ան ը : Ափիւռքի ու ս •է՛է"- ռքւսհ ո դեբանո ւթ-եան հ.ճ^դխ հոգեւոր ,ոարասփռումե խորհուրդ. խորինի Հրով ան.
ւյակսւվե՚րեոսքվնֆ հ ե տամուտ .

ձարըստութիւնս են ամբողջ ւոըխուր
պահերս անմեկին :
Աղբի դէզէն այդ դեղին' երակներս կր
ծաղկին :
Ա տ րւսֆե ան ի նմանօրինակ իրապա շտա.
կան փորձառութիւնն ու
լին կալո ւմային
նե ր քհա ւոե ս ո ւթիւնր միայն ել միայն ինք
նավ ս աս, հ ո ւմի արգասիք են
պայմանա

Imprimé sur les

ւոր րնդմկէ դաւի եւ ուրախութեան փո
խակերպ զգա բնութիւնն ե ր ի րացս, քայ սրու
թեամբ :

«Գէշ աշակերտ մը եդած ե if միշտ, սի
րելի Օշական Գայց րւսրերախտաբար վար.
պետ ուսուցչի մր tïbitf ինկած : Ուրիշներ
նաև կամուրջներ կը հրամանէին ինծի:
Գաւն կոնակիս զարկիր եւ ծովը նետեցիր :
Գովելի նարպկութինւ : Գեզ կ՛օրհնեմ , քեզ
կ՛օրհնեմ, սիրելի Օշական: 25 տարեկան
պիտի ըլլամ շուտով Գան մր չեմ ըրած տա.
կալին: Է այ g բանաստեղծ եմ արդէն ու
ամէնէն դիմացողներէն : Ինէ լոյս Ա՛ր կը
ծեփէ բոլոր իրերը՛ մ՛եծ ու փոքր, բոլոբ
կենդանիները' ւս1ղոլոը ոլ տգեղ ; Ինէ
սիրտ մը կեցած է վայրի թոչունի պէս ,
որուն դէմ անմեղ շարժում մը կրնայ
խրտչեցնել: Բայց անիկա պիտի յանձնէ
յանձնուելիքը, օր մը---»:
եիկոգռս Ս արաֆեան ի
"'/Հ սւոեզծարանո ւթիւնը ,
րան ս, ս տե ղծի'
Սփիւռքը
ամբողի/ոլթ եամր
ապրողի ել վերապրո
ղի ինքնար տա յա յ տումն ու գոյսւվեր լու
ծումը, յիրաւի, գրաւում է, ասել կ թկ
ձ արդը մամանակը,
իրավիճակները, իրավայրերը շրջանցՈւհ ու ճշտոր ոշապվկ ո
Բարովի րն կալո ւմ-գրա ւո ւմ : էլ այս ար
տաշխարհի ու ներւսշխարհի րանաոաեգփ՚ի
«2'Հ թ ա յա ւլե րծ — դա գա փ ար ամ ե ր ձ
պատ
կերումներն ոլ մ ե կն ո ւթիւնն եր ր , որ բարդ
ո ր ո շա կի օր կն րնիմ եր դ մ աԽ ճիգի դործտ^էրու-թիւ֊հ են սլահանջում
գրողական ի1-րոյդրոշմ ինքն ար տ տյա յ տ ո ւմն եր են։ 0*ո Z միայն : կբանաս տեղծա կան ղդայունսյկ
եւ. իրատեսօրկն տ ար ա սփ ռո ւ֊ն այն հաւ^էսրքը^ որն ունկր Աարաֆեանը Օվւիւո.
քի պա տ ո ւախն դր ի
ս եւե ո ուն ՝ հ ե տեւսդա կան ո լ ընդդրկուն հայեացք Էր՝. Տա
կաւին 194-6 թ ՝
Յա կոր Q շականր Ս արաֆեանին այսպիսի տողեր կր յղում»

