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Ի ՐԵ Ր Ո Ի
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Առօրեայէ

էրերը,

ամար, այն մէջոցն

ԱԿԻ 8 Ը

Փապլօ Փէքասռյէ
են որմով էնը էր

աքերը կ'արտա յայտէ :
է էր դա.
սնանքը, որուն վրայ հէմնուած է
էր
,„ր կապը էրերուն հետ։
Փէքասօ
աոնց կա- տայ կենդանութիւն մը'
որ
էտողը կը մղէ ղանոնը տեսնելու եւ բղ
ալու սովորականէ
սահմանէն անդէն ,
նոնց գործածական եւ սպառումէ
դե.
էն վեր , որպէս մտերիմ եւ կամ' սպառսոլոդ ու քան դ է չ էութէւններ :
Գոյքերը, որպէս ստացուածքէ ել օգսսկար ութեան արտայայտութիւն , „ըվս կեանքի անրաման մասնէկներ, հին
ողովուրդներէն
սկսեալ դարձած
են
պ։չտամունքի առարկայ, ստանալով նա
ւ՜ էտրհրդանշական իմաստ՛. 'Լե րածնո ւն.
էն, աշխարհականութեան նոր թաւիով,

մ ե լա ձ՛տ ղձո տո ւթ են էն
եւ
քնարական
պատկերումներէն ետք, 190 I«Ա՛հ շար մ
Ան ո ւթէ ւն' Ա՚անկով»ր պայթումի մը ըզղալնութէւհը կը յառաջացնէ*. Անկիւնա
ւոր ձեւեր , ում ական
դէծեր ,
մ իջոց է
կառուցոդականոլթիւն ,
դո ւն ա յ էն
ել
վրձնահարաածէ ո ւմ ղն ո ւթէլն ,ա յս պասաաո է՛հ կու տան ան կիւն ա դար ձա յէն դեր :
'1,կար շական արուեստը կր դաոնա յ դաշտ
մր' ուր անղէջող ն կա ր չա կան արարը մը
կր պարտադրէ էնքզէնք եւ որ իր ետին
կր թողս։, ղեղաղէտականէ ել ղեղեցէկի
ըադցր ըմբռնում մր
ա յնսլէս
ին չպէ ս
դասականութիւնը կը դաւանէր : Այս կէ
տէն սկսեալ, ոչինչ կարող ՛էր կասեցնել
ա րո ւե ս տտդէ տ էն
մղումը բնութիւնը,
էակներն ու էրերը ենթարկելու
էր ն էկարչական կէրքէ հոսանքէն :
Աճհնախըն.
թաց քանդում մը որ ինքնին կը դառնա ր
նորի կերտում մը, աւանդական
յղա3՜

ըը ul-b^JP tri." ՛լ ■
Գրեց'

Այս ընթացքը իր ծայրագոյն արտա.
լա յտո ւթ իւնր գտաւ
«Աւէնէ ոն է
0ր է-

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃԽՔԼԵԱՆ

որդնևրը»ուն
մէջ -,
խորանարդապաշտ
տարիներու հանդարտ
գործերէն
ետք,
Փէքտսօ վերադարձաւ
ա յն հանդը ուա.

1>րելւլլ վերստին կը գտնեն իրենց կարե
ւոր

ներկայութիւնէ

րստ որուն նոր էջ մը
նիւթի իմաստով՝ երբ
նը ^'Հ^ւին կը կազմէ
դակութիւնը ՝ մինչեւ
հասնի աննախընթաց

արուեստին

^էջ՝

կր բաg ուի ենթաանշար մ բնութիւ
նկարի մը բովան
որ Շ արտէն ով
կը
բանաստեղծական

ար mut յա յ տո ւթ ե ան • ԱետադայՒն^րը տԸ՜
ոլաւորասլա շտներ ը վերստ ին լայն տեղ
կու տան անոր՝ զայն կը հակադրեն նա
խորդ տ տ սն սւ մե ա կն եր ո ւ ն ո ր ա գա ս ա կա h
լմբոն ումին : Իրենց
համար անիկա կը
ստանայ այնպիսի
կարեւորութիւն՝
որոլ բերմամբ Ս է զան կ'ընէ իր մ է կ նշա
նաւոր արտայայտութիւնը՝ երբ կ ը11 կ թկ
Փարիզը պիտի ապշեցնէ մէկ խնձորով*,
Իսկապէս ՝ Ակ զանուէ է որ իրերն ու ան
չար J- բնութիւնը չեն մնար լոկ
ղգայա~
կան ու տեսողական վայեբբի ծիր ին մէջ՝
111J/ կր ստանան
կառո ւց ո զա կան ու ձեւային նոր հանգամանք ենթակայ

ԸԱա~

էով ճարտարապետական
յ՚Լա3Րե
Ր’
որպէս հ ս տա տո ւն էութիւններ
ինչպէս
որեւէ կառոյց*. Այս իմաստովդ
Փ[՚քա~
սօ կը շարունակէ Աէզանի բացած ուղին՝
անոր վրայ աւելցնելով
նախ՝ ափր իկեան ել ովկէանական արուեստներէն
եկած ձեւա յին թելադրանքները
որպէս
կառուցողական
եւ գծային
ազատու
թիւն՝ յետոյ' իր կիրբը։
Փիքասոյի մօտ՝
նկարչական
իւրա
քանչիւր հ ան դր ո ւան ին ՝ իրերը
միայն
օգնական տարրեր չեն' ընդհանուր
կ“՚ո՚ոյՏթե մասնակցող՝ այլ իրենը իրենց
մով ամբողջական էութիւններ ՝ որոնք կը
արտայայտչական լրի1հանդամանք դ արուեստագէտին յոյղերն ու խըէ1ովքը փո էսանցող : Փ իքասօ կը տար անջա
տէ անոնց բնական կառո յց ը
ղանոնք
^Լրկթ1 վերակազմելու
համար որոնք՝
"ճային հրամայականներու կողքին ՝ կ են
թարկողին նաեւ իր երեւակայութեան բընաղդային մդումն եր ուն,
պատկերումէ
Ա1J

քասօ , երեւան կու դայ նկարիթին կառու.
ցապաչտ
աոաջին շրջանէն էսկ ։ ԱԱ"Ը
աչքառու մէկ
օրինակն
է 1908-1909-^
«Հաց ել Պտղաման Ա եղանէ Վրայ» ծա.
լալուն պաստառը։ Զայն կանխող նախա.
տիպերը կը ներկայացնեն սեղանէն նըստած անձեր , որոնք յս^որդող , աւար տական տարբերակին մէջ դարձած են
հա
ցեր , պտուղներ ,
սփռոց եւ պտղաման :
Գրեթէ նոյնանման
պարագայ մը
կը
կրկնուէ 1913-/-ե երբ, Փէքտսօ,
[սորա,
նարդապաչտ և այլա կեր պչա կան տուեալ
ներով կը նկարէ «Բազկաթոռէն նստած
Եէն»ը :
՛Նկարչական
մեկնաբանութեան կից ,
Փէըասօ էրերը կը դարձնէ նաեւ քանդա
կի նիւթ։ Այո քանդակները, խորանար,
դապաչտ կամ ա յլա կերպչական ,
յղացւտծ են այլազան նէւթերով' օգտագործե
լով փա յտ , խաւաքարտ , թիթեղ , մետաղ
եւայլն, Որեւէ նիւթ Փիքասոյի
համար
կրնայ ծառայել նպատակի մը, ձեւ մը
կամ մարմին մը կերտելու։
Աակայն, Երան Փ ա լէ ի ցուցահանդէսը
չի թուիր ամբողջութեամբ արդարացնել
իրեն տրուած «Փէքասօ եւ իրերը» խո
րադիրը, որովհետեւ տեղէ ունեցածը կու
տայ զղայնութիւնը'
քէչ մը հպանցիկ
մօտեցումէ մը : Եղածը կոկէկ ծազկաքաղի մը տպաւորութիւնը կը թողու, ուր
Փիքասոյի ստեղծագործական յաջորդա
կան շրջաններէն ցուցադրուած գործևրու համախմբումին կը պակսին գոյութե.
նական արմատական հարցերն ու վերի
վայրումները, որոնք էր գործը կը դարձընեն կրկէս ֊քը' "‘-f կՒր^րը >“-Փգ"օրէն կը բսփսթե
իրարու, էբրեւ թէ արւեստադէտը ընդմիշտ հետապնդուած ըլլայ չ-րչր^՚Լ ‘"‘‘սէլփէ մը, էր
նեըաչ.
խարհը կէղող ֊՛ Փիքասոյի խօսքը թէ «Իսերո սիրել եւ զանոնք ողջ ուտել» , այդ
կիզումը
յագեցնելու մզումներէն մին
կրնայ ԸԼԼալ՛'

'l’ü'lj օեւեր ստանալով :
Կապ„յտ ԷԼ Վարդագոյն

նին' ուր նկարած էր տյս պաստառը՛,
իսկ այլաւէ ոխումէ պարագան , որու կա
խարդական կիրար կո դներ էն կ'ԸԱտ յ Փէ

Տ
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Ան ո ւններ կան՝ որ կը բռնանան մըտո:
ոդեկոչական զօրութիւնը չէ
որ կր մղէ դէպի ետ՝
քրքրելու պահ.
ւրտած ՝ ղսպուած կամ լքուած ցանց մը
զդայութիւններ ու եւ պահերու՝ այ լ
անոնցմով մոռցուածն է որ կը գրաւէ ղխ •
Անհաւան ական կը
թուէ սյտոեք
հետքեր պահպանելու համար անցեալ այդ
կեանքէն • կհուզեմ դրել մոռնալ կարե
նա լու համար՝ քանի որ դրուածն է որ
կարելի կը դարձնէ մոռացումը ել էդԸ?ւածը մէ,չա կը խաղայ երեւոյթին ու անյայտացման միջել՝ կը յայանուի
ու
tu. ջ^,ջուի ՝ ո՛՛չ կեն դա նի, ոչ ալ մ ե n.h ա լ :
Ա\ւդ անուններէն մէկն է ահա որ կ լնդառաշէ ինծի ՝ կը պարտադրէ թեքզինք եւ
որ կ1 ո ւղեմ խլել ու ղյր կել իր հ մա յքէն :
§ ոմսա կավաճառին երգախառն արա
բերէնը y հանրակառքին անիւներուն
^ըռլնչուն կասումն ու խ&կոլյ?ր երկաթա
գիծերուն՝ յանկարծակի
հրմշտուք մը
կը նշեն վերջը ՝ վեիջին կա յաբանը ՝ որ
մէ անդին կը սկսին
տաը ած ո ւթ ի ւնն եր ը
երազին :
lj ռնուած ամբոխը դուրս կը
թափի չորս դռներէն՝ հանրակառքը գիծ
պիտի փոխէ՝ մինչ քաղաքի ծայրագոյն
մասին միայարկ՝ երկյարկ շէնքերը երկ
չոտ յամառութեամբ մը կը փորձեն դեռ
ւի ո ղո g ին ուղւէութիւնը շարունակել՝
կր
սեղմուին իրարու մինչեւ տենդեն ի ի մը
հսկա լ շուքը՝ որուն տակ ձմերուկներն
ու սեխերը դիզուեր են իրարու վրայ ու
կը կազմեն զով բուրդեր : Այդտեղ յէ՚չո“
ղո ւթե անս մէջ կլորի նմանող
հրապա
րակ մը կը բացուի ՝ զբօսանքի ՝
պտոյ
տի վայր' ուր կիրակի օրեր' փերեզակ
ները կուտ՝ նուշ՝ չոըեդէն կա ղող
ու
խմիչքներ կը
ծախեն
յարմարեց ո ւած
կառքերու վրայ*,
Անոովոր չեն ատոնք՝
բայց
թխագոյն
արձաններու
նման՝
հազուադէպ սեւամորթները իրենց պիս
տակը
տաք պահող եռոտանի
օճախներուն ետէն կեցած , լեռներէն քաղաք նոր
գաղթած' սեւ ու ծալ-ծալ շալվարներով
ղէւ՜րլացէնեըը որ սէմէթով լեցուն ափսէ,
ներու lioin ոտք կը փոխեն օրն է բուն,
եւ յետնաջխարհէն եկած արդէն բանուորութէւն լփող փաթթոցաւոր ֆելլահներ
կը կազմեն տարաշխարհ մը թաղեցէնե.
բուս համար ՛. Տրտում մարդէկ' այրած
դէմքերով,
որոնք
հեռաստաններ
կը
թելադրեն ել որոնց համար օտարութէւնն
ենք գուցէ : Եը նայէմ այդ բոլորէն ^չտե
սէ սլէս» ‘քէնչ ‘քայրէկէն ձեռքը կը քաշէ,
կը տանի ծովափ ;
Փորձէ չ այդ տեղերը
կէրակէ կէսօը է
վևրջուան տաքերուն լուռ կ'ըլլան , ճամ.
բան խճաքար ու փ ո չո տ , փո չէ կայ նա
եւ ծառ ըլլալ ձգտող թուփերուն վրայ •
ասոնք կը բուսնէն թափուած մետաղէ ,
օթօներու թանձր էւղերռւն քով, մէնչեւ
դետակր որ ճախճախուտ մըն ,է և կը յէչեցընէ քաղաքէ ա յդ տափարակ մասէն նախ.
կէն
քնացող ու մահրոտ ջուրերը : Ջա
խէն' քարքարոտ ճամբայ մը դէպէ քա
ղաք :
Եզերքներուն'
հ էւղաւաններուն
վերջէն տուներն են՛ մէկ մասը կը զառածէ դէպէ անկում, գերանները կը շե
ղէն t կը կրէն նոյնէսկ երբ դրան մը մօ
տէ կ սեւազգեստ կնոջ մը շուքը երեւէ՛
էսկ մէլս մասը արդէն օժ՜տուած է
թէթեղով, կը դառնայ տե ւա կան ա պէ ս ապ
րելէ բնակարան
մէնչեւ յաջորդ
հրդե
հը : «Ատկէ կու դանք» կ'ըսէ ‘քայրէկը
երբեմն, քէչ անդամ ակնարկելով էնծէ
համար բո լո բովէն անմատչելէ անցեալէ
մը. հոնկէ մեղփ հասնող
պատկերները
ա յնքան տարտամ են որքան էր քեռէէն
ՀՀսաթլըճանը» կամ մալարէայէն հէւծած
մոզով ուրդը։ Տարէներ վփրջ պէտէ գէտնամ Ոը
այդ տունէ նմանող ^հաւնոց
ները»
կ'երթան մէնչեւ մեր հօրքուրէն

տունը, նոյն ծովու երկայնքէն ,
մէնչեւ
նաւահանդէստէ
ծոցը եւ աւելէ անդէն
մէնչեւ Աուր*. Այգ տեղերը ունէինք ազ
դականներ, պէտէ
չզէտնայէ բնաւ, եթէ եբբեմն-երբեմն հեռաւոր , եօթ-ութը
պորտ անդէէն
մօրքուրներ ,
քեռէներ
հայրենակցական մօ տ է կո ւթէ ւնն եր չյայտնոլէէն. դէմքեր մէչտ տարաշէւարհէկ անոլններաթ
Շա[սսէնէ ,
Հազըրվարդ ,
Ո՚րֆանտա , որոնք կը
յէԺն
նոյնքան
տարտամ
ոլըէչ գէ՚ք՚թնր թրքաէւօս դալառներէ : Աայրէկէն ազդականներ ը ՝ անո՚նք որ դեռ հիւղաւաններն 'են ՝ աւելի
մեղամօտ բառով մը քէմբը՝ կը մնան մըշտապկս բւսմնուած
մեղմէ
բայց կան՛
Ի" ափէ ճամբուն ւէրայ
տեսակ մը հե
ռաւոր ներկայո ւթէւննեը են, կրնան նոյնէսկ յանկարծ մէջտեղ ելլել, «քա
Արաքսէ ո՞ւր էք ասքան աւոեն է» բացա
գանչել, մայրէկն ու անոնք կրնան “Ըրտանց
ողջագուրուէ լ, Հէնդ վայրկեանէ
մէջ գերդաստանէն ԸՈԼ“Ը Lnl~F F F փոխա.

Գրեք'
ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

՛Ո սւ կել էրարու, ամէսներու կարօտն առ
նել՛ թէեւ հոն ոչ ոքէ կը հանդէպէնք առ
հասարակ : Ես կը սէրեմ այդ ներկայու
թեան մօտէկութէւնը տեղերուն հմայ
քէն մէացած,
ապահովութէւն մը, {փ՜
տան ո լթէւն մը կու տան
ամէն է՚^էէ,
պատրանքը
նաեւ
որ «.տարմատարմ»
չենք եղած տակաւէն :
Հրապարակէն
կը նչմարուէն
ծովա
փէ
սրճարաններուն նէհար
ցէցեըը ե։լէղն ուտով պա չտ սլան ո լած ,
մերթ որթա տո ւնէ
արէփերով ծածկո լած , ուր
կր դտն ո լէն տակաւէն պանանէ , կէ տրոնէ , նարէնջէ ,
բարձրագնաց արմաւէ
հատ ու կենտ ծառեր ՚
վեր երէն ,
մեր
թաղէն, անոնք ծոցէն շուրջ կը յօրէնեն
կանաչփ խիտ գօտէ մը, որ կը չքանայ
երբ հասնէնք ճամբան հատող երկաթուղէն : Այդ սրճարաններու ծովայէն լոգա
րանները
մերը
չեն,
մուտքը
փնք
կրնար վճարել, օզտուէլ ՛խուցերէն՛
ասոնք ալ ուրէշ բան չեն եթէ ոչ
«քապպէնէ» , այսէնքն'
երեք պատ, դուռ մը
խարխլած, ու րաց երկէնք։ Բա շողա կան
բան մը ունէն սակայն սրճարաններ ը էրենց աղուոր շո ւքեր ո վ , ոը եղէգէ հէւսւած ցանցեր ը կը յօրէնեն . անոնց տակ
փարթամ ու արու պառաւ մը նարկէլէէն ծուխը կր ծծէ հեշտութեամբ, դէպ
քէն արեւու շող մը կը խաղայ,
շյո
ւղս, տուած ,է էր հէն, ա՛լ զառամած սէրահարներու արքունէքով՛ ըստ տեղական
սովորութեան ու ընթացէկ
բարոյակա
նէն այս մարդէկը հեռու կամ մօտէկ
«զարմէկներ»ն են կնՈջ կամ ամուսնէն ։
Աենք կը նախընտրենք ազատ
ձդուած
պզտէկ ծովափը , քաղաքէն ամէնէն հէն
ճեմավայրերէն
մէն, «հայրէկդ աստեղ
կո ւդա յ էղեր խոփուխութեան , ամա մեր
ամուսնութեն էն առաջ»,
հ էմա ծովափը
էր հմայքը կորսնցուցած ՛է էբրեւ այգ՛
հեռու է դեռ, հոն հասնելու համար պէ
տէ անցնէնք մէ շտ փոշոտ բայց աղուոր
ճամբէ
մը.
ձախէն, ֆրանսական հո
գատարութեան օրերէն մնացած եւ կա
նոնաւոր կերպով տնկուած, ջնուած ծա
ռեր կան, նոճէէ,
շոճէէ,
եղեւէնէ մէ.
ջէն արեւելեան տնկատեսակներ
որոնք

շրջաններու
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<8ՈԱՏ

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

«Փիրէա» կ՚ըսէ, րայց Ա՛յնպէս որ արւոսւ
րանց ը բարեւներ տայ * նաթ
Են ո վքենց սեն որ զիրենք կարդէ , կարգէ՛ պըտը :
մեծ-մք օր
t * որ րա'
բերուած
ձայնաւորները կը կրկնեն յուն^
՛թո ռակի մը
՛Լցայ 8'այքթը կը Լ"Լ » կը ՛նայի միշտ հանքս,արեւը կը զտեն , կը զովացնեն ել կիղուտ նստած՜ եր դիտէ
եզեր
արդէն սոր,Ահ
էն
անոն
ո
մեր,
կառ.ըի բաց պատուհանէն
ընդլայնուող րէնր որ ւկսեր
՚լը
ամառնային
կէսօր էն վերէր կը դառնայ խումբը բայց մշտապէս կր սեւեռէ Տա.
«փսոմի
,
ներօ՛»
.
կը
կրեն
իր պարմս,.
տեսարանին որ սինեմա Արաքսէն մինհովասուն ընթացը մը, Յունիսէն սկըս. րօն աշխարհը , //'ուշի
տան թոնիրը եւ
ն
ղարմանըը
այդ
երկրի
կխք
նութե.
չեւ Պ ոլիդարպոս իրեն համար շատ ծա
եալ մենը արդէն զով տեղերը կը փնտռենք մարտական տզոց բուրդէ
գուլպաներ
րուն
հանդէպ
.նտւանդ
կը
րերէն
ր՚՚՚յց ։1'“
նօթ ,է . ասր տեղերէն ՝ երր նոր էկանք ՝
սլար. րէղներր.
մէն մէկ ստուեր իր
կը հիւսէ • տպա' Տիկին էպրաըսէ ին որ
շերտը Լ
մեզվ, իր կեանքին այն շերտը
երբ աղԱ՝
էր կու քուր ՝ առտու կանուխ կ' ելլայինք
ճամբ
համը ունի ճամբուն
վյրայ,
Մուտքի լուացքի պարաններուն ետեւէն
«նորէն
նտկ էր, մօրը կուչս,ին , մայրը հիւանդդ
4 ևրթո*յինր գործի՝ ամէն կողմ զուպունդարպասին կամար մը կայ, ուր «Գաղիրդ մը կ՛արձակի ել կը զննէ մեր հա.
լու մոլպռւնլու մարդիկ էին տտ ատեն
պահոլհի է եղեր, իրենց ատանկ պահէր
նօ» բառը կը կենայ, կարմիր' կապոյտի ղուստները, նորէն ո՞ր մէկը նոր րան հա.
հիմա ո լր > Աթինա էղանք կարծես ՝ սա
է, հիւանդանոցէն առեր է թոըախաը,
վր-յ, ըովը
երկու յոգնած , լիրանան. զեր է աս Հո ւփի Հնձուիլն եր էն .
աւելի
աստուած հողին լուսաւորէ , իրենը այդ
կնիւթրերուԱ բերաններուն նայէ՝ առեր
ե ն դրօշակներ'
իրենց
անխուսափելի
անո ւն
,ւնեՀ]ոգ թտա V'/’ մըն է,
ատեն, սկսեր են գորգ գործել ս՛՛րվիլ, „ր
ներ կուեր են ՝ աս փնթիները հ ա դո լիլ չիմայրիով, /* նչ էր իմաստը բառին' ծ՜ով արտին է՛ն ծայրը ապաստանած , թաւԱւ
բեռ չըլլան, ինը ալ ձայն ունէր,
ի^
որեն որ : ]Ղր դեր ձա կո ւհ իի րծ ախն դիր աշղացոզ մանուկին
համար, որ կը մնայ
սահմանին վրայ գրեթէ , որ կաթոլիկ' իր
քերը ամէն տեղ անճաշա կո ւթի ւն կը տես ալ կրնար երվել, այդ կնիկներում պէԱ
տարտամ քա չո ղո ւթե անը մէջ մութ , ամ՛, զաւակները կը ղրկէ
Պ որ տրի արրար անին
հայ մը կար արդէն անոնց մէջ. ինը «ղէյ.
նեն անմիջա պէս որ ելլենք թաղէն, այն
րտփակօրէն գոց թուոզ, արզիլուած տե. ղսլրորլյը եւ այս «դատողութեան համար»
Ալիքներու պա տմո ւթիւններ» գոց ըրեր
ատեն կր նշմար եմ որ իր ամառնա յՒն
ղին , որ րուսային ցանկապատն ու խիտ րոր ո տրրի
ft մը նման առանձնաց ուած է թաէր, ո՞վ դիտէ լսեր է երդը որ կը թոլէ
«սաթէնէ» հա դուս տներ էն մէկը
հ դած
բուսականութիւնը
վայրին կը յօրինեն ղէե։ Մ* ՝յւ՚Ւ1լը, < ա կա ս ական ՝ պիտի աէ ան այսօր՝ ճերմակ՝ վրան ծա ղի կնեռն լ • Այղ երգը,
մոռնա
.
այսօր, կղզիներում
իբրեւ խորհրդաւոր միվոց : Ե՞րբ , ո՞վ ը. նոնց վարդուկին «հատէ եկէ՜ք» պոռայ՝.
րւե
րով y մաղերը որ երբեք չի կտրեր ՝ փաթթալերնաներուն
մէջ կը կրկնուի զրօսա.
սեր էր որ հոս եկող այրերը, մանաւանդ Անոնց քովն է «կրակապաշտ», փաթթո.
մը պէս ,
Ամոր
թ [՛ է գէխոլ-^է lL[rutJ} լՍ*ց չոճուխ է վփրջ
շրջիկային առարկայի
կիները կը կո չուէին «արթիստներ» , ուր ց աւոր Ամմոյին տունը՝ մազդէակո էն ի մԸմարդ ՜իր արդուզարդի՞ն կը նայի որ։ Նը- փառքը կամ շուքը կր սաւառնէր Տօրա.
կը խտանային պարտէզին անմատչելի մօ նաց որդ մը՝
մր
որուն թաղը
կը վերադրէ
ւազադոյնի թագուհի :
Կուշտին պայու յի պարտէզին մէջ, բանալով մեր ջիղե.
տիկութիւնը, հ„ն հեռուէ
հեռու դու. դաղտնադէտի՝ գուշակի ՝ աս տղեր ուն մէջ
սակն է լեցուն ամառնային պտուղներով ՝
բուն առջեւ արգիլուած , բայց միշտ ի
շակր *ղ ՝ դուն
լամբերով ղարդա- կարդացողի քսյ[էգ ոլ թսթթե
գեւ՛ մը՝
մԼ մը ջուրով ՝ առանց լո ղա ղդե ս տի ՝ քա
•1եՐ1ոյ մատչելի աշխարհ մը կիրքի , փայ.
բուն փայտէ կառո լցուածքը որ բեմն
մս դո ւկը չլուացուելէն
նի որ ինք ծով չի մտներ՝
Ա արիամին լի > 7 " M ու մարմնի :
ըլ- մա՛նաւանդ որ մար
լալու էր , մանաւանդ
՚րդ մարմնի ՝ հեչտան. հոտող՝ երբեք չի
շփոլիը
թաղեցիին
պէս ՝ անոր քով՝ ծածկոցի մը վրայ կը
ըի ու վայելքի շա տ տարտամ բա յց ան- հետ ՝ ո՝ չ կ'առն,է ո
կու տայ՝
կարծես
նս "ի t սրունքները կ՚երկարէ
տաք աւա
Տ արիներ երգչուհիին
ձ յնԸ
մն'••-•յ
սխալ կռահումները , Սեռային միջոցը ո՛չ թա ղո ւած [Լէէար Փ'/ արա ւոնի մը պէս բադին վրայ, Տոքտորին խր ա տն եր ո վ իր
այդպէս թաւուտի մը ետին երգող՝ ճա.
միայն անդոյ բան մը չէ մանուկ
մանուկին հա. զեղի
թթենիի շուքերուն ; ^'եռ ան.
ռոմաթիղմները կը փորձէ բուժ՜ել ՝ գլու
ռագա յթող /,ï, չս[կս արել մը ց եխս,ջ„լ_
մար , ինչպէլ որ կը կարծեն մոռացկոտ դին' մայրիկը
պէ, րրք է բարեւէ Կ*եղա- խը անձեռոցով մը կր սլաշտսլանէ արերին մէջ , մինչեւ այն օրը երր կին մը մը.
չափ ա հ րնե,l՛Ը' այլ 'է ՈՍ կ՚աճին ա- մին Սքուսեակը. չի
համակրիր անոր՝
ւէն եւ ներքին արհամարհանքով մը գըլտալ իՀէյթունիէի վարսավիրանոցը : ]j‘U.
ն ՚ը մարմինն ու երեւակայութիւնը՝
երել
եթէ մենք ալ չենք սիրեր նայիլ անոր կիրակի
խ ան ոցին ծոպերուն մէջէն կը գիտէ այն
նութը երկրորդ յարկ մըն է, որ շաբաթն
րաց է ԼՈէ~ր£1ւն 5 թոգ մեծերը հսկեն որ- օր իսկ բաց եղող խանութին ՝ այդքան
հ ղո ւա գի ւտ կնիկները որոնք սանկ երի բուն րաց է ա յդ թաղամ,ասի յ
ե.
քա ն որ ուրլեն ՝ մանուկը դիտէ
պար- ա դա հ ո ւթե ան ւէնք հանոդուրմ ր՝
ե տը
կար՝ վեր էն վար միակտուր ղդե ստով մը
ղիպտացի , երբեմն, թուրք երդչուհ ինե.
^էզին շուքերուն ըն դնշմար ուող խռովք- պիտի տանի որ. մայր ի կի
տղաջոլրը կը մ անեն ՝ իրենց ծիծերուն ծանրուն, .
դար ուհիներ ուն ,
տարփոլհինե.
ներրը ՝ որոն,ք անուն չունին իրեն համար 1’^րքի1՛ ամուլ Արուսեակ լուր է գրկ^ր
րոլթիլնը կը
ծփծփացնէեն ալիքն, եր ո ւն։
ւն . խաղասրահները յաճախող մարդոց
բայց կան
քաեի որ ան կը փորձէ թա- ^գ^ր դայեակին բերնով՝ որպէսղի «ատ
հետ,մ ենք մօտէն։ կր զիտեն։ք ատիկա,
սիբուհիներուն t այսիեքն'
ամբողջ դա.
փանցել կանաչ ցանկէն անդին , ճող միւս վեցերորդ չոճուխը՝ նոր ծնածը» մայրիrwJ3 չաա ներքին,
այդ հաճոյքը
կը
սակարդի J
որ մեր թաղը, տարրերու,
աշվսարհը : Արթիստը կապ չու,^էր ար- ՚ւը
'*յ իրեն ՝ իրենք կխրդեդրեն՝ մալս տ ո ւեր ո տ են ու կը պահեն , երբեմն խրնդ. թիւնն երոլ
սնդէպ ամբողջովին
ան.
ւեստին հետ, չէ ալ ունեցած երբեք ին- մ,Ո ւլք
ւնին, ,
մեողրը շաքարը
աո ա տ ,
րելով որ «անձեռոց նետենդ : Մ եր կին,ե.
տարբեր կը զետեղէ պոռնկայինի
կս, լ.
ծի համար՝ տարիներով՝ ևրր Տարայի դա իսկ մայրիկը 'անօթի չենք դեր,
ատ ալ
CԸ
լեն մտներ ընդհ ան,րա պէ ս , ‘լըւածին մէջ, Մայրիկը յլ սոսկ չի դիտեր
ղին օն գերազանցուեցաւ Զէյթունիէի ա յ~
սահո՛ւն'
կը մեծցնեմ՛ կ'ըսէ , ^^չդ֊
նՈջ ա զա տ ս։ դր ո ւմը կը ս կսի ծովէն, ,
ել
իբրեւ աշկեր տ
։uJ" պարագան երր զիւ
լա պէս բարդ թաղամասով։ թերևս ալ ա- երբ հայրիկը երկրորդ միջնորդ Տէր Յու’^այ[՚ՒևԸ "նորէն։ յանկարծ կը խօսի
հոն կը թոյլատըէ ղրկել, ‘սունէն էր.
Փիո֊ս*ջինին յետին մամանակներու ամա յո
"Ւկը դ ռնէն կը վռնտէ , իր թրքերէն, հայ. րէայհ օրերէն երր տա ս ր
տաբու
էր ՝
թ, 1J 1 մարդ տե սնա յ ՝ դործ սորվի ՝ մաթի*-^1 ը արդիւնք էր եր կր որդի աճումին ՝
հոյանքներուն տարափր կուլ տալով անրւնոցի չափ ւի այս, է î ունէն'
ն աւանդ ՛որ վարսավիրանոց Լլը յաճախեն
ուր
^ագաք[՛ գևխ t գ[՚թ*Րայէ^
կեանքը՝ սպասելի քաղաքավարութեամբ։
հռ ղտ՚յղ մոլեր էին սմբօղջ տարի մը , Փ իրէնաեւ ինքնահաւան պեխերով պա չտօնես։.
որ մեղի ^ամար գոյութիւն չունէր կամ ռակ այս անախորժ՜ դէպքին' երր էլ n ,նց.
սյի փ.
ցներ ուն մա. քր ո ւթեն էն ՝ աննե
նախւ բարն եր ՝ իրենց ճաղա
ՂԸ՜
նման էր հեռաւոր Ամերիկայի մը,
կը նինք խանո ւթին առջեւէն' մա յրիկր
Ա- շուշտ շատ յարաբերական ՝ Յոյներու կե1Ո է-խներ ո ւն չոլ-[*ջ մն,աժոգ> առհասա րակ
փո խա դրուէր մայրաքաղաքին մէկ
կո զ. րուսեակին կապոյտ ՝ պղտոր «աչքը» չէ
րուխումէն ՝ պարերէն ու երդերէն. անոր
բոլոր տեսանելի մաղերը ներկել տալու,
մէն միւսը յ Վ ^ելքի տունեւրը
երբեմն զոքացնելու դի տումութ կը բարեւէ ՝ «Կ“եԱ՛յդ ն սլխամո ւսնա կան կեանքը ծովափըն յօնքերը ձեւաւորելու
համար.Ը t
անոնւ
այնքան արագ տեղ
^եր. կը փոխեն ՝ խաղ
տղէ,
ղամդ ինչպէ՞ ս կ» կ աւ ելղնկ ։
ես, յ քաղաքին մէջ իմ ա չքեր ուս կը յօրի
ձեռքին
րո ւրաւէ տ ԳնււէՒ
գլա-խ
մը
տեսակներն ու պարի ՝ երգի ոճերն ու ճա գիմա կա լած [ԼԼԷա էո
սնդղնր ւթեւ
նէ մեր այս տեղերուն շատ նման երկիր
‘ւայ > յաԱմիկի դն դա ս ե զո ւած խուրձ մԸ^
շակները այնքան շատ կը նրբանան ՝ որքան մինչ մենյր րլմուար /եռն ա՜ն.
3“^ մը, որ չկայ գրքեր,,ւն մէջ, որ
սրթէորոնց {*ոյրը անոնց չոլրջ ար ո ւա մո լ աղհա&ոյքը՝ իրաւական գե տնի վրայ՝ կ^ար են
ձորակի բերանն ենք՝ երկաթուղիէն
նոն չէ, որ Մփլոյ[, արձան չէ, այլ կիր
նուականի պարոյր մը կ'անգայտացնէ ,
տաքսուի կեցութեան միջոցէն ։ Արտաք
մը ասդին ՝ թաղի սահմանին ։
քի , օղիի , ծ ո վս, ւին և այ եղեւինի , փողո.
Ասոնք մեզի աշկերտներուս կը տպալոնապէս մշտո ւած բարոյականի պահակ'
երկաթուղին պարապ է հարկաւ՝ բայց
հետ կըռ- բեն այնքան որքան ծանր է տր ո ւած պախ.
ՅայՒն պոռչտուքի , իրարու
կրօն ա պետն եր էն ՝ սակայն ընդհանրապէս Ա արիամ հեռուէն կը ղդուշացնէ' չ անցւըտ Ղ կնՒկՒ , թալերնայի բերնէն դեգե. շիշը- աս չարդիլեր որ
պետական
/աւե>լսա
վետլւ շահեր ասլահ ովելու այլապէս նի՛ք, արդէն ինք երազին մէջ միշտ հոնբող երդի արեւելք մը . Եր
խօ Աքերուն
դանիին հանդէպ մանրավէպեր յօրինենք,
օդտաt կար մտա զրո ւթեա մր'
ոս տի կան ու
սնցած ատեն դանդաղ շո գե կառքի
կէ
մէջ' կարօտի չեչտ մը կը թ, յփառի կամ
մեր նախընտրութիւնը
տանք աստուծոյ
թիւնը «կը կոխէ», իբրեւ թէ անա կն կա լ մը կը հանդիպի ՝ Որ տաք ջար կը թափէ
դո՚՜ցկ ակնարկոլթիւններ կան Ար Հենք այն արարածներուն որոնք'
փոթորիկէն
կերպով՝ այդ կիսովի
արտօնուած վայ- վրան՝ ինք կ՚արթննայ՝ չի գիտեր ի®ն չ
հասկնար , առս,ջ, ս,,„ մի՛ւս Լլ րղմը կ^երկարծես պահ մը զերծած խլեակներ , կէսօբերէն ներս , որոնք
դատարկ կ}ըլլան
[՛սել է ասիկա ՝ կ1ա մչնայ երթալ Ա^րթի- թո՚յիեք , նաւահանգիստին
կողմը, դուք րէն ետք, ան շպար ,
դէմքի մկաններու
պատահմամբ՝ կը ձեր
բակլ
ձերլւաեալէ
դռն պա- քա յին դուռը զարնէլ ա տան կ խենթ երա- չկայիք դեռ ՝ հարկաւ
ևրբե-թ չի խօսիր
ամբողջ
թ„յլ
յոգնոլթեամբ,
վալ, ստվի,
նը։ Շաբաթ մը վերթ^ քանի մը փողոց
ւրճի նաւահանգիստի թաղեր^ լեցնող պոռնիկ,
ղՓ մԸ հ ամար, ատիկա կր պահէ
րանոց
կու
դան
աւելի
շաղակրատելու
անդին ՝ ուրիշ տեղ՝ նոյն կամ նման խա յետ-միջ°րէի նիստին ։ Երկ աթուղի էն ան՛է։ երու չար ա և էն , որոնք պղտոր զդայնոլ.
քան շպարուելու , որովհետեւ վար սա ■ււղտսրահ մը , պարասրահ մը կը րացոլ,ի ։ ղ/՚ն' ՛Լարի թաղր օտարութիւն
է մեղի
թիւնեերու ցանց մը կը նետեն քաղաքի
րանոցը
այն քիչ տեղերէն մին է ուր
Հաճոյքը մշտապէս ներկայ է, աւար
սն.
Դ- համար , հոն են մեր վարինները ՝ կարայդ մասի վրայ , ուր սկսեր են բողբոջիլ,
այս
կարդի
կիներ իրենք զիրենք կ'ըԱս,ն ,
ր՚Աքլոյրը կը յօրինէ
լաբիւրինթոս մ ր
միբները՝
պատուհաններու
ետին
կր
,ն նց համբաւը բացակայ չէ
թաղէն,
զատ
զիրենք
«պաշտպանող» արուներու
անմատչելի' ւ/նոն.ց որ կը կոչուին
կարծենք կը լրտեսեն մեր անցքը՝
աչք ըա նի որ մեր սահմաններուն յունական
ճնշումէն,
է՞ր
ատոնցմէ՞
այն
կինը,
նի աղաք» ել որոն g փառքը կը հիրւսուո յօնք ընելու են իրարու ։
Հոն է չէ^ ՝
գաղութի մնացորդներ կան
տակաւին'
դժ՜ ուար որ, ,շելի
տար
իքս
թ
Որ
մտաւ
աղջիկտեսի մամ. ւն : խաղարաններն
պատշգամը՝ Աայրենի Պաճըն՝ ա՛ն'
որ
ամփոփուած եկեղեցիին
շ՛"֊^, ուրկէ
դռնէն ներ, . ձեոլքը
տակաւ
կալին ապակիէ
կեդրոնա կան
ղանոցէն դուրս տարլ րծ- բողոքական ժ՜ողովարանի
վեր ածած
է
Յ/րւղանգքրոնը կը շո ղարձակէ իր տիեզե- բաց դրան,
«փանօ՛»
ըսաւ՝
իբրեւ իր
* ող պոռԼ
ւնկւ
րւները Jյնքան բւ
t զա Լ տունը բայց չի խսլնիր'
վեր էն խօսքի
րական մողովներով սահմանուած հ ալա ձէկ խորհրդատուին կամ ազատարարին ,
են որքան
կարճատեւ եւ կը թուին գո բռնուիլ մայրիկին հետ՝ անոր յիշեցնել
տա մխէ ու ծէսը։
Փլաւ րաղմաթոռի
րլասթիքին վրայ,
յութիւն չուեենալ՝ բացի անոնց համար'
նորէն ՝ քանիերորդ անգամ (Լէէաէով որ
դէմքը
հակեց
հայելիին
ուրկէ ծովի ծուէն
ղ֊ջխաւորապէս ամուրիներու
դասակացդ ձեր «եղինջ» ՝ իր ձայնով «ըսսըրղան» աղԱյսօր կիրակի մըն է երբ մայրիկը մեղ
մը
էը
Յոլար
,
գապարէի
կտրատ ցու
մը՝ որոնք ամէն
շաբաթավերթ
յոյն՝ Ա՛կը գւՒԷ հ։ րնե ր է
իրենց եղբօր չեմմինակ ղրԼլեր է
ծ ո վա փ՝
մեծցեր ենք
ցատախտակներով,
քննեց
սեւ
մազերուն
եգիպտացի ՝ իտալացի անորոշ կիներ կը ■ւՓ տեր- ինչին խելօք փան
պսակր,
■ԼՓլ ‘‘‘Ը՛ ճիմւ
կրնայ մտահոդուիլ՝ ատ
արդէն
ճերմկցող
արմատները,
ներկի
հալածեն շաբաթօրեայ այդ փախուստը են առանց իր արտօնութեան
՝ դե
դետի՛նը
ր տօ՛
տեղերը ինչպէ՞ս ձդեր է' երթանք. դա.
“լէաքը
կար
նորէն
,
կոպերուն
ել
կո
րար ոյ ա կան էն ար տօն ուած է ՝
պա յմա- անցնին. Ա այրենի Պ*սճը' որ բողոքակա
ցել, էինք, լողացեր, յողներ, աղէն կըճ.
պիճներուն
փոթթուող
մաչկը
շփեց,
նաւ որ մնայ սահմանուած մամ երու պա նութեան բոլոր տարբերակները վայելեց
րեր էինք, լողազնացումը երկարեր' ան.
շրթունքներուն ՀՀ" լ՚ջ փակքադծուող ՛երկու
րունակին մ,է ջ ։
Ամերիկեան վի զա մը կորզելու համար՝
բնական չափով, մեր ետին
պարտէզին
խորուն կ
խոր շո մն ե^րը
f
ափով փորձեց
Տօրան հաւանաբար հնաբանական վայր իր Պոսթընը
՝յնե լէ առա ջ' վեր. լոյսերը վառուեր էին . անցեր էինք փո.
ապաստանելէ
պարզել,
դիտեց
ինքղինք,
իր սեւ մթին,
մըն էր արդէն՝ իր անկման
վ՚ոլ" ջին անդամ մըն ալ Այնթապէն հոս բեշոտ ճամբէն, լրտեսեր' թուփերէն անդին
դրեթէ
ասորեստանեան
աչքերը,
չեղեց
լին' երր մայրիկը կ'որ ո շէ մեզ «Տ օրա րտծ թրքերէն անէծքի շարան մը կը թարաց ուող միջոցը յ Եւ իրիկունը մէկ ան.
նայուածքը
մ
ի
չտ
բացակայ
(իանոյի
տանիլ» . նախորդ օրր եր ր շա բթո ւան մր փէ վւ <ր • մենյ>
ս ո սք մօտն են ք արդէն դետին,
դամէն փլեր էր մեր վրայ, Հա լուեր է.
յոյսին, «Ո՞ւր է» յարեց , քոնթրաքթոյի
կտրածները տարած' յանձներ է «վարպե- ասոր
ամառեա յին
դար շահ ո տութեան ՝
ինք աճապարանքով, երբ տարտամ երա. բարակնալ ուզող ձայնով մը որ կրնայ
սին», երբ կ աI՛ի մեքենան' մաքրելէ ՝ իւ- ՛՛[՛ կը տնտնա յ հոս-հոն ՝ ծո վ հասնե լո ւ
մ ըշտոլթեան սկիզբ մը տար ածո լեր էր
տեւակտնապէս մնալ իր բարձրութեան
ղելէ վերջ, գոցեր է, հաղիր պահ Ը ՂէԼ“ փոխարէն կը
//, լճանայ կամուրջին տակ։
մոխրադո յնին մ էջ մխրճոԼող խիճերուն ՝
վրայ,
նոյն կարեկցութիւնը,
նոյն սէտեր է շնչէ լոր, մենք Լլ աղա չենք որ ծով
Ե*- կամուրջ^ երազն է՝ այսինքն' այն թուփեր ուն վրայ ։ Ծովամերձ պտտի պարը
,
նոյն
կիրքը
թելադրել
,
կինը
թանձր
տանի . իր երկար «օֆ»ը , առախն մեր. տեղը ուր քաղաքը կը լմննայ եւ ուրկէ կը
հակակէտէն կը դիտէի բեմը Որ լուսա.
սուրճ
մը
ապսպրեց
,
Ոը
խմեց
ծխաի՚ոմորմը , կը սլար տա դր է որ թախանձենք , սկս ի տ ար ա շխար հ ը . Հոն ՝
հանրս կառքի
ւորուեր էր արդէն , ս եղաններ ո լ չոլրջ
տի կ ս '"Լ՚՚յտ բուրմունք մը փռելով միլալու “լէս պահանջենք , որպէսղի մայրի, գիծին կ ո րա գիծը թեթեւ մը կը բւ tրձրաայԸեր հաւաքուեր էին, մինչ
զարդար, ջոցին մէջ, Երբ մազերը քակուեցան ներ
կը ընկերուհի մը փնտռէ այդ պտոյտին նայ եւ տնտնա ց ող մեքենան իր
թին
ւած , չպարուած կիներ , անկարելի հա.
կուելու համար՝ հոսող ջուր ին՝ ծովուն
համար. մինակը երթալ
չըլլար, ինչ թին զանգին օրօրումով կը խուժ՜է սին եմtuգուստներով կը վեդեւէթլ, հոս-հոն, մին.
ու տարտամ
եր աժ՜շտ ո ւթե ան մը տեւող
կ'ըսէ ալամ-աշիւարհը ,
կարծես
պապա ներու ՝ վաճառատուներ ՈԼ, թիթեղէ,
աիել ր սկսաւ երգը, երգչուհի մըն էր որ
խորքին վրայ' տեսայ,
ճանչցայ ղիեք,
չունին , ատանկ քանի մը կնիկով պտոյ, ղիւսէ տուներու աղմուկին մէջ՝. Փայտէ
կ արգէր անհասկնալի
յունարէնով մը ՝
ան, արաբերէն քանի մր բառ ծամծմող
տը լաւ կ՚ըլլայ , կէսօրէ ետքուան արեւը նստարանէն' ^այրէկը կը զննէ ձախին ՝
ընկերակցութեամբ ուտի՝ թմբուկի՝ ջու
յոյե երդչուհ ին —նախկի՞նը, ուրի՞ չ մը,
զօրաւոր չըլլար, չենք այրիր, յետոյ Ա ե. քարաշէն
երկյարկ
տուներուն
ետին
թակի եւ գործիքի մը Ոք յետոյ պիտի
չեմ ուզած գիտնալ., ել թուեցաւ' Տօրայի
րաստացի Աարիամը ինք ալ ուզեր է ծով պահուըտող հիւզաւանի փողոցները՝ «ն ոգիտնայի պաղլամտն էր :
ՀԼէտվէտուն ՝
գիշերն էր, որ յոգնած, գլուխի մը մէջ
մը երթալ , չի լողար , բայց բոպիկ քա. րէն այրեր ւէ» կ՚ըսէ , լսածը ամիսներ վերջ
հելքով՝ քիչ մը թանձր ու արու ձայն մըն
ամփոփուած, կը տարածէր իր ախտալնլէն ճաթած իր կրունկները ասանկ ա- ստուգելու մտադրութեամբ , «մոդովուր
էր ան
անորը ՝ որ կը թափառէր արեւելեան
մէտ ու հոճալէտ հրապոյրր մարմնի արւաղներուն մէջ խրէ թող, թէեւ տղան
դը նորէն մէջտեղը մնացեր
է» ,
մինչ
՝րժ՜ » տութեան ոլորումներուն մէջ՝ պա.
ւեստին,
Տօրա կ՚ըսեմ հիմա անանուն
Մարտիրոսր մինակ պիտի ձգէ
տունը ♦
Ա արիամ'
մը ,կը յարէ
եւ հար.
p
,«ո՞վ
v որու»
<
Zc
«
հևւ"^ "ալւ՚"յն կիր^Ւ հ։ս"տ դիե մը. հի.
երգչուհիի արուեստին'
որուն լրբենի ,
կ՚առնէ ծրարի պէս բան մը թելին տակ ՝
Լ,..Լ
ղ.,.
Հ
լ՛' ..Հ ձ
աթ\աՀ կոՀել “պ ^ոլ՚ Փ-ղ-ց-յթ՚՚ի
վաւաչոտ
ու
փողոցային
ար ելելա յն ո ւիսկ մենք լողազգեստի դնր
կատարող
գիտեր թէ ան «որո՞ւն կո ղմէն է» , ա՛ն որ
սա^մասներուն հասնող երգի
„ճը յոյն
թիմեը
լռութեան
կը
մատնէ
մայրիկն ու
վարտիք մը, չասլիկ մը, անձեռոց մր,
Ս եբաստիայէն մինչեւ
հոս յաջողեր ՛է
ղէյպէ^եերոլ,որ տեսակ մը հասարակաց
մեր
թաղին
բարեսլաչտ
շաբաթապահնեկ՛իջնենք ձոր ակ յ
եղեր ք՛սնի մը կարմիր օսկի բերել հետը,
երդն էր միջերկր ա կան եան յունական դաFC. Ւրգ Երգողի ընթերցումը նախընտԱյգ աեդէն կր սկսի իսկական
եէսր ,
77 Դ ներ է, ամուսինը թաղեր է, երեք ղոլթներուն ել որը մայրիկին համար
քանի որ մայրիկը, պէտք է քանի մը քայլ
1"՚ղ t րայց որ միայն չրջուած երեսն է
տղաքը մեծցուցեր է, այսինքն՝
նետեր
օւրիշ բան չէր եթէ ոչ պոռնկային . ինք
‘Լերին ս տեղծո ւմին :
անգամ մը, ձորակի արտէն դէպի
աջ,
է գործի ասպարէզ. շաբաթա կաննին կր
ալ լսեր էր, կ՚ըսէր, նման երգեր, երր
բլուրի կողին բարձրացած տուներու տէ.
բերեն
փը կը դնեն , խելօքիկ կը սպա.
Եղմ իրէն տարուեր էին
Մեկալոպոլիս ,
ԳՐ. ՊԸԼՏԵԱՆ

Fonds A.R.A.M
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ԵՐԿՈԻՈՐեԱԿԻն
1>ՐՈ'ւԱ1,11ԻԹ1>1>նՕ
1. ՓԽԹԸք ïil'.tfl'.l'lil'.'h
Ամերիկահայ անդլիադիր
գրականու
թիւնը ծանօթ է քանի մը հռչակ վայելող
անուններով՝ մասնաւորաբար՝
Ուիլեըմ
Աարոյեան եւ Մայքըլ Առլէն Կրտսեր։
իայց իբրել֊ ամբողջական երեւոյթ' լյարդ
՝կր ուսումնասիրուած
ան րստ սլա տ,աճի : նոր լոյս տեսած երկու հատոր
ներ կու դան այդ պարապը լեցնելու , <շր.
րամցնելով համապարփակ ակնարկ
մը
տուեալ նիւթին շուրջ : Մէկը զանաւոաբնակ Լոռն Շ իր ինեանի աոքթորական ա.
ւարտաճառն է (1) ,
միւսը
Բա լիֆս ր.
նիոյ մէջ դասաւանդող Մ ար կար է թ Պետ
րոսեան/, գեղատիպ դիրքը (2) ■
Լիրան սայի մէջ ալ եղած են ու կան
,ատ մը ֆրանսադիր
հ տ յ հեղինակներ ,
/' 'W/' բաղում այլոց'
Աղ ամով ՝ Կար
տոն՝ փան-փազ ՛Լար ո լման ՝ Վահէ Բա,ս, ՝ ու մեղի, աւելի
մօտիկ Տ րնի ձ օնիկեան , Պրիւնօ
Աաքայեւսն :
ՆԼաղամեռ Պ* Աաքայեանը կը
փորձէր նոյն,
էսկ տեսականացնել
օտար լեզուով մըչակուած՜
դրականութեան օր ինավ՚փճակըըսնոր կապը հայ դրականութեան եւ
հայ կրականութեան հետ -.Մնաց որ փ/ըԱդրական է առաջին ակնարկով' այդ հե.
զինա կներուն
գործերր առանց այլեւայւ1՛ մո1Լ Հ"՝Լի
ոլ- իր^նց միՀեւ
հասարակ յայտարար
մը փնտռել* \յոյն
այդ արարքը կ՚ընեն
սակայն անդլիա.
դփր գրականութեան
պարադային'
վե.
րոյիչեալ երկու քննադատները։ Են չպէ ս
կ՚ըլլայ
որ անգլիագիր
հայազգիներու
դրականութիւնը 1լարմանանայ ա՝քՂ մօ
տեցումին : Ամէն ընթերցող՝ ամէն քիննադա տ ՝ նո յն ի ս կ ա կա դեմական
ա շթատասիրութեան մը մէջ՝ բան մը կը փընտըռէ իր կարդացած ՝ իր ո lu ո ւմն ա սի ր ած
կամ ՀՀօդտադո րծ՜ած»
դիր քե ր ո ւն
մէջ :
կհուզեմ
հասկնալ ՝ թէ ի՚նճ էը փնտռեն
այս երկուքը Մ * Պետրոսեան եւ Լ* Հրիրինեան : ք*նչպէ^ս եւ ինչո* ւ կը մօտենան
իրենց
րն տր ած հ ե դինա կն եր ո ւն :
/* նչ
բան կ՚արտօն\է իրենց կա տար ած
համա
տեղումը։
Փորձառութեան
մը հանդամանա ւոր ու տարրերակեալ եզրե րը կը
հետապնդեն՝ թէ էութեան մը հիմնաւոր ու հ իմնադրող արմ ատնե րը ։
Եա յ
իսկապէս միաւորութիւն մը՝ հասարա
կաց յայտարար մը՝ որ կարելի դարձնէ
ընդհանուր ընթերցում մը՝
փորձառու
թեան քննարկումի կամ էութեան
սահմանումի ձեւով։ ԻնչիՈ մէջ կը կայանայ
ան ՝ թն չ դինով ձեռք բեր ո ւած է *
Այս հ ա տորն եր ո ւն թէթերցումր կ արմէ
անչուշտ նաեւ ՝
թերեւս' առաջին հեր
թին՝ գաղափար մը կազմելու համար ա.
մերիկահայ հեղինակներուն մասին։ Ե նչ
կը նշանակէ սակայն զաղափար կազմել.
Երր տողեր կը րա ր դո լին ուրիչ տողե
րու վրայ ՝ կը կաղմեն յա ւելեա լ թաւեր ՝
որոնք ընթերցողներուն
կը
հրամցնեն
երբեմն անսպասելի ՝ երբեմն ալ
շատ
ընթացիկ
դի տան կի ւնն եր ։ կրնան բա
նալ իմաստային նոր ոլորտներ՝ լաւագոյն
պարադային' դրութեան ձ ը ներքին ումը զդացնել ՝ ու աղա տադրո զ ընթերցում
ներ հանդիսանալ ։ Աւելի
յաճա թակի եհ
սակայն այն վերլուծումները՝ որոնք դըրութիւնը կը վեր ածեն փաստարկումի մը
ծառայող առարկաներու։ Են չպկ ո գիտ
նալ այն ատեն' թէ ի՞նչ կտյ իսկապէս
այղ վերլուծումներուն ետին։
Պէտք Լ
երթալ տեսնեյ։ Ու նոյնիսկ ատով սկըսիլ։
Ընթերցողի ներդրում մը անհրա
ժեշտ է հոս ;
Առ այդ' կի ուզեմ առանձնացնել ամերիկահ այ հեղինա կնեըէն մէկը
Փիթըր
Նաճարեան ։ իր գիրքերուն էֆերը թղթատելով պահ մը ՝ պիտի ունենանք J^mnJ
քննարկումի եւ բաղդատութեան
հաստատ կռուան մր :
Հասկնալ/, է որ այս ընթերցումներուն
րնդմէջէն ՝ ու քննադատական երկու հա.
տորներոլ հրատարակութեան
առիթէն
°գտուելով՝ կ՛ուզեմ
անդրադառնալ «օլեզուներով մշակուած դրականու
թեան հարցին ՝ ու փորձել յսաակացնել
այա>րուան պայմաններուն մէջ' անոր նըչ՚մնակոլթիլնը :

Լոռն Հր իրինեան
ինչպէս Մ ար կար էթ
Պետրոսեան կարեւոր էջեր կը
յա տկա.
g ընեն Փիթըր *Նաճարեանին (3) ï
Հքնած՜
1940-//Î»
'Ւ
մէջ՝ Փ*
Ն աճարեան հեզին ակած է մինչեւ այսօր երեք
հատորներ՝ վիպական րնո յիքի՝
առաջի
նը 1971-//Î», Voyages վերնագրով՝ երկ
րորդ ը' 1978-/4,,
Wash me On Home,
Marna, եւ երրորդը' 1986-/հ, Daughters
of Memory (4) :
Երեքն ալ բացայայտօրէն
ինքնակեն
սագրական
հակումով դրուած՜ են՝ ու
միասին կր կաղմեն ըստ երեւոյթին
եռան կար մը ; Երրորդ հատորի վերջին էջին' Փ՛ /յաճարեան կը նետէ յետահայեաց
ակնարկ մր իր կտրած ճամրուն ու
իր
դրած
գիրքերուն փրայ . «երեքն
ա լ» ՝
1լըսէ՝ «ունին նոյն սլա տմո ղ-ղ ր ո ղը (narrator) , իր կեանքին տարբեր հանգրուան
ներուն։ Noyages-ի մէջ՝ երիտասարդ տըղամարդ մըն է՝ որ կը փորձէ գտնել մի
աժամանակ ինքնութիւն մը եւ ապրելու
միջոց մը երկրի մը մէջ՝ ուր ինքզինքը
կր զղայ օտար ո ւած ՝ ինչ որ կը մզէ զինք
փնտռելու հայր
մը ու ժառանգութիւն
մը ՝ զորս կր թուի իրեն թէ կորսնցուցած
է ։ Wash Me on Home, Mama-/î« մէջ՝
քիչ մը մեծցած է տարիքով՝ եւ աւելի
մտահոգ է իրեն յատուկ ընտանիք
մը
կազմելու պահանջքով։ Այո հանդրուա.
նին , կը ստանձնէ վաթսունական թուա
կաններու կոմունայի
մը
հաւաքական
ձայնը՝ եւ հոն ապրողները կը դառնան
իր անձին մասնիկները՝ զորս կը փորձէ
ինքն իր մէջ համարկել. Երկու դիքե
րուն մէջ ալ' կայ կնոջական
կերպար
մր՝ որ ամբողջութեամր
չէ
զարդաց.