«Դուք իմ Սամթէս քսւլոզՋեթ, ձեթ իրա
ւունքին մէջն էք ձեթ ուսուցիչը անցնե
լու» յ Այն Հէնամբկն» Որ հայ այվ դր ա կա.
ն ո ւթեան Կամար մեծատարած փառքի
ու խի դախումի
ուղենշտյին
մայրուղի
կ » » » ։Էէ լ Օշականը՝ ոըր \խիստ կր Ա ար աֆ.
եանի այս կամ ա յն հատորի՝ ստեղծա
գործութեան
մանրային յղացման՝ դեզարուեստական կատարման՝ մեկնաբա
նումի՝ հ,թկքեիքի» եւ այլաբնոյթ խնդիր,
ների գնահատումի ՝ արմեւորումի սլա.
րադաներ ին y ի հարկկ ՝
ելնում կր յո յմ՜
ինքււայթւ՝
գրադատական ՝
իմաց արա.
նա կան մե կնա կեր պերից'
*ԼՈ[*
օրինակ
Հ&Տ եղատ ո լութիւն եւ մ ա կընթաց ո ւթի ւն»
հատորի խստտհայեաց . մ՜խտալից գնա
հատումները յ
Ս,ն զգայական իթակւսնութ-իւնը
կամ
իրականութեան զգայելին , ո ր տիպ ական
ու ա ռանձնաբնորս շ կ Ա արաֆեանի
ենթեյչխարհն
առարկայացնող Սփիւռք —
Պ\ո jn ւթեան ը ՝ ս երն դա կո չ շարունակու*"
մի ճխլ չկ ամենեւին՝ այլ Սփիւռքի կու
յտ ցման'
ամրակւսյուն ՝ ինքնահաս տատ
վիճակի
բվիճակների) նա իւանձա խնդիր
բանաստեղծի ս կղբն ա կան - ա ռաջն ա յին համոգում կ ՝ քսւնզի
Ափ իւււքի դոյո ւթեան
ւս պահ ո վո ւմո վ կ միայն եւ միայն լուծելՒ ' ւԼ^ռ^Տ էի համ ահա յութեան ամենայն
նկրտում :
իր դո յա մե կն ա բան ո ւմի այս
յոյմ՜ արմ՜եւոր մօտեց ու մ-վ
պ, « յառ.
ն'ել ուզող քերթողին» ճակատագրի մկջ
ս կղբնաւդ կ սօրկ^ւ
նկատելի
այն ՝ որ կ ♦
ճիդադիր դօրելով 29^Անցել աղւլայթւ հոդերան ո ւթեան
ենթաԼյայակտն
բաղում
Հհճանտպարհներ»' դ ո ւց աբե ր ելո ւ (իմա'
դրաւելու)
այլոց համար' սւնիրականա
նալին։ Ji'l ինքն այդ իր ականս ւթեան մկջ
աքսորեալ ..ան հան դուր մ՜ոդ- ՚ փախչող'
((մարդոյ շունչկն կազմրւած ՝
աո աս տա.
ղկն այՂ ճղճիմ» :
Օ^ւդհանրասլկս Ա ար աֆ ե անի դ ր ա Լլան նո.
րամո ւտով և յետադայ ստեծադո րծուն
սխրանքով մա ռան դոր դու թեան յար ատե
լումի՝ մինչ այղ անարծա րծ՝ խնդիրները
ղդալապկս
շօ շափելի դարձան : քԼ'կ րնղհանրապկս ^IUJ
դրականութեան ՝ իմա.
ց արան ո ւթե ան ոՈր շերտերի ՝ հոսանքների ազդեց ի Լլ նե րդո րծո ւթեամր կր Ս արաֆեանը հաւատաւորուել
պարզորոշա.
բար զգայի կր' վար ո լման եան բանաստեղծո ւմի հոդեւորանքի չնչով եւ շար ու.