Գրեց'

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

ւած։ Փորձելով
տեսնել այս նոր
հանղրուանի մը՝
տանիք կը ս էլս ին

զայն յստակ
կերպով
գրքին մէջ' կը հասնի
ուր ինքնութիւն եւ ըն
տարբեր իլ իրարմէ՜» (էջ

158) (5):
Հեղինակ մը հոս' կը մեկնաբանէ իր
դրածները՝ քիչ մը անսպասելի,
ձեւով։
Ընտանիք կազմել՝ տեղ մը կայք
հաստատել՝ կորսուած
հօր մը
կերպարը
վերստեղծել՝ անորոշ
ինքնութեան մը
մասնիկները հաւաքել.
ասոնք
կրնան
ինքնա կեն ս ա դրա կան ու դրական թեմա
ներ հանդիսանալ՝ բայց նաեւ պեղումի՝
ինքնս տեղծումի ճանապարհ մը ուրուա
գծել։ Ի՜նչ զարմանալի եզրակացութիւն
է սա կայն տրուածբ ՝
վիպաղփրՒ
մԸ ’
ար ո ւե ս տա դէ տի մը զր չին տակ ՝
կար
ծէք' երեք հատոր
զրելու պէտք ըլլար
այդ կէտին հասնելու համար՝ եւ զազ
րելու համար ինքնութիւնը
ընտանիքին
մէջ փնտռելէ։ Հեղինակը՝ իր
գործը
վերջացուցած ՝ կը դառնայ մեկնս,բան , ու
կը բացատրէ թէ որքա՜ն «ինքնութիւն»ը
եւ «ընտանիք»ը նոյնացած էին մինչ այդ
իրեն համար ։■ Այդ արարքով' իր դիրքե
րը կ՚ընծայէ իբրեւ ինքնակենսագրական
հատուածներ՝ նչեալ նոյնացումէն դուրս
ոստում մը կատարելու փորձը
նկարա11 Բնական հակումով

մը՝

հեղինակէն

ետքը եկող
քննադատ-մեկնաբանը
իր
գործերը պիտի փորձէ բացատրել
նոյս
յդաց քներով՝ անոր մէջ տեսնելով ինքնութեան մը յաջող կամ անյաջող փը տրռտուքի ճամրուն վըայ' տարբեր հան.
զրուաններ ։
Հեղփնակէն քաջալերուած
պիտի կարդայ անոնց մէջ ինքնակենսա
գրութիւն
մը ու պիս՚լ՛ զետեղէ զս՚չսեք
«.ինքնութեան» փնտռտուքի ծիր ին •> էջ-,
The Daughters of Memory (Հէ-չ"ղ"Հթեան
աղջիկները'}՝ եռանկարին վե^ին

ԱՐՈՒԵՍՏ
միաւորը , վէպ մը չէ թորքին
մէջ : Կէ
ներկ տյտնայ իրրեւ հատուածներու՝ ակնարկներու ՝
քհ ար ա կան
զեղումներու ՝
ընդելուզուած թեքսթերու
հաւաքածոյ
մըյ Տեղ տեղ կը պատմէ ճամբո ր դո ւթ իւն մր ՝ կնոջ մը ո լղզուած կարելի ու
անկարելի ս Լր մը՝ ընկերոջ մը հանդէպ
տուա յտացնող
դաւաճանս ւթիւնը ,
ու
մէկ ծա յրէն միւսը մօր մը ներկայութիւ
նը , յի շատակները անկէ փ ոթանg ո ւած
պ ւս տ կեըն երն ու յաճաթանքն եր ը } աքսո
րի ճամրուն վրայ ձդուած մեծ մօր մը
կերսլարը * Ասոնց կը միաի/առնուի հ.Տ)ըըեւթոյի նման տեղ մը նստած տարիքոտ
հայ կիներու հոյլ մը» (,էջ 3) , որ մէջ
ընդ մէջ՝
հ ա տ n ւկո տ ո ը
ան կա պա կիg
իւօսքեր կ՚արտասանէ ՝ պարապ
J-ամանակր լեցնելու ձեւով ՝
կեանքի ու Ամերիկ տյի մասին ըն դհ անր ո ւթի ւնն եր ՝ հա
սարակ տեղիքներ , հազար անդամ ըսւած ու լս ո ւած կարծիքներ
արտաբերե
լով y ու թա զալո վ յունական ո դրերդութիւններու քորոսին դերը} թերեւս չըը՜
ջո ւած կերպով ։ րոլոր տյս հատուածնե
րը տեսարաններր տր ո ւած են տարրեր
դի տանկի ւնն եր ո ւվ y տարրեր Հ^ձայն երնուէ։
Եը պատմեն անհանւլիստ ՝
ամբարհաւաճ
եւ ընդմիշտ անհաշտ ո[,րեիի ը պաւոմութիւնը։ Հիիը՚ԸԸ կը բովանդակէ այսպէս
բազմաձայն ու բազմաբնոյթ բանաստեղ
ծութիւն մը։
Եը թօսի նաեւ գծելու արուէս տի մա
սին : Հարց կու տայ' ինչպէս ս
կապտել
չարչարանքը՝
ահաբեկումը
մատիտով
ու ւլիծերուէ թուղթի ւԼր ա յ յ Եը դըէ ա չքերով ապրած ու աչքերուէ այրած մար
դու մը անա ւար տ կեանքը ։ <իծելու ա րլեստին ել_ դիծերով ան կապտէլի
սար

Կիրակի, Յունոլսւր 10, 1993, էջ 3

desert of oblivion (էջ 23) : Մօր մը մայրը անյուշ անապատէն մէջ՝. Ան յուշու
թեան ան ա սլա տէն մէջ։ Երկուքէն ^էջեւ
Հմօր եւ մօր} անցած՜ Լ Ազէ տը :
^անէ որ ամրո ղջ^ վէն
անկարող եմ'
ամբո զջովէն
նկարող եմ : Աղէտը utju
ղրքին մէջ^ մէշտ կու գայ՝ կը թեմականացուէ նկարչութեան հետ : Հ}Վմքէն
ըաg ա կայո ւթ էւնր լեցուած՛ բո լո ր
սի{1“
ւած՜ ու մորթուած՜ կէներով՝ մատոնա մը
էր ղաւկէն հետ^չ [անդ ) ■ Գէմքին յիչատակը չէ՛ յ ո ւրէ շ աշթարհէ մը կարօտը
չէ՛ որ կր դար ձն է ուրեմն զէս նկարող ՝
նկարիչ. Այլ' գէմքին է ական բացակայութէւնը։ Աօրս մօրը դէմքէն բացակայութէւնը
ընէ ղէ ս
ընդհանրական որ
դէն' նկարող^ յուշադծ՜ող։ ձԱրո^նք են
ղէծ՜երը էը ծէծերու համէն համար)) (էլ
27 ) » հ,տեսէլքը որ մէշտ կ՛անդայտանայ ՝
եւ գէծ՜եր ը որոնք կր հոսէն ղ^էսւի անհե
տացող կէտ մչր» (էջ 29) î Եզերելէ ազամամութէ փայլակէն մէջ՝.
^Փայլակն է
ան աւելէ քան թէ փայլակէն շըջտցրհւած որեւէ կերպար» (էջ 30) :
Մայրը ունէ
նաեւ ան մռռան ալէ յէշատակներ։Երբ էր հօրեղբայրը
բանտը
նետուած՜ է^ ի^քը ^էայն^ պզտ // կ աղ
ջիկ y
էրաւունք ունէր
էրեն այցելութեան երթալու * Ու- Հօրեղբայրը՝ վերա
հաս
անհետացումը
բերնէն }
դրեթէ ,
կ՚ըսէ էրեն' ՀԵաւրո ւմ y երբե՛ք մէ մոռնար ո՛վ ըլլալդ :
է]ոստացէր որ երբեք
պիտԼւ չմոռնաս ո՛վ ըլլալդ'» (էջ 52) î Աղ-

ջէկր է^^լօթօ հակազդէ ,
այս ահաւոր
է/նզրանքէն առջեւ դր ո ւած՜ ։ Եը Լսո ս տա
նա յ։ Երբեք պէտէ չմոռնայ ո՛վ ըլչալը ։ Հա ս կն ա լէ& է թէ էն չո՛ լ այդքան ահաւոր է այդ էյնդրանքը։ Հ^ղէ նակը չի
մեկնաբաներ
՝ 1լ անցնի անմիջասլէս ու
սափին
չուը2. թոր^րդա^՜ոլ-թիլ^ ^ը^ է
րիշ
տեսարանի
մր : Կը մնայ wju անկա
մասամբ ^Արուեստը
արմանին ^էր
որ
րելի
խոստումը
, առկախ ՝ որուն ժառան
պայքարէ ինք անոր համար՝ ^րր ուրիշ
գորդը
կ'ըլչս>յ
Ի՚եքը որդին՝
ընդհան
ներ կը տառապէ ին ու
կը մեռնէին} ՝
րական
որդին։
խոստում
մը
չէ՛
,
յօչոբայց կը ներկայանայ
նաեւ իբրեւ արտում
մըն
է
:
Գեռ
Աղէտը
չպատահած
՝
ւեստի ամբողջութիւն ՝ ո՛չ
միայն
իր
մայրը
նետուած
է
այսսքէս
,
րոլորին
բառերով՝ այլեւ իր պարունակած դիծե
կողմէ ՝ Աղէտէն անդին ։ Հօր եղբայրը չըրով՝ քանի որ
հեղինակին
դծադրուսեր իրեն' «Յիչէ՛
տեսածներդ» :
Այլ
թիւններուն րնդմէջէն ՝ դեղեց իկ ձեւով
«Յիչէ՛
ինքզինքդ»
:
Բայց
մարդ
կրնայ
հ րամg ուած դրեթէ ամէն էջ/,՝ կը հ/ռսպատահածներ ը՝ տեսարանները՝
հայրն
ւ/, իր թ եքսթը : Մ երկ կիներ ՝ երախա
ու
մայրը՝
զիւղն
ու
քաղաքը
յիչել,
եւ
ներ ՝ մօր դիմանկարը յաճախ՝ ու վերջա
ուրիշ
չա
տ
մը
բաներ
:
Ինչպէ
ս
կրնայ
ւորութեան' ինքնանկար
մը՝ թերեւս։
Մէկ էջէն միւսը՝ դրուած՝ գծուած չըն- ինքզի՛նքը « յիչել» : Եւ սակայն ա^կան
կր տրուի իբրեւ պարտականութիւն
յիկըղմելու համար՝ կը կրկնուի նոյն հար
շել
այդ
միակ
բան
ր
որ
Ա՛ն
յիշելի
է
,
ի
նցումը . ինչպէ՞ս կարելի է
արուեստը :
մԸ
3
/,
շո
զո
ւթ
ի
‘ն
ը
,
թ՚քղթ՚ք
!
Մայրը
Գիրքը ձօնուած է մեծ մօր մը՝ Աուրիոյ
տասնամեակներ ետքը' պատգամը կը փո
անապատներուն
մէջ կմաթացած
ու
խանցէ
որդիին' «.Յիշողութեա՛՛մբ դծէ»։
մեռնելու դա տա սլա ր աո ւած , նոյն
օրե
Ու
ատոր
զուգահեռ' միշտ նոյն նախա
րուն երբ Փարիզի մէջ' Տըկան (ֆրանսա
դասութիւնն
է որ կը կրկնուի մօրը կոդցի հռչակաւոր նկարիչը} կը վախճանէր :
մէ
։
«Կը
յիչեմ
իր խօսքերը , րայց
չեմ
ջ1օն ո ւած է անոր ղա լկին ՝ «որ արուես
յՒէեր
իր
դէմքը»՝
«կը
յիչեմ
իր
խօսքետագէտ մը պիտի դաոնար» , եթէ իր մօրր և՚՚դրՒ՚ե ա,ե աԼ։ հիւծած , կեանքի վեր ՐԸ։ ՐայՅ լեժ յէլեր br ձայնը» (էջ 57) :
Աղէտը յիշողութենէն
ոչինչ կը ջնջէ ,
ջին ծոլէնը սպառած'
զոհ ը
չերթար
տուները՝
խօսքերը՝
հայրն
ու
մայրը՝
րնդհանուր սպանդին : Հետեւաբար ի նչ
աշխարհը
Որ
կար՝
մարդիկ
որ
կ՛՚ապ
է ար ո ւե ս տ ը , երբ կայ (եղած է} Աղէտը։
րէին
այդ
աշփւարհին
մէջ՝
մինչեւ
իսկ
Հասկնալ/,՞ է թէ ինչպէ՚ս ինքնակենսայի
շատակները՝
փոխարինուած
լուսա
ղ րութիւնը կրնայ
դառնալ
այսպէս
նկարներով հոն ուր յի շատակները անաոի թ ու սլա տրուա կ :
Հոս
ուղղուած
րաւարար ՜ են ։ Ոչի՛նչ կը ջնջէ : Կը ջնջէ
հարցումն է կարելորը՝ այս հարցումին
միայն յիչողութիւնը։ Ո՛չ թէ
գիծերը։
դէմ դրուած ՝
տարուած աշխատանքը !
Կ՛իծերուն
արմատը։
Փիծերուն
տչքը՝
աՈ՛չ թէ կեանքի մը մանր ամա սն երը :
կը։ Ո՛չ թէ
փայ լակէն
ուրուագծուող
Գծել՝ յիշողութեամբ գծել՝
քանի որ
կերպարը՝ այլ փայլակըԻ^ՓԸ'մարդ կը գծէ ենթադրաբար իր տեսածը
3 ուշագր ող-յուշագծո ղ
որդիին մտա
(ներկայ ինչպէս անցեալ)։
Տղան կ'ըսեւեռումն է այդ ջնջումը։ Փիծերու աշ
սէ' «Ջեմ կրնար քեզ գծել՝ եթէ այդ
խարհին մէջ պարտութիւն մը կայ՝ որքան չարմիս» : Մայրը կը պատասխանէ'
մէ կը ծնի գրելը՝ այդ պարտութեան ան«յիշողութեա՛մբ գծէ ղիս» ( էջ 20 ) ! Մի
վերջ կրկնութիւնը՝
այդ պարտութեան
այն այս բուռերուն համար կ արմէ ամպատմութիւնը ։Պէտք կա՞j(’î) ընթերցողին
բողջ հատորին ընթերցումը , Մայրը որ
Հիշեցնելու Որբունիի ԱովորակաՕ Օր մը
քա՛ն լաւ կը հասկնայ ՝ թէ տղան կ'ուղէ
գծել ո՛չ միայն իր տեսած մայրը՝ այ
լեւ իր մօրը տեսածը , ու գծելով անց
նիլ՝ հասնիլ Աղէտէն առաջ -, Մուզէ հասնիլ մեծ մօր մը կերպարին ՝
անյայտա
ցածին։ Ի՞նչ կայ սակայն ասոր մէջ՝ որ
ըլշայ այդքան ցնցիչ ։ Մթէն բանի ճակա
տագիրը չէ՞ ՝ անյայտանալ :
Բայց ուշադիր եղէք։
Յիշողութիւնք
կր վերականգնէ ինչ որ անցած է ՝ ինչ որ
տնցևալ Լ î Այսինքն' ինչ որ ներկայ էր
օր մը օրանց ; Լուսանկարներ (snapshots)
օձ՜անդա կ լծորդներ ր կ'ըլլան ի հարկին
կաղացող յիշողութեան ,
ու ցոյց
կու
տան որդ1՚[՚ն' պատկերներ
անցեալէն :
Կարօտի բաժինն է ՝
սովորական : Այս
պարադային սակայն' հրաշալի ու կըրկնակի ողբեր դական ո ւթեամր մը՝ որդին
է որ կը փորձէ յիչել-դձել՝ յուշադծել՝
ոչ թէ ի՛ր, այլ մօ՛րը տեսածը։
Աւե
լին' որդին կը փորձէ յուչազծել մօրը
տեսածը՝ բայց չյիշածր: «Շառ, մը բա.
ներ կը .փչեմ՝ բայց անկարող եմ մօրս
դէձքր վերյիչելու»՝ կ'ըսէ մայրը
(էջ
22) , ու նախադասութիւնը քանի մը ան
դամ տարբեր
ձեւերով կը կրկնուի գըրքին մէջ ։ ՛Ծերացած կնոջ մը յիշողութեան

վէպին մէջ' որդիին մահացու՝ խելադա,
ր ո ւթեան ա ս տիճանին հասած մ տա ս եւեռումը՝ ի տես հօր դիմանկարին հասած
«աւեր»/։ն ՝ որդիին յուսահատական փոր
ձերը՝
մատիտը ձեռքին ՝ լուսանկարին
վրայ հօր
անհետացող աչքը փրկելու՝
եւ վերջապէս' որդիին
պար տ ո ւթի ւն ը
հօր կամքին առջեւ՝ «Իրեն հետ ղիս կը
քանդէր ՝ կը զդա յի որ կը քանդուէի»(&} :
Պէտք է աւելցնել աւելի խորհրդաւոր
յղում մը։ Երբեք չէ նշմար ո ւած ընթեր
ցողներուն կողմէ՝ բայց նուաղ բացայայտ չէ Եահնուրի Նահանջ/,ն մէջ' լու
սանկարներու խաղը եւ «ռըթուշ» ի
աշ
խատանքին կարեւորութիւնը իրրեւ ըսկըզբնա կան աւերի մը սրբա դր ո ւթի ւն( ( ) .
Daughters of Memory-/- մէջ՝ գիծերու
աշխարհ էն ներս նոյն մուտքը՝ ել հոն
նո յն պարտութիւնդ դրուած
են աղօտ
կե ր պո վ ,
սկզբնական ծանօթութեան մը
•քէ?., սրոմն օրինավիճակը յստակ չէ՝ երր
կ'ըսուի . «այս վէպը դրուելէն քիչ ետ
քը եւ իր դծելու անկարողութեան անդ
րս,դառնալէ տար ինե՜ր ետքը՝ պատահեցալ որ հեղինակը նստի
գծագրութեան
դասերու. • •» : Ո՞վ է խօսողը հոս «հեղի-

թերացո՞ւմը՝ երր ամբողջ մնացեաշը շատ
լաւ կը յիչէ : Mother of mother in the
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DÉSORDRE AU JEU DE PAUME :
նակ»ին մասին՝ խեքը հեղին աս* կը : Ծ ա՛եօթութ!ււհր կը վերջանայ հետեւեալ ձե1 ով «Այս կ՚ըսեմ
յիշեցնելու
համար
րնթերg ո ղին որ utjn սլատմութ^ւնը պատil ոց-դրողը կ երեւի թկ
աւելի յառաջա
ցած կ իր զարգացման մէջ
թէ հե.
ղինակը)֊» ; Ջ ան զ կխառնեմ հոս այս դրմւար Կասկն ալի տողերուն
մե կնա րան ո ւթի ւնը յ
«Art is the only true history» (վ£ GO) ,
արուեստը միակ իսկական
պա տմո ւթիւնն կ : Ինչո^ւ : Որ ովհետեւ պատմութիւնը կը ղրաղի պա տահածով ՝
պատա
հարներով y կը հ իմն ո ւի յիչա տա կն եր ո ւն
եւ յիչողոլթեան վրայ ՝ Ոայց Աղէ ար չկ
պատահած ՝ պատահարներու իմաստով՝.
Չ կ պատահած ՝ րանի որ անկարելի
կ
Աղէտին յիշողո ւթիւնը՝ որ պիտի նշանաէ էր 3/՛չ սղութեան յիշո դութիւնըմինչ
դեռ ա1յն է որ քայքայուած կ Աղկտին
մկջ' Յիշողութիւնք՝ պատմութիւն ցրե
լու հնարաւորութիւն ը : Ո՛չ թկ դէպք ոէ-~
ր/էչներ ու կարգին ՝ այլ
գ Ասա գր ո ւա ծ
ԴՀպք • Ո0 վ պիտի
խօսի այս
Դէպքին
մասին՝ ո^ր պատմութիւնը՝ ո<*ր
պատ
մագէտը*. Պատմութիւնը կը ղրաղի յայտնուող կերսլարներ ով ու անոնց անհետա
ցումով՝ ոչ թկ կերպարները ( եւ ուրեմն
պատմութիւնը} կարելի դարձնող ^փայ
լակրով :
'Voyages-^ վերջաւորութեան [տղու մը
սարսափը՝ ամօթը՝ ս կր ր՝
անդամալոյծ
հօրը նկատմամբ} ՝ ոըդիթե աղիողորմ ճի
չը ^եա,1 «Ե՛ս հաշմանդամ պիտի չրլլամ ՝
պապսՀ» (8) ♦ Ու շատոնց մեռած ու թադւած հայրը՝ որուն կ՚ուղղուի այս
ճիչը՝
կանչը [կարծես ըսուէր՝ աղատկ'
դիս՝ հայր ՝ քու հաշմանդամութենկդ} ՝
դամ՜ան հանդարտութեամբ մը ու համբե
րութեամբ մը կը պատասխանէ իր ար
դուն՝. ^րսւէ' հվՀայց տղաս՝ երբեք չեմ
ուզած որ հաշմանդամ րլ/աս : թ*նչ բան
քեղի այդպէս խորհ իլ կու տայ» (9) : Ո ւր
անսպասելի ումով մը՝ եւ սքանչելի կեր
պով' կը
կրկնուի որբունիական
«էը
քանդէր ղիս»ը՝ հօրը անընկճելի կամքը
տզան իր աւերին
մասնակից դարձնելու ՝ եւ աղուն յօմարակամ մուտքը Հ°քր
կամքին մէջ* ը կրկնուի 'Ոաֆքային նա
մակը՝ հօրը ուղղուած (10), ուր '{'սւֆքան հօր բերնին մէջ կը դնէ իրեն' ար
գո՛ ւն ուղղուած չքմեղացնող
խօսքերր ♦
«կյուղես փաստել մէկ' Ոը անմեղ ես՝
երկրորդ' որ ես յանցաւոր եմ ՝
եւ երZ7//Zï7՜ "Z* ան ձն ա ղո հ ո ւթ ե ա մբդ պատրաստ
ես դուն . . • ո՛ չ միայն ներելու ինծի ՝ այլ
դուն ելա փաստելու եւ հաւատալու՝ պէտք
կ ըսեթ ի հեճուկս ճշմարտութեան՝
որ
ես ալ խորքին մէջ մեղաւոր չեմ»՝.
Յոտակ <կ ՝ ամերիկահայ
դրականու
թեան մէջ՝ Զընտանեկան» վէպի հոսան
քի մը դո յո ւթիւնը՝ որ գր՛եթէ ամբողիւ
քին քԱէՍաէայ է օրինակ' ֆրան սալեզու
հայ գրողներու դործերուն մէջ* Փ* Ն*սճար եան այդ. հոսանքին լաւագոյն ներ
կայացուցիչն կ։ Ոայց Ափիւռքահայ դըրա կանո ւթեան մէջ՝ Զարեհ Որրո ւն ի եւ
Հրաչ Ձ.արդտրեան
1930-//?/ արդէն իսկ
կր դար դացն կ ին
Զրն տան ե կան»
վէպը :
Հետաքրքրական կ դիտել սերունդներու՝
լեզուներ ու եւ g ամ աքա մա ս եր ո ւ մ/՚չւ»
ույս ոստումները՝ այս անհրամեշտ
բսսլաղումներր
նաեւ [ամբողջ սերունդի
մը մամանա կամիջոցր} ՝
որպէ սղի Հոր
դի» ին ձայնը յանկարծ բարձրանայ ՝ ու
լսելի դարձն կ իր անհուն
ե ղեր ական ու
թի ւնը՝ իր խանդաղատանքը՝ իր վերջ
նական կոտրուածո ւթիւնը՝ հայրը փրկե
լու իր յո ւս ահ ա տ կա մեg ո դո ւթի ւնր ՝ եւ.
այդ ճիչը ՈԼ՚ պիտի չդադրի հնչելէ մեր
ականջներ ուն մէթ զԵա քեցի պէս հաշմանդամ պի տի չ րլլամ ՝ պապսՀ » :
[Ոայց շատունց հաշմանդամ մրն ես՝
որդիս : Ո՛ ւր որ դաոնաս ՝ ինչ ո[ր ընես ՝
օտարին ծոցը կամ գծագրութեան
անձ
նատուր՝ փրկութիւն
չունիս
ինձմկ*.
Կտոր կտոր պիտի ըլլաս : Ի՛ք կամքս է) :
Ո՛ վերջապէս զղա լվւ® էր Փ • Ն աճար եանի ընթերցումին մէջ' ի՛մ յանձնառու
թիւնս z Ամ կն օր չենք հանդիպիր հեղինաԿՒ մԸ՚ որ ումը ունենա յ չխուսանաւելու՝
խո յս չտալու
հաշմանդամութեան
առ
ջեւ՝ ղա յն թեմականացնելու ՝ դիմագրա
ւելու*. Ամէն օր չենք հանդիպիր այս [՛մա ս տո վ' ինքնորոնռւմբ օրէնք դարձու.զաե գրող/՛ մը:
ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱ՚Ն

Shirinian, Armenian-North
American Literature, A Critical Intro
(1) Lorne

(«Հիւսիսային Ամերիկայի հայ
գրականութիւնը,
քննական ներածու
թիւն») , The Edwin Mellen Press, 1990,
303 էջ :

duction
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ANATOMIE
DE L'HOMME CONTEMPORAIN
La Galerie Nationale du Jeu de Paume
joue un rôle essentiel dans le grand débat
qui agite depuis quelques temps le monde
de l’art contemporain en France. L’expo
sition présentée jusqu’au 8
novembre,
«Générique I :
Désordres» —(à ne pas
confondre avec une autre exposition inti
tulée «Génériques», qui
s’est tenue à
l’Hôtel des Arts du 15 septembre au 31
octobre 1992)— apparaît donc comme
une réponse aux doutes émis par des en
tités qui, ne parvenant à définir ce qu’ils
entendent par «art», décident néanmoins
que l’art d’aujourd’hui n’est pas de l’art
mais simplement du commerce.
Cette
position, défendue il y a quleques mois,
de façon fort heureusement
polémique,
par la revue Esprit (qui considère du reste
l’œuvre
d’Alexandra
Vassilikian
(1)
comme exemple de ce qu’est l’art authen
tique) a ensuite été suivie de façon op
portuniste et menée à un niveau débile
et réactonnaire par de nombreux jour
naux, contents de pouvoir enterrer à si
bon compte l’art contemporain. Les réac
tions défendant la liberté de la création
artistique ont aussitôt fusé, comme
en
témoignent, par exemple, l’éditorial de
Catherine Millet dans Art-press de Sep
tembre 1992 et celui d’Alain Cueff dans
le numéro de Beaux-Arts Magazine
du
même mois. C’est dans ce contexte que le
programme d’expositions lancé par Alfred
Pacquement, directeur de la Galerie Natinoale du Jeu de Paume, prend tout son
sens. Cet espace classique s’est transmuté,
pour reprendre les termes de Jack Lang,
en «tête chercheuse» de nouveaux talents.
«Générique» est
donc le titre choisi
pour une série
d’expositions consacrées
aux jeunes artistes provenant de divers
horizons plastiques et géographiques. Par
ce regroupement, ou cette présence de
genres multiples, le programme propose
une image de notre temps. La première
exposition a opté
pour le thème des
«Désordres», représenté par cinq artistes
du continent
américain,
choisis par
Catherine David,. Tous prétendent
tra
vailler hors des courants liés au forma
lisme et mettent en évidence un retour au
corps réel, c’est-à-dire fragile et mortel.
Ne craignant pas de recourir au
Moi
pour élaborer des travaux qu’ils veulent

(2) Margaret Bedrossian, The Magic al
Pinering, Culture and the Imagination
in
Armenian / American Literature
(«Շոնիներու կախարդական շրջանակը,
Մշակոյթ եւ եր՛եւակայութիւն ամերի.
կահայ գրականութեան մէջ») , Wayne
State University Press, 1991 249 էջ:

simplement pathétiques, «just pathetic»,
ils en appellent aux émotions,
à l’em
pathie et aussi à un certain malaise.
Ces cinq artistes révèlent une fascina
tion pour le corps dans ses aspects les
plus organiques, mécaniques, viscéraux
et excrémentiels. Ils offrent d’une cerlaine manière, une leçon d’anatomie de
l’homme contemporain, mêlant fantasme
et science, mythe et technique. Ils mon
trent le corps
écorché dans un paysage
symbolique qui est le nôtre,
un
peu
comme le faisaient Vésale et les artistes
anatomistes, inscrivant
dans leurs des
sins l’architecture et la végétation, le ré
pugnant et le macabre, bien souvent as
sociés au divertissement.
Travaillant la

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne
morbidité du savoir la concupiscence des
yeux dénoncée par Saint-Augustin, l’at
trait du répugnant relevé par Aristote, les
cinq artistes du Jeu de Paume accentuent
le côté spectaculaire qui se rattache à la
vision, rejoignant
ainsi,
discrètement,
1 esprit de la Renaissance. La leçon d’ana
tomie commence alors en musique,
se
donne comme un
spectacle, dans
un
théâtre dont l’architecture reproduit la
structure anatomique de Vœil (2).
Par
ailleurs, c’est également
à l’anatomie,
plus particulièrement à Vésale, qu’il re
vient de rendre à l’homme la place per
due dans l’univers éclaté de Copernic (3)..
Toutes proportions gardées, l’on peut se
demander si ce retour au Moi, au corps
anatomisé, exhibé par les jeunes artistes,
ne constitue pas une réponse au monde
éclaté, au monde en crise qui nous envi
ronne sans jamais plus nous envelopper.
Les œuvres de Mike Kelley et Kiki
Smith s’avèrent les plus énergiques. Mike
Kelley est né à Detroit en 1954 et travaille
à New Yorlk. A la fois cynique et ironi
que son œuvre questionne toutes les va
leurs de la société. Valeurs morales et
esthétiques se trouvent ainsi ramenées à

թ-իւն», լոյս պիտի տեսնէ
ւով :

հատորի Սե

(7) Այս մասին տե'ս • «The Retreat of
Chahan Chahnour» ուսումնասիրութիւնս,
անգլերէն լեգուով լոյս տեսած Journal of
the Society for Armenian Studies հանդէ
սին մէջ , Լոս Աննըլըս, թիւ 4, 1988-1989 :

(3) Լ - օիրինեանի գրքին մէջ'տե'ս- էջ
123-161, Մ • Պետրոսեանի գրքին մէջ՝ էջ
116-141 :
(4) Peter Najarian, Voyages, լոյս տե
սած' Panthéon հրատարակչատան մօտ,
վերատպում' Ararat Press, 1978, էարե.
գործական Հիմնարկի օժանդակութեամբ :
Wash Me on Home, Mama տպուած'
Berkeley Poets’ Workshop & Press-ի մօտ;
Daughters of Memory (որ կը կրէ
A Story ենթախորագիրը), City Miner
Books, Berkeley :
(5) Այս բաժնին մէջ'

շարադրանքին
լքէջ տրուած մէջբերումներոլ էջաթիւերը կը յղուին բոլորը' DAUGHTERS OF ME
MORY հատորին :
(6) Որբուհի , Աովորական Օր մը, Պէյբութ, 1974, էջ 65: Հօր աւերուած աչքին
սրբագրութիւնը եւ անկէ յաոաջացած
քանդումը որդիին մօտ, Որբուհիի վէպին
մէջ կ՚երկարին մօտաւորապէս էջ 54-էն
մինչեւ էջ 66 : Այդ էջերուն նուիրուած
վերլուծումս, «ժամանակ եւ ՀայրուPresses du

Journal
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(8) Voyages, էջ 150:
(9) Այս երկու նախադասոլթիլնները,
աղուն սարսափելի նիչը (որդին արդէն
իսկ , ու շատոնց, հաշմանդամ մը դար.
ձած է, նոյնքան ու աւելի քան հայրը,
եւ անշուշտ' հայրական կամքով )մէջբերւած են ե'ւ Մ • Պետրոսեանի , ե'ւ է • օիրինեանի կոկմէ, այս վերջինին մօտ նոյ
նիսկ երեք անգամ, տարբեր համադիրնե
րու մէջ , եւ կարծես՝ անգիտակցաբար ,
աոանց հակակշոի : Ներկայ շարքին մէջ
ւգիտի վերադաոնամ |է • օիրինեանի աշխատասիրոլթեան : Տիղն է սակայն ըսե
լու խոր գգացողոլթիւնը որ կայ հեղինա.
կին մօտ հայրերու (եւ սեփական) հաշմանդամութեան հանդէպ, եւ միաժամա
նակ՝ ակնաւլու մերժումը (յետամղու.
մը) այդ երեւոյթին եւ այդ իրողութեան :
(10) «Brief an den Vater» : Գրուած է
1919-ին : Հարիւր էջնոց
իսկական նա

մակ ոլ միաժամանակ* գրական ինքնորոնում, չէ հասած *£աֆքայի հօրը ձեոfը : Տպուած է, ինչպէս *իաֆքայի գոր.
ծերուն կարեւոր մասը' յետ մահու :

83, Rue d’Hauteville - 73010 Paris

des points organiques fantasmés tels que
l’anal, l’oral et le génital. Des dessins ins
pirés de la bande dessinée dénoncent, sur
un ton scatologique, le lien —déjà sou
ligné par Rembrandt—
entre l’œuvre,
l’excrément et le sentiment de propriété.
L’image passe de la «merde
d’artiste»
(pour reprendre le célèbre titre de Manzoni) à la poubelle, dans
des dessins
comme «Garbage Bag II» et IV,
par
exemple. Son travail
sur
l’ambiguité
semble bien plus intéressant : la repré
sentation du cerveau finit par ressembler
à celle de l’intestin, des poumons ou des
organes génitaux, indiquant par là, qu’il
n'y a pas de modèle privilégié mais seu
lement des modèles heureusement incor
rects qui réapparaissent dans l’Herma
phrodite ou l’Utopie.
Kiki Smith (née à Nuremberg en 1954)
vit et travaille à New York. Elle vit et
travaille de modo cannibale, mettant en
scène le corps
avec sa mémoire, ses
symptômes, ses humeurs et, surtout, sa
dimension sacrée. Une formidable statue
anatomique en cire, gaze et bois attend
le spectateur dans une salle, évoquant les
œuvres apocalyptiques
réalisées dans la
plus folle méticulosité par Fragonard (le
cousin du peintre) à l’Ecole vétérinaire
d’Alfort à la fin du XVIIIe siècle. Kiki
Smith insiste sur le mystère de la fécon
dité en dénommant son anatomie «Vierge
Marie» et en exposant des moulages des
ventres de femmes enceintes,
moulant
donc le moule par excellence. Elle déli
mite également, dans un cadre posé au
sol, un large espace envahi par des sper
matozoïdes de verre. Aux murs se trou
vent fixés un tube digestif de fer ductile,
une cage thoracique et un estomac coupé
de façon à ressembler aux fonts baptis
maux.
Le Brésilien Tunga (né en 1952) a éla
boré une chose monumentale dans laquelle
interviennent science et mythologie,
dé
voilant un type de classification surréa
liste ou, comme le dit Catherine David,
«digne d’une nouvelle de Borges».. L’ins
tallation, intitulée «Palindorma inceste»
prétend, comme les autres œuvres,
se
baser sur le principe de la métaphore que
Tunga découvre dans la littérature (Poe,
Artaud, Nerval). Ici, il affirme
avoir
trouvé son inspiration chez Saint-Augus
tin. Le nom de Saint est donc invoqué
(telle une formule magique?) pour cau
tionner une
construction faite de fer,
cuivre, aimants et thérmomètres, un objet
énorme aux cheveux de cuivre rampant
dangereusement sur le sol, une chose sur
naturelle illustrant parfaitement cette idée
de Roger
Caillois selon lequelle seul
l’homme a le privilège de créer la lai
deur.
Jana Sterbak est née à Prague en 1955
et vit à Montréal. Elle laisse transparaître
dans ses travaux des éléments de
la
culture juive, comme le montre la série
des Golems, présentant divers fragments
du corps de la fantastique et maléfique
statue. Construisant des prothèses incom
modes, elle se plait à emprisonner le
corps, tantôt en le marquant d’un code
barre, tantôt en l’enfermant dans une cage
vacillante (Sisyphus II) qui ne laisse pas
d’évoquer ce mot de Montaigne : «Le
monde n’est qu’un branloir parenne.... La
constance même n’est qu’un branle plus
languissant».
Nan Glodin
enfin,
née en 1953, à
Washington, expose sept cents diapositi
ves se rapportant à l’univers de la drogue,
de la prostutition
et de l’alcool.
Sans
mise en scène, elle utilise la photogra
phie comme remède,
pour garder les
amis qui s’en vont mourir.

(1) Nous avons proposé une lecture de
ses toiles dans le n° de Haratch daté du
3 mars 1991.
(2) Cf. Les siècles d’or de la médecine Padoue
XVe - XVIIIe siècles,
Milan,
Electa, 1989 - Catalogue de l’extraordi
naire exposition qui s’est tenue au Jardin
des Plantes du
24 mai au 18 décembre
1989.
(3)
Cf.
CANGUILHEM,
Georges;
(.(L’homme de Vésale dans le monde de
Copernic: 1543», Etudes d’histoire et de
philosophie des sciences, Paris,
Vrin,
1983,
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ՄՏՈՐՈՒՄՆԵՐ
ԱՐՈՒԵՍՏԻ
ՇՈՒՐՋ

Պէ3ՐՈՒԹ
Աա կորին ու. Արտեւէ1ւս[ւն'
դերաղոյն սիր ո ։Լ

'զ՝ու]րդ ա՜լ չի խաղար մանուկներուդ հետ,
Ծովանալով անոնց մանրիկ հետքերուն
իւ աւագին խորած խեփորներուն մէջ ,
Ուրկէ ցոլցրլալով ծովով մը աւելի ,
Բացուած գաղտակուրի փայլեր կր հագնէիր՝
(հւլիտն ու ծիծաղը մանուկներուդ:
Անմեղութիւնէդ ո՞վ դտրձուց տարագիր
Եւ ո՞ր այլուրներու բտթելոնետն րորր ուռիներուն տակ,
Բսւղա՜ք իմ մանկունակ • • •

Այս շրջանին Փարիզ կր դան n լի ՝ Հա
յաստանէն ՝ նկարի չ Արմէն Հաճեան ՝ որու դոր Տեր ուն Փարիզի
Հայեր ր առա.
ջին անդամ ծանօթացան
1989-// ա շնան
այն մեծ ցուցահանդէս ին, որ ն ո լիր ո ւած
էր <տՑ-րդ Յարկիչ խմբաւորումին՝
Սալ
փէթրի էրի մատրան մէջ : Արմ էն
Հ աճ
եան ի վերջին այցելութիւնը առիթր հան
դիսացաւ հանդիպումի մը իը եւ փարի
զաբնակ նկարիչ Սլեքս ^էրլեանի միջել :
*1յսլա տա կա յար մար
դտանք
երկու նկ արիչները Լմին Հայաստանէն ՝ միւսը րՍփիւռքէն)՝
հրաւիրելու
հարցադյրոյցի
մ'ը դեզարուես տա կան րնադաւառր շօշա
փող ևա11Գ՜

Ահ, մի' պատմեր ինծի :

խնդիրներու Լոլ-[*ջ*

Թէեւ հեռու քեզմէ,
Բայց դժոխքիդ նեննոտ ճարճատիւնն է (սայթեր
ճիչերուս մէջ անճար,
Բորբոքելով մոծիրն ոլ մութն իմ գեհենիս ,
Եւ կուսօրէն կիզումդ նարնջենիներուդ
կոկոններն են պայթեր, ստինքներու նման,
Մղձաւանջիս կաւատ ու ներքինատիպ
Խպլիկներուն կպչուն ու գիջաշաղախ ձեոնւսթափերուն մէջ :
Բայց քու անմեղութեան հեռաստաններէն,
Փոխան մոխրոտ, սակայն իրենց մոխրացումով
Բուն մոխրի համն առած ձիթաստաններուդ,
Չունի՞ս ճիլղիկ մը գէթ, տերեւիկ մը գոնէ,
Ւթրեւ որպիսութեան ու վերադարձի

Հ*- հ՞նչ են ձեթ սւււաջին
թիւնները Փսւթիզէն :

տպաւորու_-

Ա ♦ Հ •- 'Լ^^ջւ՚ն մի քանի շաբաթների
Փարիզ իմ
կեg ութիւն ը պա տճաււ դար
ձաւ որ բաւական թիւով g ո ւց ահ անդէ սներ տեսնեմ եւ որոշ դազափա ր կազմեմ
զեղար ուես տի
ընդհանուր կացութեան
մ ա սին..
Առաջին հայեացքից՝ ղդուշաւոր
թը.
լացող այս հասարակարդը կարծես թէ
ներկայ քաղաքակրթութեան թեթեւ եւ
անհոդ կեանքի ար դի ւնքը լին ի • Այս հա

սարակութիւնը երկրպագեց ազատութիւ
նը եւ զայն ստացաւ։ Սակայն ունենալով
այս ամէնը նրանք ՝ այսօր ուա յ վիճակով ՝
չկարողացան իրենց
դե ղար ո ւե ս տա կան
կար ո զո ւթի ւնն եր ը լրիւ֊ կերպով դրսեւորել։ Աասնաւորապէս նկատի ունեմ
մի
քանի ցուցահանդէսներ յ

Հ •- Բաղդատսւծ այս կացութեան ? Հա
յաստանի մէջ այսօր ի^նչ ձեւով կը ներ
կայանայ գեղարուեստի մարգը :
Ա ♦ Հ'~ Հակառակ այն իրողութեան որ
Հա յա ս տան ը
դտն ւում է բարդ իրավիճա կո ւմ , արուեստի ա ռո ւմո ւէ կենդանի է
ստեղծադոբծական մթնոլորտը։ Օրինա
կի համար , 1989-/r Աալփէթրիէրի ցուցա
հանդէսին մասնակցող
նկարիչների մի
մասը յամառօրէն շարունակում է ստեղծադործել։ իւրաքանչիւր օր տ եղի նկ ար ի չների համար կարծես ստեզծաւլոր Տե.
լու վերջին օրը էէ^ի *
Հետեւաբար ՝ րստեզծադործութիւնը պիտի էթև
այնքան
կատարեալ՝ որպէս վծր՚ջփն խօսք։ Ամէնօրեայ բազում Հչկա յաները չեն ընկճում
ս տեղծա դործելո լ ոգին։ Ահա այս էր զար
մանալին ինձ համար՝ որ լինելով այնշ ա փ բարենպաստ ս տեզծա զ.ործա կան մի.
ջավայրի մէջ, Փ արիղի նկարիչները մի
տեսակ թմրիր ի մէջ են եւ. հետարրրիր

Անխախտ առհաւատչեայ , քաղա՜ք իմ անմեղ :
Ըմբոնէ' զիս սակայ ն ,
Ես չեմ եկած քեզի , որ օր մը օրանց
՝Բոլ կործանած-կոտրածներուդ համար հաշիւի
Մատեաններ թանամ-

Սոլրթ շոլշփայով թռնած' սկիհ չես ամթարձած ,

Ւ՞նչ կրցայ ես ընել , երթ իմ իսկ ոստանիս դիւաններուն մէջ
Աոհալական, անանց մուրհակներս անգամ

Այլ թոյլատրած ես, որ հաղորդութեան նման
Մերկութիւններ իրենց գերարդիական աստուածները որսան,

Կեղծ, կե'զծ հռչակուեցան, իսկ ես՝ կտականե՜նգ • • •

Մուգ ակնոցոփ յառած ալքպ ու ալիքներուդ,
Ւնչպէս աստուածարեալ Հնդկուհիներ իրենց մոռացօնքի ափին

0՜ քաղաք իմ, ի՜նչ թախտ , ոը անթերահաւատ

Կ՚ուռկանէին կանաչ ջրիմուռի տեսքով

Շօշափել քեզ կրնամ կրկին-կրկին

Պուտտայ ի չոր գանկեր :

Եւ քեզ շօշսւփելով ,գոչել դժուարստաց,

Եւ ճի՜շդ է տակաւին , որ պատանեկան իմ տողերուս տեղ,

Մի՜ակ իմաստութեամբ -

Ուր կը մեռնէր կարծես կարապ մը հեզիկ ,

- ՛ճի՜շդ է, ճի՜շդ է աւքէն կեանք ու ընթածիր,

Նորեկ երգիչներըդ բարձրախօսներու ձիգ պատիճներով

Միայն արդա՜ր ոլ ճի՜շդ - • •

կը թռցընեն խռպոտ խլահաւերու խառնախուժ տարմեր • • •

ճի՜շդ էր , Երթ չվառած գլանակըս դեռ քու գլանակէդ՝
Փչեցի ես րոլոր լոլցկիներըդ մէկէն,

Ինչո՞ւ, բայց ես ինչո՞ւ Վերյիշեցի յանկարծ-

Կարծես անոնք գունեան մոմիկնեթ չըլլային

Կ՚ըսեն, թէ շերտաւոր աքիսը Սիպերիոյ թաւուտներուն մէջ,

Կարկանդակին վրայ տարելիցի մը, ուր ես կոչնական չէի :

Երր ձմեոուան պաշար կերն իր թաքթաքուր

ՍՒ՜2դ էր , միմիայ ն ճի՜շդ , երթ կաղնիի թունի
Օղակներուն նման եւ սարդոստայ նօթէն

կ-ողնան գո՜ղ անծեղներ,
Կ՚անջատէ իրարմէ զոյգ մը ճկուն ճիւղեթ

Գոլորշի էին եւ գերզգայուն օրերը բոլոր

Եւ դնելով շտապ պարանոցն իր այդ պիրկ ոստերուն միջեւ ,

Եւ գիշերներն, ինչպէս կրկներեւոյթներ անապատային՝

՛Լուռ կ՚արձակէ զանոնք :
Թփրսւոց մը խուլ : Անծեղներ խրտչած • • •

Կորնթարդ Ոլ խոր :
ճիէն էթ , երթ շաչելով հպանցեց դէմք ըս ստուեր մը ցինի ,
Եւ ես չհաճեցայ նայիլ քու երկնքիդ,

Ես' գողցուած համակ,

Ուր ձորեթէդ ցայտած

Կողոպտուած ի սպառ'

Միշա կար ամպիկ մը թիլ,

Ողբամ ու ալակե՞մ հիմա Յոթի նման,

Ւնչպէս արագիլ Մէկ ոտքի վրայ - • •

Որ դրուժանօրէն
Չեղայ այդ աքիսին չափ իսկ յուսահատ

, ճի՜շդ է հիմա իւրաքանչիւր կեանք, ամէն ընթածիր,
Երր որ խոթշակածեծ ծառի փչակին մէջ ծուար մտած հողմեր մոլեկան

Եւ քու մէջդ եմ ահա , քեզի հետ եմ նորէն,
■ք. աղա՜ք իմ ծովափնեայ ու մանիշաթոյր :

Եր սարսեն րունն արդէն
Ել կը սասանեն ուէղէշ ու ոստեր :
2դ է, ճի՜շդ ու արդա՜ր , որ քեզի պահ տուած
Եմ յիշսւտակներուս խորանին վրայ

Բայց ծովդ ա՜լ չի խաղար մանուկներուդ հետ - - Ա- ԱԷԵ֊ԲԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

ւՑԱՌԱՋ

Էջ 2, Կիրակի, Փետրուար 7, 1993

էը ժնէր է1 մտնալ

Ալեքս Պէրլեանի կար-

Ա* Պ*- V ենթադրեմ որ , Արմկնին մա ա.
եանշումը, դե զար ո ւե ս տա կան կն
անդին,
բարոյական րնոյթ ունի։ ֆրանսայի մկջ
ույլա զան տե սա կի եւ որակի արուեստա
գէտներ կան ինչպկս այլուր, դեռ նկա
տի չառած այն ականաւոր ստեղծագորե՜ռ գն՛երը , որոնք կը շար ո ւնա կեն այստեղ
բարձր մակարդակի գործեր արտադրել։
Այս մա տնանշո ւած կ կ տեր կն անդին , ին
ձ՛ ի համար հ ի մնա կան հարցը կը մնայ թկ
ար ո ւես տադկտը , ինչ պայմաններու տակ
ալ գտնուի , որքանո^ վ իլ որ ա պկ ս կ^ասլ֊
րէ՛ արուեստը ոլ կը ւիորձկ , իր կարգին ,
հկարչական
նոր կար ելի ո ւթիւնն եր ո ւ ՛եւ
լեզուի հետամուտ ըէէալ։
Ա. Հ֊Ան շուշտ սոցիալական պայման
ները չեն ոլ, արուեստ կը ծնին • Ար ո ւե ս՛
որը տուեալ անձի
անհ ա տա կան ո ւթեան
դրսեւորման մի տեսակ կ, ո Ը [' արտայայտւում կ գեղարուեստի միջոցով, դըրա կա հո ւթե ամբ կամ խաղարուեստով։ Աթկ նկարչին ղրկենք զոյգ ձեռքերից , /.ւ
'■թէ b ‘ժըոլ9 տրուած կ տուեալ անձին
ստեղծադործելու չՆոըհը » ապա նա կը
դահի միջոցը
դրսեւորելու այն։ Ա ենք
որսլրում ենք մարդկանց էորթՒժ լքուած
մի աշխարհում , սակայն հոգեւոր ում ու
նեցող
աշխարհում,
որտեղ
կարողա
ցանք պահպանել մեր մշակութային կեցւածքը , կողմնակիցը լինելով միշտ պարզ
սակայն ոչ պարզունակ խօսքի : Աւ մենք
նպատակ չունեցանք կեանքը դարձնելու
աւելի ծանր, 1սոԸ մտքերս րէ եւ ի տկ անե
րով 5 Ար ըան էլ անտեսենք սոցիալական
վիճակք, եթկ տրուէին մեզ այնպիս ի հր
նաքաւոր ո ւթի ւնն եր
ին չոլիսին ունի
Ա.
րեւմուտքի Նկարիչը, արուեստի մկջ ալեմ՛ կ ա տար եալ գործեր
պիտի
ստեղ
ծս ւկին ։
Ա* Պ ♦ - Նման
պարագաներու,
աչքի
աո.ջեւ կ} ունենամ Վան Կոկի եւ Ա կզանի
օրինակները յ Վան Կոկ , որ թշուառ ու
դմուար ին պա յմանն եր ու ՏԷՀ ս տեդծաղործեց , ել Ակ ղանը, նոյն շրջանին , բա
րեկեցիկ պայմաններու
մկջ։
Ա ա կա յն
երկուքն ալ, ապրելով արուեստը որպկս
գոյութեան կռուան , կարողացան կերտել
իրենց աշխատանքը
այն ձեւով որ կը
ճան շնանք , հակառակ երկ ո լքին կեանքի
պայմաններու տարբերութեան։

Հ .. Գոյութիւն ունի հարց մը, որ է արւեստի վախճանին կաթե լիութիւնը :
Ա • Պ »- ՛Երբեմն խօսուած կ եւ կը խօսւի ն կար չո ւթեան մահ ո ւան կարելիութեան
մասին։ Բայց քանի որ արուեեստր մտքի,
հոգիի ել ոդիի արտայայտութիւն կ եւ,
մինչեւ այն ատեն որ
մարդս կ՚ապրի
{մտքով, հոգիով և ոգիով անշուշտ) , արւեստը եւ նկար չութիւնը միշտ կենդանի
կբ մնան :
Ա» Հ*- Կարծում եմ որ չկայ այլ կեն
աս ձեւ , որ մարդկութիւնը բերկր կատա
րելութեան : Ալ մարդու կո ւթիւնը ապա
կանող բոլոր արատներից մաքր ելո լ միա կ ճանապարհ ը արուեստն կ :

Հ •- Կը նկատենք ոը հայ ժողովուրդը կը
գտնուի պատմական կրկնուող տագնապա
լի շրջանի մը մէջ : Ե^նչ ձեւով հայ արւեստագէտը աււընչոլած է կամ կ’աո_ընչուի այս իրողութեան: կրնա^նք արդեօք
խօսիլ ազգային արուեստի մը մասին :
Ա* Հ •- Աղդային հետաքրքրութիւնների
սահմանափակութիւնն կ խօսում ազգային
արուեստի մասին։ Ղ*եզարուեստը իր բո
լոր սահմանների մկջ, նախ գեղարուեստ
կ* եւ ա յն միշտ ձգտել կ անկատար եւ
երերուն կեանքը տանելի դարձնել :
նձ.
նա ր ար սր կան» ր , որ տրուած կր արուեստադկ տին ,
մ ի նպատակ ունկր • րացել
մարդկանց հո ւ}թ" , < ասնել ինքնազննու
մի ել ինքնաճանաչման որը կա յ հայկա
կան մանր ան կար չո ւթեան կամ 'Լեր ա ծննդի
ժամանակներում ։ Մ*րն կ գերադասելի»
ունենալ Կորքի Որ ստեղծեց համաշխար
հային արուեստ թէ& աղդային նկարիչ,
որբ խօսէր կենցաղի , սովորոյթների մա
սին, նկարկր
դիցաբանական մանրով,
պատկերկր հերոսների , մեկնաբանէր ժո
ղովրդի պատմութիւնը եւ
շարունակկր
անտեսել անցեալի եւ ներկայի կերպարւեստի արժէքները, խուսափելու համար
օտարամոլի պիտակից ։ Կերպարուեստի
համաս տ եղո ւթեան մկջ չկայ «ազգային»
որեւէ նկարիչ, որը
պատ կան կր միայն
Ւր ազդին : ճշմարիտ արուեստի համար ,

ՄԻՏ-fi

քիչ կ ազգայինը։ Այն յիշեցնում է մշտաս1է ս կայուն տեկլարատիւ առաջդիմական
լո զո ւնդն երը ։
Ա» Պ~ Աղղ ա յին արուեստի հարցը կու
գայ ինքնութեան պահպանումի, մեծ մըշակո յթներու տ br ա կալութիւնր դիմա
գրաւելու եւ
հ ա ւաքա կան ութ ե ան
մր
ինքնահաստատման մզումէն որ , ուղղակի
կամ անուղղակի կերպով, կր ձգտի արւեստը ի սպաս դնել քարոզչութեան կամ
ինքնադւլուանքի , ինքնասիրութեան ։ Մ եր ,
Հայերուս մօտ, շատերու
համար
հայ
ut զդային արուեստ կր կոչուի աղդային
թեմաներ, Արարատներ, դմբկթնեբ, նա
զելի աղջիկներ , նշաձեւ ա չքեր եւ անու
շիկ եղնիկներ նկարելը» Կուրդ մը նկա
րի շներ կրնան անկեղծ ըլլա լ իրենց որյդ
ուղղութիւնը ընտրելուն Տէջ »
սակա յն
ուրիշներ ալ կան, որոնք, օդտադործելո վ զանգուածին զդա g ա կան ո ւթիւնը եւ ,
պկ' տք կ ըսել , դե ղար ո ւես տա կան անիմ :սցութիւնը , շահադիտական միջոցի մը կը
վերածեն ղայն ։

Հ •- Ուրեմն, ձեր ըմրոնոլլքով
յին արուեստի մը գոյութիւնը
կան է :

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԱՊՐԵԼՈՒ ՑԱՆԿՈՒԹԻՒՆՍ
ը թնօրկն ապրելիս , ողբի ծաղկումի
օրերին ենթադրեալ եւ մնաg եալ
պահե
րին , — հնար ա ւոր ան վս տ ա հ ո ւթ եան ը չար
ժանանալու համար — առաւօտներ ին դերզգայիկ "" ցրտաշունչ, քամու հեւքն ենք
անզօր զդում մեր թիկունքին
ել յայտնրւում բախտա ղո ւշա կո ւթեան շողշողու
մի մկջ։ Ա եղանիg չվանելով երբեք վրտանդաւոր վիժ՜ումներն անօրէնութեան ,
անխօս հետեւելով օրապակաս պոկղիայի
ղ իա կա ո քին , սառնօրկն րնտել 'եւ երբեմն
մտացիր աշխարհիկ կենս լոր ի թերահա
ւատութեամբ մեր հայեացքն առ կանայք
ոլ-Ղ.ՂՒԼով անխ ո ս տո լմ : Ալ բոն կո ւած անզօ
րութեան ը
ս պա ս ո ւմն եր ի
անպատուա
բեր : Երեւանի g տն կու g ած փողոg ո ւմ , ուր
կը գտնուի
մ ո ւր աg ի կո ւթեա մբ շուջառւած մէկը խղճի վտանգումի դէմ' ւս նվը.
տանդ , յոյօը չկորցնելու ‘Լերջին
՜ձիգի
նչան եր՛եխան գրկին : Հոսում են երղրմ-

նազանցութեան հպատակները' իրենց հ*
ճոյ ճանապարհի
անչե ղո ւթեամբ ՝
թացիկ մ արեր ո.է ծանրաբեռն ուղեղե
րով, աւեր ակա g երկրի նորօրեայ աուԱԱ
պելների դռներ ի դէմ հիւծուն ոլ
նա չուի , մոռացած , կամ դրե թէ մո nu
ցած, որ «J-ամանակը բումի չ չէ»
եւ մ[սիթարիչն ար իմմնի ու անմխԼ,թա
Սուրճի վերջին րամ ակում՛ տարրալՈլԼ
ւած լռութեան եւ բանաստեղծի յամս,
ռու թեան րնղմէջ-ծփում կ շունչն տղղՈլ
մենաւոր
երեխաների, եւ աղօթքն
Աստուած երբեւէ չաը տա բեր ո ւած-մս,՝.
լու մ կ մեր դկմքի խեղճութիւնը քսուելՈւլ
եւ ապրելու ցան կութիւնն կ էժւսնսպխ
օծւսնելիքի ոլկս բուրում . . .

ԱԲԲՓՒՐ ԱՆԳՐԱՆԻԿԵԱն

Երեւան

ազգա
հարցա

Ա » Պ ♦- էՀստ էութեան արուեստը , որ
պկս համամարդկա յին ար տա յա յտո ւթիւն ,
սլայմանաւոր ո ւած է հիմնական երկու կէտերով»
առարկայական եւ ենթակ այտկան :

Ա-- Կիրարկուած լեզուն, որ մարմինն
է , կորիզը y իրեն յատուկ օրէնքները ու
նեցող» ասիկա առարկայական մասն կ,
նկարչական
գաղափարը,
գիւտը {օրի
նակ' Տպաւորապաշտութիւնը, ի]որանարդա պա շտո ւթիւնըյ ։
ք* •- Նկարչական գաղափարին տր ո լած
տարազը որ մթնոլորտն կ,
երանգային
նախասիբութիւններ ը, թեմաները՝ զգա
ցողութիւնը , սլա տ ո ljPը , տեղական դո լնը , անձնական դըոչՀը* ասիկա ենթակա
յական մասն է, ըստ կամս {օրինա կ' չե.
խա կսմյյ կամ ռո ւսա կան f] որ ան ար դա պա շտութի մնը ) ;
Կը խորհ իմ որ ազգային դպրոցներու
բաժ՜անումն ու ենթաբաժանումները
առաւելաբալ, կր ծառայեն մեր ճանաչողու
թեան դասաւորման որպկս յենակ կտեր î
Անկկ ան դին , ըստ իս ար ո ւե ս տին առարկայական մասը, որ առաջնահերթն
կ,
կապ չունի ազգային պա տկանելի ո ւթե ան
եւ հարցերուն հետ։ Որովհետեւ, եթէ
ալդպկս րլլար , բոլոր փր ան ս ա g ի նկարիչ
ները , օրինակ ,
վերջւ-ն աւ ելի քան մկկ
գարու ընթացքին
պէտք է
նկարէին
Մ օնէ ի նման եւ կամ' այն բոլոր որյլաղրլիներր որոնք իրեն
նման նկարեցին ,
պկտք կ ղանոնք նկատել ֆրանսացիներ ։
Պրաքն ու Փիքասոն նոյն շրջանին խորա
նարդապաշտ գործեր նկարեցին , որոնց
պարադային երբեմն դժուար կ ղատորո-

Pk զանոնք

նկարողը Փ իքաս ո^ն կ
կամ Պ րաքը î Ա ւ ալս , նկատի առած որ
Պր աք
ֆրանսացի
մրն էր եւ Փ իքասօ
թունդ Ա պանաց ի մը եւ ա յդսլկս այ մընաց :
1ԼրւէւԼսւո[ւ զործԼ։ մր պարագային կա.
րեւորը, կր խորհ իմ, նայիլն կ թկ կի.
րարկուած յեղուն նո^ր լեզու մըն կ, կ ամ
թէ ուրիշի մը կրկնումը թկկուզ տարբեր
տարազով :
Ժահ

ԵՒ

Հ •- Ըստ ձեզի , ինչպիսիք է հայ հասա
րակութեան մօտեցումը կերպարուեստին
Հայաստանի եւ Սփիւռքի մէջ :
Ա » Հ»- թանկացած հասարակութիւն
ծուլօրկն է թափահարում գլուխը , լռելով
նոր տրուես տաղէ տի մասին եւ հ իա ս թափ
լում է երր չի տեսնում նորար ար ո ւթիւնը, տյնպկս ինչպկս բնկալում է նորաձե
ւութեան մկջ, մոռանալով որ ա յն սկղոնային կեանք ունի։ Աարդիկ կարող
ե*1է յիչել նկար չին երբ լսեն նրա յաղթա
կան &հչը կ ամ մահը։ Նրանք շատ պրոբ
լեմներ ունեն : Նրանց աւելի շտ տ ներկ այացում է պկտք» » » ։
Ա. Պ- Այ ս կկտին
անդրադառնալու
համար, հարկ կ բարդոյթները,
նախա
պաշարումներն ու զդա յն ո ւթի ւնն եր ր շբրԳանցեյ» Ափիւռքահայ
հասարակութեան
գնահատումը, արուեստին , մեծ
մասով
հիմնուած է «կը սիրեմ - չեմ սիրեր»ի ,
«ինծի բան մը կ^ըոկ -չըսեր»ի սահմանումՒ*1՛
լ1ժէա J ’
nr ևը ց"լա9նէ դ1“1“՚լ՚ւես տա կան իմաց ութեան սահմանափակ
եւ նեղլիկ մօտեցում մը։ թորքին մէջ,
Ա փիւռքահայուն համար, առհասարակ,
արուեստին
ղնահա տումը
քաղաքավա-

րա1լաս Ալ ijijuigiuljujli որոշ արտայայտու
թիւնն եր կ անդին չանցնիր այնքանով որ'
“՚յԴ ։l i կը իրեն ինքնադոհ ղգացումր տա յ
որ սլկս մ շա կ ո լթ եւ արուեստ
սիրո
Ատյց զանոնք իսկապէս սիրելը կր նշա
նակէ ղանոնք «ողջ ո
ուտել», մկջբերելու համար Փիքասոյի խօսքը։ Զարմանա լի օր էն ,
Ափիւռքահայը եւ Հայր,
ընդհ անուր առմամբ, անցեալի կիսատ մրնացած արուեստով եւ մեծ մորսով կործա1ւած ու անգո լ մ շակո յթով կ որ կյւ սլա րծենան ։ Կարելի շկ մշակ/րյթ եւ արուեստ
սՒ{^^Լ ոլ չմասնակցիլ անոր կերտումին ։
Ներկայ դրութիւնը այս կը պարզէ •
Այո պար ա դան կր յա յանուի — բացառութիւններ ը յարդե լուի — ոչ միայն պարզ
ժողովուրդին այլ նաեւ՝ մտա ւոր ա կան ո ւիժ ե ա h եւ բարձր կրթութեան տէր անհ ա աներու մօտ։
թերեւս շատ
խրախուսիչ
պա տկեր մը չսլար ղուի երր հարց տանք
թկ քանիները , առանց հրաւ էը/՚> g ուցահանղկսներ կամ թանգարաններ կ՚այցե
լեն : Տարին արուեստի քանթ դՒ՚Ը»Ը էը
դնեն կ ամ կը կարդան :
վ եւ ո*ր կազմա
կերպութիւնը բաւականին հետաքրքրուած
կ սփիւռքահայ ար ո ւե ս տա դկ տն Լ ր ո ւ աշ
խատանքր
ծանօթացնելու եւ տարած Լլոլ հարցով ։ Տեղի ունեցող պատահական
դա սախօսո ւթիւնն երն ո լ ակումբային եւ
սիրողական քանի մը ձեռնարկները հարւծե Ր :
ԺԸ չեն

Հ-. Կթնա՞ք ըսել թէ ի՞նչ թանի կը վե
րազիէք այս թոլոթը :
Ա' Պ •• Ս^։կ““։կած , այս կի ս կա տա ր ութլ,ւնը , եթէ կարելի է զայն այսպէ ս կո
շեր , ու ն[, իր առարկայական
պատճաււ.
ներր, որոնց հիմը, սփիւռք՚եան նիւթա
կան ծանր պայմաններն էին, որոնց մատ
նուած էր գաղթական ու սպանդէն ճո
ղոպրած զանգուածը։ Աակայն, տարիներ
ետք, կրնանք ըսել թէ հարցը միայն նիւ.
թական չկ » ասիկա կ^երկրորդուի մտայ
նութիւնով։ Հարկ է

էեՒտաևժՒԼ ՈԸ մշա

կս յթն ու ար ո ւե ս տը լոկ 1ԼարրԷ^Ը
չեն յ
Ա^րոնք կեանքը , ներկան ու ապագան աէ-եյի իմաս տաւորող ել ղա յն դեղեց կաց ընող դո րծօնն եր են :
Աակայն, հիմնական տյլ կկտ մր կայ,
!լ ենթադրեմ , որ ՏԷ շատ րան կախեալ կ
կացութեան բարեշրջման մկջ, "ը է s/՛ջ֊
նորդի , արհեստավարժ միջնորդի հար
ցը : հ Ըաժ առեալ հատ ու կենտ երկչոտ
ու. մասնակի քայլերը, գնահատելի
ան
շուշտ , Ափիւռքի մէջ գե զարուեստի մարtjjr կը մնայ բաւականին լճացած , ինքն իր
վրայ կծկուած , գրեթէ ամուլ։ Միջնոր
դը հասարակութիւնն ոլ արուեստը իրա
րու մօտեցնող դերակատարն կ,
որուն
կարեւորութեան դեռ կարծէք պէաք եղած
չափով չենք անդրադարձած »,
Ա* Հ
Կերպարուեստը երեւի թէ առա
ւել դժուար ըն կայելի է խօսքարուեստի
կամ երգարուեստի հետ
համեմատած։
ԻՓնչ կերպարանքով կարող կր արտայայտուել նկարը եթէ չլինէր մակերեսը, դոյ^ը, դՒ^ր* ե*- Նկարից առաւել թն չ միջ
նորդ է պկտք Նկարչի ել հանդիսատեսի
միջեւ։ Մտրդկանց երկար ժամանակ պի
տի խորթ մնայ նկարչութեան լեզուն։
Մեր «այսօր»ը բոլորիս է յայտնի, բո
լորիս է հասկանալի ։ Բայց չէ* որ մենք
«երէկ» ենք ունեցել։ «Տոտալիտար» Ոլտել-խմելուց բացի, երբեմն պիտի յիշենք

երաժշտին , նկարչին ,
յի չենք գրքերը.
Ո՞վ կտրող էր տեսնել եւ հասկանալ Հ/,,
'/Հն թադէոսեանին ... ; նկարԼւչը չ// ,րոնՀ
իր արուեստաբանին քան b ՚ժin- նրա կող.
րի11 չէ արուեստի անշահախնդիր նուէր,
ևտ ԱԼ $ որ ը պիտի
դր ա ւկր հասարակոլ.
թեան ուշադրութիւնր։
Այլապէս ժար.
դիկ երբեք չեն հասկանա յ թկ ին չթ հա.
մայր են ցուցասրահներն ո լ թանգարան,
ն եր ր : Աս կ եթէ կա յ միջնոր դ , ապա աի
շոր կսՀհ է , ո րյր բնաւ կապ չունի արուես.
տ [, հե տ :
Ա* Պ *- Մ իջնորդի հարցով, անձնապէս^
նկատի ունիմ մշակութային ատակ մար.
միններ ,
հաս տատ ութի ւնն եր , թանղա.
րաններ, հ ր ա տարա կչա տ ո ւն եր » մկկվոօս.
րով՛ կազմակերպուած կառոյց եւ նուէր,
ւած անհատներ, ինչպէս Ար մէնը 1լրսէ,
որ սլկս ղի
ձեռուի ,

ար ո ւե ստա դկ տին
^*ՒւՈ3
կար ե լվ, եղած չափով
համա. I

սյարփակօրկն իր արուեստը հանրութեան
ներկ ա լացնելու։ Աւելի իրատես ըԱաէՈԼ\
համար, րնդունելու կ որ արուեստաղէ
տր ապրելու համար պկտք ունի նիւթա՛
կանի , լաւադոյն պարագա յին , իր դոր՛
ծեր ո ւ վաճառքէն ։ Ասիկա կը պար տաղ.
րէ որոշ պայմաններ, ներկայ րնկերու.
թի ւնն եր ո ւն յատուկ որոնցմէ, թերեւս^
կորրելի չէ խո ւսա փիլ եւ կամ զանոնք ան
տեսել՝ տար ո ւելո վ միայն ռոմանթիք ղա՛
ղա փաբներ

Հ •- Միջնորդ ըլլայ կամ ոչ, արուես
տագէտը կը շարունակէ ստեղծագործի:
Ի^նչ ձեւով ձեզի կը ներկայանայ ժամա
նակակից ըլլալու պարագան :
Ա. * Հ •- փ ա ման ա կա կի ղ արուեստ ասե
լով , հասկանում ենք դարասկիզբից մթւչել մեր օրերը։ Այլ կերպ կ^ընկալուքւ եթկ անուանենք արդի կամ այսօր ուայ սգ՛
ուեստ։ Ազատութեան մկջ չկ միայն np
ե՚նւում կ ար ուե ս տր î Բանի որ ազաասլ*
թիւնր անմիջապկ ա վերածւում կ անար
խիայի 'երբ բացակայում կ ստեղծագործ
հոդին յ 8 ան կաg ած մտքի կամ իոէէ*ոյէ
իրագործման Հանհ րաժեշտութիւն»ր
լիՆի եթէ յիշենք որ այն պարտադրում ենՀ
ուրիշներին ։ Այո , արուես տում ոչինչ
նարառկելի ել վերջնական չկ յ Աակախ
այսօր , կեր պար ո ւե ս տի խնդիրները մնում
'են սլա տերին ար ո ւո ղ նախշազարդումների
մ ա կար դա կին ։
«Բ^նչ ունեմ ասելու» եւ «ինչպէ ս
ասելու» ։ Այս սկզբունքով են առախր՚ր
դուել բոլոր ժամանակներում ։
Ա* Պ •- 3*ա մանա կա կից ԸԷԼաԼ
նակէ դգալ ժամանակի ոգեկան , հող^
կան եւ իմացա կան մթնոլորան ու փորձ^
անոր համ ա պա տա սխան լե ղո ւո վ մը nt[t
յայտուիլ, որը կրնայ միա՛յն նոր լնղո
մը Ըէէալ։ Անոր թերեւս չհասնինք՝
անոր հասնելու ընթացքն կ որ աւելի
որաքրքրական կր դարձնէ ար ո ւե ս աԱ,էւՀ
տին դործր որ, հետեւորդի վիճակէն 5
աըղհետկ է՛ ուղղուի դկպի ինքնուր,,ի1
թիւն ։

Հարցազրոյցը վար^Տ
ԼԻԼԻԱՆ ՏԱՐՕՆԵԱ^
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կ ընծայեղ, զայն :
փորձե՛ն իմաստ տալ
նոր աշխարհի բառերով, իրենց ներկա,
յոլթեահ հոն այդ աշխարհէն ներս-, փերլուծողը կը կարդայ , երեւան կը բերէ ,
//շւ քաղէ , կը համադրէ այրէ իմաստը*.

ԵՐԿՈԻՈՐեԱԿՒՆ
ԴՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

2 WMlffllWb 8|,Ղն8ն111< ԹՒհնէ
Յօւլուածաշարքիս առիթ ը կը հանդիսա.
նան Լոռն Շ իրի եե անի Ւն Մարկարէթ Պետ.
րոսեանի Qnp հրատարակուած հատորնե.
րը, անգլիագիր հայ գրականութեան նը.
փրուած : Սկսայ անգլիագիր հեղինակներէն մէկուն' Փ • Նաճաըեանի վիպական
ու քնարական եռանկարին մասին ակնար.
կով մը , բաղդատութեան եւ քննարկումի
կռուան մը ապահովելու նպաակով : Աւե.
փ մանրամասն քննարկումի եւ վերլու
ծումի արժանի է ան , վստահ եմ : Ներկայ
գլուխը պիտի կենայ Ա . Պետրոսեանի
գրքին վրայ (1):

կարգսէբանայ այգ իսկ չափով*. 'քանէ որ
Ամ եր է կայէ մէջ չէ եդած երկրորդ
սե
րուն ղ է ո՛չ մէկ հայալեզու գրոգ՝ եւ քա
նի "1' առաջէն ս եր ունգէններ ը ղբա գած են
աւելէ տնցեալուէ քան թկ ներկայով, Ա.
մերիկայի մէջ Հ ա յ ըլլա լո ւ
նշանակութեան Հսւրլյը չէ շօշափուած է րենց գոր
ծեր ուն մ էջ ՝ որոնք հետեւաբար նկա տա
րրութեան արմանէ չէէն ներկայ
համածիրին մէջ*, Գոնէ այդպէս պէտք է
են
թադրել՝ եթէ էլ ուզենք ^համակրանքովդ
հասկնալ COrpUSի մր ընտրութեան դիտա
կից կս՚մ անգիտակից տրամաբանութիւ

Փորձառութիւն
մը կը նկարագրուի ՝
էութիւն մը կը փնտռուի ՝ մշակութային
կաղապարներու ցանց մը կը սահմանուի ՝
էթնիք յատկանիշներ կը վերբերուին ՝ ցե՚լայ1՚ն ոլ Ազգայնութեան գովքը կը հիւս
էի ( «eîftnic» բառիս շատ լաւ կը համա
պատասխանէ հայերէն լեղուով՝ «ցեղայի1'»Ը , զոր հ ինցած կը կարծէինք ( բա յց
որ այս իսկ առիթով՝ կրնայ ստանա լնոր
ուշխում֊ութիւն մը, եւ ^էհո1ՇՍյ-»ի դի
մաց' <ձցե զայն ութիւն»} :
Այս ամբողջը
հարկաւ ամերիկեան ընկերութեան տրլ.
եալներ ուն -.ամաձայԱ : Ամերիկահա հ անդլիալեզոլ
դրականութիւնը կը ն՛երկայա^յայ հոս ամերիկեան ակադեմական որոշ
մտաւորականուիմեան
մը յատուկ
ցեդա շնութեան ս տ որ ո զո ւթի ւնն եր ո ւն ընդ.
■քէջէն (7):
Անխուսափելի
կեցուածք-,
Ինշսլէ՞ ս կարելի պիտի ըլլար եթէ ո շ արմեւորել այդ դրականութիւնը , ու ոումնա.
սիրել գաՀհ ՝ տեղ dp ապահովել անոր հա
մար*. Փոխադարձաբար ու բնական Լար~
մումով մը այս ծիր էն ներս կ՚առնուի
ա յն ձիայն՝ որ չի հակասեր ու չի հակադրոլիր այգ
ապահովուած ստեղին*.
այ՝բ1ԼԼ Առլէնէն երկու հատոր միայն ՝
Exiles և Passage to Ararat,
և ո՛ չ թէ
իր միւս գոր ծերը,
Փիթլր Ն աճարեանի
եռանկարին
առաջփն ել երրորդ
հա
տորները միայն՝ քանի որ երկրորդը չի
ձտներ

ցեղայնութեան

ստորոգութիւն-

ն՛ը՝
Գրեց'

Լոռն Հյ իրինեանի եւ Լք ut ր կար է թ ^ետ^ոււհա՚հ^ հատորները՝ քանի որ
ասոնք
են սեւեոու ս
գլխաւոր առարկաները
հոս , նկատի ունէն գրեթէ նոյն հ եղէնա կները' Փ • '[/աձաթւան y Ո* ♦ Սարոյեան ՝ Փ *
U ուր Լան (2) , //* . Q ա կո բեան (3) , Մ այ.
Հլղ Առլէն Կրտսեր *. Այս անուններուն Լ»
Օ ա կոր
ftf ա չ 1‘կՀյխփնեսյն էլ ա ւելցնէ
եան (4) եւ յ*ագ Աս լան եան (5 }, Մ ■ Պե տրոսեան էլ աւելցնէ րան է մր բանաստեղծ
ներու անուններ եւ ո ւս ո ւմն ա սէր ութէ ւն
մը ^քԼէ՚Լ Կ՚՚րրիի մասին * Երկու, պարադաներուն ալ վեր լուծ ուա ir թեք ս թեր ո ւ
շօրբստր կը մնա յ խստօրէն եւ առանց բա
ցառութեան ան գլէ ալե զո ւ գրականութեան
սահմաններուն մէջ՝.
Մ•
Պետրոսեանի
mi՛1 մէջ՝ < ա յաս տանց է դրո զներ ու անուհներ կր յա յանուէն երբեմն՝ կը յէ շւԼն կամ կր գործածուէն ընդհանուր յա^^"յյէ մր համաձայն ,
հայալեզու րԱփ[>լՈ-քէն Եահնուրէ եւ ԱՀնգրանիկ Աեգրէտսեանէ անունները կ^անցնին ՝ բո լո րը
տրամադրելի անգլերէն թարգմանութիւններոլ թւդմ էջէն ՝. Հյահնուրի ՀՀ է,ա հ անջ^ էն
կը մէջբերու/, (Ա. Պ-, էջ 80) (6)
"'jîf
''“փււադւսւ,ութիւնը , ուր կր յի շո լի ^U‘J
աղԱկներոլ
տգեղութթւնը Հայ տ'Լ,,'է
աչքթ յ Ան շուշտ ո ւս ո ւմնա ս էր ո ղէ մրտ^էն Հանցնիր ՝ թէ տ յգ նաէրա գա ս ո ւթէ ւնն
իսկ կրնայ ընթացիկ դա ղա փ ար ա խօ ս ո ււ^^նէն Հմէջբերում^ մը ըլլալ՝ րմծէծա'1Ո,1 կատարուած Հլահնուրէ կողմէ : քայց
Ո ‘Լ klL [1,որՀի այս բաներուն մա ոին, ո՞վ
^[ւ թորհէ Որ դրա կան գործէ մր կաոեԼոր եզրերէն մէկր կրնայ ըլլայ ձագկումը
նոյնէսկ ինքնաձաղկումը յ
£Լանց առելէ պարագայ ՝ թերեւս՝
բայց չափայատկանշական : Ինչո0ւ : Որ ովհ ետել հայալեզու գրողներու անուններ ը կը
^ւ՚Ւ՚մտեն մէայն ո լ մէայն էրենց գոր~
^[ւն հա զգա գրականդ արժ՜էքին համար :
^*՛ Պետրոսեանէ գէր^ր բաժ՜նուած է
^բկոլ մա սէ : Առաջէնը ՀհԱրմա տա էւլում»
1,որագրՈԼա^. գլուէր մըն է , ուր էլ առաջ՚սրկոլի ամերիկահայո ւթեան
մասին
I- հանուր

աէլնարկ

մ՝ը ,

միամամանակ

պատմական ո լ հո գերան ական[ժ՜աման ում ՝

k

ոլ

կռուան ՝

հա ստա տութէւններ ՝

ւբա ղումն եր ընտանեկան կառոյց՝ անցալէն Ալ ներկայէն հետ յաբերութէւն} :
է,Ղքորդ րամէնը յատկացուած է քննա7 ասէկան մենագրութէւններու : Կայ ընգՈլր Հարցադրոլթէլն մը՝ որ առաջէն
բհուէ պիտի ամփ ոփ է է մօտաւո րաf
Հետեւեալ հարցումէն ձեւուէը* թն չ
խ, ն^“111լ^ ^այ ԸԼԼաԼ Ամերիկայի մէջ֊.
4 ք նէ չափով այդպէսէ
հարցում մը
Լ հետաքրքրական դարձնելու
յ
Գբական թ ե քսթ եր ո ւ ընթերցու՜մ
Հ՜' c մ կրնար ըսել՝. Կը նշմարեմ մէայն
'"‘սսխանէ1' ընտ!,Ու-թե'-՝1'Շ 4c ^ամապա.
* Հարցումէ տարողութեան ՝ ու

Ինչ կր վերաբերէ գրողներուն՝ ահաւասէկ Ա* , Պ ե տր ո ս ե անէ փնտռած ը անոնց
մօտ՛ «the directions Armenian-American
writers hâve taken in
portraying group
history, and the nature of their self-discovery as Armenian-Americans» Լէջ 34) :
թէ ի՛նչ ո ւղ ղո ւթէ ւնն եր
ո ր զեզր եgէն ա՛
նոնք նկարագրելու համար հաւաքական
պատմութիւնը, եւ թէ էնչպէ՚ս կը հաս կր
նան ու֊ կ՚ընծայեն էրենք իրենց
իբրեւ
Ամեր ի կա-Հավեր յ վերը տուած բնո ւթադրումիս
մէկ ուրէշ ձեւն է*
Որպէսզի
կտրելէ րյ յա յ հասկե ալ թէ ինչ կը նշա
նակէ Հայ ըլլալ Ամերիկայի մէջ, պէտք
է գիտնալ նախ թէ ի՛նչ պատասխան տըւաւ ամէն մէկր այդ հարցումին , եւ ի՛նչ
ձեւով , ի՛ն չ ճամբաներ է անցնել"վ- ՅրԱտակ կերպովք հարցադրումը
կր դառնա յ ամերէկեան «հնոց»ը կազմող ազդու,
թիւններու զատորոշումին L"՛!^- հ՛րա,
կան պատասխանէն առաջ , դա յն ըմբոն ելի
դա րձնելո ւ համար , անհրամեշտ է սակայն
(իմա' հեղինակի դի տան կի ւն էն)
ա շքէ
անցընել հաւաքական այդ պատմութիւնը
եւ ին քնա սահ մանո ւմըՀ. Ուրկէ՞ կու դայ
եւ ի՞նչ ոլորտներէ անցած է այսօր Ամե.
րիկա ապրող Հա յո ւն «էթնիք» որոշադը.
բումը : Կը տեսնուի , թէ ինչպէս
հսս'
փորձառութեան
մը
նկարագրութիւնը
կ՛՚ընկերակցի էութեան մը
սահմանումի
փորձին , կամ նոյնիսկ կը նոյնանա յ անոր
հետ-. Անգլերէն բառով' պէաք է վերակազմել Հ ա ւա քա կան ո ւթ ե ան մը ((.CultlWttl
patterns՝» ըսուածները : Որոնց մէջ կը
մտնեն հայ րւ/ա/ու ինքն ա ղի տա կց ո ւթի ւնը , տիպարային կաg ո ւթի ւնն երը եւ ան.
կէ րՒորԼ կեցվածքները, մաշոլմին դի
մացող արմէքներն ու հաւատալիքները :
Կրնայ հետաքրքրական ըլլալ թերեւս
այս ձեւով չարա դրուած <&Ար մա տ ախլում»
գլուխը, եթէ ընթերցողը զուտ ազդադըրական վերլուծումներ կակնկալէ : Տըւեալներն իսկ, որոնց վրայ
կր հիմնուի
հոս հեղինակը, ուղղագրական տարողու
թիւն ու նշանակութիւն ունին . պատմը.
ւած (հաւանաբար' երիղաղրուած) դրո
ւագներէ բաղկացած են ասոնք, ոտանալորներէ, նամակներէ ու հ արg ա ղր ո յցնե.
րէԿը գծեն ընդհանուր ծիրը, որուն
մէջ նկատի պիտի առնուի քիշ անդին
դրականութիւնը-.
Բայց քանի որ դրա
կանութեան մը վերլուծումը շի կրնար
լրջօրէն
սահմանափակուիլ
ազգագրու
թեան սահմաններէն ներս, Մ- Պետրոս
եան կընդունի որ ամէն մէկ գրող կը ներ
կայացնէ ամերիկահայ փորձառութեան
բարդ ու բազմադիմի հոգերանՈԼթիւնը ,
իր տարրեր եր ե ս ա կն եր ո վ : Ամէն մէ կը կը
փորձէ անցեալին իմաստը վերաքաղել,
փնտռելով ^ապագային համար դործաղրելի» բարոյագիտութիւն մը , եւ ին շո լ
չէ' բարոյական մը (էջ 95) : Մէկ խօսքով'
« ethnie»ը պէա-ր ունի <<ethic»/՛ ■ Գրողն!, րը

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

ներուն

միջոցաւ ապահովուած համաներս : Գր ա կան ո ւթի ւնը կը դառ
նայ այսպէս' էթնիքական երեւոյթ*.
Այնքան ալ զարմանալփ չէ*. Ոլրիշ բան
ըրած ունէթնք ՝ երբ ամերիկեան ցեղայնութեան ՀՀ*ջա իԱ էն ու կաղապարներէն
ամբողջովին անկախ' Աարոյեանը կը գար^խնէինք ազգային գրող ել ազգային հե
րոս՝ կամ երբ Աասունցի Գաւիթին մէջ
կը փնտռէինք ազգային յատկանիշներու
խտացումը յ
Ինչ որ աւելի պիտի զարմացնէր մեզ
թերեւս
Ափիւռքի հայալեզու գրակա
նութեան ամբողջական անգիտացումն է
այս հեղինակին I) ♦ Պետրոսեանի
կո ղմէ :
Բտյց ա յգ անգի տաց ո ւմը չեմ ու
զեր առայմմ'
խնդրոյ առարկայ
կամ
մատի փաթթոց դարձնել*. Ի վերջոյ' I՛!՛
նիւթին ընտրութիւնը կը պատկանի հեղի
նա
որ իր նիւթին հե տ՝ կը սահ մանէ
իր քննարկման առարկան*. Ո ւր ի շ հարց
թէ է թ ՛՛իք կամ ցեղային ստորոգութիւններու գեր ա կշռո ւթեան հետե ւանքն է ա յգ
անգիտացումը*. թարմանա լի հետեւանք՝
պիտի ըսուի :
Շ ա տ բնական ընդհակա
ռակը .
ՀՀցեղա յն ո լթիւե»ը
ամ եր ի կե ան
աշխարհին հրամցուցած եւ թոյլատրած
կաղապարն է *. Ե Լ- քորն ի որ կա՛յ ցեղայնութիւնը՝ թնչ պէտք կայ լեզուի *. Աւելորդ
րեռ մըն է :
՛Հա տորի էոգրին վերար տադրուած է
վահէ Օշականի
կարծիքը
այս գրրթ*
մասին» (^Հեղինակը յաջողած է առաջին
անգամ րէէաէո վ ա մերի կա հ այո ւթ ե ան յա
տուկ
գրականութեան մը ել դր ա կան
դի տա կց ո ւթե ան
մը
յգաԱմր բանաձևլել..., Նոր էջ մը կը բանայ Ամերիկայի
Հայոց ինքնահասկաց ողութեան եւ
հա
ւաքական
գիտակցութեան
■քէջ» (8):
Այգ նոր էջը բացուած էր վաթսունական
թուականներուն՝ ամերիկեան սահման
ներուն մէջ էթնիքակ ան ո ւթե ան
վերարմեւոբումով։
Ա* ♦ Պետրոսեան
ա յ ս ծիր ին մէջ
փթթող գիտակցութիւնը պար
ղապէս կր վաւերացնէ՝ անոր վրայ գրոչ~
մելով դի Արականութեան ^խի՚րԸ* Ափիւ-Ո.քի պատմութիւնը
ԴրոգԸ նկատի պիտի
առնէ հաւանաբար օր մը'
mju վերարմեւորումին հետեւանքները*. Մինչ այդ՝
կ^ուզէի հարց տալ վահէ Օշա կանին ՝ թէ
թնչ է ամերիկեան վեր ա րմեւոր մտն եւ
ստորոգութիւններուն համաձայն վերածընած գի տա կց ո ւթեան մր խո ր նշանակու
թիւնը ՝ երր անոր դր ա կան ու գի տա կան

վաւերացումը բացարձակապէս ո լ կ} են
թադրեմ կամովիէր կզանգիտանայ Ափիւռքի
հայալեզու գր ա կան ո ւթի ւնը y որուն
լաւագոյն ներկայացուցիչները հաւանա
բար բաւակաԱ հ,էթնիք^ հանգամանք ալ
ոլիտի չունենային իր ա ւքին , եթէ ճան չ„
նար զանոնք *
Ամէն պարագայի մէ£ Ա »
Պետրոս
եանի սահմանած ծիրը մեծամասնութեան
լեղուով գրող հ ե ղին ա կն եր է բա զկաg ած
է 1 Հեղինակներէ որոնք յա ռաջա դո ւն է'
կը պատկանին
սակայն փոքրամասնու
թեան մը՝ ոլ իրենց մորթին վրայ՝
իրենց ^գեն^երուն մէջ՝
կ ամ չեմ դի տեր
լը >
kc կրե^ ա յգ փ ոքը ամա սն ո ւթ ե ան
Հետքերն ու նշանները *. Ուրեմն հ.էթնթք»
թէ <ձ’ի ո քր ա ձ ut սնս, !լա1ր1յ» դր ո, կան // ւթ ի ւն :
Կա՞յ տարրեր ութիլ՚ե մը,

"

(1) Margaret Bedrossian, The Magical
Pinering, Culture and the Imagination
in
Armenian / American Literature,
Wayne State University Press, 1991, 249 էջ :
(2) Այս հեղինակը քանի մը վէպեր ունի,
Mimi, New-York 1957, The
Best
and
ITorst of Times, 1961 (?), The Gâte, NewYork, 1965.
(3) Վիպագիր մըն է նոյնպէս:
Ունի
ինծի ծանօթ երկու վէպեր, Wine for the
Living, New-York, 1956, ու Faraway the
Spring, New-York, 1952. Վերջինին մէջ'
կը պատմէ Պոսթըկ հաստատուած հայ
գաղթականի մը պատմութիւնը:
(4) Աոնրէւսլ հաստատուած պոլսահայ
հեղինակ, որ սկսաւ
անգլերէն ցրել
(Thomas անոլնուի ինքնակենսագրական
գործ մը , 1970) , ու վերջերս հրատարակեց
Un été sans aube
վերնագրով ստուար
վէպ մը, ֆրանսերէն լեգուով, որ կը
պատմէ Եղեոնը, Քսւչայի Un poignard
dans le jardin վէպին մօտիկ ձեւով մը,
հրապարակային յաջողութիւն գտնելու
սահմանուած :
(5) Որմէ նկատի աոնոլած է մէկ գործ'
Fixed Movements : A Portion from our
Past, San Fransisco, 1986:
(6) Շարադրանքին մէջ երեւցող ցան.
ցաւլ էջադրական նշումները կը յղուին
հոս Ա . Պետրոսեանի հատորին :
(7) Կրնայի տասնեակներով յղումներ
կատարել , պարզելու համար թէ ինչպէ'ս
կը գործէ ցեղայնութեան ստորոգութիւ.
նը, ինչպէ'ս կը պարսւադրէ ինքզինք,
ինչպՍս կը պատրաստէ
մտածողա_
թեան նախագիծը : Ա •
Պետրոսեանի
մասնագիտութիւնն է այդ գրականու.
թիւնը : Ահաւասիկ երկու օրինակներ •
M. Novak, The Rise of the Unmeltebable
Ethnies («Հնոցին մէջ չհալող ցեղայնութիւններու վերելքը»), Նիւ-Եորք, 1971:
W. Sollers, Beyond Ethnicity. Consent and
Descent in American Culture, («Տեղայնու.

թենէն անդին • • Համալրում եւ ժաոան.
գութիւն ամերիկեան մշակոյթին մէջ») ,
Նիւ-Եորք, 1986, երկուքն ալ օգտագործըււսծ Ա • Պետրոսեանին կողմէ : Այս վեր
ջին փորձագրութեան թեմաներէն մէկն
է՝ ցեղայնութեան աոաջնակարգ նշանա
կութիւնը ստեղծագործութեան մարգէն
ներս : Ա • Պետրոսեան այս թեմային եւ
այս հատորին կը յղուի, էջ 233, ծան- 12,
Արշիլ Կորքիին նուիրուած ուսումնասի.
րութեան մէջ , ու կը հասնի հոս անսպասե
լի Սշմարտութիւններու, որոնք նախ գխեքը Էէ զարմացնեն -«Ոեւով մը, Կռրքիին
արուեստը (Փոքր Ահերին} ազատագրու
թիւնը !լ արտայայտէ , բան մը որ .- չես
՚ւ1՚ տեր թնչ բաիրտի խա ղո րէ — աւ եթ, լաւ
կատարուեցաւ Ամերիկայի'
հակադրութիւններու եւ հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ո լ
երկ.
րին մէջ» , էջ 223 : Այս հետաքրքակւսն նը.

շումը կը զանցէ ամերիկեան ցեզայնութեան սահմանները :
Ստեղծագործական
ուժերու ազատագրումը կը կատարուի
օտարութեան մէջ , չէր կրնար կատարուիլ
այլուր : Հետաքրքրական է դիտել Որ Մ •
Պետրոսեան այդ եզրակացութեան կը
հասնի րնականօրէն, աոանց անդրադառ
նալու երեւոյթին ունեցած խորագոյն նըշանակութեան, եւ ուրեմն զայն նկատելով
«թախտի խաղ» :
(8) Անգլերէնէ կը թարգմանեմ : Եթէ
Վ-Օշակաց այս տողերը հայերէն գրած է
(ես չեմ տեսած) , ներողութիւն կը խընդըեմ իրմէ եւ ընթերցողէն :

Fonds A.R.A.M

<ՅԱՈ-ԱՋ

Էջ 4, Կիրակ՛ի Փետրուար 7, 1993

Մ Ի Տ 'fi

ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ
ՀՆԱՐԱՆՈԻԹԻՒՆԸ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՎՈՎՈԻՄ
(ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ - ՀԱՅԱԴԷՏ
ՍՈԻՐԷՆ ԵՐԵՄԵԱՆԻ
ԼՈՒՍԱՒՈՐ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ)

1992 թ • Դեկտեմբերի 11-13
Պելմիայու.մ ՝ Լլ՚է^լ՛ < ամալսարանի նախաձեռ
նութեամբ կայացաւ, երամչտա կան հնա
բան ո t-թ եան միջաղդային դիտամողովը՝
ո ր բ իր մԷԼ ընդդր կել կր աշխարհի ամենաճանա չո ւած դի ա ա կան հ ա ս տա տո ւթի ւեների եւ կենտրոնների ներկայացուցիչ
ներին •
Դմուար է գերագնահատել այս դիւոամոդովի կարեւորութիւնը
եւ նրա հան
դէպ g ո ւց ա րեր ո ւաե հետաքրքրութիւնը
մ ա սնադկտների եւ արուեստի
պա տմ ո ւթե ան սիրահարների կողմից :

Ջր որ երամշտա կան

հնաբանութիւ
նը սլա տմական արուեստագիտութեան մի
նոր ճիւղ կ , որ ը կո չո ւած կ մի նոր տե
սան կիւնիg
լուսաբանել մարդկութեան
դեղադի տա կան հեռաւոր անցեալի պատ
մական ՛էջերը։ Արամշտական հնաբանու
թիւնը չի սահմանափակում իրեն՝ օգտա
գործելով հնարաւորին
տարբեր հետազօտական

լափո՚Լ ամենա
մեթոտները*.

]1ւրաքանչիւր եր ամշտա - հնաբանական
սկղխե աղբիւր ո ւս ո ւմնա սիր ւո ւմ կ բազմա
կողմանի օրէն՝ է/խփ դա պեղուած
հնա
գիտական նիւթ {նուագարաններ ՝
երա
մի շտներ պատկերող բարձրաքանդակներ ՝
մանր անկարներ կամ այէ
պատկերներ)
կամ կ լ ոթեւիg է դրական ՝ բանաւո ր ել
այլ

:

Այստեղ իրար օգնութեան են 7ա///ս երամշտութիւնը եւ հն ա դի տ ո ւթի ւն ը ՝ ազդա գրագիտութիւնը եւ պատմական լեղ.
ւաբանո ւթիւնը ՝ դիցաբանութիւնը՝
ա.
ռա ս պ ելարան ո ւթի ւն ը ՝ բան ա ս իր ո ւթի ւն ը ՝
բնդհ ան ո ւր ար ո ւե ս տա դի տո ւթիւնր և շատ
ուրիշ դիտական առարկաներ յ
Ան շուշտ՝ հնաբան երամշտագկտը չի
կարող ամենադէտ լինել ,
սա կա լն նա
պարտաւոր կ վերոյիշեալ առարկաներին
տիր ա պե տ ել ա յն ծա ւա լո վ ՝ որքան պա
հանջում է ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւո ղ առարկան :
Ն ւ դս լ3^ սլա տճա ոն եր ից մէկն կլ դա է )
որ այսօր ամբողջ ա շխարհ ո ւմ նման հնաբան-երամշտադկտների թիլը շատ չկ :
Այդ առումով նշանակելի կարելի
է
համարել այյյ փաստը՝ որ Պ'ելմիայի միջաղդային
երամշտա-հնաբանա կան
դ[ւտամողովին հանդէս եկաւ նաեւ Հ այաստանը։ Տողերիս հեղինակի կոդմից ներ
կայացուեր ԼոււԼրի թանգարանում դտնըւող 1Լանայ լճի մօտերքում
պեղուած
մի երամիշտ պատկերող պռոնղկ արձանիկի ԼԲ- հ աղարամեա կ
fi • Ա • ) գի տական մեկնաբանութիւնը։
Աւելի քան հարիւր
տարի գտնուելով
Լուվրում ՝
այդ արձանիկը զարմանալիօրկն չկր գրաւել
մասնագէտների յա
տուկ ուշադրութիւնը՝ չնայած ա յն բա
նին որ նա իր տեսա կով միակ ՝ երամի շտ
պատկերող նմոյշն է՝ որը հասել կ մեզ
այդքան վաղ մա մանա կա շրջանիg :
Զեմ
կանգ առնի տյդ զեկուցման բովանդակու
թեան վրայ՝ քանի որ այդ զեկուցումը
մատչելի ձեւով արդէն ներկայացուէլ
է
1992 թ* Յունուարի 5-^ «Տառաջ - Միտք
եւ Ար ո լեսածում : Այդ յօդուածը արտա
տպուեր ամերիկահայ Հայր ենիքքչ թեր
թում (30. 01- 92) ել հ ամառօտ ձեւով
ներկա յացուեց
Հ&Ազա տո ւթիւնյչ ռատիօկայան ի հա յկական խմրագր ո ւթեան կորԼ“

մ1՚3 5
լ եր կա յա րուող

նիւթի եղրայանդումը
այն էր որ այդ «պռոնղկ երամիշտը» իր
րո լո ր յա տ կանի շն եր ո վ ապացուցում
է
իր կապը հայկական մշակոյթի
դրսեւորում է հայ մողովրդական
երա
մի շտին բնորոշող առանձնայա տկո ւթի՛ն
ները՝ որոնք անցնելով հ աղարամեա խե
րը՝ ղար մանալիօր կն պահպանել են աւանղ ութիւն ը մինչ օրերս յ
Imprlmô sur les

Այս փաստը նոյնպէս անուղղակի ձեւով կարող կ ցոյց տալ որ ՝ աւելի ուշ
մամանա կա շրջանո ւմ ՝
հ՛այ կա կան
լեռ
նաշխարհի
տար ածքո ւմ կա ղմա ւոր ո ւած
Ուր տրտու Պ ե տ ո ւթի ւնը ՝ որը Բիայնա կր
կո չւում {վանի թագաւորութիւն) տեղածին հայ մողովրդի
պատմութեան մէջ
միայն հերթական փուլ կ հանդիսացել*.
Թէեւ բաւականաչափ երկարատեւ :
(մւ_ում կր որ բեր ո ւած փաստերը բաւա
կանաչափ
համոզի՛չ էին ի"կ
դի տուող
նիւթը բազմակողմանի
ներկայացուած։
Աակայն տեգից վեր կացալ
զերմ՛ան
յայտնի
հն արան-եր ա մ շտ ա դկ տ Վերնէր
Պախմանը՝ որը «Պ ա տ կեր ա զա ր դ երամրշ֊
տական պատմութիւնդ բաղմ ահա տորեակի հեղին ակն է :
- Ին չո*լ կք դուք այդ արձանիկը հայ
կական անուանում եւ ոչ թկ
օրինակ ՝
փ ռի լգի ա կան : Ջր Որ այդ բոլոր յա սլ
կանի շն երը կարող կին բնորոշ լէ՚նել նաեւ
փռիւդիական
մշակոյթին։

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ծնծղաներ արտադրելու
աւանդութիւն՛ը
ընդօրին ա կելու հ եռա ւո ր Զինա ս տանկն ՝
քանի որ մենք ունենք Երեւանի
պատ
մական թանգարանում սլա հ պան ո ւած եւ
համարեա մամանա կա կից տեսք ունեցող
հրաշալի ծնծղաներ ՝ որոնք պատկանում
են ուրարտական

շրջանին {կարմիր րը-

ղին » Ս'եւեդ ու _ Ա ա լաթի ան ՝ Հա յա դու եւ
ուրիշները} ;
Ւնչպկս տեսնում
ենք՝
հայագէտը՝
մասնակցելով նման դի տամ ո զովն եր ին ՝
ոչ միայն ճ շմար տաgիօր կն պէտք կ ներ
կայացնի մեր մշակոյթի պատմութիւնը
{որը հասկանալի կ որ անրաման է հԱ/յ
մողովրդի պատմութիւնից) ՝ այլնաև դէմ
դուրս դայ բոլոր
տեսակի
պա տմտգի
տական շեղումների ՝ անդամ եթէ նրանք
առաջին հայեացքից
անմեղ երեւան*.
Իտալիա յի
ներկա յա g ույ/՚Լ
Ւոնա Աւնկուրիանուն առաջարկելով ճեմպա լօ նուագարանի զարգացման
պատ
մութեան իր վարկածը՝ խօսքերի արան
քում նշեց որ պարսկական սանթուր նըւա դաբանը չինական ծա դում ունի ։
0ր/>ն ակ ՝

Հարցրեցի ՝ թէ այդ ո°ր աղբիւրներն են
տեղեկացնում այն մասին 11ր հայ-իբանա
կան {այլ ոչ թկ պարսկական) սանթուր
նուագարանը
ունի
չինական ծագում ։
Զէ՞ որ դա հակասում կ պատմական ըսկըղբնաղրիւրների տուեալներին եւ
տրրամարանութեան ը առհասարակ։
Պարղուեց որ զեկուց ողը օդտուել
կ
երկրորդական ա ղբիւրներիg ՝ չենթարկե
լով նրանք սովորական
աղբիւրադի տա
կան վերլուծմանը*. Աա պատահական չէ՝
քանի որ որոշակի պատմաբանական ումեր կան՝ որոնց նպատակն է հայկական
լեռնաշխարհի մշակոյթի
մէջ դտնել եթէ ՈՀ. թուրքական ՝ ապա նրանց կողմից
ներմոլծուած մոնղոլական կամ չինական
մշակոյթներ ի տարրեր։
Նոյն ՝ չինական ծագումը վերադրում
են նաեւ աշխարհահռչակ նուադախմբա
յին ծնծղաներին ՝ որոնք ար տա դր ւո ւմ են
հայ տոհմական վարպետների' Հկիլճե ան
ների կողմից։ կարծես թկ իրե՛նք Զիէ
ճեաններն
էլ՝ կորցնելով
պատմական
թելը՝ չեն առար կում այդ վարկածին։
Աակայն՝ հարց է ծագում' թն չ կարիք
ունկին հայ
տոհմական
վարպետները
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նման ցեղերի մշակոյթներն են, /;լ
շրջանակները արդէն հասնում էՀ,
Հայաստան։
Տ իա ման տին
13աաս,սիսւ
նեց որ , ըստ երեւոյթին տյղպէ,,
(

լուր ՝ է ♦ դար fi -Ա-):
վերա դաոնա լով Լիէմի դի աա մ ո դովին ՝
հարկ է նշել որ ախ կազմակերպուած էր
շատ բարձր մակարդակով։ Ամէն
ին՛չ
արուած էր այդ գի տամ ո զովը տր դի ՛նա
ւէ տ անցկացնելու համար։
Մասնակից
ները տեղաւորուած էին Լի կմիg ոչ հեռու
գտնուող
ՆԼեմիմոն հանգստավայրում ՝
մի հնաւուրց հրաշավեղ դղեակում ՝ որի
սրահ ո ւմ եւ անգ էին կացւում
գիտա
կան
նիստեր ր։ Ոոքթկյլ - պառը սպա
սարկում էր մինչ ուշ դի շեր ՝ որտեղ նիս
տերից եւ քննարկումներից յետոյ անդամ
շար ո ւնա կլում էին բանա վկճերր եւ կար
ծիքների
փ ո խ ան ա կո ւթի ւնն եր ը *.
Աակայն ամևնա թէմ ր անա վկ ճերր չ կ ին
խտխտում ախ բարեկամական եւ ջերմ
մթնոլորտը՝ որը տիրում կր ամբողջ դիտամողովի րնթացքում ;
Միայն մէկ անգամ ՝ երր ս կղրո ւնքա յթւ
րանավ կճի մէջ
ես անգիջում դիրք էի
րոնել՝ մա սն ա կիցն երիg մ կ կր կատակով
զգուշացրեց
բն գդի մախօսն եր ին որ չի
բացառ ւո ւմ որ գործը հասնի Հքա լա շն իքովծին ։ Աս մսլիտով պատասխանեցի որ
Հայերս աւելի հ ղօր գէնքով ենք գին ո ւաե'
գա պատմական
ճշմարտութիւնն կ՝ ի"կ

Գրե.
T*3
Առիթ ստեղծուեց մի աւելորդ անդամ
եւս յիչեցնել բոլորին որ դեռ հին Jn,֊~
նական պատմիչները ել յա տ կապէ ս
Ե՚դոկ 'Ոնի դա g ին {Դ * դար Ո *Ա*) նշել են
Հա յերի եւ Փ ռի ւդիաg ին երի ա զդա կց ա կան կապը ։ Ւնչ վեր աբեր ւո ւմ կ գիտուող
մամանա կա շրջանին ՝ ապա հարկ կ նշել
որ Փռիւգիացիները դտնւում կին Փոքր
Ասիա յի արեւմտեան մասում ՝ իսկ վան այ
էճի եւ իր ըս բակից շրջաններում արդէն
գոյութիւն ունկին հայկական պետական
ել ցեղային կա գմա ւոր ո ւմն եր ը {հի թիթա
կան ա ղբի ւրն եր իg յա յտնի Հա յաստ - Աղ-

Իմ առս՛ջարկր եղաւ ,„ շիա, տան^
տանել թրակիա-փռիւդիական մշակ^^
շրջանակներում , քանի որ դրանք նՈյ[Լ

եԴՈԻԱՐԴ ԲԱՐՍեՂեԱՆ
հնաբան .. երաժշտագէտ.

եթէ
նա ոըոչ թերթեր ում կարդացել կ
զինուած Հայերի մասին՝ ապա դտ ա յն
մարդիկ են որոնղշ Արղ ա թ ո ւմ ել Հա յաստանի սահմաններում քւրենց կեանքն են
սլա հ պան ո ւմ ել իրենց ըն տանի քն երը ; Առիթ ստեղեուեց հակիրճ
ձեւով ներկա.
յ՚՚՚Յ^՚^Լ այս պատերազմի բուն պատճա
ռը , որ ը յ ցաւօք սրտի անդամ Լո ր ս տա
րի յետոյ , ոչ բոլորն են հասկացել ։
Էիտամողովը
սկսուեց
գերմանացի
գիտնականների ա ռաջար կո ւթիւն ո վ ,
որոնք ներկա յացրեցին
«.Եւրոպական նա
խագիծ՜» կոչուող իրենց ծրագիրը : Առա.
9արկւում էր եւրոպական բոլոր հնարաներամչտաղէ տներին , իրենց աշխատանք
ներում կենտրոնանալ առաջին
հերթին
եւրոպական
նիւթերի վրա լ՛.
Այդ առաջարկը մի անգամից ձնեց մի
քանի հարցեր , որոնցից առաջինը այն էր
թէ
ևա[՚^լե է սահմանաւիակուել
ի նիւթի վրայ , քանի որ «ե ւր ո սլա կան»
կոչուող մշակոյթի հետքերը տարածուած
են իրենց ա կո ւն քն եր ո վ'
Հնդկաստանից
մխւչեւ Իռլանտա եւ ան զամ Ամերիկա :
Դմուար էր ենթադրել որ գերմանացի
անուանի մասնագէտները ('Լերնէր Պտխ.
մանը, Իլէն Հիքմանը, Ալեքսանտէր Հոյս.
լէրր եւ Գլաուս-Փետեր Կոխը՛} չէին գի
տակցում
գիտուող հարցի
սահմանա.
փակման թերութիւնները., fin լցէ ել չի
բացառւում ա յն հանգամանքը, Որ տըլ.
եալ դէպքում ինչ-ոը չափով տուրք
էր
տրուել «Միացեալ Եւրոսլա»
գերմանա
կան կառավարութեան ծրագրին :
Վեր
ջապէս Ալեքսանտէր Հոյսլիրը աշխատեց
բացատրել որ առայմմ, խօսքը դնում է
միայն հնագիտական նիւթերի կուտակ
ման մասին եւ ոչ թէ գիտական եղրայան
գումն երի : Բոլոր
դէպքում այդ հարցր
մնաց րտց :

Մ/' տյլ առաջարկով

հանդէս
եկաւ
Աումանիայում բացուած թրակիագիտոլ.
թեան
Հիմնաբկի հին ն ո ւա զաբանն եր ի
բամնի աշխատակից Աալիանա Տիաման.
տին , որը յայտարարեց
որ իրենց բա.
մինը կարիք ունի մեր բոլորի,, համա,
գործակցութեան ել հրալիիեց տեղեակ
պահել մեր այն րո լոր
աշխատանքների
մասին որոնք կապուած են թրակի ական
արուեստի հետ։ Պէտք է ասել որ իրենք
համարում են այգ
արուեստի մառանդորդներին բոլոր մ ո ղո վո ւրդն եր ը որոնք
տարածուած են Յունաստանից
մինչեւ
Կարսլատեան լեռներ ը Ալկրան իայո ւմ :
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ՍՀմՒ րն1լան ՒԲենՅ հետաԲԲԲԲոլթես,յք
Աերնէր Պ ւսխմանի եւ. Աէեքսանսէկր չ^ո
L^rb
դար անների Ոէ
սումնաս իրու-թ1"-նն[եր ը : Տ)րանսոլհէ.
րին ՀոմսՀեշնէրը եւ պելմիտցի Ա

նի Վտնտէվիվէրր խոսեցին արեւմ,
Եւրոպայում աւանդական , քե րամէք
փորների վերի մասին :
Հնագոյն նուագարանները, իբրեւ ըս,
կըզբեական , պարզունակ գաղափարախ.
սութեան
«հնչեղ խորհրդանիշ» ներկս,,
յացրեցին Արա Դեմիրխանեանը հայկա
կան Ակադեմիայի արուեստի ին„տլ,տոլ
տից եւ !չնն Պաքլէյը 'Բէմպրիճից
խատէուշ Աալինովսքին
ել Տոր„տա
Պոպլավսքան Լեհաստան ից , Վերս,
տիան կուսաստանից , խօսեց ին ղարդէ.
ղէնի ձեւով պատրաստուած հին սլաս,,
նական
րսմոմների եւ զանգակների ե/ւ.
սա կան նշանակութեան մասին,
Կենտրոնական
Աահարայի հին Լրա.
մրշտական աւանդութիւնների մասին իւօ.
սեզ փրանսիացի փան-Լու
Տկա-իզգրիւսդի Աեմոն Մ էյլս՚նը՝ յենուե.
լով հնագիտական
յայտնի աղբիլրնելվ
տուեախեր ին ՝ եկել կր այն
եղրայանղ.
ման՝ որ թէք նուադուող սրինւլներր ա.
ւե/վւ հին են՝ քան' a flûte traverserը։
Ա տա ս ի կո վա - Ա տուկս վս կ ա յան Սր.
լա քիայի g եւ դասիա Լունտը էու{տի
ներկայագ րեց ին քերամիք սո լլիչները}
որոնք շա տ բնորոշ էին տեղական մ
կոյթների համար։
Աս տիճան աբար պարզւում կին Աահարա
անապատից մինչեւ
Ա՚֊րալեան լեռներ^
գտնուող տարածքի հնադար'եան երա՚Ւըշ
տակտն մշա կո յ թի ռրուադծերը։
Դի տամո ղո վի
ա ւար տին եզր ա փակիչ
խօսքով հանդկս եկ աւ Լի էմի
համալսա
րանի ն ա խ ա սլա տմո ւթե ան ամպիոնի իս-

lrbl փրոֆ * Մարսկլ Օթթը :
Շնորհ աւորելով

րո լո ր

մա սն ա կքւվեհ-

րին եւ կազմակերպիչներին այս դհտա՛
մողովի յաջողաւարտի կապակցութեամբ
Մ արսկլ Օթթը նշեց դի տամողովի բարդ
մակարդակը եւ լայն աշխարհադրութէւ*
նը :
Հտճելի ան ակն կա է կր յ [Լստ
ախ որ սլա տ շաճ մա կարդա կուի հանդէս եկաւ այս դի տամողովին հայկական երամըշտական հն արան ո ւթի ւնը :
Դա մելք համար
րարս
րմասա
անալի չէր քռ/նի
սր լլա
որ մենք արդէն ունէինք ոչ պակաս մա
կարդակով 1986 թ * Հայաստանում անձ
կացուած՝ \Համամիութենական հնաբաներամշտ ա դի տո ւթ եան Ա .
Դիտամողսվէ
մի փորձ :
Պէտք է ասել
որ Պելմիտյի մի 9ւս զղ՛ա
յին Դի տամողովի
մասնակցութիւնը ո՛
րոշակի ծախքերի հետ էր կապուած եւ
տողերի ս հեղինակի մասնակցութիւնը
րող էր հ արցականի տակ Ա՛նել , քան[' "[
վերջին ա շխա տանքխեր ր կատարւոլմ
Փարիզում *.
Ւարեբախտաբար ՝ ա յս հարց ին ըմբրւնու’
մով մօտեց ալ Հ Բ -Ը-Մ -ը, ծախքերէ՛ Mb
մասը վերցնելով իրեն փրայ*
Տողերիս հեղին ա կը 1993 թ>
հրաւէր է ստացել մասնակցել Պ"լիսՈ^
Աին ան համալսարանի
Աձնատոխան ոԼ
սոլ-մնասիրութեան ֆրանսական Հիմն"1!1
կի ծւ վերմանական հնագիտական Հիե
նարկի կողմից կազմակերպուող մ[ւ /,և
ըիշ միջա զդա յին դի տամողովի *. Այս
դամ դի տամողովի թեման է
եւ անատոլեան եր ամշտա կան

մչ,ս^1 J

թր» ։
Պատկերացնո^ւմ էք թկ հայ

դքտ^

կանի բացակայութիւնը ինչպիսի
կր ւոս.
պատմա-մշակութային ^1
րարներին
Օոյս յայտնենք որ այս անդամ եւս հ
յերի մւս սն ա կց ո ւթի ւնը ս/եղի կ
լ
եւ նոր էջեր կը լուսաբանուեն միխ՚Ղ^
յին գիտական ասսլարկզում ։
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Il s’agit d’une question morale par ex
cellence; pourtant, elle a le curieux désa
vantage d’en appeler à une réponse né
cessairement immorale
c’est-à-dire ins
crite dans le domaine de la vanité,
de
1 orgueil, soit encore de la parure et de la
parade. Du point de vue de la morale,
la science ne se différencie pas des arts et
cet ensemble,
sous
l’apparence de da
beauté, entretient en tant que parure et
parade un rapport fondamental au man
que, au défaut qui ressortit, chez Rous
seau, à la difformité tant physique qu’in
tellectuelle, communicationnelle ou spa
tiale. Cette question terrible de la mora
lité ou du bien des sciences s’avère ellemême monstrueuse,
Rousseau n’aurait
jamais du y répondre, c’est à cause d’elle
quil a connu la célébrité et, du même
f°up, sa perte, qu’il se trouve jeté dans
® «gouffre de misères» (1). S’il est vrai,
ainsi que l’a souligné Derrida à propos de
sut, que toute la philosophie s’en prend
® «parergon»,
il reste que Rousseau
°pere un déplacement particulier en assi
milant les sciences à ce supplément ornemental, en les inscrivant dans le champ
u goût, dans le domaine de l’esthétique,
u vérité n’appartient
donc pas à la
science mais à la conscience, à la morale
qui se sous-tend d’une communication
aife car on rapport avec le corps nu,
a՝ec le monde visible à l’œil nu un monde
°u on sait, car on sait à quoi s’attendre,
n°u pas un monde idyllique mais
un
fconde sans illusion.
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de la science
comme parure
et parade
Un thème comme celui de «science et
conscience» qui anime encore le
débat
philosophique pose, de façon contempo
raine la question offerte aux philosophes
du XVIIIe par l’Académie de Dijon. En
1750, celle-ci lançait un concours sur la
question suivante: «Si le rétablissement
des Sciences et des Arts a contribué
à
épurer les mœurs»..
Jean-Jacques Rous
seau, on le sait, remporte le prix. Dès lors
que la question «science conscience» fait
encore sens, da réponse de Rousseau mé
rite peut-être aussi quelque attention.

— FAX : 48. 00. 06. 70 —

au courage et à la probité, habité par le
citoyen, le guerrier et le paysan, l’espace
de la séduction où demeurent les BeauxEsprits, les gens à la mode et l’opinion
publique. Si Rousseau ne veut pas plaire,
il veut néanmoins être compris. Citoyen,
il ne peut être barbare, comme le montre
l’un des manuscrits de la page titre où
l’auteur, après avoir signé
«Citoyen de
Genève», cite Ovide «on me tient pour
barbare parce
qu’on ne me comprend
pas».
Le Discours commence par une citation
d’Horace «Nous sommes abusés par l’ap
parence du bien». Rousseau va donc nous
montrer le vrai bien, hors de son appa
rence, hors du paraître. Il va dès lors
parler autrement, parler de /dans la vraie
langue, dénoncer l’éducation qui enseigne
par les vers l’oubli
de toute vertu (2),
l’oubli de la langue propre: Rousseau ne
privilégie pas seulement l’oral sur l’écrit,
il veut encore que la communication re
lève du performatif, que le discours soit
un acte. La langue propre est musclée, la
parole reflète le corps, la vraie commu
nication équivaut à la nudité, et l’avan
tage pour la communauté, c’est
que
chacun sait tout die suite à qui il a af
faire, il le
voit
«au premier
coup
d’œil» (3). A la langue propre, la vraie
communication, celle du corps sain et ro
buste, de l’homme actif, qui, par son ha
bit rustique
ose paraître
ce qu’il est,
Rousseau oppose le langage apprêté, du
courtisan qui, sous la dorure de sa pa
rure, cherche à éblouir (4) pour mieux
cacher sa difformité. Les manières ont
remplacé le geste, d’actif l’homme devient
passif, il n’ose plus paraître ce qu’il est,
il accepte d’être moulé (5).. Le luxe et les
arts, la parure, déforment le corps, le dé
vitalisent; moulé, l’homme devient aussi
moule, mollusque que le discours du meil
leur orateur ne suffirait
à ranimer :
«Toute l’éloquence de Démosthène ne
put jamais ranimer un corps que le luxe
et les Arts avaient enervé», écrit Rous
seau (6). La vérité n’appartient pas à la
science mais à la conscience, au langage
clair qui a encore un rapport au corps,
à la nudité. Au reste, tout beau discours
participe die cette
décadence sociale, y
compris celui qui recevra le prix de l’A
cadémie de Dijon. Le discours de Rous
seau dénonce la perversité de la culture
qui privilégie le talent au détriment de
l’utilité instaurant ainsi l’inégalité.
Le
discours, qui est apprécié en fonction du
talent de l’auteur, ne vaut donc rien face
à l’acte, à l’action de celui qui a fondé le
prix de l’Académie. Pour que le discours
de Rousseau puisse valoir quelque chose,
il faut dès lors, d’une part, que Rousseau

n’ait pas de talent, que ce discours soit
celui de l’homme moyen et c’est pour
quoi Rousseau écrit, à la fin du Discours:
«Pour nous, hommes vulgaires, à qui le
ciel n’a point départi die si grands talents
et qu’il
ne destine pas à tant de
gloire...» (7). D’autre part, il opère, dans
la dernière phrase de son Discours, un
déplacement qui seul lui permet de cau
tionner le texte du Discours, à savoir que
ce Discours, proféré par un homme vul
gaire et sans talent, n’est pas un dire mais
un faire: «sans envier la gloire de
ces
hommes célèbres qui s’immortalisent dans
la République des Lettres, tâchons
de
mettre entre eux et nous cette distinction
glorieuse qu’on remarquoit
jadis entre
deux grands Peuples; que l’un savoit bien
dire, et l’autre, bien faire» (8).
C’est
pourquoi encore, dans sa préface à Nar
cisse, en 1752, Rousseau, exposant à nou
veau le fond de son Discours, précise-t-il
que son langage est grossier, c’est-à-dire
qu’il a un sens, que île mot dit la chose
(«je continue d’appeler mes adversaires
mes adversaires»(9) au contraire du lan
gage poli engendrant des paroles incom
préhensibles et sans rapport avec le sens
commun, un «babil» (10)
qui ne fait
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virilité et de force les Romains ont banni
•>
la médecine (18). Il reprend ainsi un pas
sage des Essais de Montaigne, en y ap
portant un changement notable puisque
Montaigne précise
qu’on peut et doit
même se passer de médecins mais pas de
médecine (19). La médecine, dans la note
de Rousseau, se trouve sur le même plan
que l’éloquence écartée par les Athéniens
du temps de leur intégrité morale. Quel
ques paragraphes plus
haut,
Rousseau
évoque Démosthène (20) dont l’éloquence
arrive trop tard pour avoir un effet phar
maceutique, pour ranimer un peuple dé
vitalisé. Rousseau, par son discours pro
noncé à l’Académie, se présente dès lors
comme un médecin qui arriverait au mo
ment critique, avant la mort, après
la
santé.