Presses du

Journal

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

նակելիօրկն։
Սայց եւ այնպկս ինքնա
կերպ ու վստահ կին նրա' իբրեւ բա
նաստեղծի ոգեւորումները։ Սւշարմսւն կ
գրելու ց(լ,1Այաթսւնքի' դրական - մտածական իրաԼլանութիւն ր րսւդորոշող Ր' ■ Ա ■
իէի^թի ձԱւ-անդոյթ եւ անհ ա տա Լլան տսւղսլնղ» (1911)
յօդուածի
նե րքո բե րեա լ
հատոււււծր՝ <^Ս ենք նման պարղունաԼլ հոսանքխեր» (նկատի ուհի դրականութեան
Լջ նախնեաց աւան ւլն ե ր ին կուրօր կն ու.
վա\իւուոր հետե.ելու ^հաւատամքը» Ա»Ա՛)
չատ
ենք տեսել՝ որոնք վայրկեանապԼս
անյա յ տաց ել են » • • ա ւա ղն եր ո ւմ • է,որ ու
իքիւնը մշտաբար անհ՛ամեմ սւտելի օր կն նաիւ ընտրելի կր կր կնութիւնից : Աւանդոյթը
առաւել նշանակալից իմնդիր կ ՝ որն անհ ընարին կ մառանդ ել ՝ ց ան Լլո ւթեան դկպքում 111 J^‘ ^ԼԱէԼ1^լ11 կ ձեռք բերել ի ղին
դեր լարում սլսւհանջող ճիգերի։ Այն րսկրդրնւււսլկււօրկն ԱթԱԱւմականոԼթեան (խւդ
դծումր իմն Լ' Ա*Ա*) զգացումի արտա
յայտութիւն Լ ՝ որր մենք դ[*եթկ
պար
աւս դիր սյկտք Լ համարենք իւրաքանչիւ
րի համար ՝ ով ,յօ[1ի շարունակել բանաստեղծել քսանութից յետոյ՝ իսկ պատմա
կանութեան ղդա ց ո ւմր պահանջում կ ճա
նա չողարար ապրել ոչ միայն անցեալի
անցեալայնութիէնւր ՝ այլեւ առկայ
մա.
մանա կա յն ո ւթի ւն ը» :
Սւ Համրողջ կեանք մը զոհուած զլ*^՜"
յու յիմարութեան» սարտֆե անա կան JJ>ղումն ի յւ բ ա դմա շԼւր տա յ թւ եւ տար ո դուն

, եռռւմնհրռվ :

Սյսպիսռվ ,

թիւն Հ սսռսնսւմ

նս,1.լ

,

րսւնասՀ^Հ

դեբանակ ան ն շա ն ա ռ ոլթե„,'և
նութեան փւնգփրր..եւ
լ/Հլա^
բանաստեղծական պատմում ւ
յա չ

/ ւ
ստեղծ ուած քներում

‘

/,/
/ «, >

,

՚ ՛՛՛
ո

«Սասոլնց[, Գաւիթ») կարոդ է թճԼ.պ"^՝
տօրկն

պաամռգական , „չ.„ա ֆ,Հ ՛ "
(Ջ . Գիւրքճետն) ս,պա ամենեՀւ]
եդտայանդելի
թ f „ր
Հ֊

/„„•/, ...»

կ,

սխրանքի
միջնաբերդին հասած բանս,,,
տեդծր ս ա ե ղծաբանումի մակրնթա ‘"Հ
ճակներ կր ապրում: Էականը հայեասքհ
տարասեւևռայնութիւնն Էր , ել մեն ,ա [
կարծիքին շենք, որ վեր ոյիչևԱ,լնլՀ '“Հ
ՀԾանօթ ղէմքեր».ր նմանաբար) միա՛՝,,
բանաստեղծական պարդ պատմումի „ ՝! '
գաս իք են : Մի բան , որ Ս արաֆեանի ը,
տեղծաբանութեան [նդհ տնրա պա տկե ր„ լ։է
ուշս,րմ ան եւ խորհրդամղոզ կ , Այն
,
րա կտնութեան որոշ երեւոյթներ ի
'
դտյնոլթիլնների տոտ, եր, պտր գե գ ո ,մ ,‘tj
ստեղծել րն գ հ տնր ս, գ ո լմն եր՝ ինքնարս.
տեգծում մարգ-անհտտականս, թեան , րնութետն-համ տերեւոյթի փ ո խներթ ճփ։Լ
դիկութեան ղետնի վրայ:
Ս, հկքեաթե
վերիրականութիւնր կեանքի
Աշորաներ
ներառնելով ,
ի հարկկ , ցուցադիր Այ|/.
գ սպին ի - հայրենասիրականի զանց ումով.
Հերծ' զաղափարակեղծ ազգասիրական և
հայրենասիրական
ր ո ! մներից ;
Սարաֆեանի

հերթապահ

խօսքի լեցուն

ծնրսսը
ողեղինոլ.