DELIRE DE GRANDEUR :
LA FOLIE ET SON ESPACE

Rousseau, par son dire équivalent à un
laire, freine les effets de la contagion en
ranimant la

par
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qu’accentuer la babélisation stimulée par
les moyens de communication comme les
croisades, la navigation et le commerce
qui «ont entretenu et augmenté le dés
ordre» (11).

COMMUNICATION/CONTAGION :
ROUSSEAU MEDECIN

Rousseau, dans ce texte, doit beaucoup
à Montaigne, qu’il cite en note (12) pour
souligner que le vrai discours s’oppose
au spectacle donné par le bel esprit qui
fait «parade de son esprit et de son ca
quet» et provoque la dégénérescence de
l’homme en le contaminant (13).
Aussi
importe-t-il d’entrer
en
«défiance des
sciences» qui, telles les lettres «ne guéris
sent rien», ne sont rien du point de vue
de la vie (14). Les sciences et les arts,
résultats de l’oisiveté et du luxe,
ont
rendu le corps difforme et maladie d’une
maladie impossible à guérir.
Il «n’y a
plus de remède» (15), affirme Rousseau
qui voit les Académies et leurs fondateurs
comme un médecin capable d’amoindrir
les maux d’une société désormais incu
rable (16). La société semble agonisante
mais non morte sans quoi, le discours de
Rousseau, équivalent à l’action du fonda
teur de l’Académie, n’aurait aucun sens:
«je n’ignore pas que quand un homme est
mort il ne faut point appeler de méde
cins» (17) répond Rousseau aux objec
tions qui lui sont faites. Une société morte
et une société saine se passent toutes deux
de médecins
dont seule la société mala
dive, dégénérée, difforme et décadente a
besoin. Ce qui revient à dire que le dis
cours de Rousseau médecin n’a de place
et de sens que dans la société maladive à
laquelle il se réfère et s’adresse. Rousseau
signale en note que dans leur temps de

communication

c’est-à-dire

un rapport au réel qui a disparu dans la
société dégénérée des sciences et des arts.
Par son dire, Rousseau cherche à montrer
le monde tel qu’il est, c’est-à-dire à gué
rir la société de sa folie, de ses délires vi
suels.
En comparant le rôle des sciences et des
arts a celui de la lune sur les marées Rous
seau signale, en filigrane, d’une
part,
que la lumière de nos Lumières, comme
celle de la lune (21), n’est qu’un reflet,
un miroitement et, d’autre part que les
arts et les sciences sont d’objet des luna
tiques, des insensés, donc. Folie que l’in
vention technique fortifiera
implantera
et rendra même contagieuse.
L’écriture,
qu’à la suite de Platon, Rousseau associe
à la décadence, s’avère le medium de la
folie. A cause de ce dangereux «pharmakon», la rêverie et de délire ne sont plus
singuliers et passagers, ils se transmettent,
restent présents, marquent le réel s’y insi
nuent et prennent sa place (22). La conta
gion de la folie intrinsèque à la science et
aux arts s’avère fulgurante, il suffit de
penser la science et les arts pour être
d’emblée gagné par la folie..
Rousseau,
relatant les circonstances dans lesquelles
est né son Discours nous montre com
ment cette folie a pour cause l’écriture,
le journad imprimé. Se rendant à la prison
de Vincennes pour visiter Diderot il lit
tout en marchant, l’annonce du concours
dans le Mercure de France, il jette sur
une feuille ses premières idées et arrive
auprès de son ami «dans une agitation qui
tenait du délire». Cet instant de folie est
l’instant de sa perte (23) et Rousseau, qui
pourtant oublie toute chose une fois qu’il
l’a écrite,
ne peut oublier ce moment
d’«égarement».
Rousseau représente les sciences et les
arts dans un tableau particulier, un ta
bleau noir, comme l’humeur à l’origine de
la folie •) comme le ciel de la lune, comme
da couleur extrême du poison (24), source
des sciences et des arts. Comme la mort
aussi.
Il éteint les lumières du spectacle
théâtral qui annihile la vie en la proje
tant dans un espace illusoire, adimentant
un délire collectif. Rousseau préfère donc
l’autre tableau, celui des peuples
«pré
servés de cette contagion»
qui trouvent
leur bonheur dans la vertu les citoyens
rustiques dont l’idéal demeure le va-nu-
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pied du continent

américain (25),

en

somme tous ceux que les contaminés des
Lumières appellent
«Barbares», parce
qu’ils ne les comprennent pas, pas plus
qu’ils comprennent Rousseau.
Croire en la beauté de la science, consis
te à se laisser leurrer par les apparences,
à confondre le théâtre et la vie. La re
cherche scientifique constitue աւ «spec
tacle» et l’élan de la recherche s’avère
scandaleux en ce qu’il envahit les «régions
célestes»,
se compare à la course
du
Soleil, comme ces géants, ancêtres
de
l’androgyne aristophanien, que Zeus pu
nira. La science engendre mie espèce de
délire de grandeur, une façon dispropor
tionnée d’occuper l’espace,
de voir le
monde à une échelle irréelle,
de vivre
dans un espace anamorphique. La science
et les discours sur la science donnent lieu
à un espace
qui n’est plus celui, plane,
terrestre et terrien de l’humain, l’espace
de la morale mais qui est un espace pro
jeté, de façon concave ou convexe, suivant
une forme identique mais inversée,
en
accord avec la forme du délire, à savoir,
le gouffre [la misère de Jean-Jacques, le
geste du sultan Achmet (26)] ou la pyra
mide (l’escalade orgueilleuse des hommes
de sciences).
Les arts et les sciences instaurent un es
pace scandaleux, un espace monstrueux en
ce qu’ils mélangent les genres des dimen
sions, perturbent les limites des strates, fa
briquent un espace en trompe l’œil. Le ter
restre se prétend céleste, le pied ne me
sure plus, l’homme ne marche plus, il
tourne vertigineusement comme le soleil,
son mouvement est halluciné (27).
L’espace intérieur propre aux sciences
et aux arts ne s’avère pas moins scanda
leux, monstrueux ou illusoire que l’espace
extérieur. Dans toute l’œuvre de
Rous
seau, l’espace moral est extérieur et trouve
son modèle privilégié dans la place publi
que. En soi, l’intérieur se révèle déjà im
moral féminin. Aussi Rousseau
voit-il
—par les yeux du vertueux Romain Fabricius— la plus belle image de la mora
lité nécessairement située dans un décor
à l’air libre, sous le ciel et dans un rap
port à la terre: «le plus beau spectacle
qui ait jamais paru sous le ciel, l’Assem
blée de deux cent
hommes
vertueux,
dignes de commander à Rome et de gou
verner la terre» (28),. De même, à Lacé
démone, l’«,air» du pays «semble inspirer
la vertu» (29).
La fin du respect, l’anéantissement de la
vertu, se signale par un changement d’ar
chitecture, par l’apparition de la peinture
et de la statuaire. Le temple (de la vertu)
se transforme en théâtre (du crime) (30).
La décadence s’accompagne d’une façon
perverse et sacrilège d’occuper l’espace;
la façon d’habiter révèle le délire de gran
deur des hommes se prenant pour des
dieux. Et Rousseau lui-même, halluciné
en sa naïve jeunesse, n’a-t-il pas considéré
les
«maisons»
des «graves Ecrivains»
comme des sanctuaires avant d’être «guéri»
par la vision du réel (31) : Au temps du
bonheur humajn
d’avant
le progrès,
l’homme vivait dans une cabane, c’est-àdire, pour Rousseau, dans un habitat qui
n’est pas un intérieur mais seulement un
abri. Dans la cabane, l’homme ne cache
rien, le privé n’existe pas, aussi les dieux
cohabitent-ils avec lui (32). Avec la poli
tesse c’est-à-dire la surface brillante, po
lie de la polis athénienne transformée en
parure et parade, par les orateurs et les
philosophes, «l’élégance
des bâtiments»
répond «à celle du langage» (33). La re
présentation plastique et architectonique
reflète la construction de la langue, arts
et architectures sont mortifères,
comme
l’écriture.
Rousseau déteste
particulièrement le
marbre qui apparaît pour lui comme le
matériau de la corruption (34).. Les «mar
bres curieux» (35) d’Athènes ont remplacé
les monuments que sont les actions hé
roïques des Lacédémoniens et le comble
de la dépravation se signale par l’appari
tion de palais soutenant les vices sur des
«colonnes de marbre», «gravés sur des
chapitaux corinthiens» (36). Par cette pré
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cision donnée quant à l’ordre architecto
nique propre à la décadence, Rousseau
renforce, à travers cette image, le contenu
de son discours. D’une part, l’ordre corin
thien nous renvoie au luxe dès lors que,
pour les vitruviens du XVIIIe,
l’ordre
corinthien doit être réservé aux édifices
«nobles et splendides». D’autre part, et
plus profondément, l’ordre corinthien, à
travers la légende de Callimaque qui en
marque l’origine, nous ramène à la fémi
nité et à la mort. La forme
allongée de
la colonne et le décor végétal du chapi
teau trouvent leur source dans la silhouette
féminine, celle d’une vierge qui
tombe
malade et meurt et dont les objets. pla
cés dans un panier seront, au printemps,
entrelacés au feuillage de l’acanthe (37).
Le chapiteau corinthien, sous ses feuil
lages, garde la trace de la mort et, pour
cela-même il illustre parfaitement le pou
voir mortifère des arts et des sciences que
Rousseau dès le début du Discours, compare à des «guirlandes de fleurs sur les
chaînes de fer» (38)..
La soctété des sciences
et des
arts
s’avère une société pétrifiée, morte. L’ac
tion a cédé le pas à la fixité, à la rigidtié,
les veines du marbre sont comme le sang
figé, l’édifice de marbre est le tombeau
de la société. En outre, ainsi que l’a re
marqué Barbara Stafford, le décor et les
papiers marbrés servent, au XVIIIe, de
métaphore aux égarements de l’esprit, ou
au «psychisme liquéfié» prôné par la men
talité libertine (39). Aussi, en critiquant
l’utilisation du marbre dans la société des
arts et des sciences, Rousseau trouve-t-il
encore un moyen d’insister sur la folie de
la civilisation,.
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sciences il faut donc revenir aux élans
primaires, aux besoins. Rousseau distingue
ceux du corps et ceux de l’esprit, ceux
qui fondent la société et ceux qui <<en
font l’agrément» (45), en cachant les chaî
nes de fer sous les guirlandes de fleurs.
En favorisant l’apparence des vertus, ces
ornements que sont les arts et les sciences
affermissent le pouvoir en créant de nou
veaux besoins, c’est-à-dire de nouveaux
jougs. L’homme libre n’a besoin de rien,
il va tout nu, chasse et reste indomptable.
Il y a une violence intrinsèque au monde
humain; loin de l’éliminer, le monde
cultivé ne fait que la travestir. Aussi,
la violence guerrière, sauvage, franche,
du monde de la nudité sera-t-elle reprise
de façon perverse par la science et les
arts, engendrées par la superstition
et
l’avarice et fondées sur la haine, le men
songe, la flatterie (46).
Que nous dit Rousseau en démontrant
l’hétérogénéité irréductible des sciences
et de la morale, en déplaçant le domaine
de la vérité? Il nous montre qu’il n’y a
pas d’environnement innocent, que
les
arts et les sciences se révèlent les uns les
autres, qu’ils forment un ensemble reflé
tant l’état d’esprit, l’état de santé mental
d’une époque, et que celui-ci se transmet
par le choix d’une forme de communica
tion. par un type de discours. Du point de
vue de la conscience, la science frôle né
cessairement la folie, elle
fabrique un
réel qui ressortit
à l’illusion ou même
à l’hallucination. Ce que nous
signale
Rousseau, aujourd’hui encore, c’est que
les vérités des sciences, pour être belles,
n’en deviennent pas pour autant vraies
au regard de la grande question du bon
heur de l’humanité.

En condamnant les colonnes de marbre,
ce n’est pas seulement le marbre que vise
Rousseau mais encore la colonne, exem
plaire du «parergon», l’additif extérieur,
équivalent du cadre du tableau
ou des
vêtements des statues 1
d’une
dorure
comme parure (40). Les statues dans les
jardins, les tableaux dans les galeries of
frent aux enfants un modèle identificatoire délirant car irréel,
appartenant à
l’univers mythologique (41). En lui fai
sant perdre sa langue propre et en lui
proposant la folie de personnages irréels
pour modèle identificatoire.
la société
engendre chez l’enfant une vision dépra
vée, une représentation du monde ana
morphique. Dans ce Discours pénétré d’une
discrète
paronomase,
Rousseau
nous
avertit que l’enfant finira par préférer
le peintre au pain, les vers à la vérité et à
la vertu (42).
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(1) I.J. ROUSSEAU, Œuvres complètes,
Paris, Pléiade, է. III, notes et variantes,
p. 1237 : «Qu’est-ce que la célébrité : Voici
le malheureux ouvrage à qui je dois la
mienne. Il est certain que cette pièce qui
m'a valu un prix et qui m’a fait un nom,
est tout au plus médiocre, et j’ose ajouter
qu’elle est une des moindres de tout ce
recueil. Quel gouffre de misères
n’eut
point évité l’Auteur si ce premier
écrit
n’eut été receu que comme il méritait de
l’être».
(2) «.Vos enfants ignoreront leur propre
langue, mais ils en parleront d’autres qui
ne sont en usage nulle part:
ils sauront
composer des Vers qu’à peine ils pourront
comprendre....՛», Discours, p. 24.

L’UTILITE DU RIEN

Si Rousseau prône l’utile contre le ta
lent, il nous dit aussi qu’il n’y a rien
d’utile à part ce qui satisfait nos instncts
vitaux la survie. A l’oisiveté, image de la
mort il oppose les repos, la douce paresse
de celui qui n’a besoin de rien, l’homme
libre. Et c’est bien à une question de sur
vie que se rattache le texte de Rousseau,
texte utile dans cette société malade, Dis
cours qui est un faire et non un dire, un
faire voir..
Prométhée «cloué sur le Caucase» (43)
pour avoir perturbé le repos des hommes,
devient en quelque sorte le modèle néga
tif de Rousseau qui opère une inversion
spatiale de la montagne en se voyant jeté
dans un «gouffre de misère» où il est en
chaîné. Et c’est là qu’il touche au plus
près de la vérité, puisque le lieu même
de la vérité est, pour Rousseau, suivant
en cela Démocrite, le puits (44).
C’est en conséquence à l’échelle du réel
que Rousseau cherche à nous ramener,
à l’espace humain, celui de l’homme avec
les pieds sur terre, l’espace terrestre de
l’homme rustique. C’est encore pouquoi,
admettant
l’existence d’une poignée de
savants, il décrit ceux-ci comme des hom
mes qui marchent,
qui ont la force de
marcher seuls.
Pour le reste,
pour la société et la
conscience, qui n’ont rien à voir avec les

(3) Discours, p. 8: «L’homme de bien
est un athlète qui se plaît à combattre
nud... Avant que l’art eut façonné
nos
manières et appris à nos passions à parler
un langage apprêté,
nos mœurs étoient
rustiques, mais naturelles; et la différence
des procédés annonçoit au premier coup
d’œil celles des caractères. La nature hu
maine, au fond,
n’étoit pas meilleure;
mais les hommes trouvaient leur sécurité
dans la facilité de se pénétrer réciproque
ment, et cet avantage dont nous ne sen
tons plus le prix, leur épargnoit bien des
vices»..
(4) Ibid., p. 16: «il ne faut qu’examiner
de près la vanité et le néant de ces titres
orgueilleux qui nous éblouissent, et que
nous donnons si gratuitement aux connais
sances humaines».
(5) «c’est sous l’habit rustique d’un La
boureur, et non sous la dorure d’un Cour
tisan, qu’on trouvera la force et la vi
gueur du corps. La parure n’est pas moins
étrangère à la vertu qui est la force et la
vigueur de l’âme. L’homme de bien... mé
prise tous ces vils ornemens qui géneroient
l’usage de ses forces, et dont la plus part
n’ont été inventées que pour cacher quel
que difformité... il régne dans nos mœurs
une vile et trompeuse
uniformité,
et
tous les esprits semblent avoir été jettés
dans un même moule», Ibid., p. 8.

(8) Ibid., p. 30.
(9) Narcisse, Œuvres complètes pp՛
է. II, p. 960, note.

(10) Ibid., p. 969.
(11) Ibid. p. 964, note.
(12) Discours, p. 9; cf. MONTAI^
Essais, III viii., «De l’art de conférer»
(13) MONTAIGNE, Essais, III,
Paris, Gallimard, 1965, p. 186: «Commé
notre esprit se fortifie par la communia
tion des esprits vigoureux et réglés, il l|(
se peut dire combien il pedd et s’alà
tordit par le continuel commerce et fc
quentation que nous avons avec les esprit,
bas et maladifs. Il n’est contagion qai
s’épande comme celle-là».
(14) MONTAIGNE, Ibid... p. 190.
(15) ROUSSEAU, Observations (sur
réponse qui a été faite à son discours]
Op. cit. p. 56.
(16) Observations, p. 56.
(17) Lettre à l’abbé Raynal, Op. cit,
p. 33.
(18) Discours

p. 12.

(19) MONTAIGNE,
XXXVII, p. 546.

Essais,

1. ||

(20) Discours, p. 10.
(21) «L’élévation et l’abbaissement joui
nalier des eaux de l’Océan n’ont pas cl
plus régulièrement assujettis au cours J
l’Astre qui nous éclaire durant la nuit
que le sort des mœurs et de la probité «
progrès des sciences et des Arts», Ibid.
p. 10.
(22) «On n’avait point encore intcriti
l’art d’éterniser les extravagances de Fcs
prit humain. Mais grâce au caractères Ty
pographiques et à l’usage que nous en foi
sons, les. dangereuses reveries des Hobk.
et des Spinosas resteront à jamais». Ibid
p. 28.
(23) ROUSSEAU,
Confessions, Im
huitième, Pléiade, է. I, p. 351: «Je pri
un jour le Mercure de France et tout ci
marchant et le parcourant je tombai ffl
cette question proposée par TAcadémie i
Dijon... A l’instant de cette lecture jevi
un autre univers et je devins un autr
homme... Ce que je me rappelle bien dii
tinctement dans cette occasion c’est qu'on
vaut à Vincennes, j’étais dans une agite
tion qui tenait du délire... Tout le
de ma vie et de mes malheurs fu l’efl1
inévitable de cet instant
d’égarement1
L’«égaré», pour l’Encyclopédie de Diden
et d’Alembert est celui qui a perdu s®
chemin; il est aussi celui qui a quitté i
voie de la vertu, du devoir et de lu
gion...
(24) Discours, Rousseau
parlant
Constantinople, «azile des sciences e
arts», dit: «tout ce que la débauche
corruption ont de plus honteux; les
sons, les assassinats et les poisons de
noir».
(25) Rousseau cite encore

Montai^1

Discours, pp. 11-12.
(26) «Le sultan Achmet cédant aux ®
portunités de quelques prétendus genS ,
goût avait consentyi d’établir une Inipr‘
merie à Constantinople. Mais à
‘
presse fut-elle en train qu’on fut contre»^
de la détruire et d’en jetter les instruit"
dans un puits»

Discours, p. 28, note.

je։՛
(27) Discours, p. 6: «s’élancer Par
prit jusques dans les régions célestes, F“
courir à pas de Géant ainsi que Ie $°f
la vaste étendue de l’univers».
(28) Ibid., p. 15.

(6) Ibid.., p. 10.

(29) Discours, p. 13.

(7) Ibid., p. 30.

(30) Ibid.,

p. 10: «Rome,
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mple de Խ vertu devient le théâtre du
թէւ֊^յը , մար մնա ւոր ելուէ
օ տ ար ո ւթէ' ւն ր
>ոն ուր օտարին դի աա կր ո ւթի ւնր չկայ,
*հ երկայ ացն ելով տիր ուա՛ծը հոն ուր տի
րութեան ու տէր ա կա լո ւթե ան լա լա ղոյն
*^եւը , էաւաղ ոյն
տ՛էր ո լոզէն
«տիր ո ւած ո ւթէ ւնդ ը մոռացութեան մատ
նելն է • Ամբողջ հարրը զներսէն՝
մեծա
մասնական ու տիրող լեզուի մը փոքրաd ասն ական գործածութեան մը կարելիու
թիւնը հնարելդն կ (9) î Օրինակ ԱախըռՄազոխ մը {պոհեմ ծագումով վէկննացէ

crime(31) farcisse, op. cit., p. 962: «Toutes
les fois que je son8e ® mon ancienne siml'cité je ne Pu^s ni’empêchep d’en rire...
je regardais tous ces graves Ecrivains
comme des hommes modestes, sages ver
tueux irréprochables. Je me formais de
leur commerce des idées angéliques et je
n’aurais approché de la maison de l’un
d’eux que comme d’un sanctuaire. Enfin
je les ai vus; ce préjugé puérile s’est dis
sipé et c’est la seule erreur dont
ils
m’aient guéri {nous soulignons)..

եՐԿՈՒՈՐԵԱԿԻՆ

(32) Discours, ibid., p. 22: «Quand les
hommes innocents et vertueux aimaient
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à avoir les Dieux pour témoins de leurs
actions Us habitaient ensemble sous les
mêmes cabanes». Dans Z’Origine des lan-

»ues. la cabane ressort également comme
un espace primitif où régnent le silence
et l’inceste, un espace donc sans limites,
sans intériorité : «Les sauvages de l’Amé
rique» .
(33) Discours, p. 12.
(34) Discours, բ. 12.՜ «On y voyait de
toutes parts le marbre et la toile animés
par les mains des maîtres les plus habiles.
C’est d’Athènes que sont sortis ces ouvra
is surprenons qui serviront de modèles
dons tous les âges corrompus».

3. WTO WWI1 ’iPSIlfcP

(35) Ibid, p. 13.
(36) Ibid, p. 22.
(37) Sur l’interprétation de l’ordre co
rinthien du XVIe au XVIIIe siècle,
cf.
Erik FORSSMAN, Dorisch, Jonisch, Korinthisch. Studien über den Gebrauch der
Saulenordnungen in der Architektur des
16.-18. Jahrhunderts,
trad. portugaise,
Lisboa, Presença 1990; pp. 15;26 et 81-94.
(38) Discours, p. !..
(39) Barbara Maria STAFFORD, Body
1991,

Criticism, Cambridge, MIT Press,

pp. 199-209:
«Fluctuating and tinted
woues I suggest, icere the visual and non
discursive équivalents of mental errancy»
(p. 199)... «Copnversely, for the rational
liée of the Englightenmente, the picture
of unfocused ”madness” or aimless pandé
monium was incarnated by marbling... If
loquaciousness iras the disease of Logos,
then marbling
was the insanity of the
visual» (p. 205).

(40) Sur la colonne comme «parergon»,
cf. Jacques DERRIDA; La vérité en pein
ture Paris, Champs Flammarion,
PP- 62 et 67.

1978,

(41) Ibid., p. 25: «Nos jardins sont
ornés de statues et nos galeries de tableaux.
Que penseriez-vous que représentent ces
chefs-d’œuvres de l’art exposés à l’admira
tion publique? Les défenseurs de la pa
trie? ou ces hommes plus grands encore
K l ont enrichie par leur vertus? Non.
h sont les images de tous les égarements
du cœur et de la raison, tirées soigneuse
ment de l’ancienne mythologie et présen
tes de bonne heure à la curiosité de nos
vifans».

(42) Ibid., p. 26: «Nous avons des Phy
siciens, des Géomètres, des Chymistes,
es Astronomes՝ des Poetes, des Musi
ciens, des Peintres; nous n’avons plus de
Moyens; ou s’il nous en reste encore, dis
perses dans nos campagnes abandonnées,
S

indigens et méprisés. Tel
l état où sont réduits tels sont les sen-

rrnens qu obtiennent de nous ceux qui
pUs, donnent du pain, et qui donnent du
ait à nos enfans».
le^d^ ^*SC0urs’ P- lî. Rousseau compare
leu &rec au dieu égyptien Theuth.
Discours,
hord
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aSomm

Pour mourir attachés
u puits où la vérité s’est rei

(45) DiscoUrs, p. 6,.
(*> ^id., p. 17.
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Ի՞նչ է զփ ո քր ա մա սնա կանդ
թիւն մը (1):
<հէլ ^ԸԼ^ՕւԼ

Տալիքս

դրականու

Կութարի 1975-

էն LnJu րնծայած են 'Ոաֆքայէն նուիրւած հատոր մը , որուն ենթ աթոր ա դիրն կ'
«Pour une littérature mineure» (2) : Զաֆ
րան փոքրամասնութեան մը կր պա տկանկր , ^ւ
փոքրամասնական
դրականու
թիւն մր կը մշակէր , ա յն իմաստով նա իւ'
որ Փրակայէ մկջ ապրող Հրեայ մրն էր y
ու կը գրէր Փրակայէ զմեծ ամա սնա կանդ
լեզուն , ոչ թկ եէտէշը, ոչ թկ չեխեր կնր ՝ այլ գերմաներէնը*. Եէտէշը 'ք*ա ֆրայՒ նախնիքներուն լեզուն էր հաւանաբա ր ,
չեխերկնը դաւառի լեզուն էր {եւ անշուշտ
քաղաքի բնակիչներու մեծամա սն ո ւթեան
լեզուն} , նախորդ ս եր ո ւնդ է Հրեաներու
մայրենի լեզուն , իսկ գերմաներէնը' մայ
րաքաղաքի գերմանական փոքրամասնու
թեան եւ պե տա կան վարչութեան տիրող
լեզուն*. Այդ լեզուով գրելը կր նշանակկր
սկիզբէն bUk' «օտարդ լեզուով մը դրել,
թէեւ մայրենի : Օտարութիւն 1լ արտադ
րէ գերմաներէնը, ոչ թՒ որովհետեւ, փաֆ.
րայի նախնիքներուն լեզուն էէ, այլ Ղս՚.Ւ1
գործածողները կը կտրէ
շրջապատէն ,
եւ ինքն իսկ կտրուած
աշխարհէն (3) :

է դերմանալեզու

Երբ կը ո կոի գրել, փաֆքա կը կատա
րէ ուրեմն առաջին հերթին
իր
տ ըրամադրութեան տակ եղող լեզուներ ուն
միջել րն տր ո ւթի ւն մը •. Լե ղո լա կան ընդ
հանուր կացութիւնը շատ տարրեր է հե
տեւաբար' հայկական Սփիւռքի եւ մաս
նաւորաբար ւԼիացեալ-Նահանգներուն մէջ
տիրող կացութենէն, բայց ինչ որ կը հե
տաքրքրէ զիս հոս' «littérature mineure^
հարցն է :
Այս հարցին յատկացուած է
Տ ըլէօզ-Կաթարիի գրքին մէջ ի միջի այ
լոց' երրորդ
գլուխը, որ կը կոչուի'
«Qu’est-ce qu’une littérature mineure?»:
կ'րնկրկիմ յանկարծ թարգմանելու պար.
տականութեան առջեւ, որովհետեւ յրստակ է որ բա ռա խաղք՛ մր վրայ հիմնուած
է յղացական այս հնարքը՝.
Նախ եւ առաջ minoritaire բառը չեն
գործածեր հ ե ղին ա կն երը z Ւրենց դիտար
կած ու հետապնդած դրականութիւնը չի
պատկանիր փոքրամասնութեան մը, չի
սահմանուիք հաւանական ընթերցողներու
թիլով
կամ
անմիջական ընդունելութեամր-, Հակադարձաբար' Տըլէօզ h՛- 9՛ս
թար ի չեն խօսիր երբեք
«մեծամա սնո ւ.
թեան» մը մասին ,երբ կը սահմանեն տիրող
լեզուն -. Կ՛՚ըսեն langue majeure, եւ ո՛չ թէ
օրինակ langue de la majorité: «Majeure»
կր նշանակէ «առաջնակարգ» ,
իսկ mi
neure , "լ՛ ասոր հ ա կա ռա կն է , պիտի նըշանակէ հետեւաբար «երկրորդ կարգի ,
կրտսեր» :
Այս հակադրութիւնը իրե՛նք
չեն հնարեր : Կու գայ ան ուղղակի f-աֆ.
քայէն, որ ինքն իրեն համար' կը փորձէ
երբեմն յսաակացնել տարբերութիւնը^) :

Ահաւասիկ
հէմա
նախա դա ս ո ւթէ ւնը
"ր ֆրան սաղէ
մե կնա բանն ևր ո ւն մօտ'
littérature mineure յգարքը նը ոահմանկ .
«Une littérature mineure n’est pas celle
d’une langue mineure, plutôt celle qu’une
minorité fait dans une langue majeure»(5) ;
Թարգմանութեան
առաջին
փորձ մը'
«Կրտսեր {փոքրամասնական} դրականու
թիւն մը երկրորդական
կարգէ լեգո ւո վ
մը մշակուած ղ րա կանո ւթէւնը
չէ, այԼ
այն մէկը ղոր փո քր ամա սն ո ւթէ ւն մը կր
զարգացնէ ա ո ա ջնա կար դ լեզուով մրդ :
Պէտք էր ըսել հաւանաբար' զաէրոզդ լե
զուս վ մր :

գրողը , վէաֆքայի մ ա մանա կա կի ր , որ Ւր
անունը պիտի տար մա ւլ ո քս ական ո ւթ Հ ան 5
եւ որուն հատոր մր նուիրուած կ նո յն֊
պկո Ժ. Տրլկօղը 10) նոյնքան « . . • փոքրամա սնա կան-կր ա սեր
դրականութիւն
մր
կը մշակէ , որ իր ԼԱ ախըռ-Ս' աղո /“/'] ՛լ՛-ան.
րրն Ւսկ է , փ ոքրամտ սնութէւններու քա
ղաքական դրականութիւն մըդ (11) : Փոք
րամասնական դրականութիւն մը հնարե
լու ձեւեր կն մ կ կն կ մա զոխա կան կեցուած
քը t թէեւ֊ ձիակը չկ անշուշտ ՝ եւ ամկնկն
ում՜եղն ալ չկ î
Ոայց ամկն պարագայի
մկջ' «մագոխա կան մը»՝ կ՚ըսեն
Տր/էօզ
եւ խաթարի՝ «//*ի շտ այն սլի սի դիրքի l{gulJ
կր գտնուէ որ Ւր սեփական լե ղուով իսկ'
փոքրամասնական
դրականութիւն
մր
կվարտա դրէդ (12) :
կրտսերը
կը սկսէ տիրող
լեզուէն
էոէրապետելու հարցով մը*,
tf ը 1է^րջանայ սակայն ,
եւ
հոն է էականը ,
տէրուածը, լռուածը, լթւդմէշտ չկղոքացւածը խօսեցնելու ամբողջո վին նո'ր հար
ցով մը , որ ազգագրական ու րն կեր աբա
նա կան բեո յթ չունէ ա յլեւս :
Առաջինր
փոքրամասնութէւններու հարցն կ, գաղ
թականներու եւ անոնց զաւակներուն հարւյը* Երկրորդը փոքրամասնական զրականութեան մը հարցն է» ՀՒնչպկ^ս Հ/Î/Zry
ս ե փա կան լեզու էն պ ոկելոլ համար կըրտսեր - փոքրամասնական
զրականութի՛ն
մը, որ կարողանայ լեզուէն մէ$ էր ծակը
բանալ էյլուրդէ պէս • • • Ինչպէո ս դաոնալ
մեր էոկ լեզուէն վաչկատունը, զազթակլԱնր, գնչունդ (13) : Ու֊ղզակէ վ^ա ֆքա-

Գրեց՝

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ
թորքէն մկջ, լեգուական որոշումը տրրւած էր {նրանց վ^ա ֆքտյէն մէկ սերունդ աոաջ, ^՚րբ Հրեաները գիւղերէն կր փոէ/ադրուկէն քա զա ը ու իրենց մեծամաս
նական լեզուն կը ՝փո խկէն , դա դր ե լո վ ըլԼալէ կէթոյտկտն հ ամայնք y դադրելով
նաեւ ըլլալէ Զեխեր ո ւն մկջ հաստատուած
էէ ո քր ամա սն ո ւթէ ւն , ու դաոնալ ռվ դերմտնա լեզու, գերմանակա՛ն փոքրամասնու
թիւն (6) î Փրակայէ մկջ տիրող լեզուն
{կայսերական լեզուն} գերմաներէնն էր ,
Հրեաները կը դաոնան հ ե տեւաբար UJJrt:
լեզուէն են թա կան եր ր , կ' ենթ ար կո լին անոր z Փոքրամասնական գրականութիւնը
կր մշակուէ ուրեմն 1ո|ւթՈւլ , 1Ո.|ւբԱ1կս1լ լե
զուէն մկջ, աոաջին պայմանն կ այդ մէ
կը*» ftuijg ըլլալու համար փոքրամասնա
կան, պէտք է մտնէ անշուշտ
տիրակա
լս ւթեան խաղէն մկջ, պէտք չկ մոոնայ
հ ետեւաբար է՛ր ենթա կայութէւնը , աւելէ
ճ է շդ' էր ենթար կո ւածո ւթէ ւնը ,
խազա
լով ումեզներուն ^-^ԸԸ՝ ու- ծախելով մըշակո ւածո ւթէւն {*^ա ֆքտն օրինակ պէտէ
չգրէր Կկօթկէ լեզուով, ոճով՝
տէրու
թեամբ, անհատականութեան վրայ գրրւած շեշտո վ ,
վարպետէ
դեր ա կշոո ւթեամր , հակաււակ Կէօթէի հ անդէպ էր
ունեցած պաշտամունքէն} : Նոյնքան մա
հացու է սակայն այս ուղղութեամբ' էթնէքական փորձութիւնը : 1]րնւս*ք երեւա
կայէլ Հէրտնց *^աֆքա մը որ կթնէք գրա
կանութիւն մշակէր : ճ է շդ է որ չպակ
սեցան մեկնաբանները, որոնք
հրէակա
նութեան դէտանկէւնկն
կարդացին էր
գործը,
ու փորձեցին գք^^Ր
ներքաշել
զհրէականդ պէտակուած զմշակութա ,ւՒն
կաղապարներուդ ոլոր տկն ներս (7) î Ւբրեւ փոքրամասնական, հարկաւոր կ մրտնել ուրեմն տիրակալ լեզուէն մկջ, բնա'{Ւլ
հոն , չվերակազմել ու չհրամg նեԼ
ֆանթա սմ ա կան կամ ա ո.ա ս պե լա կան է^յք~
նութէւն մր , որ պէտէ յատկան շու էր մՒա քն ու ■^Ւ այն էր նախն ական ութ եամր ,
բառէն բոլոր կար եք է աո ո ւմներ ռվ (8):

Փ ոքրամտ սնո ւթեան
զկր տսերդ դրա
կանութիւն ր պէտք ունէ ՝ ըլլա լու համար
այգ, ճնշում բանեցնելու տիրող լեզուէ
տէրութեան պայմաններուն ու սա հմաններուն վր ա յ , բայց ներսկն, շեշտ ելո tf
էր ենթա ր կո ւած ո ւթէ ւնը , էր
թերաճու-

յէն կու դայ այո [սՕսերև * Փրակայէ Հրրեաները գերմանական փոքրամասնութեան
մաս կը կազմկէն, կ1ըս կ 'fiuj ֆքա ՝ Ւնչս1էս «խանձարուրէն մկջ զերմանացէ երա
խան գողցող դնչուներըդ (14) :
բանը կարելի է ուրիշ ձեւով ըսել : Գողնալով լեզու մը որ էրեն չէ պատկտնիր ,
սեփականացնելով
օտարին լե
զուն խանձարուրին մկջ, այդ լեզուն մեծց ընելով, անոր վրայ
հոգալով ինչպէս
թէ
ըչլար ի՛րը ,
Կր տսերը , գաղթա
կանը ,
թափառաշրջիկը
իր
օտարու
թիւնը կը մտցնէ լեզուին մէջ՛. ՛Ծպտում
իսկ չէ : Այլ' դողօնէն հանդէպ հոդատարութէւն մը*. Փոքրամասնական դրակա
նս ւթէւնր ա յն մկ կն կ , որ մեծամա սնական կամ տիրակալող լեզուէն
մկ ջ ՚կբ
թ՜Աւբգւքանէ՜ տէր ո ւածը , թերաճը , վէմածր , անա սլա տա յէնը , անյուշութեան անա
պատը, այդ բոլորը որ պէտէ չըսուկր երբեք , եթէ չըլլար մեծամասնականը*. Ա^յմէջականօրկն եւ առանց
միջարկումի'
կը թարգմանէ օտարը , լեզուէ մը մէջ որուն մեծամասնական պաշտօնն էոկ կ'
օտարին օտարութիւնը չէզոքացնել : Ւնչ
որ այլեւս այս կամ այն փոքրամասնու
թեան զարգացուցած կթնէք բնոյթէ դրրականութեան չէ վերաբերէր ,
այլ կը
ներկայացնէ զամէն դրականութեան
յե
զոյ վւ ո/սէ չ պա յմանըդ (15) î
(Տարակարծիք չկ Ըս^ԷԸ ՈԸ ՛փոքրամաս
նութեան մր դրականութիւնը այսօր էթ**
^'էք դէտանկէւնկն կարդալը {կթնէք փոր
ձառութեան մր կամ էթնիք էութեան մը
էմաստով, աարբերութէւն չըներ հոս այ
լեւս} առանց այ՚լեւայլէ' հպատակէ յ
է
մեծա մասնական կեցուածքէն, եւ ա՛յդ կ
որ կը կա տար կ բնականաբար' Մ * Պետրոսեանէ
հատորր*. Որովհետեւ մեծա
մասնական կեցուածքն է որ էր զարգացու
մէ այմմեայ
փուլէն'
կար եւորութիմս
կ՚ընծայէ փոքր ամա սն ութէւններ ուն , աեղ
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4/Ï բանայ էթնիքական յատկանիշներուն
ո լ արժ՜անիքներուն ՝ սահմանուած՜'
մ ե.
ծա մասնականը հարստացնելու (16) 5 Այգ
իմաս տուի' էթնիք
դի տան կիւնը
ուրիշ
րան չրներ եթէ ոչ «յ/* եծա մա սնա կանար ընել) {թոզ ներուի ույս նորաբանութիւնը)
ինչ որ
կու գայ ւի ո քր ամա սն ո ւթի ւնն երէն» այսինքն' անդամ մը եւս զայն չէզո
քացնել , իր պա յթուցիկ
ականի ուժը
{եթէ ունի) զա պակսւնացնել) ՝
կասեցընելհ kP^t1^! ընթերցումը մեծամասնակա
նին մեղսակիցը կր դաոնա յ ՝
անոր մեղ
սակիցն է ա nuiջին պահէն իսկ :
Զ եմ դիտեր ՝ թէ կա ք այգ Ո,^Ը ամեր ի֊
կահայ անդլիալեզու դրականութեան մէջ-,
Կփտեմ միայն որ ամերիկահայ հեղինակ
մI' Հ-փոյւրամա սն ա կան-կր տ ս եբ)
դի տան
կի ւն էն նկատի առնող անձեր էն մէ կն է ՝
գրեթէ մի ա կը ՝ (իանին Ալթունեան : ք՚ըն.
նադա տ , էսէյադիր ու մ տած ող նո յն ու
տեն {կամ ասոնցմէ ո’չ մէկը՝ սկիզբէն
իոկ լուսանցքա յին ՝ ինչպէս
Ժի լ Տ ԸլԷ°՜
զԸ^ երր կ(Լ խօսի
դրականութեան մասին) , քի • Ալթունեան
այղ մօտեցումը
կ^առաջարկէ
|iBA ւլյւԹԵրն Հ՛այ աս.
1Ոա(ւ|ւ հատորին մէջ լոյս տեսած' Աայքըլ Սձ/ո-լէնի հեղինակած Passage to Ararat
գրքին *Լեբաբեր եալ յօդուածով ՝ ի միջի
այլոց (17) : (հանին Ալթունեանի այս հա
տորին պզտիկ
ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթիւն մը
նուիրած էի երկու ու կէս տարի առաջ (18) : Պքտք վեր ադաոնամ հոս պահ
մր հոն տր ո ւած
գլիւաւոր տար ր եր ո ւն ՝
շեշտելով անոնց նշան ակո ւթի ւնր զկրրտսեր) դրականութեան մը
սահմանումին
համար :
Յա նին Ալթունեանի ա 1մ/,ն է
ցեղաս
պանութեան ոճիրը կը կայանայ նոյնքան
գործուած բրտութեան ՝ որքան այդ բըրտութեան չոլրջ պահուած լռութեան մէջ*.
Ոճրագործին լռութիւնը կը կրկնուի այէ
ձեւով հաւաքական
բրտութեան ան մի
ջակա և օր էն ենթարկուած անձերու լռու
թեամբ*. Հայրերը կը լռեն*.
Հայրերուն
կը լռէ հայրութիւնը՛, էրա թան ք ’ե չ
կրնայ ընել այդ լռութեամբ՝ ինչպէ&ս
կրնայ վարուիլ այդ ժառանգով՝ ին չպէ** ս
կրնայ թարգմանել զայն*. Որդիները ըսաիսլուած են
դաւաճաններ
Ը_ԼԼաԼոլ՜ :
Ա տիպուած են իրենց հայրերը դաւաճա
նելու , կարենալ փրկելու համար զիրենք
այգ սպաննիչ լռութենէն : Անկարելի է լը.
ռութ եան դա տակնիքը կոտրել սեփական
լեզուէն ներս ՝ քանի որ սեփական լեզուի
յիշողութիւնն է որ մէկ ընդ միշտ' վը~
ն ա ս ո ւած է ՝ ա ւեր ո ւած է Աղէտին մէջ -,
Պէ^ը է անցնիլ հետեւաբար տիրող լեզուի
սահմաններէն՝ հպատակի լ անոր օրէնքնե
րուն , ել ըլլալ ա՛յդ լեզուին մէջ սեփա
կան լեզուի աւերին թարգմանը* Ա՛յգ է
որ և'Ընէ ի մ1ՀՒ այլո9 Մայքըլ Առլէն մը
Ամերիկայի մէջ*. Այգ կ'ընէ նաեւ Աարթ էն Մելքոնեան մը ֆրանսա յ ք'այց նոյն
ձեւով կարելի է հասկնալ
բռնարարութեան հետքերը իր մարմնին
վրայ կըոզ
կնոջ աշխատանքը՝ որ պէտք է
բեկանէ
ո&իրը կրկնապատկոզ ու ամբողջացնող
լռութեան դատակնիքը*.
Նոյնպէս
եւս
կտրելի է հ աս կնալ դասակարգային ոճի
րէն անցած ու֊ «ազատած) Սնի էոնոյի
պատմութիւնը , որ պէտք է
դաւաճանէ
հօրն ու մօրը , անցնի տիրողներուն կո ղմը , տիրողներու լեզուին , կարենալ ըսե
լու համար հօրն ու մօրը կրած էական ու
անսրբագրելի կոբուստը î Փ ոքրամասնական դրականութիւնը թիլի հարց չէ $ աղ.
զային փոքրամասնութեան
հարց ալ չէ
Ւ վերջոյ : Այո էական ու անսրբագրելի
կորուստը ժառանգել ու -Jub դրին ^էջն է
անհ 'իան/յ Ոը այդ կորուստը միշտ է^ղւական բնոյթ ունի {Աղէտը կը կո րծանէ
յիշողութեան լեզուն , Աղէտը աւերումն է
սեփական լեզուին) , կայ միշտ տիրող
լեզուին մէ^ լե զուի աւերը թարգմանելու
սլա ր տա կանո ւթի ւնը ՝կա յ մՒ շտ a faute dey>f
սկզբունքը : «Faute de parler ma langue»,
կ'ըս է վ՚անթե Ալթունեան : Պ-րելր' աւե.
ր ումին թարմանո ւթիւնն է ույս պարադա
յին : Անցք մը մէկ լեզուէն միւսը*. Լըո-ւած լեզուէն դ էպի գողցուած
լեզուն î
Լեզուի լռո ւթեան մատնուած ՝
ստիպւած եմ լռութիւնը խօսեցնելու՝ լեզո լա
կան կորուսումր դարձնելու գլխաւոր շար
ժիչը լեգո լական ստեղծման հ
Անշուշտ ամէն հեղինակ ունի ի՛ր մը.
տա հո դո ւթ իւնները : փուն ին Աէթ ո ւն եան ին
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մտահ սղութիւնը փոքրամասնական դրա
կանութեան կամ «կրտսեբային) ստորոգ ութ իւններու սահմանումն ու հաստա
տումր չէ՛ : Ունի հարցերը դնելու ի՛ր ձե.
ւր՝ մասնաւորաբար երր տիրող լեզուին
մէջ օտարին ներկայութիւնը կը հասկրնա յ իբրեւ աւերի չ լռութիւնը լսելի դարձընելու անհրաժեշտութիւն ՝ եւ լռութՒնը միաժամանակ
իբրեւ
բրտութեան
կրկնաւորում {երբ զո^Ը ո'Լ մէկ միջոց
ունի իր կրածը լեզուին բերելու ՝ ու «զոհ)
մրն է ույդ պատճառուԼ ու տյդ իմաստով
իսկ) եւ
հայրական հ ա կա ղդեց ո ւթիւն
{երբ հայրը ամբողջովին կը նուիրուի մե
ծամասնական մշակոյթին՝ կամ ապիկար
հաւատք մը կ՚ընծայէ անոր՝ կարծելով
որ տյդ ձեւութ սլիտի փրկէ որդին իր ապ
րած սարսափէն) * Ւր մօտ կտ յ նաեւ Աղէ տ ին անդրադարձը՝ թեմա մր որ բնա
կանաբար' բացակայ է Տըլէօղ-Կաթարիի
տեսականացումին մէջ*, pmjg «faute de»ի
սկզբունքը եւ թար դման ո ւթեան ո ւր ո ւադծուոզ տեսաբանո ւթիւնը - ա) գրելը իբ
րեւ աւեր ո ւածո ւթեան տնմ իջա կան թտրդմանութիւն ՝ տիրող լեզուին մէջ՝ բ)թարւլմանուած
լեզուի լռութեան դէմ' գող
նալ ՝ ս եփ ա կան ացն ել ու դործածել ստիպողարար թարգմանող լեզուն - լաւագոյն
սահմանումներն ու
պատկերազարդում
ներն են զփոքր ամա սնա կան-կր ասեր» կեցւածքին :
Հոս ազատութեան շունչ մը կը տիրէ
վերջապէս ՝ երբ կը տեսնենք որ մէկ քով
դրուած են {ու մինչեւ ի ս կ' լռելեայն
քննադատութեան մբ ենթարկուա y) է մի.
Ո այյոց մշակութային «ալփպի)ներ ը եւ
առասպելական
«ինքնութեան) մը կառչող ցնորանքներր : փ • Ալթունեանի ու
սումն ա ս իր ո ւթի ւնները
կը
փաստէն որ
կարելի է կարդալ փոքրամասնական դըրականութիւն մր առանց փոքրամասնութիւններուն յա տուկ կեղծ արժեւոր ո ւմն երուն ու բռնազբօսիկ սահմանումնեբ ո ւն ՝
որոնց բանաձեւն է միշտ' «Ահաւասիկ ո՛վ
ենք մենք) *. Հաստատում մը որ կը սպասէ
միշ տ
մեծամւս սնա կան պատասխանին'
«Այո՛ , ա՛յդ էք» : Այ ս կեg ո ւածքև ու կա
ցութիւնը շատ կը նմանին
Փքթըր Ն աճարեանի ներկա յացուցած ու չբացայայ
տած անիր ա գործ ելի ՝ հոդեխոցող պահ անջին ՝ մօրը ուղղուած'
«ԶԸԷԼէլյէյ որ մոռ
նաս ո՛վ ԸԱտլդ)հ Կրնայ փորձէ1լ՝ խեղճ
աԳ?.եևԸ^
ինչպէ՞ս
կարենայ ըսել
ո1 վ ըլլալը ՝ երբ լեզուն որուն մէջ զով)ը
պիտի ըսո ւէր լո֊ած է իր մէջ*. Որմէ ետ
քը իր որդիին կբ մնայ այդ էական
ու
անսրբաղրելի լռութեան հ ետքերուն հետեւիլ գողցուած լեզուով մը։
Կբ հասկցուիմ ՝ թէ ինչմւ այդքան ան
հեթեթ է Փիթըր Նաճար եանի մը փնտըռտուքը՝ ինքն որ ոնո ւմբ տեղաւորէ լ
է թնիք գրականութեան ծիր ին մէջ՝ երբ ան
^Յիշէ՛ ո՛ վ ըլլալդ) պահանջին ահարկու՝
մահացու տրամաբանութիւնը կը քակէ՝
զայն մէջբերելու
իր պարզ արարքով՝
ել կը քակէ միեւնոյն ժամանակ բոլոր ցեզա յնո ւթի ւններո ւ հիմունքը այդ զո՛ւքեր՝
որ ինքը չկայ՝ բայց որուն տեղ կայ զայն
չմոռնալու՝ զայն յ^չփ՚լհւ անիրագործելի
պահանջ մը : Աիսուն տարի սլէտք է անց
նէր ♦ որպէսղի պզտիկ աղջիկը ՝ ուրիշ աշ
խարհ մը փոխադրուած ՝ դարձած ^այր՝
ծերացած ՝ մահուան սեմին հասած ՝ կա
րենար պատասխանէլ
ւէերջապէ ս ՝
որ
դիին դէմ յանդիման ՝ ու հակազդել զո1Հ
վը յիՀ.ելու ահարկու պահանջին ՝ զԱ^ևկարոդ եմ իր դէմքը վերյիշելու) ՝
«Անկա
րող եմ իր ձայնր վերյի շելո ւ) անխուսա
փելի յապաղում ով մը արտաբերուած
խօսքերով ՝ որդիին ձգելով վերա կազմու
թեան անհուն աշխատանքը՝ ու յիշողու
թեան ան կար ելի ո ւթի ւնր ար ձան ա դր ելո ւ
պարտականութիւնը*. Երբ մայրր կ} անդ
րադառնա յ որ
յիշելու պարտաւորու
թեամբ' գողցուած է իրմէ՝ լռած են իր
մէջ յիշո զութիւնր եւ յիշողութեան լե
զուն ՝ որդին կրնայ անցնիլ վերջապէս
{ու ս տիպուած է անցնելու) տիրող ու տի
րական լեզուին ՝ ըսելու համար լռութիւնն
ու զո զութիւնըհ
Անոնք որ կը ճանչնան ՝ մօտէն թէ հեռուէն ՝ զՓտրիզի դպրոց)ի տզոց դործերԸ> ո'Հ. միայն Որբունիի
եւ Հլահնուրի
Սովորական օր մր եւ Նահանջը աոանց
Երցկ վէպերը՝ այլեւ ու մանաւանդ'
Հրաչ Quiր գար ե անի 1934-/'լո յս տեսած
Մհր կեանքր, կ^ անդր ա դաոնան հաւանաբտր թէ որքան մեծ են հոն հանդիտութիւններր ՝ եւ հաւանաբար ալ'
տարբե-
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ր ո ւթի ւնն երը այստեղ շօ շա փ ո ւած թեմաներուն հետ*. Այս վէպերը^ եւ իրենց հետ
ոլ֊րիշ գործեր ՝ հայալեզու հեղխնակներու
զրի չէն ելած ՝եթէ այդքան մօտ են սակտյն
տիրող լեզո ւով զարգացուած վէոըրա.
ա տե ն
ժ առնական
փնտռտուքին ՝
այ
թեչ
արդարացում
կ՚ունենայ Կք՚ւ տսերին սկզբունքը ՝ <ifüUte (Խ>ի օրէ՛նքը ջ
անմիջական ու անհունական թարդժանութի՚ւնը՝ լռութեան
մատնուած
լե
զուին փոխարէն լեզուի անհրաժեշտշ դոզո ւթի՚մեը : ^uni‘ հակառակ
ձեւով ըս.
լաե՜ .
ւր մնացքն հայալեղու
դըակա.
նութ՜եան d է ջ
փոքրամասնական
"^ը՛]՜
բուեքները : Այլ քսօսըով' քնչպէ” ս հասկը,
նալ կապա կց ո ւթք ւնր <£tf ո ըրամասնականդ
ել «</ լքք լրլըե ան» ղր ա կանո ւթք ւնն եր ո ւն
մքջեւ:
Կը Ղ՚ևհմ առայմմ' հարցո՛ւմը մքայն։
ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ

(1) Ներկայ յօդուածալ՝ կը շարունա.
Ծակեմ փոքրամասնական գրականութիւն.
ներուԸ շուրջ խորհրդածութիւն մը , որուն
աոաջին երկու բաժինները լոյս տեսան
«Միտք եւ Արու1յստ»ի 1993 Յունուարի հւ
Փետրուարի համարներուն մէջ , առաջի,
նը՜ Փիթըր Նանարեանի մասին, իսկ երկ
րորդը' «ցհդայ նութեան» կախարդական
ստորոգութեան մասին , ինչպէս կ՚երեւի
ու կր գործադրուի ան Մ • Պետրոսեանի
The Magical Pinering վերնագրով jnju
տեսած 1991-ի հատորին մէջ :
(2) Gilles Deleuze, Félix Gattari, Kafka.
Pour une littérature mineure,
Փարիզ,
Minuit, 1975 : Անշուշտ դժուար է հայ ըն.

թերցոկին բացատրել այս հեղինակներուն
գրաւած բացառիկ տեղը, վերջին 25 տա.
թիներուն, ֆրանսական մտածողութեան
ու մտալորականութեան ծիրէն ներս :
Տըլէօզը' փիլիսոփայ , կաթարին' հոգե.
բոյժ, միասին գրեցին քանի մը գիրք եր,
որոնք դարագլուխ կազմեցին եօթանասու,
նական թուականներու մտածողութեան
համար : Ասոնց կարգին ամենահռչակա.
ւ֊որր' Antiœdipe\i, որ յստակ կերպով հո.
գեվերլուծական մօտեցումներու գերա.
կշռութեան դէմ պայքարի դրօշը կը պար.
գէր, հակադրուելով
մասնաւորաբար'
ֆրանսացի հոգեվերլուծող' էաքանին եւ
իր աշակերտներուն : Դիրքը կարդացուէ,
ցաւ եւ վիճարկումի առարկայ դարձաւ
համայն աշխարհի մէջ :
(3) Այս թեմային սքանչելի էջեր նուի,
րած է Մարթ քէոպեո, 1954-ին, Փաֆքա.
յի օրագիրին ֆրանսերէն թարղմանու.
թեան յառաջաբանին մէջ : «Փբակայի
գերմանալեզու գրագէտը .Հրեայ կամ ոչ.
կը ժառանգէր լեզու մը, որուն վիճակը
բացայայտօրէն զայն խօսող պզտիկ խում,
բին վիճակը կը ցոլացնէր : Կտրուած որ
եւէ ժողովրդական բարբառէ, հեռու նաեւ
Դերմանիոյ մէջ ամէն կողմէ գրականու
թիւնը սնուցանող աւիշէն, այդ լեզուն կը
տառապէր նոյն արմատախլումէն, զոր
մարդիկ կը զգային իրենց մորթին վրայ ,
ու ասոնց պէս' զրկուած էր ան աւանդու.
թենէ եւ պատմութենէ : ... Փարա ցած
եւ աղկաղկ, բանաստե1զծին կ՚ընծայէր
շատ քիչ թիւով բնական հնարաւորու.
թիւններ, ու կը ստիպէր որ ան իր արտա.
յայտչամիջոցները ոչինչէն մէջտեդ բերէ»
(Le Journal de Kafka,
Փարիզ, 1954,,
էջ XVII) : Ուշագրաւ է դիտելը, որ mineure
գրականութեան մը
յղացքը կոլ գայ
ուղղակի Մարթ Ռոպեռի այս յառա
ջաբանէն , տե'ս նշեալ հատորին մէջ,
էջ XX, էջատակի թիլ 4 ծանօթոլթիլ.
նը, ուր Մարթ Ռոպեռ կը գործածէ
littératures nationales mineures արտայայ.
տութիւնր :
(4) Տե'ս
մասնաւորաբար Փաֆքայի
«Օրագիր»ը , 1911 Դեկտեմբեր 25 :
(5) Տ,Ըլէօզ-Կաթարի, փաֆյ,ա , էջ 29:
(6) Փրակայի լքէջ գերմանախօսներու
համեմատութիւնը 1890-ին՝ հարիլրէն 14-ի
կը հասնի: 20 տարի եաքը, 1910-ին, նոյն
համեմատութիւնը իջած է հարիւրէն 7-ի,
Չէխերոլ ազգային ու ազգայնական վերել,
քին պատճառով : Զարմանալի կերպով'
Հրեաները այդ գերմանալեզու փոքրա.
մասնոլթեան մէջ մեծամասնոլթիւն կը
կազմէին : Կ՚րսուի ( թէեւ դ/ժուար հալա,
տալի է) որ Փրակայի գերմանալեզու փոք.
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րամասնութեան հարիւրէն 85-ը հրեսւյ ւ
(տուեալները կը քաղեմ էռնսթ Փսւլո!
գրած Փաֆքայի կենսագրութենէն,
Nightmare of Reason. A Life of Fran
Kafka, Նիւ-Եորք, 1984: Գիրքը ունի fim^

ֆրանսերէն թարգմանութիւն մը, Փարիռ
1988) : Դէրմաներէնը Աւստրիական կայԱ’
րոլթեան դպրոցներուն եւ վաբչակայ
կազմին մէջ անշուշտ պարտադիր լեզՈլ
էր: Սայց Հրեաներուն «զերմանացոլփը
կը զուգադիպի տեղական ազգայնոլըխ(Լ
ներու զարթօնքին եւ ուժեդացումին հետ.
Փրակայի հրեայ գրողներու եւ մսայլպ1Ա1։
կաններոլ փայլուն փաղանգը (Ֆրա(յց
Վերֆըլ , Մաքս Պրոտ փրակացի էին) իո
քին մէջ' անել վիճակի մատնուած էր ըս>
կիզբէն իսկ : Այս բարդ կացութիւնն է Որ
կբ բացատրէ մասամբ'
մշակութային
փթթումը:
(7) Վերը յիշուած էռնսթ Փաւըլի կեն.
սւսգրութիւնը չի խուսաւիիը ամբողջովին
այս հոսանքին ազդեցոլթենէն :
(8) Ֆանթասմական են այս իմասսսւվ
Սասունցի Դաւիթի գործածոլթիւնները
ու մեկնաբանութիւները,
իթթեւ սպզա.
յին արժէքներու ու արժանիքներու շտե.
մարան, զորս կարդացած ենք շատ մր
տեղեր, եւ հուսկ ապա' Ա • Պետրոսեանի
ամերիկահայ գրականութեան նուիրուած
գրքին առաջին գլուխին մէջ (օրինակ' էջ
21-30) ,ուր կը տիրէ հերոսավեպին մեկ,
նտբանական շահագործումը, իբրեւ uiq.
գլսյին յատկանիշներն ու ճակատւսգիյղլ
բնութագրելու ծառայող փոխաբերութիւն,
ներու զինանոց :
(9) Տըլէօզ-Կաթարի, փաֆքա,

էջ 34:

(ւ0) G. Deleuze, Présentation de SacherMasoch , Փարիզ , 1967 :
(11) Տըլէօզ-Կաթարի, փ աֆքա , էջ 121:
(12) Անդ:
(13) Տըլէօզ-Կաթարի, -fi ա ֆրա , էջ 35:
(14) Տե՜ս իր ընկերոջ' Մս1քս Պրոտին
ուղղուած Յունուար 1921-ի հռչակաւոր
նամակը, ուր Փաֆքա կը բացատրէ թէ
գերմաներէնը իրե՜նց լեզուն կարծող Փրթ
կայի գրողներուն համար' անկարելի էր
հդբԽ , անկարելի էր գերմաներէն
գրել,
բայց անկարելի էր նաեւ ուրիշ
որեւէ
լեզուով մը գրել : Ու կ՚աւելցնէ այդ երեք
անկարելիոլթիլններուն
չորրորդ մըն
ալ' «գրելու իսկ անկարելիութիւնը (ո.
րովհետեւ իրենց յուսահատութիւնը կեան.
քէն ամոքուելիք բան մը չէր, կեանքին ու
գրականութեան թշնամին էր, գրւսկա.
նութիւնը հոս ըլլալով միայն ժամանակա.
էոր վիճակ մը, ինչպէս մէկու մը համար
որ իր կտակը կը գրէ երթալ կախուէի
առաջ , եւ այս ժամանակաւորը կրնայ ան.
շուշտ ամբողջ կեանք մը տեւել)» : էական
զրկումին մէջ ապրողին համար' գրակա
նութիւնը իբրեւ «նախամահ» :
(15) Տըլէօզ-Կաթարի, -fi ա ֆ-Ըա ՝ էջ 33:
(16) է- Շիրինեան (ARMENIAN-NORTH
American Literature, 1990, էջ 99) շաւո
լաւ կը բացատրէ այս կէտը • «վաթսունա.
կան թուականներուն' այսպէս կոչուած
էթնիք զարթօնքը նոր դրդում մը սւուաւ
հայ համայնքին - • • ու տեղի ունեցաւ հա.
ւաքական վերարժեւորում մը : ”Օրիէ*ա՛
կանւոցած” այլեւս իբրեւ էթնիք խմբաւո
րում, համայնքը կրցաւ առաջնահերթ
դարձնել նոր բանաձեւուած մշակութա
յին արժէքներ: • •-Հայ համայնքին թս'
տեղծոլմը իբրեւ էթնիք խմբաւորում ու֊
նեցալ երկու կարեւոր հետեւանք • խ™1,
նածնութեամթ դրոշմեց անոր ինքնությա
նը .. • ու երկրորդ՝ համայնքը սահման"1ւիւսկեց օրինավիճակի մը կամ գասաւորոև
մ՛ի մը մէջ , որոնք չէին արտօներ անոր
էթնիք խմբաւորումէ զատ ուրիշ ոթէմ֊
բան ըլլալ» :
(17) Տե՜ս «A la recherche d’une rela
tion au Père soixante ans après le gé"0'
eide», բայց նաեւ «Faute de parler »»
langue», երկուքն ալ լոյս տեսած Ouvrezmoi les chemins d’Arménie հատորին մէէ
Փարիզ, 1989:
(18) Տե՜ս «gառաի Ավարը եւ Արուես^ ՚
Սեպտեմբեր 1991 :
Մ- ‘հ՛
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Arménie un corps unique

J’étais «entré» en Arménie par les ro
mans de Victor Gardon. J’avais découvert
le inonde merveilleux du
«chevalier à
l’émeraude» qui1 se réchauffait au «vert
soleil de la vie», jusqu’à ce que «d’apoca
lypse écarlate» vînt y mettre un terme.
Puis ce fut l’histoire, le document, le récit
à peine romancé. 11 me semblait acquis
que l’on pouvait par ce truchement rendre
un événement aussi complexe qu’un géno
cide. Je ne pensais pas que la
fiction
avait ce moyen, pouvu qu’elle fût soute
nue par le talent, de restituer cette part
cachée de la vérité qui échappe au simple
commentateur.
Edgar Hilsenrath vient,
en un livre superbe, de m’apporter un
démenti et de me fournir une
réponse
à la question de la meilleure approche de

Je ne peux plus supporter tant d’angoisse
Viens à mon aide, Espoir des implorants.
Au nom des pleurs des enfants dépourvus
Au nom des maux des vieillards opprimés,
Des étrangers couchés au bord des routes...
De ceux qui restent loin de leur patrie.

Nezâmi

Est-ce que dans un corps se peut maintenir la greffe
D’un autre corps qui lui demeurerait étranger ?
Que l’on écoute au loin battre ce cœur débranché
De soi-même comme un fil coupé du télégraphe.

Ce pays ressemble au vêtement que l’on dégrafe
Et qui flotte suspendu au cintre du linger.
Terre qui fut dépecée O mémoire lynchée

par

Sur qui le temps pèse lourd et s’enfonce la griffe.

Yves TERNON
Un jour il faudra bien que l’âme revienne à l’âme
Et que de la même cendre après la même flamme
Unique renaisse un corps qui fut écartelé,
1 immensité de cet événement,

une ré

ponse qu’il tire de sa propre expérience
de survivant du génocide
juif et qu’il
dispense généreusement avec l’ardeur du
poete. La démesure du drame est rendue
par 1 exubérance, le lyrisme, la truculence
ùl ironie, une ironie teintée de tendresse
et

amertume.

Mais qui rayonne cloué sur la croix des légendes,
Arménie, Oh ton cœur fait de lave et de lavande,
Il vient aux portes destin rebelle marteler.

Puisque le crime s’est

passe en Orient, dans un environnement
la parole prend le pas sur l’écrit, où
e discours est
aussi
emphatique et

CHARLES DOBZYNSKI

contourné que les enluminures des manuscrits, le conteur dira la vérité dans le
'Garnie trompeur des mots.
‘ livre est une invitation au voyage au
de 1 extrême malheur, mais ce voyage
ent par la magie du romancier un plai'°ntinu où le sourire sèche les larmes,
harrne opère dès la première ligne:
suis le conteur dans ta tête».

L’ul-

pensée du héros, Thomas s’en va
eguer au-delà de la mémoire, dans
espaces inaccessibles, avec ce conteur
a t01*t recueilli. Elle part, cette penernière, à la recherche de ce qu’aucun
enir ne peut lui révéler la trace du
tlagob, disparu avant la naissance
«nas. Pendant quatre cents pages,
o Pensée qui aurait dû se borner à
e revivre en un jaillissement
les
^nte-treize ans de la vie de Thomas,
\ 6 en֊deçà et expose ce qu’elle n’a
de (]COnilU et ne Peut Pas découvrir:
e e son père, jour après jour. Le
dit à la pensée l’âme d’Hagob,
ante
lui a parcouru une invraisem® odyssée de la paix fragile du village
Iç3 î^ture arménienne illumine pour
^rniere fois à une mort qui se joue
et le trompe en temps et en lieu.
avait
J't une telle
promesse de bonheur
>ur ! u berceau de l’enfant nourri de
et de

tant d’amour

pour guider

ՎԵՐՋԻՆ
1ՐՏ11Ե֊11ՒՈ*Ին
ձէ֊ՐԵՈԹՐ

ses premiers pas et le protéger pour qu’il
devienne ce qu’il était, un poète, que l’on
se prend à rêver, à se dire que tout ceci
n’est qu’un conte, que la catastrophe ne va
pas survenir, qu’il n’est pas concevable
que ces lieux de bonheur soient anéantis
par la volonté maléfique
de quelques
Turcs en mal de purification ethnique et
que ce n’était qu’une énorme farce, aussi
grotesque que le complot imaginé par le
kaïmakam qui règne sur le district: c’est
cet Arménien, Hagob, qui a tué l’archiduc
François-Ferdinand à Sarajevo. Là, l’his
toire rend au poète la monnaie de sa
pièce: Sarajevo, aujourd’hui !
Il faut lire ce livre d’urgence, surtout
parce qu’il n’a pas été écrit par un Armé
nien. Il faut lire ce livre parce
qu’un
homme qui avait pour toute arme son
talent a su, par la force de son imagina

tion, recréer, avec une telle précision que
l’on se prend à douter qu’il n’ait pas puisé
ces détails dans ses propres
souvenirs,
un monde englouti, qui lui est devenu
aussi cher que son propre monde,
lui
aussi assassiné. Parce qu’il n’a pas besoin
de connaître puisqu’il sait, le survivant
d’Europe centrale vient en terre d’Orient,
dans le pays où les «montagnes touchent
aux nuages», nous révéler, par la voix d’un
conteur que rien n’étonne, qu’au fond du
puits le plus obscur pénètre toujours une
petite lumière, aussi riche d’information
et vide de sens que le fugitif instant où
s’éteint 1’ultime étincelle de la vie».

Edgar HILSENRATH,
Le conte de la
pensée dernière, Albin
Michel,
1993
(traduit de l’allemand).

Հայկական ողբերգութիւնը բազմաթիւ
հատորներ ներշնչած է հայ եւ օաար գը.
րողներու • քիչեր հասած են նիւթէն ան.
կտիւ , գեղարուեստական գործի մակար,
գակին ; Անոնց ամէնէն ինքնատիպներէն
մէկն է է • Հիլսէնրաթի հատորը որմէ աո.
նուած են յետագայ երկու հատուածները :

• • -Տակաւին պանդոկր կլ, մնայի ւքահա.
փորձէն առաջ, ըսաւ հայրդ,
բայց օրս
հօրեղբօրս սրճարանը կ’ անց ըն կի .
Պաշ
տօնական այցելութևնէ-ն քանի մը օր աոալ, հօրեղբայրս անկիւն մը քաշեց ղի ս ,
ղ լուքս գլխի իսօսելոլ համար։
- Ե*- խնչ րսաւ :
- 0/7 մը խօսակցութեան ընթացքին իրեն պատմած էի թէ լԱ,լ նշանառու էի՝
րսաւ հայրդ : Գիւղիս Հաքծրր ղէնք ուն են ալո ւ իրաւունքէն ղր կո ւած էին . ա.
տիկա
յեղափո խութ են էն
առա9 ,
Ապտիւլ Համիաի
կառա ւիարութեան օր ուի
արղիլ ո ւած էր: Այսուհ անղերձ ՝ ղ իւղին
մէչ ըան ի մը հրացան ու ատրճանակ պա
հած է ինը որոնք կր գործածուէին քիւրտ
յելուղակներու դէմ ինընապա շտպանութեան համար։ Երբ երիտասարդ էի՝ ան.
ւլ.ամ մր •Իիոր ա մր սպանների :
- Ս-նկէ ի վեր մարդ չ ս պ անն ե ցի19ը յ
- Ոչ , ա,!Դ ^էկ Ոիւր ան էր ։ Ոայց ՝ այղ.
շրջանին կը պատահէր որ կրակէի ‘/այրի
սագերու՝ վայրի բադերու՝ երբեմն նոր
նիսկ ղուարճանալու համար կր կք՚ա կէՒ
ճնճղուկներուն : Գիւղին մէջ ամէն մարդ
կ՚ըսէր թէ որդի Jfl ա տի ս ե ան ր կրնար դրն
դա կր հասցնել ճնճղուկ ի մր կ տուց ին մէջ
դտնո ւո ղ ճանճի մը :
_ ՝Ոաի նշանառու i/’-fi : այս ինքն :
- Այո :
- Ե *րսաւ ձեղի ձեր հօրեղրա յր ր ։
- Երբ առանձնացանք՝ րսաւ թէ Հայերը
վարպետ ն շանա ռո ւ մր կ ր լին տ ոեն •
- *Ւչ
ղարմանա լի չթուեց ա^ լ ատի
կա ձեղի ,
- Ի՞նչպէ ս լէ: րսաւ հայրդ՝ շատ դարմանալի էր ։
Յետոյ՝ Հայերը եկան հետս խօսելու։
Ինծի րս թ“ թէ մոլեռանդ Պո սնիւսցինե
րը y սերսլ սպաներու խմբակի մր
հրա
հանգուի՝ արհիդուքսին դէմ մահափորձ
մՐ 4/1 սլ ա տր ա ս տ է ին ։ Pu ին թէ իրենք
աքդ խմբակին հետ յարաբերութեան, մէջ
•Իսկ ձեղմէ ի՞նչ կ'ուղէին։
- Հայ եՐ Ո ինծի րս թ“ թէ ոչ սերսլ սպա
ներու խմբակը՝ ո չ ալ սլ ո սնի ա ց ի աղդա քնա կաններր պէտք եղած
ձեւուի մահափսր ձ մը կ րն սպին կա ղմա կեր սլ ե լ ՝ որով
հետեւ ՝ իրենց կ տ րծ իքո վ անոնք րո լորն
ալ երաղային ու տաք գլուխքս մարգ ի կ էին ։
11, քղ պատճառս ւի՝ րսին ինծի թէ այս դոր
ծը պէտք էը դուրս էն մէկուն
վստահւէր» ինծի Աքէս մէկու մր» մէկուն որմէ
ոչ ոք կը կ ut ս կածէ ր :
Յանանուն ն շանառու մր» իրենց պէտք եղածը ատիկա Կ1 '
Հայերը րսին նաեւ թէ ւիաիսնալու ո չխնչ
կար ՝ որովհետեւ՝ այսպէս թէ այնպէս՝
Սերպերն ու Պ ո սն իա ց ին եր ր
սլի տի ամրաստանուէին։
Իմ րնե լ իքս պարղապէս
tu րադօ րէն :

ա նվրէպ

ու պ ա ղա ր ի ւևու-

(Շար-ր ֆ. էջ)

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Ապրիլ 4, 1993

ահէս
հինգ սիրայի լլ միամիտ նամակներէ բաղ.
կացած զտարիւն գլուի) գործոց մը, որուն
աւլաջին տպագրութեան թ՜ուականէն իսկ
(,1669) համընդհանուր յաջողութ՜եան ար
գասիք րազմաթ-իլ վերահրաւոարակութ՜իւններոլ, թարգմանութիւններու եւ նր.
մանակւււմներոլ քովը ի վար ծագեցան
կասկածներ ու րորրոքեցան վէհեր յատ
կապէս անոր հեղինակի մասին ; Այս հար
ցին շուրջ ուղղակի կամ անուղղակի ար.
տայայւոուածներու շարքին են նաեւ ժանժաք Ռուսօն հւ Աայնրր Ս՛ար իա Ռիլքէն,
որոնց տրամազիծօրէն հակադիր կար
ծիքները ապացոյց են, ինչպէս կ՚ըսէ ւքեր
քաղցր Մ- Մամուրեանը, թէ «ի'նչ թաք
Փ ո ր թ ուղա լա կան

նամականի.

<ՅԱՌԱՋ

ՄԻՏՓ

թաքուր անկիւններու մէջ կը յածի աոեղ.
ծուածի բանալին» : Մինչ Ռուսօն ամե
նայն կտրականութեամր պատրաստ է «գը.
րալի գալու, թէ "Փորթուգալական նա.
մականի՚՚-ն գրուած է տկամարգոլ կող.
մէ», Ռիլքէն, որ 1913-ին թարգմանած է
այս գործը, ի շարս ինչ-ինչ նշանաւոր սի.
րահար կիներու, նաեւ, ըստ իրեն, եամակներու. բուն հեղինակին' ՓորթՈԼգա.
լուհիին մեծ տարփանքը կոուան ընդունե
լով , սիրոյ ըմբոնման գրեթէ ամրողջ հա
մակարգ մը կը հանէ հրապարակ, թէ կի
ներն են, որ սիրելով, «աղրիւրի կը վե.
րածոլին ներքնապէս» եւ «կը նեսւուին իրենց կորսնցոլցած էակին ետւեւէն , րայց
աոաջին իսկ fայ լոկ անկէ աուսջ կ՚անց.

ԵՒ

ԱՐ Ո Ւ ԵՍ Տ

J

նին եւ իրենց աոջեւ կ՚ունենան զԱսա.
ւած» :
Հակաոակ Ռուսոյի եւ այլոց «գրաւի
գալու» վնոականութեան, աւանդութիւ
նը, թէ սոյն նամակները փորթուկալցի
միանձնուհի Աարիանւս Ալքոֆորաւոոն է
գրած իր սիրած սպային, շարունակուեցւսւ մինչեւ մեր գարու կէսերը , երթ ֆըրանսացի զոյգ գրականագետներ նոր
յայսւնագոըծութիւններոլ շնորհիւ գրեթէ
վերջնականապէս հաստատեցին,թէ անոնց
հեղինակը ֆրանսացի դիւանագէտ, «խլա.
լոյի , Մպիէոի և Ռասինի բարեկամ Գար.
րիէ1-ժ>ոզէֆ ար Լաւեոնեըն է՝ դերկոմս
տը Կիյըրակը (1628 - 1685) որուն ան
սան , որպէս «Նամականի».ի թարգմանի.

ձր? ւ ր-1 ր ր 1 -U
Roin ո,1։
նարկութիւննեթ կան քանի մը «ՒամտոՀ
կակիցներոլ գրքերուն մէջ (լ).
Հրատարակութեան տալով իորւ
յին մոայլագոյն տարիներուն կատարով
այս թւսրգմանութիւնը, ահա դսւրճԱ ,
յիշեմ, որ կորուստներոլԱ եւոելէ&
ծես ի'մ ալ հառաչանք ներս եզան W
համար անհերքելիօրէն իրակալ, Փորյ)Ո,
կալուհիին գոլորշուտ հոգոցները
դուրէ տնական « Տրտունջ ք».ի կրակէ լ.
ւէջքով անոր ցասման շիկացումներ
զղջումի , ակապատանքի կապոյտ անճրէ
ւումները :
Ա • աա

Ը Ն Թ Ե Ր 8 Ո Ղ Ի Ն
Մեծ ղմո ւար ւււ^1նսւմբ
ու
եռան դո վ
1լրւյսւյ ձեռք ձգել Փորթուկալ ծառայած
ազնուազարմ մարդու
մը հասցէադըրւած հինգ Փորթուգալական նամա կներու
թարգմանութեան մէկ ճշգրիտ
պա տճէնը ։ ՛Տեսայ որ բոլոր անոնք , որոնք լաւ
կր ճան չնան զգաց ո ւմն երը ՝
կա՛ ն
կր
դրուատեն ՝ կա՛մ այնպիսի
փութաջանո ւթե ամբ կր փնտռեն սոյն նամակներ ր՝
որ մտանեցի ՝ թէ բացառիկ հաճոյք պա տ-

ճառած կ' ԸԼԼամ tuJ'l
մարդոց ՝ հրատար ա կելո ւի ղանոնք : Զեմ դիտեր ո' չ նամակ
ներուն
հասց էատիրոջ ՝ ո՛ շ
ալ անոնց
թ արզ ման ի չին անունը՝ բայ զ ինծի այն
պէս թուեցաւ՝ որ եթէ բոլորին սեփա
կանութիւնը դարձնեմ ղանոնք՝ անհաճոյ
չեմ ըլլա բ իրենց : ^իժ՚ուաքր թէ սոյն նա
մա կներ,ւ օր մր օր անց վերջապէս
LnJu
չտեսն էի"ե, սակայն տպազ բա կան
սխալ
ներով , որ կ՝ աղճատէ ին
զանոնք :

ՓՈՐԹո ԻԳԱԼԱԿԱն
ն ԱՄ ԱԿ Ան Ի

Աւսմակ արւաջիԱ
Խորհէ՛ , սէ՜ր իմ, թէ ի՛նչ աստիճան
պակսեցաւ քեղի կանթա տե un ւթիւնը : Ահ ՝
դմբա' իւ տ ՝ թ աբո ւեց ար դուն ու զիս
աL
խաբեցիր պատիր յոյսերով*
Տարփանք
մր՝ որուն մէջ այնքանն հեշտանքներ վա
յելել յուսացիր ՝ ներկայիս քեղի կը պատ
ճառէ մահացու յուսահատութիւն մր մի
այն ՝ Որ կրնայ համեմատուիլ լոկ բացա
կայութեան դաժանութեան
հետ և կը
բթի անկէ։ Ի՜նչ՝ այս բացակայութիւնը՝
որուն այնքա՜ն հնարամիտ իմ վի չաս չի
կրնար բաւականին եզերական անուն ձր
տալ ՝ ուրեմն զիս
յա ւի տեառնս
պիաի
զրկէ այս աչքեբուն նայելէ ,
որոնց մէջ
ա յնքաՀն սէր կր տեսնէի ՝ եւ որ ոնք ղիս
բերկրութեամբ զգլխող յոյզեր կը յայտ
նաբեր էին սրտիս մէջ՝
ամէ՛ն ինչ
էին
ինծի համար եւ որոնք ՝ վեր ջա պէ ս ՝
կր
բաւէին ինծի։ Աւա՜զ՝ իմիններս
զր կրւած են այն միակ լոյսէն՝ որ կը կենդա
նացնէր զիրենք*
հիմա անոնց մէջ ար
ցունքներ կան միայն՝ զորս ես շարու
նակ թափեցի այն օրէն ի վեր՝ երբ իձա-
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■յայ, թէ Ղոլք b ։Լեւ՚Ւյ "ր"չեր էք հեռացում մը՝ որ այնքա՜ն անտանելի
է
ինծի եւ որ քիչ ատենէն պիտի սպաննէ
ղիս։ Աայց եւ այնպէս՝ ինծի կը թուի՝
թէ ես որ ո շ կա պո ւած ո ւթի ւն ունիմ քէթ*
բա թտութ իւններ ու ՝ որոնց ձիակ պա տճառը դուք էք* ձեզ տեսնելուս պէս ձե
զի ճակա տադրեց ի կեանքս եւ ես որ ոշ
հաճոյք կր զդամ ձեզի
զոհաբերելով
զայն*. Օրը հազար անդամ ձեզի կ՚ուղար
կեմ հառաչանքներս։
Անոնք աձ էն տեղ
ձեզ կը փնառեն եւ այնքա՜ն անձկութի ւններոլ որպէս հատուցում ինծի կը բերեն
չափազանց
անկեղծ
նախազգուշացում
մր ՝ զո ր իմ սեւ բա թտս կը ներ շն չէ î Ան
բաւականին դաման
է J սJս երով
օրօրլի լս արգիլելուն համար եւ ամէն վայր
կեան կփսէ ինծի .
Հեադրէ՛ , դադրէ' ,
ղժ՜բւՀ թտ Ա արիանա ՝ ինքզինքդ ի զուր
տեղը մաշելէ եւ փնտռելէ սիրելի մը ՝ զո ր
երբեք պիտի չտեսնես ՝ որ ծովեր անցաւ
քեզմէ թոյս տալու համար եւ որ ծերան
աս յի մէջ՝ հաճոյքներէ
տարուած
րո
պէ մր անդամ չի մտածեր քու վիշտերուդ եւ ի սրտէ կր հրաժարէր քոլ սիրա
յին բո լոր յափ շտա կութի ւնն եր էդ ՝ որոնց
համար եր ախտա դիտական ոչ մէկ զզացում ունի ;
Աայց ո՛ չ ՝ ես չեմ կրնար
համարձակիլ այսքան նախատանօք դա
տել ձեզ» ես չափազանց շահադրդռուած
եմ ձեզ արդարացնելու : Արբեք չեմ ուզեր
պատկերացնել՝ թէ մոռցած էք ղիս* Ա՛
ռանց ինքզինքս ստայօդ կասկածներով
չարչրկելու* բաւական դմրա թտ չե& մ ար
դէն : Եւ ին չո* ւ ճիդեր ի դո րծ դնել չյիշելու համար այն բոլոր հոդածութիւն-

տակներր այսքան անողոք դարձած ըլ
լան* եւ պէ'* տք է արդեօք՝ որ հակառակ
իրենց բնոյթին ՝ սիրտս կեղեքելու ծառա յ են :
Աւա՜ղ՝ ձեր ‘[խրջին
նամակը
անտանելի դրութեան
մատնեց սիրտս*
ան ա յն պի սի դմն դա կ յո ւզումներ ո 1*1, h .
ցաւ ՝ որ կարծե ս ինձմէ անջա տուելով եր
թալ ձեզ դտնելո ւ ջանքեր թափեց : Այն
քան տ ա զն ա պեց ա յ ա յս բո լոր բուռն յու
զումնէրէն ՝ որ աւելի քան երեք մամ մընացի զգայազուրկ։ Աս մերմեցի վերա
դառնալ կեանքի մր՝ զոր պէաք է կորսրնցրհ1,մ ձեր սիրոյն՝ քանի որ չեմ կրնար
զայն պահել ձեզի
համար ։
Հակառակ
կա
ս՝ վեր ս աին տեսայ լոյսը» ես կլ,
թաբէի ինքզինքս ՝ կարծելով՝ թէ
սէրն
է մահուանս պատճառը՝ մինչդեռ աւելի
երջանիկ կ'ըլլայի , եթկ չտեսնէի ձեր բա
ցակա յութեան
վի շտէն պատառուն ս իրտըս ։ Այս դէօլըէն ետքը ահագին տար
բեր անհանզստութիւններ ալ
ունեցայ՝
սակայն մի՛*թ է երբեւից է կրնամ յաւ չու
նենալ ՝ ցոր չափ
չտեսնեմ ձեզ *
Ի^նչ ՝
ա յսպէ'* ս կը հատո լցէք ձեզ այնքսՀն քրնըըչօըէն սիրելուս համար։ ք*այց՝
իՀն չ
փոյթ , ես վճռեր եմ ձեզ պաշտել եւ ձեղ.
մ է զատ ո շ ո ք ունենա լ ամբո զ ջ կեանքիս
ընթացքին։
Աւ կր վստահեցնեմ
ձեզ՝
դուք ալ լաւ կ՚ընէք՝ եթէ ոչ ոք սիրէք։
Պիտի կարենայինք դոհ ր//տ/ իձ* տար
փանքէս նուազ հրաբորբոք
տարփանքէ
ձ',ւ։ իՒերեւս գտնէք ինձմէ աւելի դեղեցիկբ {թէեւ ատենօք ըսիք ինծի ՝ թէ ես բա
ւական դնղեցիԼլ եձ՛) ՝ բտյց
երբեք չէք
գտներ այսքան սէր , 1ւսկ ոզ}.
մնացեա
լը ոչնչութիւն է։ Ասկէ յետոյ այլեւս մի՛
լեցնէք ձեր նամակները դատարկ բանե

րով եւ բնաւ մի՛ դըէը
) ՈԸ jbib,r
ձեղ։ Ես չեմ կրնար ձեզ մոռնալ եւ չեմ
մոռնա ր նաեւ՝ որ զիս յոլ-սադըհց իք դտլ
եւ որոշ ատեն մը ինծի հետ անցընել*, Աւս/ղ ինչո* ւ չէք ուզեր ա յստեզ անցընէլ
ձեր ամբողջ կեանքը։ Եթէ կտր ելի
րլլտր դուրս դալ տյս անտէր մենարանէն :
Փորթուգալի մէջ չէի սպասեր ձեր թոստումներուն արդիւնքին ։ Առանց
ոչ ինչ
նկա տի ունենալու* ճամրա յ կ'եսՀՒ արար
ա շթարհ ին ձ“էջ ձե՛զ փնտռելու ՝
ձեզի՛
հետեւելու եւ ձե՛զ սիրելու համար : Ես
չեմ յանդդնիր ինքզինքս թաբել՝ թէ այս
բանը կրնայ պատահիլ։ Սեմ ուզեր սրնուցանել յոյս մր՝ որ վստահ օր էն ո րո շ
հաճոյք պիտի պատճառէ
ինծի՝ բայց
առ ժ՜ամանակ կ՛ըղձամ միայն վիշտեր րզզտ լ ։
Այ un, հանդերձ կր թոստովանիմ .
ձեղի նամ՛ակ գրելու եղբօրս տուած առի֊
թր քանկարծ իմ մ է
ցնծութեան դողեր
ցանեց եւ ատենի մր համար փարատեց այն
յուսահատութիւնը, որուն մէջ կ'ա,ղրէի-.
Մ
աղա չեմ , ըսէ՛ ր ինծի , ին չո՞ ւ կը ջանա,
ները ջ զորս դՈէ-<£ յանձն առիք ինծի սէր
յիը
հրապուրէլ զիս,
որ հասար
վկայելու համար։ Աս այնքան էի յափշ
ձեր
նպատակին
,
երր
վստահ
դիտէիր,
թէ
տակուած անոնց մ ով ՝ որ իրօք ապերա թտ
պէտր
է
լրէր
ղիս
:
ինչո^ւ
այդրան
յա.
կ'ԸԼլայի ՝ եթէ չսիրէի ձեղնոյն դինովումաոօրէն կ'ոլզէիր զիս
դմբախտացնէլ :
թեամբ ՝ ղոր իմ տարփանքս կո ներշնչէր
ինծի՝ երր կ՚րմբոշխնէի ձեր սիրոյ գրա ինչո՞ւ ղիս հանգիստ չձգեցիք մենարա
ւականներ ը։ Անչպէ'* ս կրնայ պատահիլ՝ նիս մէջ։ Որեւէ նաթատինք հասցուցւս*ծ
որ այնքա՜ն հե չտաղին պահ եր ու յիչա- էի ձեզի ։ Աակայն ներողութիւն կը թրնդ-

ր եմ ձեզմէ՝ ո՛չ մէկ մե զազրանք կը բարդեմ ձեր վրայ. վրէմխնդիր ըլլալու վի
ճակին մէջ չեմ, միայն իմ ճակատագրիս
թ ս տո ւթիւնը կը մեղադրեմ ։
Ինծի
կը
թուի ՝ թէ ան մեզ իրարմէ բաժնէլո վ ՝ մեր
դլթուն տեղաց ո ւց ա յն բոլոր
»
որոնց սարսափը կրնայինք միայն հեռա
զգալ։ Ոտյց ան պիտի անզօր ըյլտյ եւ. չրկարենայ բաժնել մեր սրտերը* սէրը՝ որ
աւելի զօրաւոր է իրմէ՝ ց կեանս
միա
ցուցած է ղանոնք * Եթէ զ ո նէ րչիկ մը
հետաքրքրուիք իմ կեանքովս՝ յաճաթա-

l’^^b * Ես լյհՈէԼհ^ արժանքւ եմ
որ զոյզն նեղութիւն յանձն աոնկլ» ղի
իրազեԼլ պահելու համար
ձեր հոգեվի.
ճա կ/,ն ու յաջոդութիւններուն : Աանւ
ւանդ եկէ՛ք զիս տեսնելու ։ ԱնաՀք բա
րով։ Ես չեմ կրնար բաժ՜նուիլ այս թուղ.
թէն . ան ձեր ձեռքը պիտի հասնի։ Ոք՛
քաՀն կ՚ուզէի ունենալ նոյն բաթտը։ Ահ
ի'նչ անմիտ եմ ես * շտ տ լաւ դիտեմ, ոյւ
անկարէլի է ասիկա : Ա*նսմք բարուԼ ; Ալ
չեմ կրնար : ԱնաՀք բաբով ։ Ա ի չտ
ցէք ե, աւելի՛ տանջեց էր ղիս :
kb

սսւմւսկ երկրորդ
Ինծի կը թուի ՝ թէ աշթարհի մեծագոյն
յանցանքը կր
գործեմ
զգացումներուս
դէմ ՝ ջանալով գրաւոր բացատրել ղանոնք
ձեզի։ Որքտքն երջանիկ կ՚ըլլայի՝ եթէ
կարողանայիք ձեր
զգացումներուն կա
տաղութեամբ դատել զանոնք։ Ոայց ես
պկտք չէ յոյսս դնեմ ձեր վրտյ՝ եւ ահա
իմ զղացածէս շատ աւելի նուազ սաստ
կութեամբ շեմ կրնար
չըս^է ձեզի ՝ թէ
դուք պէտք չէ զիս թոշտանգէիք՝ ինչ
պէս կ՚ընէք՝ մոռացութեամբ՝ մը՝
որ
յուսահա տութեան կր մատնէ զիս եւ որ
նոյնիսկ ամօթալի է ձեզի համար* Ար
դար կ՛ըլլտր ՝ որ դուք առն ուա զն հան
դուրժ՜էիք դժրաթտութեան
տրտունջքներսւս ,
զորս ես այնյլսմն յստակօրէն
նախատեսեցի ,
երբ զգացի զիս էրելու
ձեր տրամադրութիւնը՛.
է ս լաւ դիտեմ
հիմա, որ խաբուած եմ, խորհելով, թէ
դուր սովորականէն աւելի
ազնիւ վար
մունք մը կ՚ունենաք , որովհետեւ իմ սի.
րոյս ահագնութիւնը կարծես ամէն տե.
սակի կասկածներէ վեր կը դասէր ղիս
եւ արձանի էր աւելի հաւատարմութեան ,
քան վա րմուած ենք հանդիպելու կեանքին մէջ. Բայց զի„ խաբելու ձեր միտու
մը ի վերջոյ կը գլէ.կ՛անցնի այն երախ,
տա զի տա կան պատչաճ զդաց ումր ,
ղուր պարտական էք ինծի ձեզի < ամտր
ըսածներուս դիմաց. Ես թոյլ չէի տար
այսքան ղմբախտ ըլլալ,
եթէ ձեզ սի.
րելուս համար միայն ոիրէիք զիս եւ կ՚ուզէի ամէն ինչ պարտիլ ձեր միակ յօմա.
րութեան, բայց այս վիճակին մէջ ըլլա,
լէ այնքանն եմ հեռու, որ վեց ամթսէ ի
վեր նամակ մր իսկ չեմ ստացած ձեզմէ։
Այս ամբողջ ղմ բախ տո ւթիւնր կը վերա,
գրեմ այն կուրութեան , որով ձեղի կապ.
ւելու արբշռութեան անձնատուր
եղա f :
Մի՞թէ պէաք չէր նախա տեսէի , թէ
հաճոյքներս աւելի չուտ կը վերջանան ,
քան սէրս՛. Կրնայի՞ յուսալ, թէ
դՈԼք
ձեր ամբողջ կեանքը կ'անց ընէք Փորթոլ.
զալի մէջ եւ կը հրամարիք ձեր ապագա,
յէն «ւ եր կրէն, մտածելու համար միայն
իմ մասիս, Իմ վիշտերս չեն կրնար փա.

րատիլ, եւ հ աճս յքհեր ո ւս յի չատակը ղի
յուսահատութեամբ կը ղեղու, 1*Հնչ, ուրեմն իմ րոլոը ըղձանքներս ղո ւր
անցնին , եւ ես ձեղ պիտի չտեսնէ 4 է
բեք խուցիս մ՛էջ այն ամբողջ ջերւեև
թեամբ ել արբեց ութեամբ ՝ զոր դոԼ^
ցոյց կու տայիք ինծի ։ Աայց ՝ աւա
ղ1>ո կը թարեմ ու չափազանց լաւ գգուեմ]
թէ այն բոլոր յոյգերը, զորս կը
իմ սիր տն ու հ ոգին ՝քա նի մր հաճոյս
էին ՝ որ կր յա ր ո ւց էին ձեր մէջ
դադրելուն հետ ալ վերջ
կր գտնէի
Այնքանն երջանիկ այդ սլահերուն
է օդնոլթեան կան չէ ի իմ տրամաբանու
թիւնս ,
չափաւորելու համար ցնորել
ներ ուս աղէտաբեր
ո ւժ՜գնութիմեր ^Լ
ազդարարելու ինծի այն ՝ իե չ որ կը տԱ1
ռապիմ հիմա։ Իա յց ես ամբողջովթ
զb կը արուէի եւ ի վիճակի չէէ
լու այն ամէնը՝ ինչ կրնար թունաւք
երանութիւնս եւ ձեր տարփանքին լ f
մազին վկա յութիւնները էիո11էե '1-^^
լելու ար դե լք հ ան դի ս ան ա լ :
Ես Lu"i'
զանց

հեշտադինօրէն
կը ղղ-յւ
զզայէ
սսր^ս
ղը
,
րպէսզի մաածէէ' Ç
ըլլալո
>
c
քՀաւհ3 bL
դուք օր մ ,ւ կը հեռանաք
ինձմէ։ Էայ
այնպէս կը յիչեմ, որ քանիցս Ըսսւ1’

ձեզէ ղ թէ զիս պիտի դժ՜բախտացնէք. '
կայն այս վախերը շուտով փար>սս,^9
ե լ. ես հաճոյք կը զգայի ձեզի համսեր ?
հաբերելով զանոնք եւ յանձնուերՎ
քանչաց ման եւ
ձեր
հաւաստիքն^
խ ար դա խ ո ւթե ան :
Իմ բո լոր !]““ £
զ՜^զր չա տ լալ դիտեմ ես եւ կրն^/է1 լ
էՈՈվ ազատիլ անոնցմէ ՝

եթէ այլնլԱ t-

ր է ի ձեզ։
Իայց ՝ Աստուած
՚
գեղ ։ Ո՛չ ՝ էս կր նախրնտրեմ
աւելի տառապիլ՝
քան մոռնա է
ԱւաՀղ ՝ միթէ ինձմէ'* կախում ունէ
կա ։ Ես զիս չեմ կրնար
այլեւս չսիրելու ցանկութիւնը

J

ակնթարթ մր ունեցած րԼԼաԼՈԼԱ
Q* ո լք աւելի էք արժ՜անի կարեկցո1ր
քան ես ։ Աւելի լաւ է տառապիլ է
ւա յ տանքներ ս ՝ քան վայելել ախ
հսւ 'ւ\ո յքները ՝ զորս Տերանսա յի
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ՎէՐՋԻՖ U‘XU՝OÏII«ll‘l-l) ձէքեն(#֊(
Mémoire d'Arménie
(Շար. Ա. էջէն)

à Rouben Mélik

թեամբ կրակել...
յետոյ
մէջ անհ ետանալ էր յ

Il est des lieux où l’apparence est un masque d’harmonie,
Des lieux où l’on aime rêver au fil de l’air dérivant,

Տայ դաւադիրները տա կալին հետեւեալ
բացատրութիւնները տուին ինծի.
ղա.
հտմտռանզ իշխանին ու կնոջը սպանու
թիւնը որ պաշտօնապէս սերսլ սպաներու
խմբա կին պիտի վերագրոլէր ,
անմիջա.
ո(էս պատ&առ սլիտի ր / / ալ, աւստրիական
զօրաբամիններու Աերպիա մուտքին , քա
նի որ Աւստրիացիները երկար ատենէ ի
վեր պատրուակ
կը փնտռէին Աերպերուն -.ետ իրենդ
հա շիւը արմտ տապէս
մաքրելու :
Րայց որովհետեւ 3‘ուսերը
Աեըպիոյ հետ զինակցութեան համաձայ

Les toits ouvrent sur des secrets le rouge grès d’Erevan.
Quand soudain comme un coup de vent la mémoire d’Arménie
De plein fouet me frappe le coeur dans cette ville où la braise
De l’écriture dans la nuit est un astre qui rougeoie
Jamais ne s’efface des yeux ce reflet de feu grégeois
Les vitres ont mis les étoiles entre leurs parenthèses.
Jamais ne s’efface des yeux l’ombre de la tragédie
Mil-neuf-cent-quinze en chaque esprit comme

moignon d’un moment

Qui est du temps décapité par le séide ottoman.
Dans les songes les jours de sang restent traces d’incendie.
Quarante jours de cet enfer qu’aucun Dante n’a su peindre
Quarante jours de Montségur pour ces étranges Cathares
A qui le ciel même est bûcher où brûle un soleil bâtard
Et comme une aube de l’horreur c’est Treblinka qu’on voit poindre.
Femmes et enfants éventrés, qui lira dans leurs entrailles
Quel prophète aussitôt dément cette absence du futur ?
Et le silence est leur linceul tissé des voix qui se turent
Si l'histoire a les yeux crevés, que l'on réinvente un braille.

CHARLES DOBZYNSKI
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^ուհիները
կը բաչքսեն ձեզի : Ես երբեք
չեմ նախանձիր ձեր ան տարբեր ո ւթե ան յ

^սշճս/iZ ձեր լԼրայ ՝

Ջանար Էք մոռնալ

ltu րոլոր ովին » էս կր շո յուի մ ա յն միտ$ ՝ խէ ձեզ մատնած եմ այնպիսի դըքութեան մը յ ուր դուք առանց ինծի մի-

տեւ ՝ թերեւս ՝ ձեզի հաճելի

պիտի ըլ

լա յ ինծի գրելու ն ե դո ւթի ւնը
լ.քա «J* ԼՀԼ ։
ճեր բոլոր
յանցանքները ներելու
խոր ու նկ տրամադրութիւն մը կը զդամ իմ
մէչս,

Լմ էալ սորվեցուրիք ինծի ձեր րոէոր
Հ^ձրո֊թիւննեբուն ենթարկուելու
ան.

Այո առտու ֆրանսացի սպայ մը ձեր
մասին երեք մամ է աւելի խօսելու ողոր
մածութիւնն ունեցաւ ինծի հե տ :
Ան ըսալ., թէ չԼրանսայի հետ խաղաղութեան
գաշինքը (3) կնքուած է : Եթէ ձիշդ է ա.
ս ի կա , չէ [d մ կրնար գալ ղիս տեսնելու եւ
տանէ.լու Ֆրանսս։ -. Աակայն ես արմանի
չեմ ւս ս u ր : Ըրէք ս՚յե, ինչ հաճելի է ձե
զի . իմ սէրս
կախում չունի այլեւս այն
եղանակէն , որով պիտի վարուիք հետս-.
Ջեր մեկնումէն յետոյ րոպէ մը անգամ
առողջ չեմ եղած եւ ձեր անունը օրը հա
զար
բերան կրկնելէս բացի ,
ուրիշ ոչ
մէկ հաճոյք ունիմ : fi-անի մը միանձնու
հիներ, որ գիտեն իմ ողբալի վիճակս,
ուր դուք սուզեցիք ղիս , ձեր մասին կը
խօսին ինծի : Կարելի և զտեին չափ քիչ
դուրս կ'ելլեմ խուցէս , ուր դուք այն
քան անգամներ եղած էք , ել անդադար կր
նայիմ ձեր նկարին , որ հազարապատիկ
թանկագին է , քան կեանքս -. Ան ինծի ո.
ր„չ հաճոյք կը պատճառէ ,
սակայն կր
պատճառէ նաեւ ահագին վի չա , երբ կր
մտածեմ, թէ ձեզ գուցէ չտեսնեմ
եր

^^^շաոլթիլնը յ Այսուհանդերձ ՝ եր[ *
ԳԳԽր ձեզ
պա շտած ըԼէտլուս

բեք : Ինչո՞ւ պէաք է կարելի ըլլայ , որ
ձեզ չտեսնեմ գուցէ երբեք -. Յաւիտեա՞նս

P՝ ուրախ եմ՝ որ գայթակղեցուցեր

լքած էք ղիս ։ Յուսահատութեան եմ մատ
նուած : Ջեր խեղճ Մարիանան այլեւս չի

“1ն թե1'ի հաօււյ^նելւ
Հրեաք ունենալ՝
եւ ես աւելի երջանիկ եմ ՝ քան դուք՝ քտ^1' llP նս աւելի եմ դրա զ ած :
'Լերչեբս այս մենարանին
^էջ դռնապանոլհի կա[՚ դևրին զի ս : Ով որ կը խօ“I1 հետս ՝ կը կարծէ ՝ թէ խենթ եմ ես :
Չդիտէր, թէ ի՛նչ կը պատասխանեմ
էք^ց : Պ է տք է որ միանձնուհիներն ալ
l^(j[t չափ խենթ եղած սլլան ՝ ղիս որեւէ
թն խնամելու ատակ կարծելնուն համար :
կր նախանձիմ էմման ո ւէլի եւ ՀԻ րանս1։սքո յի (շ) բախտին • ին չո0 լ իրենը
^ան ես ալ անընդհատ ձեզի հետ շեմ՝.
^Ա’/։ ՈԼէւէի հետեւիլ ձեզի եւ վս տա հօրէն
թսյղոյնս պիտի ծառայէի*. Այս ա շխար^ն մէջ <\եզ տեսնելէն բարի՝ ուրիշ ո չինչ
[ցանկամ-. Գոնէ Jքշեց էք ղիս-. Կը գ"ձէԲ յեժւ՚՚վ-, ր“՚յ՚յ չեմ համարւէ'? ապահովէրնել ինքզինքս : էս
իմ
ձեր յիշելովր չէք, սահմանաւիաերբ ամէն օր կը տեսնէի ձեզ : Ոայց

ՂՒս * ճեր դժնդակ՝ դուրէ եւ յաւիաեՀ^ն բսպակայութիլնը
բնաւ ալ չի
Հ"ւԿն,>ր իմ սիրոյս հրայրքը ։
I "ր արար աշխարհ

գիտնայ

Կ’ուսէրս-

կրնար- ան կը նուաղի աւարտելով այս
նամակը : Մնա՜ք բարով : Մնա՜ք բարով :
Գթացէ՜ք վրաս ։

‘'fpt

1՝ա1-տւ՚է՚-Բի ifմ վերածեր զայն , եւ
սակի
_ -բարեվա
- - յելչու- ՚ գերագ ով, բերկրանք
կ'ապրիմ,
1ե լ՚շ^ UlU‘Ln'L այն ամէնը, ինչ ըրի
Հ հա,էաք ■ Իմ պա տիւն ու հաւա տքը

և

^ւսխ

էս

յս“՜է"ոեանս

տարփագին

սիրելու

0^յանան ' ■Բան1՛ "Բ սևսայ
ձե1
“•«kt
Pf> այս ԲՈԼՈԲԲ կ'րոեմ
-ո՞' \ամար ձե1 ’ "Բ
գբՀ-բ
/'եծ/' '■
կ՝„ձ ՛է, անաք ձեր լԼրայ ՛՛ Ես ձեզմԷ

IU.

րր^ւ

եայն ձեր սրտին թելադրածնե-

ձեք ubrnJ այն PnLnit
լՈև

Հը՝

քը , որոնց պիտի
կարենա'-‘սնգիսանալ. ես ձեզի ներեճոյ-չը պիտի ունենամ,
որովհե-

բազմութեան

նագիր ունէին, պէտք է սպասէին որ ու
ռիթր ն եր կայտնար -. Մինչդեռ,
ռուսա
կան զօրակոչ մը անպայման սլիտի վրդովէր ճ^երւէան տ ցիները եւ զանոնք սչխտխ
ստխպէր որ խրենք եւս ընդհանուր զօրայսւյտարարէխն : Գէպքերու ու յ լ, կա
ցա թեան առջեւ՝
3)րանսա եւ Անդլխտ
վստտհտրար իրենց կարդխն երկար պիտի
չսպտսէեն միջամտելու համար՝.
Հայե
րը՝ ուրեմն՝ դիտէին թէ պոսնիական հողին վրայ այսինքն
Աարայեւոյի
մէջ՝
դահամառանդին սպանութիւնը
աշխար
համարտին ^՜այր պիտի տար յ Հա յրդ պահ
մը խօսքը ընդհատեց» յետոյ ըսաւ» ան
շուշտ ՝
կնճիռը
ընդհանրանա լու
պա
րադային թուրքիա անկէ զերծ պիտի չմընար », էլ քանի որ թրքական զօրքււ վեր
ջին զտրէն ի վեր դեր մանաց ի մարզիչ,
ներու կողմէ կը մարզուէր ՝ դմուար չէբ
նախատեսել թէ (Թուրքիա ուշ կամ կա
նուխ Գերմանիս յ կողքին դիրք պիտի դրրաւէր :
- Ս ա հտյ դաւադիրները աներեւակա/եէի°բէն հեռատես են ՝ րսաւ կուսակալը։
- Այս , ըսաւ հայրդ :
- Րայց ին չ^լ տյդ Հայերը տյդ աստի
ճանի կը վւաւիաքէին որ ա շխարհ ա մար տ
ծ աղ ի :
- Երենց համար էականը թուրքիան Ռու
սաստանի դէմ պատերազմի մը ներքաշելն
էր : Ու ակներեւ էր որ ատիկա ինքէւին
ու անպայման պիտի պատահ էր տ յն պա
հո ւն երբ քմ ուրքերը
Գերմանացիներուն
եւ Աւս տ ր ի ացին եր ո ւն կողքին դիր ք դրալէին»
- Պտրզ է ՝ իսկապէս ՝ ըսաւ կուսակաԼԸ*
- խոկ ռուսեւթուրք պատերազմ մը Հա
յերուն համար կը
նշանակէ թրքական
լուծէն ազատելու միջոց յ
- Ե^նչ ըսել կ'ուզէք թրքական լուծ ըսելով ՝ էֆէնտի՛ Î
_ Ոչթե չ ըսել կհուզեմ ^ար ոն կո ւս ա կա լ ՝
ըսաւ հայրդ։ Պարզապէս կը ջանամ բա
ցատրել թէ Ա արայեւո յի Հայեր ը ի՛նչ ձեւով կ ը դիտէին պար ա դան երը ։
- Ւ&նչ ձեւով կը դիտէին :
- ^եչ ձեւով կը դիտէին» ամէն բանէ
առաջ
նկատի ունէին
Եովկասեան ճա
կատը : Եր խո րհ է ին թէ ոչ ոք կրնար պատ.
լար կան զնիլ ռուսական հարթիչ դլանին :
Ռ ուսեր ը Եովկաս պիտի հա սնէ ին ՝ Թուր
քիա մտնէին ու աղա տա դրէի՛ն
միլիոնա
ւոր Հայերը որոնք կ՚ապրէին թրքական
հողին վրայ :
■ Ռուսա կան զօրաբաժիններու
կողմէ
Անատոլուի դբաւո®ւմ *
- ճԻչլ ու ճիշդ ։ Անա տոլո լի գրաւու
մը։ Սահմանային գօտիին միլիոնաւոր
Հայերուն ազատագրումը։
. Ռուսերուն կոդմէ իրենց աղատադրումէն թնչ կը յուսան Հայերը»
- Հայկական Պետութեան մը ստեղծու
մը թուրքիոյ մէջ՝ հողատարածքի մը վըրտյ որ նախապէս Հայերուն պատկանած
է*

(1) Այս բոլորի մասին ահս՝ «Lettres
Portugaises, Valentins et autres œuvres de
Guilleraguesn. Introduction, notes, glos
saire et tables, d’après de nouveaux du-

- ճիշդ է î ըսաւ գերման հազարապե
տը՝ առաջ իրենց հողին վրտյ էին Հա
յաստանի մէջ :
. Անատոլու կամ
Հայաստան »
նոյն

cuments

րանն է •
- Ե*- Հտյկ» տյդ Պետութիւնը

par F.. Deloffre et J. Rougeot.

Paris, Garnier Frères, 1962.

(շ) Փպւթուկալցի փոքրիկ սպասաւոր,
ներ :
(3) էքս-լա-Շափէլի դաշինքը, որ կնքը-

ւեցաւ 1668 Մայիսին bv ՎԿ1? տուաւ
«փոխանցման» պատերազմին (1667-1668) :

անկա0խ

պիտի ըլլար :
» Ոչ բոլորովին ՝ ըսաւ հայրդ : Ատ իկա
հայկ» Պետութիւն մը պիտի ըլլտր ՝ ռու
սական հովանաւորութեան
տակ : Այղպէս ըսելու համար՝
պարտադրաբար :
. Հայ դաւադիրները համաձա'

- Ասփկսւ առյ֊աւքեայ լուծում մր կր
նկատէին, ըսաւ հայրդ : ԱՀանը կր ձրգաէին հայկական անկախ Պետութեան մր
ստեղծումին , բայց լաւ գիտէին թէ այգ
նորաստեղծ Պետռ ւթիւնը աոաջին լ[՚լԱ1՛
էւխւ շէր կրնար հրամարիլ Ա-ուսերոլ հո.
վ տն տւ որ ո ւթենէն ;
-Աարայեւոյի հայ գա լադիրն եր ո ւն միջել քիուսիոյ քա ղա քաց իէւ ե ր ալ կայի՞ն,
տրց ո ւց կո ւս ա կա լը ։
- հտյերէն ոձ անք ռո ւս ա կան անցագիր
ունէին ՝.
- Ի՞նչէն գիտէիք :
. Անոնը կը խօսէին հայկական բարբառ
մը որ կը ղո բծած ո ւի միայն ռուսական
կողմը։
Հօր եղբօրմէս
տեղեկացայ թէ
իսկապէս Ռուսաստանի Հայերն էին ռու
սական անց ա դիր կր ո զները »
- ճեր կտրծիքով՝ ռուսական անցագրի
տէր այղ Հայերը
ռուսական
գաղտնի
դոր ծ ա կալո ւթե ան մաս կը կազմէ0ին :
. Կրնայ ր/լա/ , ըսաւ հայրդ-,
- Հգաւանաբար Օքրանայի ղործակաշներ
էթ՝ ըսաւ տնօրէնը յ
- Ատիկա ՝ չեմ դիտեր ըսաւ հ ա յր դ յ
- Կրնայ ըլլալ որ Օքրանան միջամուխ
էր այս րո լո ր ին ՝
ըսաւ հազարապետը։
Որովհետեւ՝
Սմւատոլոլի գրաւումը ՝ ի
■ԼեԲՒյ, ց տ ր ին շահերուն կր
տասխանէ յ

համապա

այդպէս ՝ ըսաւ տնօրէնը »
- Իսկ դաշնակցականնե0ր ը ՝ հարց տրւաւ կուսակալը՝
Հտյ ա զդա յնա կանն ե0րը։
- Անոնք պէտք է
օգնէին Ռու֊սերուն
Թուրքիա մտնելուն։
- Թրքական ռազմագիծ երո ւն ետին հ ա յկական ա պս տամբո ւթի0 ւն մը
կը ծրա
գրուէր î
- Այո՝ ըսաւ հայրդ։ Հայերը պիտի
սկսէին Թուրքերը հալածել՝ անմիջապէս
որ ցարին ղօր^ը շարժման անցն Էբ Եովկասը անցնելու համար։
_ Ի^նչպէս տեղեկացաք այս րոյորին :
- Ատրայեւոյի հալ դաւադիրները որոշ
բաներ
ըսին ինծի :
Ե տն բաներ ալ որոնք սորված եմ* քեռայր էս' Պսակ Ա ո ւրատեանէն » » » աւելի ետք ՝ երբ կո ւս ա կց ո ւթե ան մասին աւելի
յստակ տեսա
կէտ մբ ունենա լ սկսա յ :
- Ուրեմն ՝ հտյ դաւադիրները Աարայեւօ հասան Աւս տրիո յ զ.ա հ աժա ռան զ ին
ni. կնոջր սլա շտ օն ա կան
ա յցելու թեան
յայտարարութենէն ե0տք ՝ երբ արդէն այ
ցելութեան թո լականը ճշդուա0 ծ էր :
- Այո ՝ ըսաւ հայրդ յ
- Ու սերսլ սպաներու խմբակի մը հետ
յարաբեր ութեան տէջ էԹ, եթ՛. լաւ հասկԲ9այ ■
- Այո , լ. սա լ հայրդ յ
_ Աակայն կասկածներ ունէին տյդ խրմբակին
ու անոր պո սն իա ց ի
խափանարաբներ ուն հանդէպ թէ պիտի չկրնային
զահաժառանդին
մահաւիորձը յաջողու
թեամբ պսակել։ Այդ պատճառով՝ անհրրաժեշար ընելու պարտականութիւ^ևր ձե
զի յանձնեց ին էֆէն տի » ձեզի յանձնեց ին
արհ իդուքսն ու իր կինը ս պանն ելու զործը • ՛ո յդպէ՞ ո է - ճիչդ այդպէս :
- Որ ովհետեւ
մարդ
պիտի չկա սկած է0 ր ձեզմէ։ Որովհետեւ դուք զուրսէ0ն
մէկն էի-Բ ՛- Ել որովհետեւ ամէն պարա
գայի մէջ
Աերպերն ու Պ ո սնիաց ինե0 ր ր
պատասխանատու պիտի նկատուէին։
- Այո ՝ պարոն տնօրէն ։
. Ու դուք ամենայն վճռա կամ ո ւթե ա մբ
կը պնդէք թէ իսկապէս սպան նած էք Աւըստրիոյ գահաժառանգը՝ այո0 ։
- Այո ՝ պարոն տնօրէն :
- Ե^ իր կի՞նբ ■
՜ ճիշդ է ջ պարոն տնօրէն յ
Ինչպէս րոի քիչ առաջ ՝ պաշտօնական ա յց ելո ւթեն էն քանի մր օր առաջ ~ամենա լն ճշգրտութեամբ չորս օր առաջ.- ՝
դաւադիրները ինծի բացին իրենց զազտնիքբ ».
Հաւանօրէն ՝
որովհետեւ հօրեղ
բայրս
ըսած էր իրենց թէ կրնային Հ ր-*
սլարտ րլյտf ինձմով՝ թէ ես հայրենասէր
մրն էի եւ յա ւել եա յ' բանա ստեղծ մ բ :

ատոր ։

Fonds A.R.A.M
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Պ* ա ւս» գէրն երը
երկւսրօրէն
խօսեցան
հետս : Ինծէ բացատրեցին խ է թրքահ tuյերու փրկուէ)էւնր կապուած Էր քէուսերու խուրբիսւ ներ Էսո ւժ ո ։.ւ) 7'Ն յա 9ողուխե~
նէն եւ թկ անպայման պկտք կր որ պա
տերազմը
ծագէր : Ինծէ։ լ. ս էն թկ Հ ա լ
ազդին փրկիչը պիտի ըլլայի , եթէ յաթ.ղկէ սպաննել ԱւստրԷո յ գահաժառանգն ու
կինը: Ախր ջապկս ՝ տեղէ տուէ : Ես բա
նաս տեղ ծ եմ՝ էֆէնտէնե'ր
Այղ հեռա
նկար ր թեւեր տուաւ էնծէ • Ինքղէնքս էսէլապկս սկսայ տեսնել հայ Ժողովուրդէն
փրկիէԸ :
Արդկն
անունս
կր տեսնէէ
պատմ ո ւթեան դ էրքեր ո ւն մէջ :
- Այո y ըսաւ տնօրէնը :
Հա յ դա ւա դէրն եր ր էնծէ ատրճանակ
մչւ լանձնեցէն ՝ ըսաւ հայրդ։ Աերպ սպա
ներ կ զնած կ էն որոնց հետ յարաբերու
թեան մկջ կէն հ Ատրճանակը Պրաունէնկ
մը՝ սերպ զօրքէն րլէնաբանէն
էր :
- Ե՞ րր ձեղէ յանձնեց էն ատրճանակը :
- Այն օրը երր էշէսանական ամոլը Սա
րա յեւօ հա սալ :
_ Ուրեմն ՝ մահաւէորձկն շ։ւմ տ քէ։չ ժ՜ա
մանակ սւաւմ ;
- Այո :
_ ճէշդ կ որ ամբողջ Աարայեւօն փողոՅն Կ՛ այ՚լ °ըււ՝
_

Ոաղմ ո ւթէւնը տպաւոր է չ

կ ր ՝ ըսաւ

հայրդ, y մանաւանդ քարափներ ուն վ[ւայ՝
կամուրջներում» մօտ։
Ե *֊ ամէն տեղ ոս
տէ կաններ կայէն ♦ Ամկն տեղ պատնէշներ ։
Երր վրան բաց կառքը քաղաքապետարա
նէն դա լուէ ուղղուեցաւ դէպ է։ 3)րանց 3* ո զէֆ պո ղո տան ,
ես մօտն էր։ Ոմնէ է
լուսանկարչական դո րծէքս ու րաճ կոնէ ս
տակ , անո լ, ե տէն պահած կ է1 ատրճանա
կը t Ոաղմ ութէւնը շատ անհանդարտ կր*
ամկն ուն դէմքէն վրայ դրոշմուած
կր
ա ւո ելո ւթէ ւնը : Մ էն չ կառքերու շարասէւնր կը տողանց կր առջեւէս ՝ բազմութիւնը
էսորտակեց ա պահ ո վո ւթ եան
շղթան ոԼ՜
փութաց դկոլէ էչխանական ղոյդէն կառքր : Ո Ո տէ կ ան ո ւթէ ւմւը ՝
անշուշտ ՝ ո».ժ՜
գործադրելով մէջամտեց , ղսպելու եւ ետ
մղելու համար։ Pայց եւ այնպէս՝ էշէսնական կառքլձ պահ մր անչարմացած մնաց։
-

Ա՞յդ սլա հուն կրակեցէք ։

- ԱՀ i էֆէնտէներ : 5 ա կա լէն կյւ վաբա
նկէ ։ Յետոյ վրան րաց կառքը որուն ե տե
ւէ։ նստարանէն վրա J նստած կ էն Ֆրան
սս ւա- 3) էր տէն անա
ու էը կէնր՝
սըսաւ
կրկէն յառաջանալ* Ոայց շատ դան դա զօ
րէն մէայն կրնար ընթանալ ու ես սկսայ
քով կն վազել ՝ ջանա լով կարելէւ
չափով
մօտենա լ ՝ մէնչ կար դա պահ ո ւթեան պաշ
տօնն ան եր յւ անդադար
անդէն 'w հրիՒն
զէս* ՆԼաղեցէ՝
*1ա ղՒ 3 Ւ *
մթե չեւ ա/ե
պահը երր կառքը կրկէե կանդ առաւ այս
անդամ 3)ր անց֊3*ո զէֆ եւ (էուոոլֆ պողո
տաներուն ա նկի^ը :
Յանկարծ
ատրճանակ
մանէր ան*
զեց կառքէն

ն չմարեց է
եր է տա սարդ մը
կը ճօճէր : Աչակեր տէ կր նԸշատ մօտս էր : Տեսայ որ վա
ուղղութեամբ ՝ կտրեց անցաւ

ոստէկանու թեան
Լղթա^ J^,nnJ աեսայ
որ կրակեց դահաժ առանդ է չէս տնէն վրայ ։
_ Աարայեւոյէ պատմական կրակոցներն
էէն ատոնք՝ ըսաւ ղերմանացէ հազարապետ >ւ • ուսանող Եա ‘Լրիլ° Ւրինչիփի մա.
հացու կրակոցները ՝ արհէդուքսէն ու կըն„ջը ուղղոլած :
- Աերպ սպաներու [սմբակէն հրահան
գով, աւելցուր փոքրակազմ ենթաս պան ։
• Ապա հ ո վա րա ը ուսանող Եա •1րէ՚ւ° Փըրէնչէ՚փն կր ան՝ ըսաւ հայրդ ՝ րայց անոր
կրակոցը չհասաւ թէրաէէէն •
Երկէն ու
կրկէն փորձեց՝ րայց շյս»ջողեցաւ։ Ուսա
նողէն քան է։ մը երկվայրկեան ետք՝ Օդ֊
տո լելո էէ ս տե ղծ ո ւած խառնս» շփոթէն ՝ ես
կրակեց է։ ք*այց ես քաջ նշանառու եժ ու
զարկէ արհէդուքսը՝ էնչպկս նաեւ կէնր
որ

էր քովն կր ։

- թ՝այՅ 1՚°նչ կ'ըԱէ<ր՝ ան կար ելէ կ ատէկա ՝ ըսաւ ւլերմանացէ հազարապետը ։
ՀՀաւո լաւ դէտ ենք թկ ով սպաննած է իշ
խանական ամոլը։ Փամփուշտները քննու
թեան ենթարկուեցան յ
Անոնք արձակւած էէն պոսնէացէ ազգայնական կավ.
րէլօ Փրէնչէփէ ատրճանա կէն ։ Աէսա լած
ըլլալու ու մէկ ա լան ա կան ո ւթէ ւն կա յ :
_ Ա եր բան տարկետլր Պ ո սնէաց էէն ատրրճանակէն յար եւ նմանը ունէր որ էրեն տրուտծ էր սերպ սպաներու, խմբա.
կին կողմէ y սերպական զինարանէն աո.
նուած î
- Ամէն

պարագայի մէջ, պիտի Հպրն-

Imprimé sur les

ՄԻՏ-fi

ղԱ թի զոհերու մար մէններ կն հան ո ւած
փամփուշտներր ա՛յս մարդուն ա տրճանակկն արձա կուած կ էն ել ո՛ չ Եավրէլօ Փ ըրինշիփի :
- Յայց ՝ ճէշդ ատէ կա կը պնդենք՝ ըսաւ
տնօր էն ը ։
. Աակայն՝ էմնչպէս սլէտէ փասւոէք՝
ըսաւ ղերմանաց է հազարապետը •
■Այ ս մարդուն յա յ տար ա ր ո ւթէ ւն ը էնքնէն փաստ է արդկն :
- !՝այց ատէ կա չէ բաւեր պարոն տնօ
րէն : Ատրճանակը ո՞ւր կ յ
_ ),ետած է :
• ճիշդ ի, ըսաւ հայրդ*,
- Իսկ վկանե՞րը ՝ հարցուց
հազարա
պետը :
- Հ՚ւ-յ չկաJ y ըսաւ տնօրէնը . Հա յ դաւադէրները երկար աւոենէ է վեր կը շրջփն
հրապարակէն վրայ ու չենք գիտեր էր ենց
րոլ-ն անունները : Իսկ րան տար կե ալէն հօ
րեղբայրը՝ դմբախտարար՝ մահացած կ
մինչ այղ :
- Այո, զմրաիւտարար , երկրորդեր հայ.
ԸԸԳ : Ես տ ւ չեմ դիտեր դաւադիրներուն
անունները: Այնքան յիմար չիին որ ի.
րենր իսկական ինքնութիւնը յա յանէին:
- 11Ո կ ձեր հօրեղբօր ընտանէ^քը։
- Այս Հա^Յ^ն հետ ոչ մէկ կապ ունէէ :
[Հնտաեէքկն ուրէ շ ոչ մէկ անդամ տեղ
եակ էը դա ղանէքէն :
• ^Ս^յսոլ-հա1էդերձ ? պկտք կր հարցաքըն^՚ել դէրենք ։
- Ե
աչխաաանք սլէտէ ԸԱար ՝ ըսաւ
Հայըդ : ՍZ ս պա ս եա!լն երը ՝ ոչ ալ ս1րԼջէէկ~
հերը կրնա յէն դէտնալ թկ էն չե
մասէն
մենք առանձնանալով։ Պար
ծէ։ վեր ա բեր եայ բաներ կրնայէն ԸԷԼաԼ*
ընթ աց է կ բաներ ։ Եսկ մահափորձէն րնթացքէն մէնակ կէ։ Մէս մէնակ* Ոչ ոք
նչմարեց զէս բազմութեան մկջ*. Ոչ ոք տե
սաւ. :
- Անհեթեթութէւն կ ասէ կա ՝ ըսաւ հա
զարապետը։ Ոայց քանէ որ ոչ վկայ կայ ՝
ոչ ալ ապացոյց . * .
- Այ ս մս։ր դր ւէ կան կ ու ապացոյցը՝ ըսաւ տնօրկնը ։
. Անհեթեթո։ թէւն է ՝ ըսաւ հազարապե
տը՝ ու ոչ ոք պէաէ։ հաւատայ այս յայտարար ո ւթեան յ
- Այնպէս պէաէ։ կարգադրենք որ հաt.ա տան ՝ ըսաւ տնօրկնր *

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

լէ ետք դարձաւ հիւրերուն •
ուչաղրութի՚ւն, Ծիքիրլիի ի՚աղը պիտի “կսՒ'Ց ուզումկն
3 ակո բին պատառը
մ ո լո .
բերաւ ■ այլեւս չէր խնդար : 8ած ձայ
նով ըսաւ հ ի ւր եր ո ւե . ջոլրին դո յլը թո
նիրին քովը դրինք, եթէ մեր վարդանը
դիսւի յ".11Ը J"“լի ’ Եթէ դպէլ՛
3"Jll''h
կամ ձեռքը ջՈւրին մէջ մխրճէ, ձկնորս
պիտի ըլլայ !
. Աթէ ո՞չ, հարցուր

հիւր մը:

. Եթէ ոչ, ուրիչ րան
պիտի ըլլայ ,
րսաւ. Յակոր: Եւ աւելցուր, եթէ դոյլին
առ^ելին ա նրնի , մօտենա յ թոնիրի կրա
կին ուր կինս պախլավան եփեց , ել ե թ կ
հոն կենայ, այն ատեն... արհեստաւոր
պիտի ըլլայ :
. Արհեստաւոր, այո՛ , ըսաւ Ծովինար:
Ատ ալ դէ չ չէ :
. իսկ եթէ իր օրօրորին
քո վ դրոլաե
ա ս տ ո ւտե ա շո ւն չին դպչի 1 ըսաւ մեծ-մայրը, բարեպաշտ մարդ մը կամ նոյնիսկ
կրօնաւոր պիտի

ԸլԼաJ

. Կրօնաւոր մը, այո՛,

ըսաւ 'Լարդա.