թիւնլ. եւ
իմացականութեան բանար,
ւե ս տային ազատ տարասվսլումը րստ ա_
մենայնի պայմանաւոր են իր'
րանո,,,.
տեղծի ստեղծումի յար անոր ճիգի իրսւ.
կանութիւն թափանցումով' հոգեխորքա.
յին ճանա չո ղու թ Լամյ> :
1‘նգմէչ երկրի )միթ,ր կր ա կան) ե լ ե րկ.
նի {միջեր կնա յին) անհատականացած րա.
նաստեդծն ունի իր ապրելավայրը : Ահյ.
եալի եւ ներկայի ապր ո ւմ.զգայնութիւն.
ները երկկեանքային վիճակների են մը.
ըհ կալո ւմՂէեր ո վ ՝ ա յնուամ ենա յնիւ ՝ թւում
կ բանաստեղծի
տեւա Լլան՝ տքնալից առան ձն ո ւթեան
մէկ,
որոշաԼլի
պահի'
ղեր յողնածն անվ ա յելքի ա ր տա յայտում ։
Ս տաւո րա կտնի՝ ղըուլի մեկուսալվւղ վիձաԼլի սաթթ-թեան մեկնակերպի հիմնալոր
բացասումը Սարաֆեանի
համար
ամենեւին կլ իրականախոյս - իրականա,
մ երմ պահուածք չկ ՝ այլ անհրարեեշտ անանձնակտնութեան ՝ անանձնացմտն ձըդ.
տումի նախա պայման ։Ա անա ւանդ Սփխոքի իրաւ դր ո*էի սլար ա դա յին ՝ երր նրա
Հդերն ու նշանակութիւնն» անհամեմատ
եւ առաւելս կարեւոր կ ։ (Էստ Ա արաֆեանի » ՀԱւելին սլկաք կ՝ որ ատ յ Սփիւռքի
դբողր եւ Լլրնայ
տալ՝ մանաւանդ՝ երր
^եռու Լլբ մնայ դաւանանքներու քարա
ցած տո կմեր կն որ
կր սահմանափա կեն
միտքը։
Սաց ի այղ կբ սիրեմ երկնու.
մր ...» ;
1Կ սուհանդերձ ՝ Ա արաֆեանի բանասաեւլծումի պարադային այն
հիմնարարն
ու րհ շան ա Լլա լին' լեղուաս տե ղծումի ինք
նեղ
Լլերսլււ ու Լլեր սլա ւոր ո L-մ բ ս կղբնաեւկթ կ ՝ առաջնային : Աւելին ՝ Ա ար աֆ.
եանի
J՝ ա ռան դո ւթեան
նշան 1ՈւլՈլթ- եան
րլր սեւորումի
անօրինակ ս խրա լիութիւ
նը նախ եւ առաջ լեզուական որոշակի
տարածութեան
նուաքումն կր ց լեզուաԼլան տարաշխարհ ի Լլե ր տո ւմը ՝ լե ւլւրւո.
ր սնէ մ ան Հտիրութիւներ ի» րնդլա յն համ ասփռումէ' օբկ օր փնտռելի՝ յայ տնա րե-

դում նրան ամենաբաղձ բանաստեղծին,
ր* րը զօրում է վերապրումայՒն խոնջանք
կամ կեանք-անդորրի : Ասել է թկ , «նոր
երագներ կան,
սակայն ես երազել չեմ
կրնար • • .» , հ.Հինն կր փրտած , նորն կր
բիրտ' իր հաւատքով եւ յոյսով», ^կա.
րօտներ հին դիս անվերջ նորերում դկմ
ևւԼ նետեն ի Եւ նորերուն առջեւ մեղ' հի.
հերով խեդՀ, կր զգամ ես» :
Կեանքի իրիկնապահին , երբ ցպռրհ.
կրւել կը Աալt աֆե անի
Հիմաց ա Լյսւնու,
թ եան բամ՜ա կը» ՝ երբ հփն չ քաոս • • .
Կրմայիչ հաւն ttJJu
երթայ մերթ հոն'
ու-ր j ԿրնաւԼ
հանգիստ մր՛ ղտնեյ» եւ.
այ^ • Ս անա ս ա ե դծր ծանր աբեռ ու արևար
գոյութեամբ նաւորդ կ վա ս տա կե ալ :Վհբացումի նաւը' ի,!‘ա բանա ս ւոեղծումի
անձկալի վերապրումը տեւաբար մի ող^
բո վանդակաւ որ կեանք կ կոթզել Սայւաֆեանից , ել այգ երթի շար ո ւեա կա կան ոդեւորանքի եւ հմ այԼւանքի մկջ' նա կ՝
որի ^կախարդանքը դրութեան» իարապէս
ել առաւելաբար Հվկնսկնի անտառը» ինբ
ն ա պ ni տ ո ւմի ն եր շեր տ եր ո ւմ կ ՝ թափան}քելի-անթափանց' Հփորձառութեանց նելօ
քին խտացումին հասած» :
Սարաֆեանի մառան դո ւթեան արմեշափ ո ւմի եւ արմեւոր ումի պար ադայթ
սկւյխւապկս Լլարեւորուեց այն ընդհանրա
կան ւիեթթ ? որ նա վստահաբար ստանձ
ներ'
մեր նոր եւ նորագոյն դրականու
թեան հոգեփրկմանր նպաստաբերելու թո