նին հայրը:
Ոադւէաթիւ հիւրևր ծափահարեցին

ու

ղոչերին, կրօնաւո՛ր, կրօնաւո ր :
Յակոր րսեյիք
չգտաւ:
Հարցական
նա ւուածք մր ձդեր իր չոլ՜Ը^Ըոլորը
եւ
քերեր գեղջուկի իր գլուխը:
- Եթէ գոմին կողմը երթայ, գեղջուկ
մր պիտի ըլլայ , ըսաւ Ծովինար :
" ^1՚լ1

’ ըսաւ Յակոր :

. յ>ը արտերը պիտի մշակէ ու պիտի
սպասէ ար ե լին ու անձրեւին :
- Այ" , ըսաւ Յակոր :
- Յայց եթէ տան դրան կողմը
եր.
թայ , այն ատեն կը նշանակէ թէ արկա
ծախնդիր մր պիտի ըլլայ'.
. Ար կածախնդի՞ ր :
- Այո՛'.
. ի՞նչ ըսել է ւսրկւսծսէէսնղէր *
- ճչդ1ւլ չեմ դէ սրե՜ր *.

ճատելով :
Ատիկա փոքրիկդ
թիւնը քիչ մը շեղեց :
. Զկնո՚րս պիտի ըլլայ, դո,ե
'(,տյեցէ՚ք, դէպի ջոլրի ղՈյլ^

>

եւ գրաւի կը մտնեմ' որ մանրիկ
մէջը պիտի մխրճէ :
- Պէտք է ձկնորս ըլլայ, ըսալ
հայրը :
Բայց յանկարծ
մէկը րաց^
- Մ չ, նայեցէ՛ք, դոյլին քՈլլ ՀՀ
Գէսլի թոնիր կ' երթա յ : Կրակը
Հ
ղփնքը :
1
Իսկ ս՚-ըէչ ձ*ը գոչեց .
- Արհեսւոտւո՛ր պէտէ
ձայնա կցեց ան բո լոր ր .

սւայ՝
"րհեստալու
արհեստաւո՛ր: Ներկաները իրարոլ,
զարնէին իրենց ձեռքերը, ոմանը Հ
լկին, ուրիշներ կը
սի՛կ, վերջապէս
չեց մէկը :

ծիծաղէին:

ԱհաԱււ

հաստատ րան էլ,.,

Աակայն , փարդան ո՛չ դոյլին, ոչ
բակին, ոչ ալ
օրօր ո ցին մօտ ղրոլ4
աստուածաշունչին քով կանղ աոալ.
ղուեցաւ դէպի գ" մր ուրկէ անասով
րուն ձայնը կու զո՛ր :
. Գիւղացի՛ պիտի ըլլայ, գոչեց
մայրս'. Արդէն դիտէի: Իսկական
տի սեան մը պէտք է գիւղացի ըլլար.
- ճի՛շդ է,
ըսաւ
իմ արիւնս կր կրէ :

Յակոր: ի վե^

_ Լ, տեւ. էմ ս ՝ ըսաւ. \մ ովէնար :
putjg Վւսրդան գոմ չմտաւ հակառս»
անասուններուն ձայներուն հմայքին : Էա
դարձ բրաւ ու երերալով ղէմևյ ւլ.կ
բսւց դու-Ոը որուն չփմը առաւօտեայ ս
րեւու շողով ձը լուսաւորուած էր՝. Առ
ւօտր կր բերէր դա շտե րուն ՝ ծաղէ^
րուն ո լ ծառեր ուն րո յրը ՝ թռչուններու
դայլայլը որ աւելէ գողտր էկ էր րան
մի անասուններուն է։ուլ կոշերր :

- Պէտէ
իյ*1*" յ » ԳոՀ^Յ թրթրէն մ
կր : Իսկ ուր [՛ շ ր րսաւ * ո՛ չ ՝ ան անոն
ձէ չէ որոնք էր ենg փն տռածը չգտած
մ ո ւ ո ր էն :
- հայեցէ՛ք՝ դրան կը մօտենայ։

Հէւրերկն ձկկր ըսաւ.*

" Արկա^աէս^րրէէ13 ս1էտէ ԸԼԼայ՝

— Ար կածա խնդէրը սրյն անձն կ որ վըտանդնևր ա չք կ՚առնէ
էր կեանքէն ընթացքէն։ Ինչպէս օրէնակ՝ գործէ մարդ

_ Պ*ործէ՛ մարդ

յ

. Պ*սրծէ' մարդ •
Ա եծ-մայրը
կրկնեց.
՝ , tnfi
մարդ : Ապէտէ դիզէ : Ու ծերայսւ
ձեռքերը երկարեց
ղԷ131' տԳ^^ՍԼ ՈԼ 1
ւե3 • Ալմգ ւո'յլ՛ ’ ս՚ճւ՝գ ւո'յս ղաոն"լ1ւ.՝

. Պ*ործէ մա^րդ։
. Այո՛ '.
ա Ե^սր֊զկք ըս^՚Լ} էս կակազն գործէ մարդ
- Անշո'ւ-շտ
• * *Այոսլկս
եղաւ՝ ըսաւ պա տմէ չը ։
վարդանէն մայրը թոնէրէն մկջ մեծ քա
նակութեամբ ԱլայսլԱ1ւ_ա
եփեց* անուշե
ղէնէն կ տոբները պղէնձկ փոքրէկ ափսէ
ներ ու մկջ շարուած էէն եւ հօրդ մեծ-մայրը՝ մեծ եղբայրներն
րամցնկէն բոլորէն։

ու <րոյբ^բր կր Ը~
կտորը՝ ա-

ւելէ ս1էԼտՒև մեա JPI1 կարմէր թելով
մր կապած կր վարդանէն աջ սրոլ^/քէն ։
Տ ղեկը ս են եա կ էն ճիչդ մկջտեղյ։ նստած
էր* կր պոռչտար ոլ ոտքերով մօրը որր ո ւնէքեեր յ, կը հարուածէր ՝ կարծես ր^ել
ուզելով, է՞ն չ կր նշանակէ U,JU տարօրէնակ ար ար ո ղո ւթէւնր .
թնչ կ' ուզկք
էնձմէ։
- Այսօր դուն սլէտէ։ որոշես թկ Է՚^է
սլէտէ։ դարւեաս
յետադայէն ՝ րսաւ մայ
րը։ Ու տյս խօսքերուն հետ
վերցուր
ղա յն ու ոտքէ հանեց : Հէմ ս։ ՝ քալէ՛ քէ։ չ
մր ՝ կտրէ՛ ճ փաշաս 5 ըսաւ տն • 3 ե տո հ
աչք մը քթթեց անոր ՝ դար ձուղ դ լուէսր
ու աչք քէժյլ նաեւ հէւրերուն եւ ըսաւ*
լա՛ւ՝ հէմա սլէտէ տեսնենք թկ է՞նչ պէւո է։ դաոնայ։ fitujg չձգեց երաէսան։
- Ին չոՈt. ազատ չես ձգեր տղեկր ՝ \մովէնա՚ր^ հարցուր հէւրերկն մկկր։
. Չեմ դէտեր ՝ ըսաւ Ե*ովէնար :
- ^Լերջերս երազ մը տեսայ ՝ ըսաւ Յտկո ր որ
ովէնարէ ք”վն էր * Երազէս մէջ
տեսայ թկ Աարդան ձկնորս պէտէ ԸԱտր •
- Անէմաստ րան՝ ըսաւ մեծ-մայրը* Երազ մը չէ։ կրնար որոշել ապագան յ
- Հապա է՞^չ բան կրնա յ որո շե լ :
«. Իր սրունքները ։
- Ինչ ո&ւ էր սրունքները :
- Որ ովհեսրել գլոէ-իէը պիտի որոշէ ա յն
"ւղղոէ-թիւ-նը որուն ղինքը պիտի առաջ
նորդեն իր սրունքները :
. Լա՛ւ, նայի՛նք, ըսաւ
Աակոր: Ու
դարձաւ կնոջը, ազատ ձգէ փաշայիկր:
Աակայն ՛Ծովինար
չձգեր տղեկը:
. ի՞նչ կայ, հարցուր մեե-մայրը :
. Ոչինչ, ըսաւ Ծովինար:
Տակոր, հայրը, կոկորդալիր
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Այդ պահ ուն հանէն որ ցնորած էր ու
մէն չ այդ թոնէրէն քով նստած դատարկ
ակնարկներով
չո ր ս կողմր կր նայէր՝
ս կաս ւ. րրքջալ: Մէկէն ղտած էր ամբո րլ^
էր արթնամտութէնը։ Պ^ործէ մարդ՝
մռլտաg յ Աէլէոնատկր 1լ ըԱայ յ
Յակոր ծանրօրկն դլուխր հակեց : Աէլէոնատկ^ր մը։
- Ինչո^ւ ոչ՝ ըսաւ Ծ*ովէնար * թ՛երեւս
էակական գործէ մարդ մը կ րի/այ *** ու
մէլէոններ կը շահէ *** եւ բոլորս կ?եր
ջանկացնէ :
ովէնար
տա կաւէն բռնած էր Վար֊
դանը որ սկսած էր պոռչտա լ՝ թեւերը
ճօճ ել օդին մէջ ու ո աքերը գետէն զար
նել՝ որուէհետեւ կՀուզկր քալել։
- Լա ւ~1 ւ՚ ^չ կը մտածկք՝ հարցուց Յակոբ ներկաներուն ։ Ի^նչ է
ձեր կարծէքը: ի՞նչ պիտի ըլլայ օր մը. գիւղացի՞
թէ արհեստաւոր ,
ձկնո՞րս, կրօնաւո՞ր
թ!. զործէ մարդ։
նայուածքները դարձան վտրդանին որ
մայրը այդ պահուն
ազատ ձգած էր:
Տղեկը ա՛լ չէր լար, ինքզինքը յան կարծ
կԸ ջ*սեար կանգուն պահել ան հ ա ս տ ս։ տ
սրունքներուն վրայ.. Ծու^ը նայեցաւ ու
սկսաւ քալել դէպի ջուրի դոյլը որ դըր.
ւած էր թոնիրին քովը: Մէկը անոր զար.
նուած պէտք է ըլլար պահ մը առաջ, ո.
րովհետել
ջուրը օղակներ դո յա g ո ւց ե ր
կր մակերեսին վրայ ել քանի որ աոա.
ւօտեան արեւը սիրալիր
ակնարկ
մօ
Կ'ոլ-գ՚ւկր սենեակին ու J-պիտով մը
կը
էլաոչէր
օղակաձեւ շարմումով մը ողե.
ւորուած ջոլրին, փարդան կարծեց որ
ղսյլը կը մպտէր իրեն, այնպէս „ր ղտր.
մ անալի չէր որ դանդաչելով այդ ուզղոլ.
թեամբ յառաջացաւ , աւելի մօտէն նայէ,
լու համար մպտուն ու կայծկլտացող ջ„լ.
րէ՛ այէ Գ-յւեն ' Բայց
դոյլը թոնիրին
քովն էր եւ որովհետեւ մեծ-մայրը բալա,
կան p-էզէք (քակոր} նետած էր կրակին,
ան կը վառէր աշխոյմ բոցերով ոլ ճար.
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Իսկտպէս աէ} ըսաւ պատմէչր՝ հայ[
ւ»նր ու արաղ, քտյէևրով ղ^,ա3
։ւռը եւ պահ մը կարծեցէն որ դոԼ[
տ ի ելլէ : Բայց չելաւ :
- Ի՞նչ ըրաւ՝ մէտտահ :
. Հսրյրղ կեցաւ ղրան շեմէն վյՀայ) Լ՚Ա
յցուած ա չքևր ր զարմանքով պտըտ^ո
էւրսր եւ ա՛լ չշարժ՜եցաւ։
Ներկաները յուսաէսար

րսւ

՛սա ձէչը։ Եը քաջալերէ էն հայրդ
չէր սր֊զԵր շարունակել։ Որ-զղա^1' ս
սծ մնաց շեմէն վրայ> այնպէս
»րծես կը վա իյնար րնդարձակ աչխ
ն: Եւ որոյհետեւ քահանան ալ if
ըսւն
կարգին էր , Յակոր անոր Հ
՚ւց թէ ի՛նչ կրնար նշանակել ատէկ
ւսհանան պահ մը մտածեց ու Ը"՞
՚րեի մարդ պիտի չըլլայ t ու աԼ "՚ ^
ւ տր կածախնդի ր մը, որովհեաել /
' « կը թուի որ չի
փափաքիր /'W

ր վտանգի ենթարկել դուրսը յ Ւէ1
* էսա ր հ էն մէջ :
- Ոայց կր ւլէտէ ՝ ըսաւ Յակո11’
- ճիչդ է , ըսաւ քահանան :
որոնք կը դէտեն կր դէսՓն
ն ։ս ր կ եր •
ճէ շդ է որ դո մ ալ չմտար֊ .
չհ ե տ աքրքր ո ւեց ա ւ ՝ ոչ u‘[ ա
կամ ջոլրի դոյլով!
•J7" պահուն , ցնորաե՜

հանին ղւ^

րդա՚նս , նայէ՛ '.
.երկաներր ծիծյսդեղան ու ըսի*11

.

սւէ կտրելէ է մտնել Որ ոչ 1 ■>
ոէ ձեռնս»ր կէ ։

յ(1

Աւրերէն մէկը թքաւ ձեռքեր"
երը շփեց ՝ ծէծազեցաւ ո1- 3
պէտէ ըլլայ :
Z'/V

ըսաւ • երազող մը:
,><՛

յկ քահանան ըսաւ •

արդե°մ I

լծ պիտի ըլլայ :

քժ֊սւյւգ.մսւ61։}'
Ա՝ ?՛
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Գրեց'

ւրնԹԻՍհ ‘ՒՐԱհՏԱՏԻ՜էւ
յոյներու Տարի» պէտք է ‘t" թ՚Լ 1993-£ :
յաջորդական
ցուցահանդէս.
Սի Փար!ւզ, առաջինը նուիրուած դեր.
1„նւ,կան Արտայայտապաչտ դպրոցին ,
րդդր
Անրի
Մ աթսի
եւ երրոր.
\§.րդ գարու վենետէկեան նկարփան՝ կր գովեր գեն
գո&Ը
եւ
Լրացնեն անոր
մոգական
զգլխէ չ
փծութիւնը դիտողէն վրտյ :
Երերէն
ասթրակցութէւնը
հեռու է պատա.
էփւնութէւն մը ըլլա լէ :
Ի՞նչ կեր պա.
րկ կրնար ստանալ ձՏձ-րդ գարու երկրորգ ԱսՒ արուեստը եթէ ՝
նախապէս ՝
‘ԱՒյՒ (^ԸԸ^ԸԸ
3)րան սաg է Տ ը/աքրուա չվերայա յտնաբեր է էն դո յներու լելոձ' օրինակ ունենալով վեն ե տէ կեան
ւթիւնը : Տ պա ւոր ա սլա չտ ո ւթէւնը ՝
էո.տպաւորասլաշտութէւնն ու անոնը J,JJ~
[գդող արտայա յտապա շտութէւնը (^էերւէանէա) եւ փովէզմը (Ֆրան սա) ՝ դոյեէն
ութ աննախընթաց զծր մԸ t
որպէս
խորհրդանշական եւ ն կար ա գր ա կան հան.
րսմանր այլ որպէս զգայականութիւն

['ԸԸ հ ետեւան ք կը կարծո ւէ թէ էր նկա.
րը ամբողջովին փոէւուած
է՝ երբ
յա
ջորդական րարեփոէր ո ւմներ է յետոյ՝ կար.
մէրը կը փոխարինէ կանաչը որպէս էշ.
խոդ դո յն յ Իրեն համար անկարելի է բընոլ թիւնը ստրուկէ նման ընդօրինակելը՝
որովհետեւ սլար տաւո ր կը զգայ մեկնա
բանել եւ հնազանդէլ նկարէ ոգէին *, ^եզ
րակացնէ թէ ՀԻրբ երանգներու բո լո ր յարաբերութէւնները
ձեռր բերուին ՝
ա—
նոնըմէ պէտր է ծնէ ապրող
դո յներու
համաչափութիւն մը՝ որ նմանէ երամ՜ըշ.
տակտն յօր էնումէ
մը ն եր դա շն ա կո ւթեան» (1) :
*h կար չա-եր արե շտա կանէ այս
զուդահեռով Սաթէս ՝ Իոկէնէն յետոյ՝ կ'արծար
ծէ դունա յէն հն չե ղո ւթեան
պարագան ՝
որպէս ա ր տա յա յ տ չա կան կարեւորագոյն
տարր՝ որուն 'թանտէնսրէ եւս լայնօրէն
պիտի անդրադառնա յ *. Սաթէսէ համար
դոյնը՝ կարելի եղած չափով՝
պէտր է
ծառայէ արտայայտութեան՝, յոյնէն ար-

ԵՐ ՋԸ
11

չական նոյն զօրութիւնը՝.
Ստթիս , Վ ան
Ի ո կէն եւ կոկէնէն ետր՝ աւելէ լայն ձե.
ւով կը հաստատէ թէ դո յնէն արտայայտչա կան ռ ւթի,նը անկաթ է ա յն մար մէն էն
ղո ր կր ներկայացնէ :
1907-// Իտալիա եւ 1910-// Գերմանիա
Ստթէսէ ճամրորդութէւննե ր ը
անկիւ,
նարարեր կռ ղ առնան Ւր արուեստէ ծէ.
րին յաւելեալ ընդլայնման մէջ՝. Այօ զոյզ
աո իթներ Ո,Լ կԸ յսյյ^աԸ^[՛^ նա թ էտայա.
կան նա էրա ւէերա ծննդեան արուեստը ՝ էսկ
յետոյ իսլամականը*. Ասոնր էր ա չրէն
կը սփռեն գունային եւ մէջոցայէն
կէըարկումներու ընդարձակ մարզ մը՝ ուր
պատկերայինի*^ կը միանան նոր ձեւււ
ւոր ո ւո րլ վերացականութեան յատկանիշ
ներ ՝ էնչ որ յատուկ թ որ հ ր դա ւո ր ո ւթ է ւն
մը կու տայ էր շարր մր դո րծեբուն ո.
րոնր ՝ երբ բա ղդա տ ո ւէն էր բնասլա շտական ՝ աւելէ առարկայական պատկերու մ
ներուն՝ անսպասելի երեւումներու հանդա ման ր կը ստանան : Մ որթէս մէատա-

առթող՝ որու բերումով ձեւը կը ղէջէ էԸ
քոսկան կեր սլար անքէն ՝
առաջնակարգ
փրկն ՝ մինչ պաստառէն միջոցը կե՛ գառ“
նյ անհուն դաշտ մը՝ ուր դո յներու ան.
ոսսար յարաբերումներ ծնունդ կու տան
*1լազան վիճակներու եւ ապրումներու :
Մ^թիս, իր մամանա կա կէըներ էն

չա-

"երու նման՝ սկէղբր կը հետեւէ
եԸ^_ա“
‘[[՛այ տիրող աւանդական արուեստէ
^սրնթւսէլրներու : Սակայն՝ անդրադառ^ալով որ այդ մարդը թորթ կու. դա յ էւխ՚րգեդրէ տպաւորապաշտ
նկափլակերպը՝ որմէ ետր որք,լ թէ ւով դորկը նկարէ կէ տա պա շտ ոճով :
ԱտՏըրէնի իր հ անդէ սլումը կը
Ւքսվէ իր ա շխա տանրը :
'Իէ չ ետր ՝
կսք|1ը որուն մաս Կ֊Ր կազմեն՝ կը ստա.
("At

Տ պատմական հֆովէզմ»

անուանու-

կ:
Մաթիս ֆովիզմով է որ մուտք կը դոր֊
'{ Գրչութեան
բնագաւառէն ներս
մեծ նորարար : 7/կարչական էր
^բոնոսքը կը կա յանա յ դո յնեբուն մէ.
[լ կատարեալ ներդաշնակութիւն ձեռր
^՞'֊5' վրայ- Հետեւեալ հ ա տ ո ւած ը ՝
^1՛ 1'ր դրութենէն մէջբեր ուա ծ , ճըշ.
^'ոօրէն կը պարզէ էր այդ
Զընթաց ը ...

տարիներու

^րրնա տեսարան մը պէ տէ

ն կա ր եմ •

տ9ս ունիմ պահարան մը՝

որ էնծէ
մը ղդա J~
կը տե.

աւսլ կենսունակ

կարմիրէ
վ[1աJ

?1՚մեը. պաստառէն

1 բթմ զիԱ գոհացնող կարմիր մը*,

uj II" տԱ՚1Աւոահ.ամտծը» մարմին պէտէ
11ւՀյ1ԱրաբէրՈւ^ւ'ն մը կանաչին՝ դե.

1 ել~ պաստառէ ճերմակէն մէջեւ որ
Ւ պ1Խտի գոհացնէ ; Ստկայն՝ այս տյլա.
*ն՝ եեզներուն ումա կանութէւնը փո.
կԸ նուազէ : Հէանազան նըպորս կօգտագործեմ )
պէտր է
^ԳենԱ'ււչռ'"՜^ն այն“էՀԱ մԸ ՈՐ ԳէՐաՐ
ՀԱսոՐ համար, հուրկ է կաՐ1ւՒ

,է/

Ip

Աւելի ամբողջական պատկեր մը տալու համար Աար-իսի վարքի մասին,
լկւդի Արուեստի Թանգարանին մէջ ցուցադրուած են նաեւ մաս մը վարպետին
այն գործերէն, որոնք իրագործուած են գունաւորուած թուղթի կտրօններէ,
իր արուեստին լրուլքը կազմող : Թերեւս ասոնց մէջ է որ Աաթիս ամէնէն աւե.
լի կը սւոեղծէ երջանկութեան այն վիճակը , որուն միշտ կը ձգտէր: Ծավկա.
յին զուարթ շերտալորումներ , պարզ ձեւեր եւ անսեթեւեթ կերպարներ , իրենց
ուժական յարարերումներով եւ գունային ճարտար տեղադրումներով, կը գլեն
զարդայինի սահմանները ու ծնունդ կու տան լուսաւոր եւ կենսունակ աշխար
հի մր : Իր նկարչական նախկին իրագործումներէն մեկնելով, Մաթիս կը շա.
րունակէ հարթ գունաւոր մակերեսներու յարարերութեամր ներմուծել լոյսը
այս նոր գործերուն մէջ , ինչպէս եւ 1նշդորոշել միջոցային եւ տեսադաշտային
յաջորդականութիւնը* հիմնուելով գոյներոլ եւ ձեւերու վարպետ կշււումին
եւ աեղադրումին վրայ : Սակայն, այս պարզ թոլացող գործելակերպին կորի,
գր կը կազմէ կիրաոական հաստատուն յզացք մը, ըստ որուն Մաթիս գոյնին
մէջ գծելով է որ ձեոք կը թերէ ձեւերը* ջնջելով նախապատրաստական շրջա
գիծի դրոյթը* ձեւը սահմանող :
Թուղթի կտխօններու աշխատանքը , Մաթիս կ՚ըսէ , իր մէջ կը յաոաջացնէ
թ-ոիչքի զգայ (էութիւնը, որ կը սատարէ աւելի լաւ հունաւորելու իր ձեոքը
երբ մկրատը կը գործէ: Ասիկա կը դաււճայ թոիչքի զգայ նութեան տեսակ մը
գծային համազօրը: Ասոնցմով, թուղթի նկարներով, ինք կը հաւատայ ձեոք
բերած բՄալ հալասարակշոութիւն մը զոր ցարդ չէր նոլաճած եւ, յաւելեալ
բացարձակութեամբ, յաւելեալ վերացականութեամբ, հասած ըլլալ մինչեւ
իր ծուծը զտուած ձեւի մը :

Տա-

մԸ կը Աաեղծուէ այս կար.
պտստառէ
ճերմակէն մէջեւ*,
կր դնեմ կանաչ մը ՝ դեղինով կը

կ

Թուղթերու եկարչութիւեը

'Րս'Լափարներս .
երանղներուն
պ^տք է ’եաղմել
Խ
՚
Որ աւ-եւՒ Գ°Րա9նէ ման
ոքւՀ րղանոն^>։ Այսս{կԱ> դողերու
՝Տք"Հ ոլ^Ւ տայ Ւր պատկերումին
^ւ՚^ը։ Սաթէս կը շարունակէ
^Ւպուած է յե զա կար դել ՝ rt բուն

տայայտչականութիմԱը ինք ձեռք կը բերէ
յենլով իր ղդայա կան ո ւթեան : յոյներուն
իր ընտրութիւնը չի հիմնուիր դիտական
տեսութեան մը այլ իր դիտելուն եւ ապ.
բումին վրայ : Ասոր բերմամբ դոյնը , որպէս անկախ էութիւն, կը գրաւէ որո լակի տարածք մը' իր լիութեան համասլա.
տաոխանող, քան թէ պարղօրէն կր յատ֊
կանչէ առարկայ մը , իր մը , բոյս
մր
կամ էակ մը-. Ասիկա կարելի է աւելի
ն չմարել, օրինակ, երր
շրջուած ձեւով
դիտուի 1910-A «.Երամչտութիւնը^-. Կանաչր որ նախապէս գետինը կր ներկայս։
սրնէր' կը դառնայ երկինք, առանց իր
ո lJ-ա։ կանո ւթեն էն րան մը փսխուելու,
մին< կապոյտք որ նախապէս երկինքը կը
յատկանշէր ,

կը դառնայ լեռ կամ բար -

բաւանդակ մը, պահելով իր արտայայտ.

րածք մակերեսներով, ղիծերու պարղութեամբ եւ դո յներու ում-դնութեամբ, մէկ
խօս քով, ամենասեղմ
միջոցներով կը
ստեղծէ զդայնութիլն , մթնոլորտ եւ վի
ճակ-. Այլեւս հարկ չկայ բարդ լուծում
ներ կիրարկելով փորձել էականին
հաս
նելու-, Այս ձեւով է որ իր աշխատանքը,
իր թարմութեամր , ինքնարխո ւթ ե ա մբ եւ
պարզութեամբ , արդի արուեստին առա
ջին յա րարեր ութիւնը ստեղծողներէն կը
ղառնայ' մ անկս։ կան նկարչական արտա
յայտութեան հետ-. Երր նկատի ունենանք
Աաթիսի խօսքը թէ Համրողջ
կեանքի
տեւողութեան սլէտք է մանուկի աչքերով
գՒ տ եր> (2) , յստակ կը դառնայ թէ ինք
դիտելու եւ նկարչութիւնը ըմբռնէ լու նոր
ձեւ մը կը պարզէ , հեռու անցեալի ծան.
րաբեռնումէն, կեդրոնանալու համար ան.

ԱԼեՔՍԱՆ ՊԷՐԷՃհՔԼԵՍԼՆ

էջ*11 ^էտն էն ՝ բնազդայինէն

վր ա յ ՝ մարդը

բ երելո •Լ Ւր բուն էութեան ՝.
Պարզացումէ նոյն թևթա g րո րէ է որ տա.
րածր - ^էջոզը
գագթէ առարկայական
րշ շայ էՀ տեսանելէ եւ շօչափելէ աշթարհ էն յատուկ. !լը դառնայ եր ա զա յէն : /Հս է կա տարած ր . մՒլ՚՚Ր
ըն է, "ր կ'ակ
նարկէ բանի մը րայց զայն չի վերար
տադրեր :
Ասոր ականատես
կ''րէլանք
«Զր՚՚յցր» (1908 - 9), «ծ՜ աղիկն եր եւ խե
ցեղէններ-» (1911),
(Հէուռ . պատուհան
-Ր-ոլիուրի մէջ» (1914), Հհոիմր Տամք։ տե.
սարան» (1914) ,
Հ.Գեղին վարագոյրը»
(1914 - 15) , Հթնձորները» (1916) , «Գաշ.
նակի դասը» (1917) , հ.Պարտէղ Ի սիի մէջ»
(1917 - 19) եւ յարակէզ դո րծեր ո ւ պա.
րադա յէն ՝ ո րոնր Ւր բնապաշտական աչ.
էրա տ անրն եր էն տէ աւելէ հեռու կ՚երթան ՝
որովհետեւ 1լ աւետեն
եր կր որ դ
սլա տ եր ա ղմե ան թուականներու վերացա
կան նկարչութեան ուղղահայեաց ՝ վարա
գուրէս յէն ձփջոցը՝. Ասէկա էլը փոխարէնէ
շո ւր $ հէնդ դար տեւող մէջոցայէն բնա
պաշտական՝ առարկայական պատկերումն
ու !լայմ՜մէացնէ մէջնադարեսՀլ, ոգեպաշտ
տեսէլրր*. Սէջնագարեանէ
եւ ոգեկանէ
այս վերարծարծո ւմով է որ Սաթէսէ աշ.
էրա տանրը կը զո ւդա հեռէ 'Ի անտ էն սրէ է
եւ ա յլ վեր ա g ա սլա շտն եր ո ւ նո յն
Լէ1 լ 111 նի
նկարչական արտայայտութէւններուն թէկուզ տարբեր պա տ կեր ո ւմն ե ր ո վ : Ուշս/րլրաւ է նաեւ այլ պարագայ մը> էր էւրայատուկ պաստառներէն մէկուն՝
^Զրոյցը»էն մէջ Սաթէս նոյն ատեն կը ստեղ
ծէ տեսողական ել մէջոցայէն խաբկանր
մըէ Օրինակ՝ նկարէն մէջ պատն ու տախ
տակամածը կը դտն ո ւէն նոյն տեսա դա շ.
տէն վրայ ՝ րանէ ունէն նոյն դունաւո բու
մը եւ չկայ ղանոնր րամն ող գէծը*. 1Լ“ որ
առընթեր ՝ պատուհանը մէամամանակ կը
ներկայանայ պատէն կախուած նկարէ մը
երեւոյթով՝ որովհետեւ Սաթէս
է
հեռակէտէ դրո յթը պատէն հաստութէւնր յատկանշող յ Այսպէս է կէր ար կո ւմն եր ,
մանաւանդ երէնայէն կապոյտով
տէրապետուած պաստառներու*^ պարադայէն՝
երազայէնէ յատուկ՝ անյատակ մՀնոցներ
կը ստեղծեն ու եթ երայնո ւթէւն մը կոր.
տան էր այս տիպէ զործերուն ՝ րք՜ամանակէն ա նդին :
Եր սւե ո ւթ ե ան նոյնանման վիճակներու
ստեղծման դ&ով, տեղին կ կր կին մէթրե
րէ լ զինք- «Ինչ որ կ'երագեմ» , կը ղրկ
Աաթիս, Հարուեստ մըն է հաւասարակըշռուած , բիւրեղէս։յ , հանդարտ , առանց
խռովող կամ մտահոդող
նիւթերու որ,
մտային ա շի։ ա տանք տանողի մր, գործի
մարդու մը ինչպէս
եւ գրող արուեստս։.
ցէտջւ մը համար ըԱայ , օրինակ, մեղմա
ցուցիչ մը, իմացական հանդար տևցուց ի չ
մը, բազկաթոռի նմանող
րան մը,
իր
մարմնական յո գնութիլնն երը աոնող» (3) :
Երազր կր շարունակուի
ր ա կան ո ւթ ի ւն :

. որպէս ի-

(1) Henri Matisse : «Ecrits et propos
sur l’art»,
Collection Savoir-IJermann.
1972, nouveau tirage 1978. p. 46.
(2) Ibid, p. 321.
(3) Ibid, p. 50.

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Մայիս 9, 1993

Փ

արիդեան
Երան — Փ ալկում
((Lc&
Etrusques et l’Europe»
ցուցահանդէսը
նա [սա տեսուած էր 1993 թ • I]եպտեմբե
րի 1Տ)-ից մինչեւ Դեկտեմբերի H-Հ* î Սա
կայն բազմաթիւ յաճախորդների
հոսքը
թոյէ չաուեց g ուցահանդէսը
մամ կէ տին
փակել եւ կաղմա կերպի չները ստիպուած
եղան այն երկարեցնել եւս ՏԷ1լ ամիս :
Ի^նչն էր այդքան ո ւշադրաւ այդ
ցահանդէսում որ
ստիպում էր
մարդ
կանց ամէն օր համբերութեամբ կանդ նել
երկարատեւ հեր թերում եւ սպասել այն
պահին ե ր րւ վերջապէս կր յաԼո ղուի այg ելել g ո ւց ա սր ա հն երը :
Առաջին բաg ա տր ո ւթի ւնը կարող է լի
նել այն՝ որ Ս ւր ո պա g ին երր փնտռում են
իրենց մշա կոյ թներ ի ընդհանուր ակունք
ները : Եթէ նրանք Թչ որ չափով իրենց
համարում են հին (Հունաստանի եւ Հռո
մի մշակոյթների մառանդորդներ ՝ ապա
նրանք յաճախ մոռանում են այն հսկա
յական դերի մասին , որը մինչ Հռոմը կա
տարեի է ին էտրուսկներ ը :

<ՍԱ1ՒԱՋ

Մ Ի Տ'fi

սում ներկայացուած էին արուեստի մօտ
650 նմոյշներ Եվրոպայի հարիւր
թան
գարաններից ապա պարզ կը լինի Կրան Փայկի ցուցահանդէսի
կարեւորութիւնը
եւ նշանակութիւնը :
թնա կան է որ ինձ՝ որպէս Հա յ եւ հա
յագէտ՝ հետաքրքրում էին այն հիւթերը
որոնք կապուած էին Արեւելքի հետ՝ եւ
ներկայացւում էին իրրել «Արեւելքի հե տ
ա ռե ւտր ա կան կապ ունենալու ար դի ւնք» :
/ն եր
Այ ստեղ եւս արտա յա յտո լեց
կու կարծիքների
ղի տա կան առճա կա տման աբ գիւնքը որը տիր ո ւյք Հր ել շար ո լնակում է տիրել այսօրուայ կտրուսկադիտութիւնում : ի]օսքը դնում է էտրուսկնե
րի ծագման Լէթնոմ են ե՛ղի} մա սին յ Այս
տեղ խառնաշփոթ են ստեղծում է արուս կ-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

րը՝ որոնք նուադակցւում

է ին սրինդնե-

րով: Ողբ ում էին մահացողին հարազատ
կանայք՝ սակայն գլխաւոր ողը մի վարձ

ւրաստող որ ^րրպ, լժա կան տ Հ ,
թիւնները
Ա. fi. հ^ղարամ^!՛11""-

կան եղերամայր էր

չատակում են «Tibia» տեղսՀԱսը^

յ

Ս այտնի պատմարան - դրականադէտ ՒՏռոնսկին դրում էր ՝ որ Հնեննիա» տեր
մինը Հռոմ է հասել Փ ոիւդիա g իներիg էտ

րուսկների միջոց ով : Ավելացնենք որ դա
Լ,անա-Նա նէ դիցուհու պաշտամունքի ար
ձագանգն է ՝ որը երկրպադւում էր քն ւ~
պէս Փ ռիւդիացիների՝ այնպէս էլ Հայե
րի կողմից Լ չմոռանանք Հայերի ^վ ՓԸ~
ռիւդիա g ին երի ազգակցական էաւՂը "PP
մամանակին նշել են Հերոդոտոսը եւ Եվդոքս կնիդացին} :
Հայկական աւանդութիւններն են յիշեցնում նաեւ լացող կա
նայք եւ նրանց դլխաւորոզ վարձկան կխ
նը՝ որր հայկական միջնադարեան ղրա-

rf'

այղ Tibia
,
պատկանում Հր մի տարած ռ1։
նըւոլմ Հր
Հայասահայկական
թեան արեւմտեան մասում ՝ որտԼ
մանակցւում Հր հիթիթական ,սչխա^
Այո տեղանունի “ “՛ո ւղա րանոլթ1,լն '
թադրում Հ նրա հիմքում նսփմԼ ' ՚
րոպական «ti» արմատը որը տսւչխ Հ'
«LnJ": լուսաւորեր, նշանակոլթխՀթ
«Ti» արմատի հետ Հ կապուտի հ ի թիթԼ
կան «Tivat» ար եւի ա ս տո ւած ութ
նունր : Այղ արմատը դրուած Հ չս1Ա1
ռերի հիմքում որ ոնք ն չանա կում էխ ո
միայն «արեւ» այլ ընդհանրապՀս

Սրկրորդը
ա յն , որ դա առասսլելանըման մի մողովուրդ էր՝ որր մինչ այսօր
էլ հանէլուկ է մնում շատ հ ետազօտոգնե
րի համար • Աիւսյն մի խորհրդաւոր մշուշ
կ "PP պատում է անդամ J այ տնի տեղեկո ւթիւնները այդ (քողովրդի մաս Ւն:

('այց դո ւցէ այդ զխորհրդաւոր մշու
շը'» այդքան էլ անթափանցելի (է^ ՝ ^թէ
հաշուի առնենք այն՝ որ էտրուսկադիտո ւթիւնը փաստօրէն ամէնահին հնա դի
տական մասնաճիւղն է եւ մամանակա կից
հնագիտութիւնը պար զօր էն իր ծնունդն է
առել էտրուսկադիտութիւնից յ թայղ այդ
մաս ին' քի չ յետոյ • • •
Դառնալով ցուցահանդէսին ասենք՝ որ
այն բամանուած էր երկու հիմնական մա
սերի :
Առաջին բամինը ներկայացնում էր էտր ուր իայ ի կապը Ե պապայի միւս հին մըշակոյթների հե ա յ Այստեղ պարզ երե
ւում էր էտրուր իայի Լայմմեան թոսքանա մարզը Ի տալի ա յու■0 արտակարգ տե
ղը հին աշխարհում : էտրուսկներր հան
դէս էին դալիս իբրեւ մի օղակ՝ որը մի
կողմից կապում էր հին Արեւելքի եւ հին
(Հունաստանի մշակոյթները Հռոմի հետ՝
իսկ միւս կո ղմիg նրանք հասցնում էին
ամբողջ
միջեր կրածո վային
մշակոյթի
նուաճումներ ը դէս[ի կենտրոնական
եւ
արեւմտեան Եւրոպա՝ ՈԸԸ դեռ ապրում
էր իր նախապատմական
Հռոմէացիները չէին դա դար ո ւմ կ րր կնել որ իրենք պարտական են էտրուս կներին րոլո ր իրենց դիտելիքներով' պե
տականութեան ՝
ճ ա ր տ ար ա սլե տ ո ւթ ե ան ՝
ե ա ւա շին ո ւթ ե ան ՝ թատրոնի ՝
նո ւաղ tuկան ար ո ւե ս տի ՝ րմշկո ւթե ան եւ գուշա
կութեան ասպարէղներում •
Ժամանակակից
հետազօտողները կա
րոդ էին դրան աւելացնել նաեւ դիրը տա
րածելու դերը կենտրոնական ել հ իւսի սաJ ին
I1 տալիւս յո ւմ ,
մետաղամշակումը՝
խեց եղէնը , քա ղա քա շին ո ւթի ւնը ,
ների կառուցումը եւ այլն*.
put լական է միա յն նշել հռոմ էաg ի պատ

միչ թիթուս ՆՒՎՒո ւս ի յի շա տա կո ւմր ա յն
մասին՝ որ ամենահարուստ
Հռոմէացի
ները իրենց որդիներին ուղարկում էին
էտրուրիա ուսում առնելու :
Եր կրոր դ
բամինը այս g ուցահանդէսում ներկայացուած էր նիւթերով՝ որոնք
արտայայտում էին աւելի ուշ
էտրուսկեան մչա կո յթՒ
արձադ անդները
Ե ւրոսլայում : Այդ նիւթեր ի g էին յայտ
նի հնա դի տա կան եւ ար ո ւե ս տա դի տա կան
արմէք ունեցող
պրոնղէ առիւծագլուխ
քիմերը (Դ • դար ՝ Ֆլորենցիա) որը ցու
ցահանդէսի խորհրդանիշն էր հանդիսա
նում ՝ Հերմէսի գլուխը ԼԴ • դար՝ Հռոմի
Վիլլա ձուլիւս թանգարանից) ՝ ամուսին
ների սար քոֆամը ՝ երիտասարդի պրոն
ղէ արձանը ԼՍ * Պետերսբուրդի էրմիթաեւ այլե:
Այս ցուցահանդէսին կիր անg կա g ո լեց
երկու դի տամո զութ
«Ամ ենա կրօն ա պա շտ
մոզովուրդը» Լէտր ո lu 1լն երի կրօնապա շտութեան եւ կրօնի մասին} եւ Հէտրուսկների ներդրումը
Եւրոպական
մշակո յթ ո ւմ» յ
ԵթՀ հ ա շո Վ- առնենք

որ g ուցահանդկ-

եան մշակոյթին պատկանող նիւթերի նըմանօրինակները ՝ որոնք տարածուած են
ամրողջ
մի ջեր կր ած ովա յին
մշա կո յթի
շրջանում' Հայաստանից՝ կովկասից եւ
Աիջադետքից մինչեւ Ապանիա։
Մի շար ք գիտնականներ զար դացն ե լո վ
Հեր ո դո տոս ի տեսակէտը առաջ էին քա
շել էտրուս կների
արեւելեան
ծագման
միտքը՝ իսկ Ա* Փիքանեոլը՝ Հ, Աիւլէշթա յ^Ը >
* Ամանար ին ՝ /?• . էլԱ,սԸ 1
Վ*
Ե եր կի ե լը ՝
• Ա առը եւ նրա հետնորդներր գտնում էին որ էտրուսկները հայ
կական ծագում ունեն։ վերոյիշեալ հե
տազօտ ողն երր ԼՈվրջ եւ անուանի
գիտ
նականներ էին եւ հնարաւոր չկ անո ւ չա
դր ո ւթ եան մատնել նրանց հնա դի տա կան
եւ պա տմ ա-լեզուաբանա կան հետազօտու
թիւների արդիւնքը :
Ա իւս գիտնականները փորձ են կատա
րում հաստատել որ էտրուսկները տեղա
բնիկ են եւ նրանց մշակոյթը Ետալիայի
նա խաէտրուսկեան Լվիլլան ո վայի}
մշա
կո յթի շա ր ո ւն ա կո ւթի ւնն է ՝ քանի որ ու
նի շատ ընդհանրութիւն յ Աակայն՝ ինչպէս գրում է մամանա կա կից յայտնի
էտրուսկագէտ Ա» J1 ♦ \յեմիր ո վս կին' ^էտ
րուսկների խառնումլր տեղի բնա կչո ւթեան հետ Ե տալիայի գաղութացման ըն
թացքում՝ դա մի այլ կարգի երեւոյթ է՝
քան էտրուսկեան
էթնոմենեզը» ԼԱ* Ի*
Լ/եմիրով սկ ե . «Am/r ո ւս կն երր» ՝ Աոսկուա՝
1983, էջ 16, ռուսերէն} :
էքօսել այսօր էտրուսկների
նախնի
ների հայկական ծագման մասին նշանա
կում կ հաշուի չառնել նոր հետաղօտութի ւնների ընթաg քո ւմ առաջ բերուող հար^
g երը , որոնք դեռ իրենց վերջնական պա
տասխանին են սպասում : Աայցնաեւ սխալ
կը լթհՀր հ աչուի չառնել այն
հետաղօտութիւններ ը որոնց ար գիւնքով վերո յի շեալ գիտնականները գտնում կին էտրուսկ
ներին եւ Հայերին կապող օղա կներ ը*
Լինել ով հնա ըան - եր ամշտա դկ տ ՝ տո
ղերիս հեղինակը իր աշխատանքների ըն
թացքում նոյնպկս հանդիպեց մի շարը
հարցերի՝ որոնք այս անդամ կապուած
կին Հայերի եւ էտրուսկների երամշտա
կան մշակոյթներ ի հետ։
Փորձենք պարզաբանել ոյյդ հարցերը։
1 •— Հին Հռոմ կաց իներր պաշտում էին
*Լյեննիա դիցուհուն ՝ որը համարւում էր
մեռեալների հովանաւորողը։ Նրա պատ
էին երդում էին Հնեննիա» կոչուող ողրե-

կանո ւթիւնում ունէր <^վարձա կ» անու
նը ։
Jfl որթ չկ մեզ նաեւ որին գի
Լդուդուկի} նուագակցութիւնը սգոյ արարողութ իւններ ի մամանա կ։
Նուխօրօք ասենք որ
նման փաստերի
կարելի կ հանդիպել եւ այլ միջերկրածովային մշակոյթի մո ղո վո ւր դն երի մօտ՝
դա բնական է՝ սակայն մեր ուշադրու
թիւնը պկտք կ գրաւի այն՝
որ նման
փաստերը հ tuյ մշակոյթի
մէջ այնքան
յաճախ են հ ան դի պելո ւ ՝
որ չեն կարող
որոշակի եզր ակա յաg ման առիթ չհանդի
սանալ •
3 •« Հայկական Ն*սնկ դիցուհին հե/լենիստական Հայաստանում նոյնացւում կր
յունական Աթենա սի հետ՝ որը իր հեր
թին համազօր կր հռոմ կական Աինեռվա-

Եւ ահա գերմանացի
գիտնական
Ե*
^Ւ՚-ԷԼ^ե՚Ը մամանակին նկատել կր որ սը^*լ շեփորի օդտադործո ւմը իը ակունքներով Ի տալիայում հասնում է մին
չեւ էտրուսէլները ՝ իսկ
(Հունաստանում
մինչեւ
Լիւդիական Տ իրէնները
Լէէորուսկների փոքրասիական նախնիներ ը} ։
Եվ Հռոմում եւ (Հունաստանում այդ նըւագարանները կապւում կին նո յն դիցուհիների' Ա*ինեռվայի եւ Աթենա սի հետ։
Տողերիս հեղինակը իր նա խկին աշխա
տանքներում ցոյց կ տուել որ նոյնը կաԸ^լի է կապել Նէսնկ հայկական
դիցուհ ու հ ետ ։
3’— Առանձնա յատուկ հետաքրքրութիւն
կտր ուս կա - հռոմկակտն
սրինգն եր ի «tibia»
անուանումը
ոrb
շուրջ պկտք կ աւելի մանր ա մա սնօր կն խօ
սել ։
կ առաջացնում

Այ w «tibia» Հււչտուող սրՀւնղներր հղՀգհա.
լե ղո ւսւ կա յին հն չար տ արբեր ո աքո վ նուա
ղս։րաններ Հին է որոնց հայկական նմանօ
րինակներ,-։ կարող են զուռնան ել դու
դուկը հանդիսանալ: Ընթերցողներից շա.
տերը հանդիպած կը լինեն
այս «tibia»
նուադարաններ ի
{յունական
«auloS»)
երկփող տարբերակներ ի
պատկերներին
յոլնա-հռոմՀական ել այլ հին
նկարնե
րում եւ բարձրաքանդակներում :
Հռոմ Հական պատմիչ 'Լա ռոն ը վկայ ո ւմ
Հ որ tibia նուադարանր
ՀռոմՀացիներր
‘ԷևՈռ՚վլ
էտրուսկներից : Կ'աւելացը.
նՀինք "ր հաւանական Հ , վերցուած Հր
ոչ միայն նուադարանր այլ նաեւ իր tibia
անուանումը •

ուած» : Պէտք է ե շել Ոք Հայոց լեզւոււէ
պահպանուել կ հ,տիւ» բառը որը նչաեա.
կում կ «ՕՀ/» : Այդ «ti» արմատի հետ՝ըսա
յայտնի լեզուաբան Երեչմերի՝ կապուած
Հ նոյնպՀ ս էտր ո ւս կների դլխաւոը աստ՛
ւած «Tin»// անունը ։
Եարելի կ ենթադրել որ այն տարա^չ
որր յիշատակւում է
հիթիթական աղ՛
բհվրներում «Tibia» տեղանունով ինչ ոք
ձեւով կապուած կ եղել աստուածութքւձ՛
ների պա շտամ ո ւնքների հե ա ;
պա
տահական չկ որ ա յդ տեղից
ոչ հեռու
դտնուել են հայկական Ար ա մազդի , ^ա՛
հ [էտ[ւ , Լյանկի եւ ա յէ աստուածութիւն
է՛ b պաշտամունքային կենտրոնները։
'թանի որ խօսքը դնում կր
վող կտրուս կա-հռոմ կական
սրինգի
սին ՝ ապա դմուար չկ պատկերացնել գ
այդ ն ո ւա դար անը նո յնպկս կարող Լք
կապուած [փնել
ար եւի պա շտամուԵ^
հետ եւ կրէր պաշտամունքային
կամ «tibia» անունը
Լտուեալ դէպ^
«V» եւ «b» հնչի նա փոխումը ընղու
^է^ր է համարել՝ քանի որ մենք ունեիք
շատ նման օրինա կներ
որոնք հսնդէ՛
սլում են ոչ միայն
տարբեր լեղո^
^r'^P^rb > աJԼ նաեւ լեգոների եւ իրե^
բարբառների մէջ) ։
Այս փո ղային նուագարանի կուպը 111
րեւի աստուածութեան հետ՝ նոյնպէս
ն/t իր զուգահեռներր հայկական էսւ^
դութինում :
Ջէ^ որ փողային նուագարանով են /
ւադւում մեղ մօտ լուսաբացային
դիները, որոնք կոչւում են «կսձչ»
հ.սահարի» յ

1

Այղ լուսաբացային մեղեդիները [՛ t
տեսակ հիմներ էին ծագող արեւին}
նրանց նախկին կապը արեւի պւ*էչԱ1էԱ
քի հետ անվիճելի կ հա մարւու^''
Ստկ ա յն թնչ դեր կին կատար,ոյ
տեղ փողային նուագարանները՝ ի^ււո"կր կայանում նրանց այդ աստի^^է1
րեւորութիւնը ՝ որը առիթ կր ,/lUJd'
պել նրանց անունը
արեւի ա^1*1
հետ եւ յե տա դայո ւմ «tibia»
մով յայտնուել ՛Իտալիայում ։
Հ[,ն Արեւելքում

լուսաբացը

ւում կր իբրեւ վերածնուող կ01
թիւն առնող արեւային աստու111
յաղթանակը խաւարի Լմա*»ի)
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Լ

«8Ա1ԷԱՋ
ս,ր^յայ“""ւ ։Լ1՚չ.ա"ւՒ
յո,,՚“1յր՚լ/’ մօտ նւքան պ^^կեարտ“,յայտ"լա^ են ԳերԼ“է/Հ վսլոդենիսեան լեռներ[,
մայռտ.
1'“1 / / ներում » «֊Ոասռւնցլ, Դ-ռւիթ» մռ
Հեան էպ"“-,“ր ՝ վէչապաբաղ 'Լ-yyy՚1"՚^լաս[,ն առասպե/ներռւմ (որի նմ,տ.
'Հ, 1,նեոր Պիթ"նՒն Ju"lP"'L Ա^1“1ոԼոՀաԱ^ւՒ ‘Լ1^աս^ հԼտ ^յ^-ր՚-՚ւ
k Լ

,

ի.ա արեւի աստուածն են) ,

ենորհալու մ՛անկական հանելու.
քԿյ“ "որտեղ արեւը ամէն օր «ծնւում է ,
4’1՜ ։ r եւ նուն օրը մահանում
/iM"1*' “
J
. .. լ
r

£» , ճլ

աատւքտկան աղբիւրներուծ :

,

Տորոնի է
"F հ1ւն ԱրելեԼմ-մ
Ai, նուագարաններ ին վերագրւում

\ո( աւնչ եւ յարութիւն, տալու յաա.
իւններ, լաո երեւոյթին, ի նկատի ու.

A

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

'Լերչաոլէո, աւելորդ չէր լիներ հաշուի
առնել նաեւ փողային
նո ւա ղար անն եր ի
ձայնի հզօրութիւնը, որը թոյլ էր տալիս

y

Աղալով այն հանդա մանքը, որ նրան,g նր.
ւաւլը կապուած էր շն չաոութ եան հետ :

կսպիսով, ստացւում է որ լուսւսբա.
յային մեղեդիների կատարումը փ մզային
հազարանով, ներկայացլում էր իրրեւ
(էրածքտւալ արեւի աստուածութեանդ
կենսական ուժ հաղորդելու մի մոգական
յնցծոդոլթիլն : Մի ամամանա կ 1սյղ մե.
հէները մի գովերգ է ին էս աւարը յագ
չող արեւին : Պատահական չէ որ հ էւն
Հունաստանում երկփող սրինգ (aXllos)
նււադույներ է մրցոյթում յաղթ ո ղ էր ճտնսչուեէ Սակագ անունով մէւ երա մի շտ
Ա’ Ջ* դսյ[ր) î որ կատարել էր լոււասլայեաո. Ապպոլոնէ յա գթան ակր ՊէւԼ[1ձաս1է նկատմամբ նկարագրող եւ
չերգող մի երամ շտո ւթէւ ւն ՝ ՈԸԸ Ըս տ
^ուղղակի տուեա քներ է ՝ 1,[կտ ք է nTn ւ
f*Tn^ նմանուէր
հայկական աւանդուկենում պահպանուած
լուսաբացային
^ղեդէներվն :

կապ պէտք
երաժշտու

Ւ ղէպ 1 պատահ ակտն պէտք է համարել

Նեննիա եւ հայկական 'հսւ(ւէ՛ դիցուհինե-

այն փաստը որ որոշ՝ միջեր կր ած ո վա յին
ւա ևո J թՒ ^տ կապուած ժողովրդների
մօտ սրինգները սլա արասալում էին արա‘//‘մ՛ ել արծուի սրունքներից (ծունկի եւ
թաթի միթքլ գտնուող էս ո գ ո վա կա ձե ւ ոսկորից):

րէ/ եման օրին ա կո ւթ ի ւն ը եւ նրանց կապը
երդի եւ նուագի հետ։ քէստ Ա տր ա բ ոն Էէ
տեղեկութեանը (Strabo V» 2,2) էտրուսկ,
ն ե ր էյ 12 քաղաքներ է> միաւորման հիմնա
դիրը առասպելական SuipfnÛT, էր ; Դրժւար չէ նկատել որ այգ անունը պէտք է
անմիջական կապ
ունենա լ
հայկական
Snpf (Աևգհ՜ւլ) եւ հիթիթա - էու֊վի ական
Տտրքոն (թար էս ուն} ա մսլր ո սլէւ աստուածութիւնների հետ՝ քսւնէւ որ ոչ Ւտալիայի եւ ոչ էլ յունական
ղի g ար անն եը ո ւմ
այդպ է> ս է* անունով աստուածութեան մենք
չենք հանդիպում :

Մենք արդէն

Հ/ատերը՝ չէս ո ր ան ա լո ւէ այս բառէւ պատ
մական ստուգաբանութեան
կարող
են յայտնել այն կարծիքը որ
Հսրունքքչ
նշանակութիւնը առաջնահերթ սլիտէւ լի

հնաբան .. երաժշտագէտ

կան կրօնին ՝ որը անմիջական
է ունենար պաշտամունքային
թեան հետ ։

Պէտք է ասել որ արդէն յայտնէէ է վաղուց ի վեր ՝ որ էտրուսկները իրենց ժա
մանակի ա մենա կրօնա սլա շտ ժողովուրդն
են համարուել։ Այգ մասին տեղեկացնում
էին դեո. հռոմէական պատմիչները (Liv.
V, 1. 6; Arnob; VII, 26) : Պ ա տահա կան
յէր Կրան - Փա լէի ցուցահանդէսին կից
գիտաժոգովը
Հ,Ամենա կրօնա պա շտ ժո
ղովուրդը^ անուանումով։

Հարկ է նշել որ «tibia» բառը լատիներէնում ունի երկու նշանակութիւն՝
Հս ըրինդ» եւ Հսր ո ւն£» :

ԵԴՈհԱՐԴ ԲԱՐՍԵԴ.ԵԱՆ
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հեռ ուից կոչ անել, կանչել
ժողովրդին
արեւի ա ս տո ւածութ ե անը
երկրպագելու
համար , Հէնց այստեղից էԼ այդ մեղեդի,
ները կրում են իրենց հայկական «կանչ»
անունը.. Յետագայում նման
մեղեդինե.
րի աւանդութիւնը մնաց , սակայն արեւի
երկրպագման ծկսևրը վերանա լոլց յետոյ
«կանչ» անուանումը պահպանոլեց որպէս
«հովուի կանչ» : Արեւի պաշտամունքի
մասին յիշեցնում է միայն այդ մեղեդինե.
րի իրանական
«սահարի» ( լուսարացա.
յ/՚ն) տն ո ւան ո ւմր յ

Հայաստանում
Դառնիի եւ Դօւինի
պեղումներից գտնուած սրինգները պատրա ս տուած էին արագիլի սր ո ւնքի g : Հըն ա ր ա ւո ր է որ Հղուռնաֆ բառը նո յնպէս
կապուած լինի սանսկրիտեան «SUT» ար
մատի հետ Հարեւր
նշանակութեամբ։

Գրեց՝

ԱՐՈՒԵՍՏ*

նի * մ-ա^*ե nlT սր,1լնքներ ից էին սլա տր ա ստուել սրինգները։ Սակայն լատիներէնում
կայ «krUS» բառը որբ նո յնպէս
սրունք
է նշանակում • Ոսկ փաստերը
g ո յg են
տալիս որ «tibia» բառը «սրինգ» նչանա.
կուիժեամբ աւելփ վաղուց է օդտադո րծո լել
լատիներէնում (տե՛ս. «Dictionnaire éty
mologique de la langue latine, Histoire
des mots par A. Ernout et A. Meliet, 4ème
édition, Paris, 1967, էջ 691) Ւսկ յետա.
զայում,
հաշուի
առնելով
այն
որ
այդ «tibia»hAy»^
սլատրաստւում էին
սրունքներից , այղ
սրունքԱերը,
բա.
ցի «krUS» բառ/,ց է կարող էին նաեւ
«tibia» անուանուել : Ւսկ «tibia» է ար ո լս.
կա - հ ռ ո մէ ա կան սրինգի պատմա - էեղլարանական վերլուծութիւնը
մեզ ցոյց
տուեց որ այդ նուազաբանի օղտագործ.
ման աւանդս ւթի ւններ ը իրենց ակունքով
հասնում են Փոքր Ասիա, որտեղ շատ
ըն դհ անր ո ւթիւնն եր են դտն ո ւմ հայկական
երամ չտա - մշակութային աւանդութիւնում :

<

Համոզուած ենք որ այս՝ երաժշտական
մշակոյթի հետ կապուած փաստարկները
աւելի հաստատուն կը լինէին ՝ եթէ մենք
նրանք գիտէինք միւս մշակութային տար
րերի հետ մէկտեղ ։ Դիմենք էտրուսկա

նշեցինք

էտրուսկներէւ

Անհ րաժե շտ է ն շել ՝ որ է/ տարրերութիլ֊ն Ց ոյներից ՝
էտրուսկները
աւելի
հաւատարիմ
դտն ուեցին
(ղուA
եւ
կրօնամոլութեան
հետեւանքովս
իրենց
փոքրասիական մշակութային
ակոնքներին ։ *Լյրանց ա շէսարհ աճանա չո ւմր տարբերւում էր յունականից ՝ եւ եթէ անգամ
նրանք ունեցել են դր ա կան ո ւթի ն ՝ ապա
այգ գրականութիւնը չէէ ուեեցել Հո մեր ոս էէ ե. էս քիլլէ սի նման վեր աիմա ս տա ւո ր ո ղներ յ
•1 •- էտրուս!լներ էէ դիցարանում առանձնայատուկ տեղ են գրաւում մի
տեսակ
ոգիներ հղագըչ անուանումով։ իտալական
Պեաչենցա քաղաքի մօտակայքի պեղում
ներում դտն ո ւած էր ցուլի լեարդի
մի
պրոնղէ քանդակ՝ որի վրայ գրուած էին
ա ս տ ո ւած ո ւթի ւնն եր էէ
անուններ ։
Այդ
պրոնղէ
լեարդը նոյնպէս ցուցադրուեց
Կր ան - Փալէ ում յ քյնթադրւում է որ այն
օդտադո րծո ւել է բաէս տա դո ւշա կն երի կող•Դյ » որոնց աւանդոյթները մեղ նոյնսլէս
տանում են մինչեւ Միջապնտք։ Այղ “Hրոնղէ լեարդի վրայ կայ մի անկիւն ՝ որ
տեղ դրուած է ^Լո^դեր^ («Lasl») յ ԱյԳ
լագերը տար բեր նշանակութիւն ունէին î
Ոմանք կապո ւած էին մեռեալներէէ
աշ
խարհի հետ եւ դրի էին առնում մեռեալ
ներ ին (համեմա տենք հայկական Հգ֊րոգ'^
բացասական
իմաստով օդտադործուո ղ
բառի հետԱ : Ոմանք էլ շրջապատում էին
էտրուսկական սխոյ
պտղաբերութեան
դիցուհու Տոլրւսն^/2/ :

դիցսք-հին (հաւանական է որ գա Աստղի
կի անուան ո ւմն երից մէկը լին էր) : Այս
տեղ մենք նոյն սլէս նման անունով ա ս tn
t-ածութեան չենք հանդիպում ոչ մէւ ուրիշ
դիցարանում յ Ոսկ հայկական առասսլելաբանութեան մէջ մենք հ անդիսլո ւմ ենք
նաեւ «Հւ//ւ£» անուանը» Այդ անունէէ նման
ձեւը պահ պան ո ւել է Հարալեգը> շնագլո ւէս
ո դիների ան ո ւանման հիմքում : Ոնչպէ ս
J ի շո ւմ ենք ա յգ շնագլուխ ոգիները որոնք
շրջապատում էին Արա Գեղեց իկի
պաշ
տամունքային իգական դոյդին (այդ ժա
մանակաշրջանում հանդէս եկող Շամիրամ
անունով } ՝ վերակենդանացնում էին Արա
Գեղեցիկին , Ա,գելով նրա վէրքերը :
ու ենք Հարալեղ»
համարում Հլեւլըչ արմատը՝
պար ղել հետեւեա լից ։

բառէէ հիմքը
կարող ենք

ASJ-րդ դարի հայ պատմիչ թովմա Արծրունին Հէեղւո^ է անուանում վան քաղա
քից ոչ հեռու դտն ո ւո ղ այ*ն դի^դը որտեղ
յարութիւն առաւ Արա գեղեցիկը :
Այդ
գիւղի անուանումը Հ(Լեղք^ ձեւով պահպանուեց մինչեւ անդամ ի, գար էէ սկիզ-

րը։
Ոնչպէս տեսնում ենք Հարալեգ^ ՝ Հլեգւո^ եւ Հլեղք^ բառերի ընդհանուր հիմ
քը Հլեգը> արմատն է՝ որը համահնչիւն է
էտրուսկական Հլաղ^ (կամ Հլազա^Ա
առասպելական ոգիների տն ո լան ման հետ։
Սգնիկ Կողբացին (Ե * դա[*Ա յիշատակում
է արա լե ւխերին իբրեւ շնագլո ւխ էակներ :
fry. Էտրուսկների աւանդութեան մէջ մենք
շատ ենր հանդիպում շան (կամ դայլիԱ
պաշտամունքի
հետքերի*,
էտրուսկեան
մշակոյթի աւանդութեան վառ օրինակը
կարող է ծառայել Հռոմի խորհրդանիշ
ՀԿապիտոլեան դա յլը^> ել մի չարք ուրիշ
փաստեր :
Հետաքրքիր տուեաչներ կարելի կ քա.
ղե լ էտրուսկների լեղուից , որից ցաւօք
մեղ հասել են եւ ինչ որ չափով ուսում,
նասիրուել են ոչ մեծ քանակի
բառեր Î
Ե ր կա րամե ա f
ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւթի ւններ ր
կարծես թկ բերում են լեղո լա բաններին
ա լն կարծիքի , որ էտրուսկների
լեզուն
իր քերականական կա ո ո ւց ո լածքո վ նման
կ իւ ո ւրր ի ա կանին , ոք/՛ տարբերակն կ
Ուրարտուի
ա րձանա դր ո ւթի ւնն եր ի
լե.
ղուն :
Ա ա կա յն
էտր ո ւս կն երր
օդտա դործել
են մի այբուբեն , որի արտաքին տեսքը
եւ ն շանակո ւթիւն ր բաւականին մօտ են
լունական ել լատինական տառեր ին ւ Զ բնայած այդ նմաևոլթեանր, էտրուսկնե.
րի գիրը այնքան ա ռան ձն այա տ կո ւթի ւն.
ներ եւ տարբերակներ ունկր, որ անդամ
մինչեւ վերջին ժամանակներս դեռ ղոյու.
թիւն ունկր մի կարծիք թկ' «կտրուսկե-

Պէտք է ասել որ հայկական Տարօն ղ.աւառո ւմ ժամանա կին պա շտո ւել է Տ^ւրան

էտրուսկների նախնիների (Տարսէն, Տիրոէն, Պելասգ, Տիրէն)
եւ նրանց ցեղակից եւ դաշնակից Սարդերի եւ Արիմների գաղթոլզիները
(Ք- Ա։ շուրջ 1256 - 750)
փարտկսի հեղինակ' Եղ - էարսեղեան

(Օգտուելով Ա. Երեմևանի տուեալսերից)

Fonds A.R.A.M

<8ԱՌԱՋ
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թում, որի ասւացոյՅ^ են
փաստարկումները ;
Սակայն բազմա
թի*- հետազօտողներ այս կամ այն կերպ
իրենց հ ե տա ղօ տ ո ւթի ւևն եր ո ւմ դալիս են
այն արդիւնքին ՝ որ ի ուրուագծերը դեռ
30-ական թուականներթն
տուեր յայտնի
կովկասադէտ եւ հայադէտ Լյիկոլա Մա
ռը յ *Լ,ա դիտում Էր էտրուսկներին որպէս
թառը էթնիկական կա դմա ւոր ում'' դ սակայն
նրանց լեզուի ակունքները նա տեսնում էր
կո վկաս եան ել հնագոյն միջեր կրածո վա
յին լեզուներում • ինչպէս տեսնո
/.5/ք,
փաստերը եւ նոր եզր այանդո ւմն երը մի
այն հաստատում են այդ վարկածը՝.

4,Ւր

ՄԻՏ-fi

ո J bՀ.եալ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

որոնք կապում են այդ անուանումը

Կի-

լիկիտյի Տարս քաղաքի հետ) :

1'էնԸ չի կսյրղացւոււք')') ՝,

Սակայն մեր նպատակը այն է որ հնա
րաւորին չափով նշենք հայկական տարրի
առկայո ւթի ւնը
էտրուսկների
մշակոյ-

էտրուսկ.

նշանակութիւն — Հայերէն
(ան, այն) ---

an

(առիւծ)

arz

---

ան ՝ էն {բարբառ)
առիւծ ՝ ա[*ջ

դել) — ա յսահարուել {դիւանալ՝ թենթենալ)

ais
Ani

իյօսելով էտրուսկների
լեզուի մասին
Lb կ ար ե լի անտեսել մի շարք բառեր ՝ որոնք աչրի են ընկլնում առաջին իսկ ^U,Jե աղքիg : Ջյաւաէնելով
թորը պատմա լե ղո ւաբանա կան վ երլո ւծ ո ւթե ան ը դ ,քոլ՜
սալով որ այն աւելի մանրակրկիտ կ՚ու
սումնասիրուի մասնագէտներ ի
կո ՚Լմ1՚3 <
հարկ ենր համարում որպէս օրինակ ցոյց
տալ մի րանի բառեր որոնք զարմանա լիօրէն նմանութիւն ունեն հայկական բառեrb հե տ :
ո շ բա ռերի նմանո ւթի ւնը ա յլ
եւրոպական լեզուներ ի բառերին ՝ կարելի
է բացատրել կամ նաթա լեզուներում գո
յութիւն ունեցող
ընդհանուր
կապով,
կամ էլ աւելի ուշ շԸլփ՚^ի է տր ո ւս կեր էնիg
փոթառութիւնով :

(Սծի գիg անուն) ---

{Արծն

րտզարի

անուանումը՝

չուրջ 860 թ ♦
• Ա * î Արզական
^ոտա յրում , Արցաթ (?)
(կառուցել) ---

cer

(այս յ սա ) ---

ca

{աման) ---

culixna

ղի՚֊ղ

կերտել

(տյս է) ---

eca

էտրուսկների նաթնիները ՝
յայտնարերելով իրենց հ ետքեր ը վան այ լճի շըրջաններում եւ Կիլիկայում ՝ յե տա գա յ ո ւմ
{մօտաւորապէս • Ա- fi. հազարամեակի
երկրորդ կիսում) սկսում են իրենց գաղ
թը Փոքր Ասիայի ափերով ՝ եգէականեան
եւ միջեր կրած ո վային կղզիներով մինչեւ
Սպ ան իա։ Աա կա յն նրանց յաջո զլում
է
Պետութիւն ստեղծել միայն իտալիական
{Ապպենինեան) թերա կղզու վրտյ՝
այ
սօր ուա յ Մոսքանա մարզում (fi. Ա- Ըդար) : Մի քանի դարերի ընթացքում այղ
մողովուրդը ամենատարբեր
աղրիւրնե.
րո
յէ՛.չատակուել է որպէս ռաղմատենչ
ծովահէններ ՝ եւ որպէս ամենաառաջաւոր
մշակոյթ ՝ գիտութիւն եւ
արուեստներ

Կարելի է շատ երկար ել մանրակրկիտ
ձեւով ներկայացնել ամէն մի
սկղբնաղ
բիւրի տուեա շները իրենց մեկնաբանութեամբ եւ իրենց թնդիրներով՝. Սակայն
մէ յօդ ուածի ծաւալը թոյլ չի տալիս այղ
չափով ընդարձակուելու։
քիրտ փոթարէն կ'ուղէի հակիրճ ձեւով
ներկայա ցնել ա յն հիմնական կէտեըր որոնց հիման վրտյ պարզ է դառնում էտ
րուսկների եւ Հայերի մշակութային ընդ-

կուլա {կումի տեսակ)

եսա ՝ հեսա {բարբառ)

հանրութեան տարրերը *.

{հարուածել) ---- հարել՝ հարուած

har(a)

(մլակ)

mlac

---

(նկուղ) ---

munth

մ ղակ ՝ մղել
մ111 թ

mach

(^4) ֊ մէկ

huth

(ութ) ---

ութ

ita

(տյս) ---

իդա {Վանի բարբառ) ՝ է տա {թօսակցական)

(րմէշկ) — բումիչ

pisice

{առեւանգել) ---

parsu

{այստեղ) ---

thui

փաթցնել
տի {զար արա զեան բարբառ)

տիա

(Հէ-

քակի)
theS (արարողութիւն) ---

ծէս ՝ ծի ս ա կա տ ար ո ւթի ւն

(դէնհ) — ղթ“1՛ ւ դվէն° (վրտցևրէն)

vinum

{պա տրա ս տել) ---

zina
zix, zic՚
tiv

լինի հե տ ե ւե ալը ♦-

սա

(/"֊ï) — եղ {րար բառ)

eleiva

կը

կրող եւ տարածողներ :

Անի քաղաք Հայաստանում (?)

Arzakena (ծովածոցի
ան ո ւնր
Աէկէլայում) ---

Այս
Տիրէե . Տարսէն . Տ էրսէ՚՚ները
կամ Տ՚՚ւ՚ւբ - Տուշկ - էտրուսկները իրենց
հետքերն են թողել ամբողջ
միջերկրա.
ծ ո վա յ/՚ն z/'£ան ում ՝ սակայն
եթէ բոէո['
պատմական աղբիւրների հիման վրայ կտ
տար ո ւած ո ւս ո ւմնա ս իբութի ւնների
ար
դիւնքները ենթարկենք թէ կուզ մօտաւոր ա պէս մ՜ամանա կա դրո ւթեան ՝ ապա պարդ

շ[՚ն,-ւ, ճն

(դրել) — ս եղ(մել) , սեպադրել՝ փորագրել (?)
(լուսին) ---

տիւ {օր՝ /_nJu) : Ն" յն լե զլում «tlV» եւ
«tibia» նո յն արմատով տարբեր ուղղա
գրութիւնը չպէտք է զարմացնի ինչպէս
եւ ֆրանսերէնում
«librairie»

տփել {թօստ կցական)

tur

տուրը {հին մո ղո վո ւր ղները
յաճաթ
տուրքը վճարում
էին
նուիրատուութեան ձեւով) :

Հարկ է նշել որ «arz(a)» բառը «ս/ր£»
նշանակութիւնովդ որը Տասըեր ի լեզւում
նկատել էր Ն՝ Մառը՝ շարունակում է
այդ լեզո լական կաս{ը մինչեւ Սպանիա։
Ի դէպ հէ՚եց սպանական լեզուների
մէջ
ենք աւելի յաճաթ նկատում «V» եւ «b»
տառերի եւ
հնչիւնն երի
անցումները
«tribune» {ֆր ՝) -- tribuna (սպաներէն ՝
սակայն արտասանւում է Հ^թրիվունա^) •
vivienda {սպաներէն զբնակարանդ արտասանւում է հՀՅ\իվիենտադ ) եւ այլն։ կար
ծում ենք որ սպանական լեզուները ՝ որ
պէս աւելի հեռաւոր (փերիֆերիք) լեզու
ներ՝ իտալական լեզուների
համեմատ՝
կարող էին պահպանել այդ լեզու.ական
«տրքաիզմչ^» , որը բնորոշ կր է տր ո ւս կե
րէնին î
իրենց իսկ y էտրուսկների լեզուն ՝ մըշտկոյթը եւ պատմութիւնը ուսումնաս իրելիս
գալիս ես այն եզրայանդնման որ
այդ մոզովր դի նա թնին եր ին պէտք է փրնտըռել ա յն տար ածըո ւմ ՝ որտեղ թա չաձեււում էին հնդեւրոպական ՝
սեմական
եւ թուրրիական մշակոյթները՝. Ամենահ աւանա կան է որ տյդ տարածքը պէտք է

Imprimé sur les

տեղադրուէր Հայկական լեոնաշթարհ —
շրջտնում •
Հէնց այդ շրջանի
հիւսիսային մասում է դտն ո ւել հ ի թիթա
կան ար ձանադրութիւններ ո ւմ
նշուած
«Tibia» երկիրը՝. Հէնց այնտեղ էին [սա.
չաձեււում հիթիթա - փռիւդիական ել
Հայասայի {հնդեւրոպական) ՝
թուրրի ուրարտական ել_ միտանիական {թուրրիական) ՝ ասորա •բաբելոնական եւ փիւն ի կեան {սեմական) մշակոյթները՝.
էտրուսկները իրենց անուանել են «tUSC»
{որտեղից եւ թոսքանա) : Սակայն այս
արմատով մենք ունենք վանի
զՏ ոսպդ
{զթուշպադ) անուանումը։ (Հայտնի է որ
վան {կամ Պ իայնա) ամբողջ Արարատ եան
{Ուրար տու) թագաւորութեան
ինքև անւան ո ւմն է եղել յ
Տարբեր մոզովուրդների կողմից էտ
րուսկների նաթնիները
կո չուել են Տիրսէններ {այստեղից Պալէարեան կղզինե
րի հին' Տիրսէնե ան անուանումը) դ Տիրրէններ {Տիրէնեան
ծովը ՝ որի տփին
է թո սքանան) եւ Տտրսէններ {այստեղ ես
միանում եմ այն
ուսումնասիրողներին՝

Presses du

Journal

կարելի անտես ե լ նաեւ ա յն ւի ա ս տ ր
որ նա թաէ արուս կներ ի հետ
զուգահեռ

մանտրէն ել ուրիշները զարմանք, Հ՛
չում էին որ էտրուսկների պրոն^ է
էրերը բոլորից աւելի նման են ոլ„„ "ք"1
կտնին :
րա^֊
էտրուսկների նախնիների դլԱղթ^
ման կէտը, ըստ ունեցած տոլ!։լ
կարեթ, է համարել Կէլիկիայի
ղաքը , կարծում ենք որ ։Այղ տեղա^'
ինչպէս եւ նախաէտրուսկների <<Տսւ(|^’
ներ» g ե ղան ունր կապ ո,նի լիւդիակ^ *
ձանադրութիւններից Տարսենա մա
դիցուհու անուան հետ, (Պաս,ահակ^
ին Տէր ո էն . Տար սէններին Լիւդիացի
ցեղակէց համարում) :
Այգ մող„վոլ^
յիչատակւում է
որպէս
Հտոլ
բոլչպ
դրուած «տրշ») եգիպտական կարնա1լևէ_
յի պատերի ար ձանադր ութիլններում.
պէս «Տար-սի-սի»՝ ասորական Ասաթսց.
դոն արքայի «.յաղթական արձանացդ
թիւններում» , որպէս թարսիս' Հին կտա
կարանում , որպէս
տիրսէն . տարսկ},
տիրէններ , անտիկ հեղինակների մՕտ,
Այդ հարցում բոլոր
հե՚ոադօտոխե^
համամիտ են. միայն ոչ բոլորն են կա
սլում Տարսէններին
Տարս քաղածի այ
ւան հետ ! կ արծ ում ենք որ դրտ
ճառր այն է որ տարբեր մամանակներո,յ
այդ անուններր տարրեր տեղերի հ ե տ (jl
կապուած : ի'այց չթ որ ղա բնակած
քանի որ խօսքը դնում է մի J-ողովյպՀ
մասին որը
մօտա, որապէս
7 ։/ա('կք
ընթացքում կատարեյ է իր գաղթը էլ
կական լեոնա չիսարհ իg մինչեւ ]]պ,
նիա 1 Հնարաւոր է որ հէԽ Տ ար սէններ^
է զալփս Սպանիայի առասպելական §աւ
տես {յհչ^ք թա ր սիս) քաղաքի անունը
այդ մարզի Կռանա տա {որր նշանակում
«2f/ïf_n.») : Զէ^ որ էտրուսկները առաքքձ
էին որ այդ ձ՚իրգը բերեցին իրենց հե
ինչպէս եւ թաղո զամշա կման եւ դինե
դործո ւթեան աւանդո յթները.. Եթէ
բանդ գումարենք նաեւ տուֆ
կ
շտկումը ապա գումարած ամբողջ վել
յիչեալ տուեալներ ի հետ մէկտեզ, պար
կր լինի թէ ինչու էտրուսկների մլակպ
թը ել սլատմ ութի ւնը գրաւեցին Հայա,
գէտի ուչաղրութիւնը :

Հէ տաքրքիր է որ էտրուրիայի րսւղպ
ներից մեծ մասը կառո լցուած են
իայի
Տարս
քաղաքի դիրքորոթսմր
Տարսը գան ւում է գետի ափին եւ նլ
մէջոց ո ւի է միանում ծովին, ՀԷ^՚Տ WJ1
պէ- էէն տեզադր ո ւած էտրուրիայ[> f"1
LaF քարԼա^յ^րը է ծովփ
կամ դետո վ

հետ միանար
կամ էլ յատուկ Qpufyfnif

Այղպհսէ աե զա դրումը յարմար էր
նաւաշինութեան եւ
&n4_bg անսպասել
յարձակումներ ին դիմադրութեան
մար։ Համոզուած եմ որ հայկական նաւ®
շինութիւնը ո ւս ո ւմնա ս իր ո ղները շատ փֆ
հանրութիւններ կր գտնեն էտրուսկն^

«livre» {^rbCF^

tupi (զարէ } հարուած) --{նուիրել՝ տալ) ---

! •-- Էտրուսկների
հետքերը յայտնաբերւում են Հայկական լեոնաշթարհ ում
Տոսպ տեղանունի ՝ որը կապուած է էտ
րուսկների
ՀՀտուսքդ
ինքնանո ւանման
հետ՝ Արեւի աստուածութեան Տուբան
դիցուհուդ ի եննի ա-Լ, ան է դ Տտրքոն^Տորք՝
լա զա-արալեղներ ի ընդհանուր
պաչտամունքով եւ նրանց հետ կապուած երա
մ՜ըշտա կան մշակոյթով».
Հետաքրքիր է
նշել նա եւ ուրար տա կան Սարդի դիցու
հու պաշտամունքը՝ որի անունը համահնչիւն է էտրուսկների ազդակից'
Լիւդ
իացիներ ի մայրաքաղաք Սարդ եւ յետադայում Ա արդին իայի մ՜ողովրդի
նաթահայր' Ատրդի հետ՝. էտրուսկներին հայ
կական լեոնա շթարհ ի հետ են
կապում
նաեւ մի շարք բառեր ՝ որոնց մեծ մասը
պատկանում է լեզուի հիմնական բառա
պաշարին :

</, հետ է կապում էար ո ւս կնևր
մե ա,կ.
զամչա կման հարուստ
ալւս},
Ա. Փէկանեսլը, Հ. ՄուլեչՀհ^

Նոյի ՏապաԹի գաղափարը չէ* արդեօք արտայայտուած այս էարուսկեաՏ
պրոնգէ նաւակով (Վետուլոնիա, «ցեղապետի» ղամրարան ՝ • Ա* է* Գաք) ’
որի նախա օրի նակ ները պեզուած են Հայաստանում :

գաղթին մասնակցել են նաեւ նաթահայկական ցեղերից' Արիմները ( որոնց ան ո ւնով էլ այլ ազգերը սկսել են անուանել
Հայերին, կոչելով մեղ «արմէն»), Հռո.
մ էական պատմիչներ Աերվիլիուսը
ել
Պլէնէ ուս Աւագը տեղեկացնում են որ էտ.
րուսկները Պի տեկոլս կդղէն դրաւելուց
յետոյ այն վեր ան ո ւան եցին Ինարիմա ա.
նունով, Ակադեմիկոս Աոլրէն Երեմեանի
կարծիքով դրա պատճառն էր այղ կըղ.
ղում Արիմների հ աստատուելը յ
Եւ վերջապէս , Հայկական
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Le Credo de l’Eglise
Apostolique Arménienne
par KAREKINE II

Հայաստանեայց Առաքելական Եկեզկւոյ» (յուիրուած խօսաժողովին րացույր կատարած էր Դարե գին P֊ • Ապրիլ
22..իՏ: կաթողիկոսին նիւթ-ն էր «Հայ Եկե.
ղեյւոյ հաւատամքը» : Իր րնդարձակ րա..
Խիօսուրէան մէջ Դարեգին Ր֊ • առաջին
մաս մը կը յատկացնէր Հայ Եկեղեցւոյ
Խուատւաւմքին րանաձեւումներուն, շեշտը
է^հլու[ գլխաւորապէս Քրիստոսի բնու_
pïiuû ըմբռնումին վրայ , այսինքն՝ քթիս.,
յոսաթանուրեան : Այստեղ'
ընթերցողը
զիսւի գտնէ Դարեգին P -ի խօսքին երկ
արդ մասը, որոշ յապաւումներով , որոնք
կր յուսանք այգ խօսքը չեն խպղաթիւրեր :
■քիչ անգամ հո»յ եկեղեցին կամ անոր վե-

— FAX : 48. 00. 06. 70 —

րին մարմինները կ'արտւայ.այտուին Եկե
ղեցւոյ հիմունքը կազմող խորհուրդները
արդիական աշխարհին աոընչելու անհրա.
ժեշտութեայն մառին: Դարեգին 0- որ
ամրողջ անցեալ մը ունի անշուշտ այս
ուղղութեաւմր , իր միջ _ եկեղեցական յասրաթերութիւններու շրջանակին մէջ , ինչ.
պէս նաեւ կշիռով քանի մը լուրջ հրատա.
րակոլթիլններ, այն հեղինակութիւնն է
որմէ ամէնէն աւելի կրնանք թերեւս յու
սալ հայ աստուածաբանական մտածուլքին
ազատագրութիւնը , ձերրազաւտումը, ինչ.
պէս ինք իսկ կ'ըսէ հոս , «նեղ ու խեղդող
աւանդապաշտութեան մը շղթաներէն» :

«l’ivraie au beau milieu du blé» (MATT.
... Dans cette dernière partie de ma
13:25). Ainsi la tâche apologétique n’a
présentation je voudrais mettre en relief
certains aspects de la signification du jamais été dissociée de la tâche de pré
Credo et du développement de la pensée diction, d’enseignement et d’interprétation
qui a toujours occupé une place centrale
théologique de 'l’Eglise arménienne et
d’en relever certains traits distinctifs d’im dans l’œuvre didactique et prophétique
de l’Eglise.
portance pour notre temps et nos condi
tions de vie d’aujourd’hui.
La formation constante et le développe
1. Credo ou dogme n’est pas une donnée ment de la théologie de l’Eglise armé
de pure formulation de nature et de por nienne ont été profondément influencés
tée statiques. Tous les Symboles de
foi
par ce même souci de défense et de lutte
élaborés dans la vie de l’Eglise ont com
qui a revêtu un caractère dominant et
déterminant, et a acquis une priorité de
mencé par être non pas un enseignement
direct, dans un sens catéchétique; plutôt premier ordre dans la préoccupation doc
leur formulation est de produit d’un com
trinale des Pères et des docteurs
de
bat spirituel et intellectuel en vue de l’Eglise arménienne. Un regard
même
maintenir la pureté et l’intégrité de la foi
rapide sur l’ensemble de la littérature patchrétienne vécue et prêchée par
Jésusristique arménienne, commençant au 5e
Christ. Les Symboles de foi ont pris nais
siècle, nous met devant la nette évidence
sance par des facteurs et par une moti
que la pensée
théologique arménienne
vation relevant de l’inquiétude et du de
s’est développée dans des conditions de
voir des Pères de l’Eglise, des pasteurs du
controverse, par une motivation visant à
Ifoupeau des fidèles, de ne pas laisser la
la défense de l’orthodoxie de la foi héritée
foi énoncée dans l’Evangile devenir la proie
de St. Grégoire l’Illuminateur et faisant
d aberration ou être dénaturée. La fidélité
face aux menaces qui venaient des diffé
au Christ et à son testament est à l’origine
rents milieux et zones d’influence. Même
des Symboles de foi élaborés au cours de
avant d’être
engagé dans les querelles
I histoire de la chrétienté.
christologiques qui suivirent les conciles
Cette sollicitude se trouve constamment
d’Ephèse et de Chalcédoine, un théolo
ei fortement exprimée par tous les apôtres,
gien apologiste comme Eznik de Kolb de
vait, par son œuvre
«Réfutation des
notamment par St. Paul. En effet, quand
d apprit les dissensions parmi les
chrésectes» ou «De Deo» — comme le Père
hans de Corinthe concernant la résurrecLouis Mariés voudrait intituler son œuvre
* du Christ
et la résurrection
des littéraire— entreprendre
une immense
®orts, il les exhorta à tenir fermement
tâche pour la sauvegarde de l’orthodoxie
de la foi professée par son Eglise. Car
1(e qu’ils avaient reçu de lui
et des
son Eglise se trouvait menacée par des
apôtres. Il leur dit simplement :
«Je ivous ai donc transmis en premier lieu
contestations venant de l’enseignement du
j citais moi-même reçu, à savoir que
Zoroastrisme, de la pensée et des concep
■ Christ est mort pour nos péchés selon
tions religieuses relevant des différentes
es Ecritures, qu’il a été mis au tombeau,
écoles
philosophiques et cosmologiques
?U մ est ressuscité le troisième jour selon
de la pensée grecque, des concepts et des
es Ecritures, qu’il est apparu à Céphas,
mœurs hérités des religions païennes,
llll« aux Douze. Ensuite, il est apparu à
ainsi que des mouvements gnostiques, en
\Us
cinq cents frères à la fois — la particulier de l’enseignement de Marcion.
Pupart d’entre eux demeurent
jusqu’à
Toute une tendance en théologie et en
Sent et quelques uns se sont endormis —
une tradition littéraire connue sous le nom
^aiîe il est apparu հ Jacques, puis à
A’aécole hellénophile», composée de tra
,^Us es apôtres. Et, en tout dernier lieu,
ductions des textes philosophiques,
des
m est apparu à moi aussi, comme à
œuvres
d’orientation
néo-platonicienne,
'“rorton».
des commentaires de textes philosophi
Voilà
une forme de confession de foi,
ques en grande partie des œuvres d’Aris
son'^æ eiribryonnaire et partielle dans
tote, souvent attribués à David l’invincible,
coup,01՝՝61111’ m°tivée par la nécessité de
ont pris naissance avec comme un des fac
idé 8ttre,. les Propagateurs de fausses
teurs déterminants de leur production la
s et d interprétations erronées. .
lutte doctrinale visant la défense de 1 or
dcet
'^®gbse ou les Eglises ont fait
thodoxie de l'Eglise arménienne.
■ûent d 6t ՑԱՏ 4e ' b® siècles ou ultérieure... Manouk Abeghian, l’un des plus
Ifiem ՋՈՏ aïltres siècles, a été historiéminents experts de la littérature classi
’aos
■ Jaot’v® Par leur engagement
que arménienne, décrit la littérature des
i.-,.3 éfense de l’orthodoxie contre les
h.«retiqUes
5e et 6e siècles comme une «littérature de
et
tous ceux qui semaient
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lutte»
(մաքառման
գրականոլթքէւնը^ •
Ce qu’il disait pour la littérature peut
s’appliquer, dans une large mesure, à la
théologie arménienne.
2. Ayant dit cela, je voudrais insister
sur le fait que le caractère des Symboles
de foi, du Credo et de la pensée thélogique de l’Eglise arménienne ne peut pas
être fidèlement conçu et présenté dans son
intégrité de cette manière plutôt négative.
En termes plus simples, on ne fait pas
justice à la tradition thélogique de l’Eglise
arménienne en la concevant comme une
œuvre purement de défense ou comme
une tâche dictée exclusivement
par le
simple souci de l’apologétique.
D’ailleurs le Credo lui-même, tous les
Symboles de foi eux-mêmes, qui doivent
beaucoup dans leur création
historique
aux facteurs de sollicitude apologétique,
ne sont pas, pour ainsi dire, simplement
des remparts de défense.. Ils sont des af
firmations positives d’une foi vécue. Ils
sont des moments de prise de conscience
de la foi vécue par le peuple de Dieu.
Aux premières lignes de l’Evangile de
St. Jean nous sommes à l’écoute des paro
les qui résonnent comme le refrain d’un
cantique :
«Tout fut par lui,
et sans lui rien ne fut.
Ce qui fut en lui était la vie,
et la vie était la lumière des
hommes». (1:

4).

Tout au long de son Evangile et de son
épître St. Jean réaffirme ce thème de vie
comme la vérité essentielle du Christ :
«Les paroles que je vous ai dites
sont esprit et elles sont vie». (6: 64).
«Car la vie s’est manifestée :
Nous l’avons vu, nous en rendons
témoignage
Et nous vous annonçons cette Vie
éternelle». (I JEAN 1:2).

dans les sacrements du Baptême, de l’Eu
charistie et de l’Ordination sacerdotale,
soit dans le bréviaire ?
3. De cette approche à la nature et à la
valeur du Credo découlent quelques obser
vations que je considère importantes dans
notre tâche de réflexion théologique et de
témoignagel chrétien dans nos temps mo
dernes.
a) La théologie de l’Eglise arménienne,
comme un processus de réflexion conti
nuelle sur les principes énoncés dans le
Credo, ne s’est jamais confinée à la tâche
d’autodéfense et/ou à l’exercice de l’apo
logétique. Elle n’a jamais cessé d’être un
effort d’interprétation de la vérité de la
foi chrétienne reflétée dans le contexte de
la vie du peuple dans différents domaines.
Mais cette réflexion quoique ininterrom
pue au fil des siècles, n’a néanmoins pas
abouti à une systématisation de la théolo
gie.
Pour les théologiens arméniens le mys
tère de la foi chrétienne reste mystère
malgré tous les efforts humains les plus
rigoureusement appliqués dans l’exercice
intellectuel ou exprimés dans des normes
de pensée conceptuelle. L’approche apophatique dans la réflexion théologique a
acquis une citoyenneté largement exercée
et hautement respectée dans l’esprit et le
corps de la 'littérature théologique de l’E
glise arménienne. Suivant la tradition des
Pères de l’Eglise d’Orient, en particulier
les Pères Cappadociens, ils ont exprimé
une profonde vénération pour le mystère
de la foi chrétienne. Ainsi ils ont souvent
parlé de Dieu ou de 'la Sainte Trinité en
des termes d’expression apophatique. En
voici un exemple : «non-créé, sans com
mencement, intemporel, sans cause,
in
compréhensible, invisible ineffable, inac
cessible, inscrutable, sans fin, infini, sans
lieu, sans durée, incontenable, immuable,
inchangeable, au-dessus de la nature, au
dessus de l’existence, au-dessus de la lu
mière, au dessus de la parole» (Krikor de
Sevra: «Discours sur la vraie foi et sur la
vie vertueuse» p. 13).

... Le Credo n’est pas fait pour la pré
servation, pour ainsi dire afin de servir
seulement comme glaive de défense, de
fondement de sécurité, mais aussi, et en
premier lieu, comme source de vie, de
fidélité et de témoignage. Il n’est pas fait;
il est «reçu» pour qu’on y
«demeure
ferme», pour être «sauvé», pour y
«croire» et pour «vivre» par lui.
L’un des docteurs les plus prolifiques
de l’Eglise arménienne, St. Grégoire de
Datev dans l’une de ses homélies sur la
foi chrétienne nous offre une observation
d’une remarquable profondeur théologi
que
pour la compréhension du sens du
Credo ou de la confession de la foi. Il dit:
«Par la confession de la foi (դաւանութեամբ հաւ-ատոյնյ Dieu réside dans les
hommes et nous nous unissons à Dieu». A
la fin de l’homélie et après avoir cité le
texte du Credo —exactement le même
texte que nous avons reproduit au début
de cet exposé— il ajoute :
«Ceci est la confession orthodoxe de la
foi que nous, tous les chrétiens et pour
tous les temps devons tenir ferme dans
notre cœur et sur notre langue.
«Ceci est la fondation; sur elle l’on doit
bâtir les œuvres du bien.
«Ceci est la lanterne dans les ténèbres
de notre vie; on doit la tenir toujours
en main et être illuminé par elle.
«Ceci est la voie; nous devons y marcher
vers la vie éternelle en Jésus-Christ, notre
Seigneur» (Amaran, pp. 74-75).
... Le Credo est donc pour la vie chré
tienne et non pas pour la mémoire. Il n’est
pas ce qu’est l’écorce pour le tronc de
l’arbre, mais comme la sève dont dépend
la vie de l’arbre. N’est-ce pas là la raison
de l’inclusion du Credo dans tant de mo
ments décisifs de la vie liturgique, soit

... L’intellectualisme
du système de
pensée théologique connu sous le nom de
«scolastique» n’a jamais imprégné l’esprit,
ni le contenu, ni la méthode de la théo
logie de l’Eglise arménienne. Les cas de
Grégoire de Datev et de ses disciples au
14e et au début du 15e siècle ainsi que
l’œuvre 'littéraire de Hagop Nalian au
18e siècle sont une exception qui s’expli
que par la nécessité de répondre aux ef
forts des Frères Unitaires et des Pères
Jésuites qui essayaient de donner une
interprétation catholique
romaine
aux
textes et aux positions
théologiques de
l’Eglise arménienne.
3. La théologie de l’Eglise arménienne
a suivi l’esprit et 'la méthodologie de la
tradition patristique. Dans les études
consacrées à l’histoire
de la littérature
théologique arménienne on peut voir très
clairement une tendance dirigée vers les
aspects et les problèmes des œuvres apolo
gétiques et qui s’intéresse, presque exclu
sivement,
aux questions de controverse.
Quand on se penche sur les aspects et les
œuvres de portée et
de contenu plutôt
catéchétiques et homélitiques, on peut
constater qu’il existe un vaste champ de
littérature non exploré mais plein de ri
chesse de pensée théologique. Ainsi, la
«Prédiction de St. Grégoire» incorporée
dans le texte du 'livre d’Agathange, les
homélies sous le nom de Stromata («Hatchakhapatoum») traditionnellement at
tribuées à St. Grégoire l’Illuminateur et,
par certains philologues, à St.
Mesrob
Mashtots ou à Gorun du 5e siècle, les ho
mélies de Jean Mandakouni, Yeghishé,
Movses Khorenatsi, les écrits théologiques
de Mampré Verdsanogh, Petros Siunetsi,
(Suite page 4)
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զՀայկական ֆիլմ» հե րլն ական արտա
յայտութիւնը ՝
որ աար ին եր շարունակ
մեր մշակոյթի անրաման մասն էր դար
ձեյ ՝ Փարիզի փորմ Փոմւիիտու կեդրոնի
գծով կազմակերպուած զՀաքկական Շս'['մա րուեստրքչ ծրարէրի բեր ո լմուի (!) պէտր
է չր^օրէ*ծ վերաքննութեան ենթարկել :
Հայկական ֆիէ՚^Ը)
կինոն ,
շարմասլա ա կեր-ն կարն իբ°ք "f 'երբեմն իրաւացի
կեր պո րի է աչքաթո ղ տրուել , սակս, լն այդ
հեղ նական կեցուածքն իր հետ վատնումի
եւ մոո արութեան է մատնելնաեւ զհայկա
կան շարմարուեստը՝^ • Այսօր ստիպուած
ենք դրա վերականգնման համար շա տ
թանկ վճ արել :
Հայաստանի նորահիմն
Ա)իլմադարանրն (2) այսօր հսկայական
պարտակա
նս ւթիւն եւ սլա տա ս խանս, տուութիւն ու
նի ՝ խիստ դմուար ին պայմաններում ՝ իւ
մի բերելու ա շխար հով մէկ ցրուած հայ
կական շար մ ան կար-պա տ կերը ՝ կինոն ու
շա րմար ո ւե ս տը ։ Quiր մանալի պիտի թր
՛՛ոյ այս
արտայայտութիւնը ՝ սա կա լն
ւդ ա ամա կան իր ո ղո ւթի ւն է ՝ Հայաստանի

Ֆիլմադարսւնն այսօր մինչեւ անգամ ամ.
թույջապէս տէր չէ Խորհ- Հայաստանի
«կինո»արտաղրութեան պահեստին : Բաղմաթիլ J ապա, էններ նրա համար կորած
են ընդմիւ շտ։ Բայց կարելի է յուսալ՝ որ
թերե ւս հեոու
Հանր ա պ ե տ ո ւթ ե ան
ան 'ւ1“ նում կամ մի երկրի մէջ սլա հո ւող ՝
զո ւդտ ղ իպ ո ւթ եա մբ վերադտնո ւած մի օրինակ՝ կաբելի կր դարձնի չպահպտնւա\ վերնադիրներն վերագտնել ,
վերա
կան ղն Լ ցնել ու փրկել կոբուստից . Աա
մեծ ճիղ՝ աշխատանք՝ քաղաքս, կան եւ
նիւթական նպաստաւոր սլա լմաններ
եւ
մ ա սնադ ի տական րանիմut ղ կԿ) ուածր
է
պահանջում :
Հայկական ֆ1՚ւ^Ւ'ե
կ՚"մ
շարմա ր ո ւե ս տիւն առրն չուող հարցերն ալելի .բան ինր տա սնամ եա կի
չու
սումնասիրուած նիւթ են ընդդր կում :
Յի շոր ած մտահոդութեամր եր. մինչ
այմմ կա ասրրուած մեծ ճիդի շնորհիւ է.
ո ր մենք այսօր Փ՛որ ի ղում հնարաւորու
թիւն ունենք դիտելու ի մի բերուածը։
՛Լա տահ օր էն
ներկայացուող
ծրա դրում
մեծ բացեր կան՝ սակայն երեւոյթն ինքնին I, չանա կա լի ց ՝ իր ո ս տմն ալ իg եւ լո յմ
կարեւոր է . ntյն առիթ է ստեղծում Լրջօ
րէն մտորել՝ խորհեք եւ եզրակացութիւններ հանել հայկական շսւրժայւուեսւոշ,/ մա
ւր ին . մի րան ու րան ա ձ ե ւ ՝ որ րն դհ անր ա ,.,կս Կ ա սար ա էլ ո ւթե ան համար այնքան էլ
պարզ կար! հեշտ չէ անմիջա կանօլ, էն ըմ֊
րբռնել։ (փտմանս, կ է հարկաւոր մին չե. որ
նա հ աղո ր դա կ g ո լի դրա մէջ [u տա դ ո ւած
մշակութային էական ///,//Հ>/Հ հերս։

ՍՓԻՒՌՔ ԵՒ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Փաս սրաց իօր էն պիտի ընդունել՝
որ
փանի է լ փղնունու
*/ լիսա ւոր ո ւթե ա մր հ ի մն ա դր ո ւա ծ պե տա
կան կ ին ո-ա ր ս, ա դր ո ւթի ւնր ՝ նախ սկսուել
ու թափ է ասել Սփի լոքում դար դաg ած
րոմ ե րով եւ յետոյ միայն իր ինքնուրոյն
ճամբան է կտրել» Սփիւռքի սլարադային
տարբեր է երեւոյթն ։Այն աստիճանաբար
^ՈՐՑՐ^1 I' շարմարու ես տի իր ունակու
թիւնն!, րր։ Հայկական համայնթրերի մօտ
ֆ1։ւմ1։ արտադրութիւնն բառիս բուն իհաստով Հան կար bլի-» է համւսրուել, Ար,
ընթացք՝!, մասամբ փսխուէ. է վերքին ե.
[՛եք տա սնամեա կներո ւմ . Հայաստան ել
Սփի լոք ստիպուած են եղել եւ սկսել են
զտարբեր ղ ի տա կց ո ւթ եա մ^t» ապրել ;
րեւոյթների նԼ րքո ւստ ղար դաg ո ղ եւ ապա արտաքին կեր պար ան ք ու արտա յա քտոլ թիւն ստացող
«պատկերը» , ֆիլմը
լաւագոյն կեր պո լէ է պահպանում ու ար
տայայտում : թեթեւակի
ճիգ բ ան Լ ցն ե Լո,1> մապալէնների մէջ կ utրևլի կնկ ատել
jb Լ՛՛՛ած զտարբեր գիտակցութեանդ սաղմաւորամն ու աճը։ Մյդ զտարբեր դիաակցութեանդ արդիւնքն էր նախկին տա
րիների ընթացքում
Փարիզ կայացուած
**աJ4ս>կս,ն շարմարուեստի զոչ պաշտօնա
կանդ շաբաթները» Այսօր Փարիզում պե
տական ու պա շտօնա էլան ամբողջական հո
վանաւորութիւն կ[է"ղ ծրաղրի հանդէպ1
նորածին մանկան պէս՝ պէաք է գուրգու
րանքով վերաբերուել՝ ո րպէ սղի այն իրեն
պատշաճ ՝ առո ղջ ու վայեք ղար դա g ո ւմն
ապրի :
Հ ա յա ս տան ու մ (3),

ԴՒՏԱԿԷՏ
Մեր մշա կո յթի մէջ
շարմարուեստն
ղարղանալ է սկսել քսանական թուականներից եւ ունեց ել է երկու աչքառու դէմք'

Համօ Բ եկնա զար եան (1892-1965) եւ Անու
րէն Մամուլետն (1898-1987) :
Նրանցից
առաջինն իր աշխատանքը նախ սկսել
է
կա յսերական Ա ո ւս ա ս տ անի
ս րիի ւռքո ւմ ՝
Հայաստանից դուրս եւ ապա շարունակել
է Հայաստանում եւ այլուր,
երկրորդը
միմիայն արտադրել է Ամերիկայի Միացեալ-Նահ անդն եր ո ւմ :
էական է
նկատել՝ որ հայ ազգային
շարմարուեստի լեզուի եւ ոճի հիմնադիրն
է \Համօ ե կնա ղար ե անր (4), իսկ քիուբէն
Մ ամուլեանն երեւան է դալի ո միջազգա
յին շարմարուեստի մէջ իբր ձայնի՝ դոյ
նի եւ մի չարք ա յլ լեզուական ՝ տեխնի կա
կան եւ տեսական հարցերի ռահվիրայ։
Այս երկու ար ո ւե ս տ ա դէ տները ՝
առերեԼոյթ տարբեր բայց էութեամբ ու մ տահ ոդութեամբ [սորա սլէս նման՝ լաւագոյնս
կարող են բացայայտել հայկական շարմարուեստի ու սլա տկերի շարժագրական
արժէքդ ու նրա մինչ օրս ոնձեոած մաս
նագիտական աւանդները .

ՀԱՄՐ ՇՐՋԱՆ՝ ՍՓԻՒՌՔ
Նախախորհրդային
հայկական մշակոյթի

Հայաստանի
եւ
հետ
առրնչուող

I՛ l1՛ I՛ [՛ դոյութեան հարց լ/ դեռ կարիք
tt ւ V' 1Ո1 րջ փետ ո տո լքներ ի եւ ո ւս ո ւմնա-

սիրութեան՝ պահպանուած բեկորներն ու
փա ս տերր հ իմնաւոր կերպով ի մի բերե
լու համարյ
ՍՒ չուած
մա մանա կաշրջանի
ժապա
ւէնն եր ի մի մասը հայ դրամ ա տէըների րնկե էէ ո ւթ իւնների (5)
ար տ ա դր ո ւթի ւնն եր
են. ղրանց իg գրեթէ ոչ մէկն ուղղակի
հայկական կե անքի
կամ պատմութեան
հետ առրնչութիւն չունեն։ Այդ արտադըրո ւթիւններ ի մ եծաթիւ
ել ուշագրաւ
ցանկում ՝ բացառու թիւն են
«Թրք ահա.
յասւոանի Ոելրերգոլթիւնը» (1915) եւ «Եր
դումով կապուածները» (1918) : Վերքինս
«Նամուս».^, է կրանային տռաքին տարրէրակն է ։

■. -ԱՆԴՐԱՆԻԿ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

վրա») , իսկ յերրեմն ուղղակի ազգագը.
րական («Զարե» ,«Իգդենրու») նյութի վըրայ աշխատող ոեժիսար, յնս հաճախ եմ
մտածել այն հարցի մասին, րէ ինչպես
անել, վոր ազգային ձևը լինի վոչ թե
պարզապես մի ֆակտուրա, գեդարվեստա.
կան պատկերի պատյան, այլ նրա որզա,
նական մասը, նրա բովանդակության եյա.
կան մոմենտը : Ընդ փորում անհրաժեշտ
ե , վոր ազգային ծե_ն ինք նարւսվ նպատա.
կի չվերածվի, հիացմունքի առարկա չըդառնա (8) :
Բեկնաղարեանի համր ն՛կարների չարյլում կարելի է գիտել կովկասեան արե.
•ելրը («Նամուս»), հայկական գիւղը
(Շոր եւ Շորշոր) , ըրտական կենցաղը
(Զարէ), Պարսից պատմութիւնը ( Խաս.
փուշ) րոլշեւիկ եւ բանուորական կովկա.
սը («Տունը հրարուխի վրայ») (9) :
Հետարրըիր է, որ այգ համր նկարնե.
րում Բեկնաղարեանը հակաոակ կենցա.
ղա յՒն ու մշակութային զանա ղան ո ւթ ի ւններին եւ. tu զդեg ո ւթի ւնն եր ին յաջո ղո ւմ է
տարբերել հայկականը. Նրա մօտ դա արւում է առանց որեւէ ճիդի ՝ նրբին ՝ թե
թեւ ու դիլդոլ-կ • րիրա բուն պա տճա ռ ո բեմադիրի' մարդուև իր մշակութային կաււոյցի մէջ տեսնելու ունակութիւնն է :
Հայաստանի դե ղար ո ւե ս տ ա կան
շարմասլատկերների արտադրութեան ցան!լն
առաջին տա սնամեա կում (1925-1935)
ար ո ւնակո ւմ է նաեւ մի քանի ուրիշ ն շանակալից անուններ : Ն շո ւած տարին եր ի բո
լոր արտադրութիւններում էլ զխօս քրդ
հ ի մն ա կան ո ւմ պատկերին է տրուած եւ
Հտյկինո-îr մինչ իր ՛վերջին համր գլուխգործոց թ Ամա սի Մ ար տիր ո ս եան ի իրադո րծած «Դիքոր»ր (1934), համրօրէն է
դար դա ցր ել իր շար մա պա տ կեր ա յին
լե
զուն ։ Աովհաննէս թումանեանի
համա
նուն պատմուածքի այս յաջողուած տար
բերակ «ՌիքՈր»ր՛ յ Աե1լնաղարեանի
«ՆէԱմուս»^/ (1925) հետ՝ ամբո ղջացնում են
հէորհ . Հայաստանի համր շար մա սլա տ կե
րի սլա տմո ւթիլն ր ։ Այդ
պատմութեան
մէֆ.) դասական եւ ժամանակակից հեղի
նա կներ Ա . վիր վանդա դէ ՝ Աաֆֆի ՝ Վ .
Փափաղեան ՝ Q. քնո ւմանե ան } Ա.
Աաէոլ-^,դ î
• Ջարենց եւ ո ւր իթ, եր ՝ րեմադիրների հետ զուգահեռ կազմելով՝ նշա
նէս կա լից ել ս/ղդԼցի1լ դեր են կատարել
էՕորհ . Հայաստանի շարմարուեստի
լե
զուի կաղմաւորման եւ զարգացման գոր
ծում :

Ա փ իւռքի ճշմարտապէս հայկական բրնոյթ ունեցող անդրանիկ շարմապատկե
րի իր ա դործ ո ւմ u սլար տ ա կան
ենք Աշօ
Հէ ահ խաթունուն : 1928 թուին
րան սա
յում հիմնադրուած Արմենաֆիլմ-^r z//^zաադրութեամբ ՝ մասամր Պուլկարիա յում
ն կ ար tu հ անո ւա ծ
«Անդրանիկ»!/, այոօր

«Նամուս» , «Նիք որ» ,
Համօ Բեկնազարեան - Ամա սի Մարտիրոսեան'
վս/րպետն ու իէ, աշտ կեր տր • այս է Հա յաս
տանի շարմարուեստի փայլուն համր շըրջանր . իր ա մրո ղջո ւթե ա մր առած րնդամէնը ինը տարի եւ 31 դեղարուեստական
արտադրութիւն :

փրկուած է ու վերան ո ր ո դո ւած շնորհիւ
Հերան սայի ֆիլմերի Արիլիլի
պահեստի
նպաստաւոր
պայմաններ ին :
Այն երա.
դրում սլիտի
ներկայացուի իր հաղուա.
ղի. տ զդունաւորդ օրինակով յ
Այդ օրի.
նակը հիմնուած է մամանակին պատրաս
տուած ՝ տեսարաններին թեթեւակի տարրեր գոյների եր անգաւորում տրուաե օ.
րինակի վերանորոգմամր : Համր շարմանկարի օրերում , որոշ սել ել ճերմակ ֆիլ
մեր այղսլիսով գունային պատրանյլ էին
ստեղծո ւմ /«Անդրանիկ» մապալէնից պահպանուել էր րնգամէնր մէկ այդպիսի օրին ակ • այն
է ծառա յել րռև կո ւո ղ
նիտրսւսւ րնօր ինա կի ց ասլահով դունաւոր
J ապաւէնի վքայ փոխադրման եւ վերաlt որ սղման մեծածախս աշխատանքին ։
«Անդրանիկ»^ համր լինելով հանդերձ ՝
մամանակին ցուցադրուել է նուադախմրի
ընկերակցութեամբ. այն ունեցել է իրեն
համար յատկապէս յօրինուած երամրշ.
t.ոո, թիւն x Այդ եր եւո յթի վերակերտումն
եւս այսօր պատմական եւ մշակութային
նշտնակտլից •^այլ ւդիտի համարել։
^արեւոր է նշել, որ «Անդրանիկ»^ ցոլցադըրոլմից շորս տարի աոտթ 1921 թուին
Պոլսում ,
նուագաիյմրի
ըէր կեր տ կց ո լ..
թեամբ ցոլցտղրուել էր Թո ւրըի այո ւմ
արտադրուած
էրթոլղրուլ
Մ ո լհ ս ինի
«Լէոլլէս|ինի հօր.1ւօը Ադա»5> ։ ըաղուած
Տիգրան Զ ո լի. ա ճ ե անի համանուե օփերէ.
թհ֊-

«Ալի', ալի' այ Դիքոր...» այս վերջին
թօսքն էր, „ր լուռ հնչեց հայկական շար.