F‘՛մ՛
ս ա ր աֆ ե ան ա կան
ն կր տո ւմներ ո վ :
Այն՝ ինչ հՏ եղա տո ւո ւթիւն եւ մաԼլրնթա.
ց ո ւթիւն»
(1939
թ •)
հԱիջնարերդ»
(1916), հՄիջեր կրական» (1970) հատորներում եւ. մանաւանդ Հվկնսկնի անտա.
ռը» (1917) մեծ տիւո ր հ ո ւրդ ինքն ա պ ատումում ազգային
լեզուի
վերաւլարթ.
նում--վերրնթաy ո ւմ
սկզբնորոշեց։ Սա
րաֆեանի թան ա կեթսւումի , թան ա սսւեւլծւումի ա ր ս ւե ս տ ր ամենեւին ղուա հեղի.
նաԼլային՝ ինքհտհ ա ճ-ինքնահնար
արտա.
յայտա Լլերպեր ի ու.
ար տայա յ տամիջոցների յղացում եւ րլր սեւորանք չկ : Այստեզ կականն
ու ճշդորոշեալբ՝ ընդհ ան
րաց Լ> ալը' բանաստեղծի ղդա լա Լլան տարահայեացու թիւնն կ բանաստեղծութեան

րադոյն գիտակցումով»

ու բնա ս տեղծա կանո t-թե ան խորքային ա.
ւանղազերծումր ՝ այլորոնումբ'
համա շ.
խարհի ւյ.ր ա կ ան ո ւթ ե ան ՝
իմացաբանու
թեան ն պա ս տա բեր փորձառութ եամբ '.Հա
յս ց լեզուին ՝
ւոյեզսոոուօթէն եւ մակը G.
թ՜ացօթէն ,
խ չառա.
ա յլ ա Լլեր տ ո ւած ո ւթիւ-ն շնորհ ելու! : Ս*- այն ամկնր՝
ինչ
Ստրաֆեանի
համար ս տ ե դծ արանա կան ՝
ղրանով իսկ զանց ելի կր ՝
ս խրա լեց րնդհ անր ո ւթիւններ ո վ ՝ իր ա կան ո ւթ ե ան վԼր իր ապա շւոս, կան զննումներով ու մւոասե.

անոր հետ ՝ Ս՛ի ի լ՛՛ րէ՛ F"Լ" I' "՛էէ"
.
րանաստեղծ" աւերման եւ ֊,երր^ա
մանտկին : Ան մեր մկջ հագս^ղվօլօր1, ՚
1
է .,9 ու ս,։1'
իւրացուած իմաստով մր յ
է ՚ Լե
ղր-ղն է» (“h"
Է՛ս.
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ՀՍփիւ-ոքի ԳԼ,Ո“
ղը կ՚ապրի մեծ մշակ ոյթներու մկջ՝
ցած կ մանր- մունը պատմութիւններոԼ)
հէքեաթներ ու շրՀթսնը յ Աւելին պէտ>Լ
տա յ Ափ իւռքի գրողը եւ Լլրնայ տալ՝ մա
նաւանդ ՝ երը հեռու կը մնայ դաւանանք
ներու քարացած տո կմերկն ՝ որ կը սա''
մանափակկին միտքյ» ։ Յացի այ,Լ klL
րեմ երԼյնումր » • •» ։
(յ ի կո ղո ս Սարաֆեանն ապրԼը րսւնւս
տեղծ ավայել՝
ասլրեց եւ այսօր կէ J
ր ատելաբար նրա ^*L°L
շնթսռութի I.
մեր թիկունքին կ : Ես իրօք «Սարաֆ՚՚ա*հի մկջ Լլը պատուեմ բանաստեղծը՝ ՈԸ Լ.
տան ձնեց բանաստեղծութեան
I
դիրը մեր մկջ , զայն կրեց , օակս""

„։Հը Հ Հ՚սգ՚՚ր րանաստեղծ ս' թե
տադր ին :
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