ՀԱՄՐ ՇՐՋԱՆ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
Փարիզում
հնա բալոր ո ւթիւն կ'ունե.
նանը դիտե լու Հ • Ր ե կնս. դա ր եանի իրա.
գործած 29 երկարամեթրամ ել կարճս,,
մեթրամ մ ապաւէնն երիg ընդամէնը 8-ը,
որից 5-ը համր շրջանի արտագրութիւն,
ներ են իսկ երեըո հնշիւնային (6) : 'Ծրա.
գրից բացակայ են Բեկնազարեանի բոլոր
այն մապալէններն , որոնը արտագրուել
են իյորհ. Միոլթեան միւս Հանրապետոլթի ւններ ում (7) Î

Իրրհւ գլխավորապես ազգային («Նա
մուս» յ «Խազփուշ» ։ «Տունը հրարուխի

մարոլեստու մ եւ յաջողեց յուղել :
3 ե չուած 31 ար տա դր ո ւթի լնն եր ից Փա.
բիզում մենը կարոզ ենը դիտել 10 իրա.
գործում .
դրանց շարըում Ամա սի Ա՚ար.
տիրոսեանի ել Լեւոն Բալանթարի «Ահք.
սիկական Դիպլոմատներ» (1931) եւ Պատ.
լական Բ ար[un լգար եանի «Կիկոս» (1933)
սրամիտ «կատակները.
Մէկը Հայտս,
տանի Հանրապետութեան
առաջին տա.
րիների միւսը ըաղաըացիական պայրար.
ների մասին, Այս երկուսի դրական եր.
կերի կառոյցի մէջ մա ոնս, կց ո լթի լ_ն է „ լ.
նեցել նաեւ է ղիշէ Զարենցը, 8 ո ւց ա ղ ր ը.
ւող 10 ժապաւէններն էլ, ներառեալ Ա.
Մարտիրոսեանի
«փթդեր
Եզիդիներ»ր
(1933) , անտարակոյս
ծրագրի գեզար.
ւեստական ել պատմական ամենակարե
լի ր ու արմէքաւոր , սակայն մինչ այմմ
մհ դիաուած ու լուրջի չառնուած բա.
մինն են կազմում : Յալալի է , որ պակ
սում են Ակսէլ Բակունցի ղրոլթիլնների
հիման վրայ իրագործուած Ա. Բար թոլ.
ղարեանի «Սեւ թեւի տակ»յ, (1930) եւ «IL
րեւի զաւակը» (1933) :

ՋԱՑՆԸ• • •
Ձ՛այնը հնչիւնն եւ խօսքն արդէն
մի.
ջազգային յեղաշրջիչ աղգեցոլթխձ, էին
ունեցել 1927 թուին Հոլիվուտի Վարնոր

Եղբայրներ Ընկերակցութեան
„/ր„Հ.
/////ծ «ճազ երգիչը» դեղարուեստական
անգլերէն խօսուն ֆիլմով, որն իր հնչի,,
եային կառոյցի մէջ օգտագործեշ էՀթէ
ամերիկեան ճաղ թէ անգլերէն խօսք ել
թէ հրէական կրօնական ծիսական երգ ,
Այո նոյն հիմնարկն էր , „ր երեսունվեց
տարի յետոյ' կթուին, հնարաւոըոլ.
թիւն ստեղծեց աշխարհով մէկ տարածե.
^չէ?նել'
հանրայայտ
«Ամերիկա . Ամերիկան» (10) , „L/r
րա կրկիտ կերպով՝
դեղարուեստական
մեծ ճաշակով ոլ ճշմարիտ
անկեզծոլ.
թեամբ պատկերոտսե էին հայ տիպար,
ներ , Նրանք դիպուկ կերպով ներկայա.

ցընում էին գարուս սկզըք
հանրային տարբեր խալեսրՀԼ^
Ամերիկա»!, առաջին հնշիԼ՝^.
մեթրամ դեղարուեստական ց„
ներկայացւում էր հայկակս,ն ՜ (ր ՞1է
նութիւնն ու ջարդն ել դրան Հ
խնդիրները -, Այս ժապաւէնով
որ հրկիզուող
եկեզեցո, մէ
'
փակուած ժողովրդի աղօթ Լ
Հոլիվուտը մի կարեւոր երկւսրս^
տա դրո ւթե ան մ էք հնչեցնում լ"Լ
րէնր,
'Գ
Միջազգային

մասչտապով

Ա

[այդպէս էր ճանաչուած չս,րմա„ոլլ 1
սկսել էր խօսել 1927 թուից
ն
ճակատագրական էր դարձե. Ո։
եւ թէ հնչիլնաւոր
լինելը,

,

1

ժս/ փր, հնչիւնն ու խօսքն ինչպէԱ ՚ Հ'
կան' այնպէս ել շարմաբ„,եստլ, հ^՛
հասունու/մեան <ամ,անհ* Լ ո
p
Z
s A
LC
Կտւ1աԼեՈԼձ,
Այդ արագընթաց ոլ սլացիկ փ.
թիւնների օրերին էր ,երբ նաի,
քում եւ ապա Հոլիվուտում, սկս1!ց
տել Մուրէն Մամուլեանը , էա ձաՀ
ղափոխութեան ոլորտում, հէնց ,1,^
անդրանիկ
աշխատանքով'
«ApplaJ'

(«Ծափահարութիւն»

.

ւցշցյ

ներքին եւ արտաքին գերն իրրէլ
աայայտչական միջՈց խնդիր ոլ
լոյթ դարձրեց : Այսօր մեծ
ոլշս,^

թեամբ պիտի դիտել ու ունկնդրել ,
ֆիլմի սկզբնական պատկերներին ու I
ձայնի շարանների կառոյցին,
Մամուլեանի երկրորդ իրադորեո\
«City Streets («Քաղաքի փողոցներ».19;
հիմնականօրէն նրան
հաստատեց ֊
հնչիւն, շարմարուեստի կարեւոր դէԼ
rbv մէ1ւը... «Կինո„Տեքնիկոմ»-ը (11) փեա!

լսյԳ ՓԻւՊ1 սննարիոն ընդունիլ իրր ւյ
սագիրք իր դպրոցի եւ դիմած է Դ II
մուլեանի եւ անկէ խնդրած սենարյա,
օրինակը :
Մամոլլեան ուղարկած է սեԱարիոյի
իսկ
գործածած անձնական ձհւա
րր (12) :
երրորդ

ս տեղծա դործո ւթեաս

«Տոքթ. ճհքիլ եւ Միսթ-ըր Հայտ» (1931
Մամուլեանը վեր ջնա կան տոլէ ս կայուն
մնայուՆ աեղ ապահովեց Հո[խվուտ^ւ ւէ
պե ան եր ի շարքո լ.մ •
1932 թուին Նկարահանմսւն իցիկ)1 լ
ղին եւ անտեղի շարժումները (13) y<
ւած ո ւմ նա դրում ք հ ե տեւեալը.

Այսօր, հակաււակ իր երիտսւասյպ ւր
րիքին , շարժանկարի թէքնիքը բաւակ
բարձր մակարդակի է հասել : Այն փոր<
ոութիւնների մի մեծ դաշտ է, ուր ltt
ռահվիրաներ ենք : Ներկայիս մեղն)
շարժարուեստի աշխատողներից է
ւած այգ մեծ արուեստի ապագան: V
փոխադարձ ըմբռնոդութիւնից եւ հնչ|
շարժանկարի իմաստալորումից է կ®
լած շարժարուեստի վաղուայ օքԸ:
Ո դելսր ուած ն շո լած
յսվս ղութիի՛
Հայկինո-Î, հնչիւն U, յին «Սասոմ

rl-J

Դալիթ» ար տա դր ելո ւ
*-Էլ՛

կ ուղղում

Հակառակ

նպատակով կ
Ա*ուբԷն Մ՚՚՚՚^՚՚՚-Լ^121^

Հայկինոյ^ հրաւէրին եւ

H

մուլեանվէ
համաձայնութեան ու !j‘‘
կո ւթեան ՝
Հայաս տանում շւսք1^ա^^
վէրադործելու ՀաբԼքԸ՝ աւազ երեոնւսկ
թո լականն երփ 1Աորհ • Մ վ,ութեան աքԴ
մեղ յա յտն վ, ներքփն կացութեան եւ [՛[
դար ձութ[t ւնն եր ի բերումով՝ մ/ո՚՚նղ

Հ^է
շարժարուեստի պատմութեան մէ? ) ս'
երեւոյթն առաջին էական մշակա֊թ՝11]
եւ տնտեսական մեծ կորուստն պիտէ։
մարել ;
մայն զան կար ելվէ^ դարձաւ։

փորմ Փոմփվէտու կեդրոնվ, ծըո՚գրհ
Ո* • Մամոլլեանվ, տասնեւվեց շՈ՚ր^՜
Լ՚այվ՚ն իրագործումներից ցու^^Ղ^
են միմիայն չորսը։
Բազմաթթ
ղութի լեներ եւ կր Անօր ինա կումնեը
՚չե Լ նրա որոշ հնարքներից • կաՍ
նկատել՝ որ 1քամուլեանի իրԱէէԼո1!
ներում դրանց ից ոչ մէկն ե!՚^՚Ա1'
ներից յե տո յ ՝ դեռեւս հնարսյր ւ1' փ
Այգ երեւոյթից շատ բան i
L
սանել . յատկապէս երամչա՛ս Թ
մարո ւես տի մարզում (14) ■ Ա
ամէն մի նկարը յագեցուցած է
տուկ զարկով ու կչի ո-Ո վ ե^
կան դեր ունի . նրա շարձ՜ս՚րո1՜ Ա
ռո ղջ1 կեն ս ո ւնակ ու դիսԼ"1՜^
չաձելի փայլուն օրինակներից է'
Նա իւ tu տեսուած ծրադրոլլ^
են կարեւոր

գործեր • .

Fonds A.R.A.M

ւ

.

ճՅԱՈ-ԱՋ
տե տուած

«Վերստին

կ՛ապ.

(1°' ’
եւ ր"լՈր
1ոլնայ-օ՚պաւկեներր-. ՏալաւՒ է' "P
.ո երագսրեուձներից ո չ մի
նմոյշ

jbBf»

u ա՚1ոլւեանը ՚ւ"յ"1՛ ըն^~
մ'՚'ւՀ" է <“>.

Հւսու"^ "•“հ'1Ււ"“նև1'Ւե
յար՛-՛"֊'' ՛■

դամռը դցոիմ, ձոիկ եմ բռդոիմ
խօթիցս խ°սու1Ղ եւ դր"^ել է հայկս,,
կան անդրանիկ հնչիւնային
զեղարուես.
տԱ1կան շտրմապա տկերի՝ «Պէւվօ»-/, մա.
Պատմութեան
Է^երն մտած այս
նշանակալից գործն ,
վերանայուել
է
բաղում տեսանկիւններից ,
սակայն յա.
•Աւլս մոռացութեան
կ
տրուել
ա յն
խնդիրն, որ «ՊէպՕ»-/- րե մա գիրի'
Հա.
յ fiեկնա զարեանի
ստեղծագործական
Հիմնական մտահոգութիւնն է եղել։
սքւն.

Սունդուկյանը կարողացել է թիֆլիսի
կոլորիտը տալ խոսակցության եւ մա.
սսւմր թփՓւիսԻ Հայ^Բի կենցաղի տրաւս,
քին հանգամանք ների միջոցով : Իսկ նր.
կարում ծավալվում ե ամրողջ թիֆլիսը ,
նրա փողոցները , թակերը, շուկաները հւ
այլն: Ֆիլմը նկարահանելիս հատուկ k
ւ(հծ ուշադրություն է դարձվելու նրա յե.
րաժշաակւսն . հնչյունային ձևավորման
կրայ : Վոստիկանապետի եւ րնդհանրա.
պես ոուսական ինք նտկալության թնոլ.
թագթման համար, վորպես լայամոսւիվ
կերցրած ե Շիրվանյան գնդի մարշը' այն
(քամւսնւսկվւս զինվորական ուժեղ յերգը :
կայ բուրժուազիայի' Զիմզիմովի, Դար.
լոյի, Եփեմիայի համար' «յեվրոպականա.
ցրած» ասիական յերաժշտությունը. • •
(հրջապես, Պեպոյի k նրա ընկերների
ՏՏուրագրի հիմքում դրված ե Աայաթ .
կոկայի ստեղծագործությունները ;
Յես միանգամայն գիսւակցաթար, ա.
ււանց վորեւէ խեղաթյուրման ցոյց եմ
տվել յեկիկեցական
արարողություննե.
յւյւ; Բայց յերթ այգ աստվածային լիտոլր.
փայի ֆոնի վրայ ծնունդ ե առնում ամե.
Խստոր թամթասանքը Կեկելի մասին, ա.
պա թե' յեկեղեցին, թե' աղոթողները զըր.
կրվում են միստիկական շղարշից. •-(16) :
կիրառուած մօտեցումն ու լուծումներն
կլալելի ցայտուն են գա սնում երբ կար.
ղում ենր Ար ամ ք) ա չա տը եա նի բառերը •

Հւսմո հվա Թովիչը վսաահեց, հավւսսւաց
ինձ ; Եւ ահա աոաջարկեց գրել «Պեսլո»
ֆիլմի երաժշտությունը : Աոաջին թանը ,
որ ինձ աոաջարկեց, ոչ թե երաժշւոու.
թյուն գթելն էր , այլ ժողովրդական երա.
•կշտություն լսելը ;
Հայկական ժողո.
կըրդակւսներգ...(17) :
Ես Պէսլօն եմ թիֆլիսեցի
Դամբը գցում, ձուկ եմ թոնում,
Հալալ աշխատանքս եմ ուտում
Վայ էն մարդուն աշխարքումս
Խալխի դատած հացն է ուտումՍրանք է էն հայերէն հնվէւնա յ/ւն ֆ1՚Լ֊
^1՛ մէջ լսուող առաջէն բառերն ՝ որ երդըւոլմ էէն Հրաչեայ Ն եր սէ ս եան է կ„ղմէg :
Այսօր թերելս քչերն դէտ են ՝ որ մողո‘[ըրղականաղած-

այրէ

^րդէ

բառերը

^սւսրկանոլյք են Եղէ չէ Quiրենց է դր չէն :
Կովկասեան
ֆէէմէ արտադրութԼ ան

«Պէպօ»-?/ էըը անդրանէ կ հընե1՚լ^ա,1էն մապաւէններէg մէկն՝ անցեաll'H մսսւսյնդտե՛ էր մ ո ղո վր դա կան
րոխնդակս լթ եամր ու
համբաւով մէ չտ
ւ՚աւորել է կովկասեան մ ո ղո վր դն երէ և
H չսւկոլթայէն ել թէ ընկերս, յէն-քախանքում

1ս,^ւսկւսն մասշտաբովս
ճ է շդ
այնպէս
հպէս ժամանակէն Աայեաթ-\քՈ վան էր
^‘Ամստեղե՜ոլթեամբ
ու
երամ՜ շտու —
քեամբ մէեւնոյն մէաւորող
մշակութաերեւոյթն էր դարձել (18) •
^չէմևայէն
շարմար ո ւե ս տէ կարեւո1""թե,սրհ մասին դրած
մէ յօդուածում
"'՞՛մէն Աամոլլեանը նշում կ .

Հնչիւն շաթժարուեստի կատարած դեՄ ^1ԱսիԹ գսւղափսւրնհրս աւելի գօրտցտն
ւ հ?երս, երթ մի lop թատրոնի մի մութ
'■րս֊ւհի մէկ անկիւնում նստած, դիտեցի
Դրէն հնչող ֆիլմը՝ «Պէպօ».ն : Այն
, տ նի զարմանքով ու խ՛որունկ ութա.
ԼԻ ԿուԱթ: Փաոք շաթժարուեստի հթ՛Խրին, որովհետեւ այստեղ, Հոլի6^Գ Աքաի վրայ ես կարողացայ
Դնր
դէմքն ու լսել նրա
1լ *'^U1 ծւսյԱլլ» թող այս թւսցատրութիւ-

.ւ Դտս1Ասվոթ չթոլայ , որովհետեւ երկԱրան'հՈւհԱԱ1ռ Որւ11 ձս՚յնն է: Ա.1ս Իօսք11
եւսծկլա1ւԱ1^ փոխաբերաբար պիտի գոր.
կոլ?)/9 ’
հիմա թացար ձակ նշանաԽև ւ
ռԲՈլ1էնտեւ հրաշքը իթաւէԲՄ է դարձել :

Մ Ի Տ-fi

ԵՒ

թաղքում կ, որ ամկնոլր ցոլցադրլում կ
!)• ■ Ա ամոլլեանի ղեկավարած Technicolor
մապաւէնը Փ կ կի Հարվ, , Երեսնական թը.
‘երի ճիշգ կէսին , միևնոյն տարուայ մկջ,
Հայաստանում ել Ս լիի, որում , երկու հայ
արուեստագէտներ արարում են
հայկա.
կան հնչիւնային ել միջաղղային
շար.
մարուեստի ամբողջական
երանգներով
դունայէն մապաւէնները .
սօր, այս փաստն , սր Սփիւռքի հայ.
կական մշակութային
կապի տեսանկիլ.
նՒմ խիստ խօսուն ու կարեւոր կ , ղեռ ան.
կարելի կ Փարիզի ծր աղբում իբր
մկկ
պատմական էրողութէլն
մէտ, որո, տծ
տեսնել հ Պատճառը նախ պէտք է փնտըռել նէւթական մէջՈցներէ
բացակայու
թեան մէջ՝ որէ բերումով նման հազուադէւտ օրէնաէներէ հեղէնակայէն էրաւունքներէն առընչուող պահ անջներն անկսւրե/է է լէնում ապահովել արտադրա
կան հէմնալ,1լ1յերէ մ՛օտ՛.
Հայաստանում
էրադործուած գունաւո ր մա պա ւէնը պատկանում է
հ ե տսլտտերազմական տարէներէն : Այն
դծանըկարչական
(dessin animé) «էէսխալւդա.
կահ Cplpq.».,^ Է (1917) , Լեւ Ատամանովէ
*լե կավար ութեամբ եւ էք ա կո վր մ^ր,ջ,1 յետ
նէ ձե ւա ւո րմա մր .
3/,չուսմ մ արդում ծրադրէ մէջ նչանակտլից բացել, են ]Սորհ • Հայաստանէ սև
եւ ճերմակ «Շունն ու կսււոուԹ» (1937) և
Ա վ, էւռքէ դունա ւոր
«ՓաթԼԱւևա» (1966)
դևան կար չա կան մապաւէնները :

ՏԱԳՆԱՊԱԼԻՑ ՏԱՐԻՆԵՐ
W. «ՀԱՅԵՐԷՆ ԽՕՍՈՒՆ» ՍՓԻՒՌՔԸ
Ր՝ուրքէայում 1931 թուէն՝ էրթուղբ ուլ
Մ ո ւհ սէնը
« Պէպօ » -Է արտադրութէւևէց
մէկ տարէ առաջ՝ Օուխաճեանի «Լեպլե.
պինի հօր-հօր Ա1ղա»^, հիման վրայ 1924
թուին ն կարա հ անո ւած համր տարբերա.
կը, թրքերէն հնչիւն
օրինակի կր վե
րածել , իսկ «Մուսա լերան
քաոասուն
օրեր»/, ար տա դր ո ւթէ ւն ը Ա^ամուլեանէ,
էրագործմամբ՝
Հոլէվուտում
այլեւս
ան կար ելէ էր համարւում երբ Ամերէկայի
Միացե ալ _ Ն*սհ
ղ ներ ում ՝ նկարս,հանւում կ թրքական «Արշին Մս1լ Ալան»
օփերկթի հ այեր էն տարբերա ԷԸ Անդրակ
1Լարդեանէ անձնական ջանքերով :
թե.
րեւս ա յս մապաւէնը պ է տէ Սփէւո֊քէ *սռս,ջէն հա յերէն խօսքով բա յց ոչ
հնչէւնով (երամչտութէւնը թրքական է՛} ֆէէ
մը համարել» Տսյյտուն կերպով յէչուաե
Լեււլլեււլիհի • • • ու ԱլւշիԹ • • • արտադրութէւևներն y <ձխօսունյ> փաստեր են եւ արտաղոլում են մեր մչակութայէն եւ քա
ղաքական խո ր ո ւն կ տադնապները :
Երկրսրդ- համաշխարհայէն պատերաղմէ տարէներէն ԱԱՆ-ա֊մ չարմարուեստէ
անդաստանն է մուտք գործում Ուէլերմ
Աարոյեանն
էր համեստ ո լ մէջանկեալ
«հայերէն խօսուն» «God
(1942) î
Փարէղէ ծրադրէ մէջ
անհ էմն կերպով
մ երմո ւած եւ ա չքաթող են արուած Աարոյեանէ երկու նչանա կալէg երկերէց նըկարահանուած' «ԱարւլկայիԹ կւսւոակեր-

գոՆթ-իւն» (1913 բեմ. Clarence Brown) եւ
«Ջեր կեանքի ժամանակը» (1918 բեմ.
H. C. Potter) ֆէլմերը*.
Յէսն ական թուականներէ սկղբէն՝ հսպ
Ս փ էւռքում ար տադր ւում է «Հայ վշաի
եւ. ազասւՈՆր֊եան երգիչը» կաըճամեթրամ հայերէն խօսուն ֆ^Լ^Ը
Աչո տ
Ս*ալաքեան
ստորագրութեամբ*.
3 էշւած
ֆէլմն
թէ էթը
քաղաքավան
քայլ եւ թէ 3)րանսայում
հայահնչէւն
նկար ստեղծելու փորձ՝ պատմական կա
րեւոր էրողութէւն պէտի նկ ատել : Այս
նկարից յետոյ, ցառօք սրտի շարՅ-ապատ.
կերի մարզում այլեւս Աչո տ Մալաքեան
ստորագրութեանն չենք հանդիպում : ՜(,տ
սկսում է կրել [թերի 'Լկրնկօյ անունը-.
3 ի ս՛հակ Ա՛ն թուականների
սփիւռքեան շարման կաբների կեդրոնը պիտի հա.
մարել իրանը ուր
եր բեմնա կի
օգտադործւում է հա յ գրականութիւնն իբրեւ
շարմանկարի նիւթ. օր- «Օսկան Պետ.
րովիչն էն կեանքում» (1956), «Ջարշըլը
Ար թին Աղա» (1960) եւթ, •-.
Բ- ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ
1936 թուին թիֆլիսն անուանւում

է

թիրիլի սի եւ «Պէպօ»-/, մէջ հնչող
Ես
Պէսլօն եմ թիֆլիսեցի տողն հանւում է
մա պա ւէնէց :
Համօ Ր եկնա զարեան է երկրորդ հնչէւնային ֆիլմի' «Զանգեզութ»^ (19) (1938)
պատրաստութեան օրերին է , որ Խորհ •
Ա իութեան
կինո.արտադրութեան կեն տրոնները անուանւում են քաղաքների ա.
նունով- Հայկինո-ե կոչւում է
Երեւանի

ԱՐՈՒԵՍՏ*

գործում ։ Այս մապաւէնը Բեկնազարեա.
նի ‘1եԸ^Ւն նչանակալից գործն պիտի հա.
մարել-. Նա մինչ իր վախճանը (20) , այլ.
եւս հնարաւորութիւն չունեցաւ մի ո լրի,
տ մրո ղջա կան գործ ս տեղծելո լ ï
«Դաւիր Բէկ»/, մէջ է ներ ա ռո ւած թեկնաղարեանէ չարմարուեստէ լեզուէն էւրայատուկ վ։ այ լուն
էրադործումներէց
մէէ-Ը ' ^'ա տաճարէ հատուածն է ուր
Հրաչեայ Ներսէսեանն էբր I'ujl Ւթ Բէկ,
մէայնակ ու լուռ է,ո կում է եւ մենք ձա յներէզէ վրայ հ^չող ՍոՆթթ-1]ոԼրթ2/ ենք
լսում • քէ չ անց նա եւ նկարահանման խ րցէկն երամչտութեան ընկերակցութեամբ
դէպէ Աստուածամօր պատկերն են չարմըւում :
Երկրորդ համաշխարհայէն պատերաղմէ վերջէն օրերէ ընթացքում
Երեւանի
Ստուդիա.?/ արտադրում է «Երկիր Հայրեէ1ի»ե, որ ստեղծուել է ուկրանացէ մե
ծահամբաւ բեմադէր Ալեքսանդր
Դովմենկոյէ (1891-1956) պատմողական րնադրով : Այս մապալէնէ մէջ ներառուած
են նա խախորհը դա յէն շրջանում նկարահանուած բաղմաթէլ
փ ա ս տան կար ա լէն
բնոյթ ունեցող եզակէ հ ա ա ո ւածն եր ՝ որոնց րնկերակցում է հետեւեալ խօսքր . . .

. • . Քսաներորդ դարի սկիզբը հայ ժո
ղովրդին այնպիսի սպէտ բերեց, որի ախ
ււաջ դալկանում էր նոյնիսկ հին դարերի
ողբերգութիւնը :
. . . Հրաշքը կարող էր փրկել նրան • • •
Ապագայ տա սն ամե ա կէg սկսեալ է՝ որ
Ղ^ովմ՜ենկոյէ
անուան կէն ո ս տո լդէ ա յ ո ւմ
(Ոսկրանէա) ՝ խորհ. ^այ Սփէւռքէ շարմարուեստէ մէ քանէ նշանաւոր դէմքեխ
Ե Ամ կո վ Րաղելեան ՝
Ա եր կէ յ Պարաճանով
ու Աոման Րալայեան՝ սկսում են էրենց
առս,ջէն կարեւոր ֆէլմերը նկարահանել*.
3 ե տպա տեր ա ղմա կան տարէներն ամուլ
են հ ա յ կա կան շա ըմ ար ո ւե ս տ է պատմու
թեան համար : Ն շո ւած տար էներ էց
յէշա տա կութեան արմանէ է մէայն Ար տա
շէ ս
Հա յ ար տ եան է «Պատուի համսւր»£ր
(1956) : Այն արտացոլում է այդ մամանակա շրջանէ Խորհ» Հայաստանէ թատե
րական մակարդակն եւ
դրա բեր ումո վ
փ ա ս տ ա դր ա կան որոշ արմէք է ներկա յացընում :
ՀԱառն պա տերաղմ» է դմուար էն
տա
րէն եր ո,.մ են նկարահանուած նաեւ «Սիրտըն է երգում» (1956) եւ «Անձամթ Սանս։,
չում եմ» (կամօ) (1957)
ֆիըրերը,
ս.
րոնք որեև-կ ճշմարիտ նոր շունչ չեն պար.
դելում մահամերձ հտյ չա րմար ո ւ ե ս տ ին :

ՀԱՅ ՖԻԷՄ
1957 թուին Երեւանի Սդուտիա-ե մէկ
անգամ եւս անո ւանափ ո ի։ ւո ւմ եւ կո չլո ։.մ
է Հայ ՓԻւմ (Արմէն ֆիլմ) : Հայ Ֆիլմ-/,
համար է՝ որ Արմէն Աանարեանը 1961
թո ւէն նկարահանում է «ՏԺւԺիկ»^/՝ ըստ
Ատրպետէ : Այս ,էոքրէ1լ ֆ է լմը ՝ որ էրադործուած է էրը եւ դէպլոմայէն
աշէ,ատանք ՝ լճացած երկարատեւ տարէներէց
յետոյ՝ էկրան է վերադարձնում «ՊէպՕ»-^/
մէջ արդէն
էրադործուած լեզուական
լուծումները*. Աակայն այնէնչ դեռ թընական էր ու առօրեայ
կեանքէ մասն
էր կազմում «ՊէպՕ»-^/ մէջ , «ՏԺւԺիկ»£
վե րակերտում է կա տա կէ ճամբով

ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹԵԱՄԲ
ՀՐԱՉԵԱՅ ՆԵՐՍԻՍԵԱՆԻ
ժորժ Փոմփիսւու կենտրոնում կարելի
է դիտել Հրաչեայ Ներսիսեանի մասնակ
ցութեամբ պատկերահանուած ւոասնեւ.
չորս վերնագիր: Աննաէ,ընթաց մէ երե
ւոյթ. նշանակալէց ու կարեւոր ներդրրում ՝ որն էնքևէն կարող է եւ կտրէք ուե/, լուրջ
ո ւս ո ւմնա սէր ո ւթ եան
նիւթ
դառնալու :
«Տժւժիկ» կ արճամեթրամով հայկական
շարմ ար ո ւե ս տն կրկէն սկսում է թ"թ ո վել
ու լեզու դտնել ՝ սակս, յն ա յմմ փո է,ո ւմ
է էր շեշտն ու ա ռո դան ո ւթէւնը .

սկսում է նա;եւ արեւմտահայ երէն խօսել :
Այս երեւոյթն էլ աւելէ շեչտակէ ուշա
դրութեան նէւթ է դառնում երբ նկա
տում ենք՝ «ՏփւԺիկ»^ հէմնա կան դերա
սանը
«Նամուս»^ եւ «Պէպ1օ»-/յ տաղան
դաւս ր Հրաչեայ Ներսէսեանն է՝ որ վերջչ.ն անդամ լէնելով
պա տ կեր ահ ան ո ւել
ու մա պա ւէնէ վրայ աւանդ է թսղ ել մեր
մշակոյթէ մէջ մէ եղակէ երեւոյթ.
դա
ֆէ/մէ վրայ պահպանուած
մէ հայ դե
րակատարէ 36 տար էներէ
շարունակա
կան պերճա խօս ու պ ա տո ւաբեր ներ!լայութէւևն է :
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տաղրման երեսնամևակի առթիւ
ՀԱ ո վ.
է քս պոր աֆի լմ»ը
սկսում կ աշխարհո/ք
^կկ ցրել հնչիւնային փո փո խութի ւննե.
րի ենթարկուած վեր ա պա տճ կնահանո լած
«Պէսլօ»-ե (21) եւ Հայ Ֆիլմ.,,,մ՛ [արղկն'

Համօ Բեկնազարեանի Անուան Կինո,
ստուդիա) արտադրւում են «Բարեւ ես
եմ», « Եոանկիւնի», «Սայեաթ.*լ,ովա (Նթ-՛
սան գոյնը)», «Հնձանը» եւ ղրանց յա.
ջ՛՛բղող մի քա նի ուշադրաւ էրաղործումներ *.
3 է չուածներ է շնորհ էլ է՝ որ մէջադղայէն էկրաններէ վրայ երրեմնակէ կրկէն
հնչում է հայերկնը , ՛)՝րանց ղուգակց„ւած
աչքառու վերելք է ապրում նաեւ փաստա.
նկարային ել գծանկարչական
կարճամևթրամ
մապալկնների արտագրու թիլ.
նԸ, թկ որակային եւ թէ քանակային ա.
ռումով*
Խսրհ * ^ա յա ս տանէ
շարմարուեստը ,
սկսեալ այգ տարիներից ունի մի
չ՛որք
ուշագրաւ մապաւէններ , որոնք
այսօր
գրեթկ բոլորն կլ ծանօթ են հ ա յ կա կան
չարմարուեստէ մամանա կակէց դէտողնե/,/,?, »

ՍՓԻԻՌ֊ԲԻ ՕՐԱՑՈՅՑԸ
Ս փիւռքի հայկական մշակոյթով

հե.

տաքրքրուող րե մա գ իրներն
ութսունս՛,
կան թուականներ ից սկսեալ, կտրելով ի.
րենց ի՛ր թին ու դմուար ին ճամրան , մի.
ատեց ջ՚սնքևրվ խթան են հանդիսանում
եւ ա ո իթ են ստեղծում, որպկսդի
Հա
յաստանում արտադրուած շարմարուեստի գործերն Սփիւռքի
արտադրութիւն,
^եերին միս՛ կց ո լելով միջա ղգա յին կկրանեերի վրայ իրական փաստ դարձնեն Հայ.
կական շարժարՈլեստ./, ղոյութիւնը{22) ,
մի երե ւ.ո յթ ու մէ րանա ձեւ ՝ որ րաղմէցս
ա եղամ հեր մխտո ւաՀ) էր
^մասնա
գէտ» անհատներէ եւ. հ էմնարկներէ կող‘ե/՚Յ ՚ Ատոմ էդոյեանի «Caleendar» «0րացոյց»„ յիչո ւած կե3 ո ւածքի
վերջին
օրինակն կ . այնտեղ ա լսօրուա հ Հայաս
տանի պայմանների մէջ,
կարելի է դի.
տել Սփիւռքի շա րմա ր ո ւե ո տի արդի ու
նակութիւնն եր ը . . .
Ա- Ց13-19 Մայիս 1993 թ-

Ծանօթագրութիւն • ..
(1) 1993 թուի Յունիս 8-ից Յուլիս 26
եւ Սեպ • 15-ից Հոկ • 18 :
(2) Հիմն-՝ 1991 թ- Երեւան,
Դարե.
գին Զակոյեանի ղեկավարոլթեամթ :
(3) 1923 թուի Ապրիլին ՛.
(4) Միջազգային շրջանակներում'
Ամօ Բեկնազարով :
(5) Biofilm, Promethéos եւ ա,1ւն :
(6) «Պկպօ», հ.Տէանդեղուր» եւ հքէաւէթ
Բէկ» ։
(7) Վրաստան, Ադրթեջան ,

Տանիկրստան , Ուզթէկստան եւ այլն :
(8) «Խորհրդային Արուեստ», 1934 թ - :
յին Արուեստ» , 1934 թ • :
(9) Հնչիւնային շրջանում'
Թիֆլիսի
խայտաթղէտ կենցաղը («*?Հ«/օ») , Հալաս,
տանի
քաղաքացիական
պատերազմը
( «Զան դե դո ւր») եւ ազգային ազատագը.
րական պայ քարթւ («Դ,"ւՒթ Բէկ»):
(10) Դաեւ' Անատոլե ան մպէտներ ;
(11) Աշխարհի առաջին շարժարուեստի
դպրոցը հիմն • 1919 թ • Մոսկուա' ուր
ուսանել են թազմաթիւ Հայեր, դրանց
շարքում Մկրտիչ Արմէնր :
(12) «Հայաստանի Կոչնակ» 1931 թ- և
La Revue du Cinéma, l°r Nov. 1931.
(13) Use and Abuse of Caméra Prambulation; American Cinematographer, Feb.
1932.
Q է ոն-ն կար ա հ ան ո ւմն եբ է աո.ո ղջ մ/, աքն
ու
ձեւերը . «Խորհ- Արուեստ», Դեկ •
19.32 :
(14) Տե՛ս- «Love me Tonight» (Սիըիը
ինձ այս գիշեր, 1932) եւ «High Wide and
Handsome»
(Սեւ ոսկու տենդը, 1937)

ֆիլմերս :
(15) Որին մասնակցել է Վիրժինէ Մամուլեան իթրեւ դերասանուհի :
(16) Համօ Բեկնագարեան
Պկպօ հրնչիւն այ ին ֆիլմի նկարահանման աո թիւ,
«Խորհ • Արուեստ» , 1934 թ • :
(17) Արամ Խաչատրեան . Համօ Բեկ.
նազարեան 90 . «ֆիլմ» N° 18, 30-1 -1982 :
(18) 1969 թ- Ս- Պարանանովի <թ]այեաթ-Նովա^ եւս միեւնոյն
նպատակով

ՀԱՅ ՇԱՐԺԱՐՈՒԵՍՏԻ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ

Ïp8bp^ ՆՐԱՆ «ւււ^ՏՈԻՈՂ

Ստուդիա :
«փաւիթ Բէկ» (1944) պատ մահ եր ո սական դրաման Երեւանի Ստուդիա^ միակ

Հայաստանէ ե. ԱփԷւռքԷ շարմարուևս-

էր նկարահանուած :
(19) Երաժշտութիւնը' Ա. Խաչատրեան:
(20) 1965 թ- Ապրիլ 26:
(21) Փարիզի ծրագրում ցուցադրուե
լու է այդ 1օրինակներից մէկը :
(22) Տե՛ս LE CINEMA ARMENIEN /

«Պէպօ»^ ,

մասամբ յաջողած փորձն կ պատմական
անցեալփց հերոսական ֆիլմ ստեղծելու

տՒ վերածնունդն սկսւում է վաթսունա
կան թո ւա կա ններից երր «Պէպօ»-/'
ար.

Editions du Centre Pompidou, Collection
Cinéma / Pluriel 1993.

< րրադործման տարուայ

ըև-
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Anania Shirakatsi,
Stepanos Siunetsi,
Hovhan Otsnetsi, Anania Mokatsi, Anania
Narekatsi, Krikor Naregatsi,
Nerses le
Grâcieux,
Nerses Lambronatsi,
Krikor
Datevatsi et tant d’autres écrivains non
polémistes constituent un si1 riche héri
tage de pensée théologique dont l’étude
approfondie laisse pour le moment beau
coup à désirer.
Ajoutons à cet héritage les hymnes li
turgiques et d’autres écrits de contenu li
turgique comme les prières
des Offices
divins et de la Sainte Liturgie eucharisti
que ainsi que les œuvres de commentaire
par Hovhan Otznetsi, Khosrov Antzevatsi,
Nerses Lambronatsi, Hovhan Ardjichetsi
et d’autres. Et voilà un immense corpus de
littérature théologique dont l’étude scien
tifique peut enrichir la contribution de la
pensée théologique arménienne à la théo
logie de l’Eglise chrétienne.
Finalement, si on pénètre dans le do
maine de la littérature exégétique, i.e. les
commentaires des Saintes Ecritures, on se
trouve devant tout un monde de pensée
théologique dont la richesse, à notre vue,
s’annonce inépuisable non aussi du point
de vue de la critique littéraire de la Bible,
que du point de vue de l’exposition des
vérités révélées pour une meilleure com
préhension des valeurs spirituelles de la
vie humaine. Sans essayer de dresser une
nouvelle et longue liste d’auteurs et
d’œuvres littéraires, en ce domaine, je me
contenterai de me référer à l’ensemble de
la littérature exégétique de l'Ecole des
Chenoralis, notamment Nerses, Barsegh,
Sarkis, Ignatious et Nerses Lambronatsi.
Leurs commentaires des Evangiles
de
Mathieu, Marc et Luc ainsi que des Epîtres
Pastorales et des Douze Prophètes consti
tuent une source de pensée théologique
qui se révèle inépuisable mais qui reste
jusqu’à présent presque inexplorée.
Dans tout ce corpus de littérature théo
logique ce que je voudrais souligner c’est
que le Credo de l’Eglise arménienne y
trouve sa vraie exposition du point de vue
de l’interprétation
de la foi chrétienne
pour l’édification du peuple de Dieu qui,
en fin de compte, reste le locus de toute
théologie
qui voudrait
se proclamer
authentique et fidèle à l’esprit de l’Evan
gile. Car dans cette littérature théologi
que, l’enseignement du Christ et la confes
sion de la foi chrétienne trouvent leur
sens existentiel. C’est dans cette littérature
que nous découvrons
la foi chrétienne
conçue et vécue par le peuple arménien
dans sa vie séculaire de fidélité chrétienne.
C’est dans ce corpus littéraire que l’on
se rend compte de ce que ce peuple a
pensé de la foi chrétienne et comment il a
donné une expression tangible aux vérités
inhérentes à cette foi dans sa vie si sou
vent tourmentée et mise à l’épreuve à un
point tel que je me pose la question si le
livre de Job n’a pas été écrit en Arménie
et par un Arménien !
... Le Credo arménien n’est pas seule
ment tourné vers le ciel; il est axé aussi
sur la terre des hommes et des femmes
et sur leur vie dans le temps et l’espace.
La théologie de l’Eglise arménienne s’est
exprimée sur tous ces thèmes et ces pro
blèmes et sur tant d’autres qui restent en
dehors de ce choix succinct, qui m’est im
posé par les limites d’une simple causerie.
Nous nous trouvons devant une obli
gation immédiate, même urgente, et sûre
ment bénéfique dans son exécution. Elle
nous invite à diriger et concentrer notre
tâche sur cet héritage théologique
qui
nous mettra en communion avec les idées,
les conceptions et l’expérience vécue des
maîtres spirituels de notre Eglise. Je me
souviens du temps où l’Eglise catholique
Romaine passa par une période de véri
table renouveau aux premières années de
la convocation du Concile
Vatican
II.
A cette époque pour moi le mot le plus
riche n’était pas aggiornaniento, sûrement
celui qui était le plus largement et le plus
fréquemment employé, le mot favori et
populaire;
le mot qui avait le rôle de
pivot dans toute l’œuvre du concile était
le mot resourcement
que le Père Yves
Congar aimait tant employer.. Resource
ment biblique, resourcement liturgique,
resourcement patristique, comme il aimait
dire, faisant allusion à l'immense travail
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de recherches accompli durant les quel
ques décennies précédant l’annonce de la
convocation du Concile par le pape Jean
XXIII, et ce, dans les domaines de l’ex
ploration de la Bible, du renouveau litur
gique, de la redécouverte des Pères de
l’Eglise et de littérature patristique.
Aujourd’hui pour faire sortir le Credo
de l’Eglise arménienne des formes figées
des formules verbales,
l’émanciper des
cloîtres du formalisme et du dogmatisme,
le libérer des chaînes du traditionnalisme
étroit et étouffant, on a besoin d’une nou
velle interprétation telle qu’elle puisse
nous faire réintégrer le cœur même de la
foi chrétienne afin de la confesser avec
une conscience renouvelée et
illuminée
par nos Pères qui nous ont légué cet héri
tage sacré du Christ et nous l’ont transmis
non pour la conservation,
mais pour la
confession en terme d’une foi vivante et
vivifiante. Nous avons besoin d’une prise
de conscience théologique par un ressourcement dans la littérature théologique de
notre Eglise où se situe le Credo comme
source d’inspiration et de stimulation.
Dans la littérature patristique de notre
Eglise on trouve la vraie dimension de la
foi incarnationnelle du Christ. C’est-à-dire
la
foi vécue
et enseignée
par notre
Seigneur qui, loin d’être une spéculation
philosophique, une connaissance
pure
ment intellectuelle, reste une vérité
de
nature incarnationnelle, une vérité iden
tifiée avec et révélée dans une personne
et manifestée dans une vie sur terre.
On a longuement parlé d’un «Dieu des
savants et des philosophes». Mais le Dieu
révélé en Christ et par le Christ n’est pas
une idée , une représentation conceptuelle,
mais une personne et une vie. «7e suis la
Voie, la Vérité et la Vie» (JEAN 14: 6).
Aujourd’hui nous avons besoin d’une
aperestroïka» dans notre conception et
dans notre art de théologien. De nos jours
je rencontre souvent des méthodes et des
œuvres de théologie qui vont dans le sens
d’un nouvel abstractionnisme, d’une nou
velle scolastique. La théologie, comme
exercée par les Pères de l’Eglise, n’était
jamais considérée comme une discipline,
parmi tant d’autres !! Chez les Pères la
théologie et la prédiction faisaient preuve
d’une inter-relation intrinsèque et
insé
parable. Traduire la foi par le témoignage
personnel, par l’esprit et l’action, par la
vie et pour la vie: voilà le véritable et
l’authentique style de «faire
la théolo
gie».
Je pense qu’une étude approfondie de
l’héritage1 théologique, réunissant les élé
ments biblique, liturgique et patristique
des Eglises d'Orient et parmi elles de l’E
glise arménienne, peut ajouter une cou
leur d’authenticité à la réflexion théolo
gique de nos temps.
Pour en revenir à notre thème, le Credo
de l’Eglise arménienne dans le sens le
quel nous avons essayé de le présenter,
je voudrais conclure en disant
que ee
Credo a été une source d’enrichissement
et de ténacité pour le peuple arménien,
car il a été incarné dans une théologie
qui l’a présenté et interprété dans île cadre
culturel, social et national d’un peuple
qui l’a accepté et vécu comme la ((couleur
de sa peau» selon la profonde et puissante
expression de Yeghishé, l’écrivain du 5e
siècle, l’auteur de l’épopée hagiographi
que de St. Vardan et de ses compagnons
de foi et d’armes.
Ce Credo ainsi vécu dans la trame d’une
vie nationale, est devenu une source de
ténacité et de survie. N’étaient-oe pas ces
mêmes Vardanank qui, avant de s’enga
ger dans la bataille d’Avaraïr, la lutte pour
la foi et pour la nation existentiellement
imprégnée par cette foi, proclamaient :
«De cette foi personne ne peut nous
ébranler, ni les anges du ciel, ni les hom
mes, ni le fer, ni le feu, ni l’eau, ni aucun
autre coup si dur fit-il!» N’était-ce pas un
troubadour comme Sayat Nova qui, à la
dernière minute de sa vie, agenouillé de
vant l’autel de Dieu et sur le point de su
bir le martyre, disait d’une manière si
brève et si éloquente :
«7e ne sortirai pas de cette église
Je ne renoncerai pas à cette foi».
Martyre !
Voilà le mot où aboutit le Credo.
Martyre veut dire témoignage. Le Credo
avant d’être et même après être une for-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*
communicabilité, la solitude
thèmes que Beckett et Ionesco
citer qu’eux, ont traité avec d’’
heurs, s’imposent par un disco^f011'
que, une forme labyrinthique quj T1՜
tifient pas deux heures quarante
do-réflexion. Remplacer le nom de
sonnages par des appellations dém
lisées comme Fl, F2, H3 et
tS°nila'
égarer dans un monde inacceX^

LE FAUTEUIL
D'ORCHESTRE

une démarche qui n’exclut ni véf'^
fondement, mais lie résultat s'avèr^ Ո
conviction. Au théâtre, les silences* J?
passions ont d’autres résonances I
Comédiens-Français y sont néanmoins h
lentueux.

L’histoire du Vieux-Colombier est celle
d’un conte de fées: un théâtre que le
temps devait rendre immortel, lié à un
nom, celui de Jacques Copeau, dont l’ac
tion, la volonté et la foi restent à jamais
le témoignage de l’une des plus passion
nantes aventures théâtrales du siècle. La
culture et l’amitié lui dictent des décisions
qui sont autant d’actes de vie. La pre
mière trouve dans la littérature
et le
théâtre l’expression d’un goût, d’une curio
sité, synonymes de découverte et de mo
dernité. Jacques Copeau sera l’un des fon
dateurs de la NRF à laquelle il se consa
crera jusqu’en 1913. La seconde explique
la première: avec Gide, Gallimard, Jean
Schlumberger, il fera de la Nouvelle Re
vue Française une référence littéraire in
contournable. Occasion de polémiques et
de passions, de partis-pris et de dévotions,
d’enthousiasmes et de rejets. Ici, l’esprit
s’emporte, la sensibilité se dénude et, audelà des impatiences, c’est la révélation
des auteurs de demain, reconnus et consa
crés.
En 1913, séduit par le Théâtre de l’A
thénée - Saint-Germain, Copeau en fait
le Théâtre du Vieux-Colombier, dont la
destinée sera d’accueillir des auteurs nou
veaux, des textes inédits, des techniques
encore timides de scénographie. Bientôt,
cet ami de Jules Romains, de Roger Mar
tin du Gard,
de Jacques Rivière tout
autant que de
Louis Jouvet et Charles
Dullin, amorcera,
avant Jean Vilar et
Ariane Mnouchkine,
une ère théâtrale
exaltante, voire magique.
Petit vaisseau de trois cent places, situé
en pleine rive gauche, au cœur d’une acti
vité intellectuelle sans relâche, après des
heures de gloire et des années de sommeil,
le Théâtre du Vieux-Colombier revoit à
nouveau le jour. L’Etat le rachète en 1986
et le rénove pour lie confier à la Comé
die-Française. Pour sa réouverture,
elle
s’y produit dans deux pièces de Nathalie
Sarraute : «Le Silence» et «Elle est là».
Dans ce lieu rénové, comment ne pas re
gretter l’inconfort de ces longues ban
quettes dures et étroites? Quant au choix
des pièces, il ne satisfera que les incon
ditionnels de Nathalie Sarraute et d’un
théâtre «absent». Ces deux actes bavards
engendrent vite l’ennui. Le non-dit, l’in-

mule verbale est un témoignage de vie.
Le mot arménien pour religion est կրօն,
état de vie affecté par Dieu, vivre en soi
la dimension divine. Martyre veut dire
non seulement le martyre du sang mais
le martyre de la vie, dans lequel la mort
devient l’ultime témoignage, le couronne
ment de tout martyre. C’est dans ce sens
que l’Eglise arménienne est décrite comme
«Eglise des Martyrs»; car, toute l’Arménie
et son peuple portent sur eux l’empreinte,
île sceau de la foi chrétienne, qui s’est
introduite dans tous les aspects de la vie
nationale, dans îles mœurs, dans la famille,
sur la pierre et dans les lettres et les arts’
L Arménie peut à juste titre servir comme
authentique illustration de ce qu’on ap
pelle par ce nouveau terme d'inculturation
chrétienne.
Pour 1 Arménien, la foi chrétienne signi
fie engagement à l’image christique; car
le Christ, par son incarnation s’engagea
dans la vie de l’homme en assumant pleinement la nature humaine pour le salut des
hommes.

A Marseille, au Théâtre National de 1
Criée, une nouvelle présentation de «Լ
Cerisaie» de Tchékov permet à Marcel
Maréchal et à sa troupe de s’illuZ
magnifiquement
dans
cette pièce qui
compte parmi les plus sensibles du réper
toire universel. La très belle traduction^

par
Edouard EXERJEAN

Nina Kehayan, toute d’émotion, restitu,
avec vérité toute l’âme russe du début di
siècle (la pièce date de 1903), mélange d
tradition impérissable et d’espérance c
des lendemains fortement attendus, f
mise en scène de Marcel Maréchal sai
faire la part des aveux à peine évoqué
des sentiments saisis sur l’instant. Les sot
rires succèdent aux larmes, l’impatien՛
à la douceur d’un regard ou au réconfo:
d’une présence. La dernière fête, au dt
but du troisième acte, prend une dimeu
sion pathétique, expression ultime de ce
moments que l’on voudrait d’autant éter
nels qu’on les sait à jamais perdus. Lafii
atteint un sommet : tout est dit. En ա
geste, le passé est détruit et l’avenir incer
tain. D’une distribution homogène et di
ce remarquable travail d’équipe, se déta
chent Marina Vlady, belle, émouvante, an
thentique, confondant la réalité et l’ima
ginaire, Marcel Maréchal, parfait de dis
crétion et de triomphe revanchard, Ht
bert Gignoux, si attachant en vieux dt
mestique d’un monde disparu, Martin
Pascal, la joie de vivre et l’insouciance
Marie Adam, la jeunesse pleine d’inter
rogation et d’espoir. Les autres n’en son
pas moins vrais et admirables de forcée
d’observation. Le beau décor de Nicola
Sire semble avoir installé «La Cerisaie:
dans l’hiver des cœurs, cet hiver que le
uns redoutent et
que les autres voien
s’achever avec une satisfaction consentie
Les costumes d’Agostino Cavallca, élégant
et soignés, parachèvent le bonheur qu
procure ce spectacle à la gloire du theatre
celui des déchirements éternels.

Aujourd’hui, au

crépuscule

du

siècle et dans l’attente du 21e au
d’une vie et d’une
culture si radies(C
ment dominées par un sécularisme
pant, où les valeurs chrétiennes et hu
maines sont mises en question, la f°i epre
tienne acquiert une nouvelle dimensW11
d’actualité et un nouveau rôle d une 1111
portance prioritaire.
En Arménie
vient de renaître comme nation indepe
dante et appelée à redevenir son Pry\
maître, la foi chrétienne séculaire, in
rlp S3
grée dans toutes les composantes u
nationale reprend une fois de PUs.^f
rôle de salut. Une nation ne peut PaSp-eU
de pain seul, mais des paroles de
(MATT. 4: 4), de l’esprit de Dieu
né dans la personne, la foi et la
Christ, annoncées par l’Evangile et
cées par le Credo, le Credo vivant et
KAREKINE II
Catholicos de Cilw
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եաթները կը նմւսնցնէ թրքական հէքեաթ
ներու • *եէճաթի ճ ումալը փոխանակ հտյ
դրականութեան
կամ *Ծաղկաքաղին մա
սին կարծիք յայտնելու՝ իր գործերուն

Հայ Դրականութեան
Թրքերէն

Ծաղկաքաղ(*)

199^-/' վերջաւորութեան Պոլսոյ «ճէմ»
֊լատարակչատունէն
թրքերէն
հատոր
կլոյս տեսաւ, «Ծ ա զկաքաղ հայ դրա\անութենէն» խորադիրով։ Յայտնապէս ,

Առհարկին նպատակն է կարելիին սահ.
ււսններուն մէջ ւէերջին չ՚՚ւՀ՚ջ մէկ դա.
l„L հայ գրականութեան
ամբողջական
Տէկ պատկերը տալ զանգուածի մը որ հա.
Հրէն կարդացող չէ՝ բայ& հետաքրքրու
թիւն ունի հայ դիրին հանդէպ : Հայ հեջինակներէ հատ ու կենտ էջեր նա [սապէս
թարգմանուած են թրքերէնի՝ սակայն
iffcîr մասով եղած են ոչ հետեւողս/կան՝
պարագայական ձեոնար էլն եր . իսկ
ներ
կող հատորը դոնէ միայն իր ծ/սւալո վ
ու հեղինա կն եր ո ւ անուանացանկով ՝ ըեդղրրկուն առաջին փորձ մըն է •
Հեղինակը' Բարսեղ թուղլաճեան որ
պէս բառարաններու ՝ հ ամայն ա դի տա ըսններու մասնագէտ ու պատմական եւ
արուեստի
մենադրութիւններու
տէր ՝
եանօթ անուն մըն է թուրքի ո յ
մէջ*, Ծ ընած է 1933-/'ե Պոլիս ՝ կիպրոսի Մելգոնհանէն ետք աւարտած
Միչիկընի հա
մալսարանի անգլեր էն լեզուի
րամինը :
Հևրոյիշեալ 'Ծաղկաքաղին ետեւի
կ.ոՂ.“
(ին ‘[րայ այս տեղեկութիւններ ուն կը
Ատելի կոչումներու ՝
պատուանուննեպւ՝ տիտղոսներու բաւական պերճա[սօս
րսնկ մը որ կը պարունակէ
օրինակ
^ւվազգտյին
Ապահովութեան եւ
Խաfj որ հ ր գտր անին ՝ Ա* իջա զգաՄ տաւորականներու Ակադեմիայի մը
մեդամակցութեան
նման պարագաներ ՝
իրեն այս կամ այն համալսարանին (Փսյ^ԱՄՆ՝ Լոն տոն) ՝ կամ ակադեմիային
Ւ"թէ խորհուած տիտղո սներ ու մետալ
ներ, այ,, ցանկին թւումը որ սակայն չի

՛լագութեան
յին

ւԳղէր բացատրել հեղինակին ա յց եքա րտին ոլ դիրքին կողքին վրա յ Բ արս Թուղլաճը անունին նա[unբդած տիտղոսներու
տար բեր ո ւթի ւն ը
(առաջինին էէրլսյ
‘իրոֆ, տոքթ՜, է՝ իսկ երկրորդին' պարղապէս տոքթ,) այնպէս կը թուի թէ ազ^1’կ յանձնարարագիր մըե է
պոլսական} կամ ընդհանրապէս թրքական շըրէակներու համար :

Աւելի

թելադրա-

հեղինակին անո ւնը կրող նաՀրատարակութիւններու իսկապէս

՝ քան

գանկը

յ

±20 կթնոց հատորին մէջ Հայաստանէն
Սփիւռքէն 14
անուններու գործեառնուած նմոյշներ ու րամինին կը
ափորղեն թուրք ծանօթ ութ գրագէ տ1,ոև կողմէ ս տոր ագրո ւած էֆխր
ուր
ոևր կը ծանօթացնեն հայ
գր ա կանո ւ֊
կամ անոր մասին
իրենց կար֊
կը յայտն են ♦ կը յաջորդէ հեղինաf ^էկ Էջն ոց նա [սաբանը՝ ապա պատ^ղարդ ութսուն էջի մէջ Բ* թուղ(

կոլ տայ հայ լեզուին ՝ դրակալթես,ն ղարդաg ումին մէկ մամանա-

\ո^ր:
է ըսել անմիջապէս որ թրրալե^'^ըցողներ ու հ ե տաքրքր ո ւթե ան
& tlu,ln , հեղինակը նա [սաբանին մէջ
ձեռնարկթլյ նպատա կը կը ն չէ մոԼ^րփքերոլ միջել դրականութեան մօ-

"I Գ^րը որ իրեն թելադրած է խիխդ~
J ա,ւս/րկայ գործին

պա տր ա ս տ ո ւթի ւ-

տյս Լաա յարգելէ մտադրութեան կը

<

Աակայն ՝ բաւական զարմանա լի
Pt <<հայ ffePP^ մը և

,
“րթոկի մը մտածելակերպին ժի,ձ>հաւթիւն նկատելի չէ- որովէ Խրքին մէջ երկուքին ալ ըսածն

ու֊ դրած՜-ը նոյն թաներն |են>> յ

Հեղինակը
երր կ' աւելցնէ տակաւին թէ այս պարա
գան իսկ եղած է ղէե^ը
'Ծաղկաքաղի
պատրաստութեան մղո ղ ա զգա կը ՝ թրքա
խօս զանգուածի մը հետաքրքրութեան
ծառա յելէ տարբեր նպատա կներ
ալ իրենք զիրենք կը մատնեն :
Այս նպատակները աւերի թափանցիկ կր
դառնան երր մարգ կը կարդայ թուրք
մ տա ւո ր ա կանն եր ո լ կողմէ ս տո ր ա գր ո ւած
էջերը հայ դրականութեան մասին՝ որոնք
ամփոփուած են հատորին առաջին
գըը
[սուն մէջ որ կը կրէ
«Ներ կայաg ո ւմ»
ընդհանուր [սորադիր ը ♦ Ա ուշեղ
J1 շփ/անի ծանօթ քերթուածէն բաւական ^ր գի
ծս/կան շեշտով թարգմանուած երկու տողի ( Հա յ լեզուն տունն է Հա յուն ՝ ան տո ւնը հոն
կը պա ասպարուի
հպարտու
թեամբ ու դուռը կդս[ծլով օտարն ու փոթորիկը դուրս կը ձգէ) տակ զետեղուած
բամինը թարդման ո ւթեան ա յլ ս[սա լներէ զատ՝ որոնցմէ գլուխ դործոց ը վա
հագնի ծն ո ւն գի հատուածն է ՝ ուշադրու
թիւն կը գրաւէ հայկական ամէն իւրայա լոկութիւն՝ դիմագիծ եթ է ոչ բոլորո
վին չեղեալ g ո յց տալու ՝ գոնէ նուաղս/գոյնին զեղչելու վճռա կա մո ւթ եա մբ ♦ տյս
կարգի բոլոր նշումներուն
անդրադառ
նալ գրեթէ համազօր պիտի
ՐJէաԸ րնԱն
գիրներու
ամբողջական
թարգմանու
թեան • գաղափար մը տալու համար բաւարար ըԱա J հաւանաբար կանգ առնել
ամէնէն շեշտ քանի մը պարբեր ո ւթիւններու վրտյ :
Այս րամնին առաջփն ^հեղինակութիւ
նը^ ինչպէս ենթախորադիրը
կը ներկա
յացնէ ութ հեղինա՛կները՝
Փրոֆ* թա
լաթ Աաիտ Հալմանն է : Հայկականը նը.
լաղադոյնին զեզէելու կս“^վ-[Լ տեղ տեղ
քօղարկու-աՏ-' որպէս մեծարանք ներկա
յացուած
արտա յա յտո ւթիւններ ո վ ,
կը
սկսի հայ դիրերու գիւտէն.
թեսրոպի
փառապանծ գործը կո վերածուի «քանի
մը տարթեր այբուբենների կաաալւուած 36
տասերու քակուածք ։ Յետոյ Վահագնի
ծնունդի առասպելը
կը յիշեցնէ Օղո՛՜ղ
Գաղտնի դիւցազներգութիւնը ,
դրարա.
րին ու թրքերէնին միջել կր յայտնա.
բերուին
հետաքրքրական նմանութիւն,
ներ, Աասունցի Գաւիթը միտք կը բերէ
Տէտէ -Իօրքութի հէքեաթները,
Գրիգոր
Նարեկացի ի մասին սխալն ու ճիչդը ամե.
նայն հանգստութեամր միաձուլած պար
բերութենէ մը ետք 3ո վհ •
Եր^՚կո'31'l՛
ու ՖրիկՒ քով կը նչմարուին արաբական
եւ պարսկական կրօնական բանաստեղծու.
թեան ազդեց ո ւթի ւնն եր ։ Աւարտելու համար այս չարքը, կ՝արմէ անդրադառնալ
3. Օչականի վերաբերող տողերուն, ան
ներկայացուեր ետք որպէս
հայկական
վիպագրութեան անուններէն ‘Իէկը, կ Ըս~
ուի թէ «.Մնացորդաց֊» խորադիրով եռա.
հատոր վէպին մէջ կը ցոլացնէ Տոսթոյեւսկիէ, Պալղաքէ եւ Փրուսթէ ազդեցու.
թիւններ ... : Յայտնապէս
Օչականը իր
ազդեցութեան ենթարկելու յարմար
անուն մը չէ դտնուած թո՛՜րք գրականու.
թեան մէջ, սակայն հեղինակաւոր ւիրոֆ-ը
հայկականը նսեմացնելու
ոչ մէկ առիթ
ուզած է վ՛ախցնել.
Այս տիրական զվ՚Հպչ ներկայ է մնաց
եալ էջերուն մէջ եւս, թէեւ ոչ
նոյն
կիրքով. օրինակ,
Ազիզ նէոխ" Գեղամ
Աեւանի պատմուածքին մէջ Աաիտ 8)աիքի զդայնութիւնն
ո՛- բանա ս տեղծա կա.
նութիւեը կոնչմարէ, թումանեանի հէք

նշումով կը դրուա տէ հեղինա կը՛
ապա
միայն ա ւելցն ելո լ համար թէ «հայ գրա

կանութեան ամէնէն հետաքրքրական կողմը, թուրք գրականութեան հետ շատ
մօտիկ զուգահեռներ ունենալու սլարա.
գան է» :
Այս բամնին մէջ րնդհանուրէն
րա.
լական զարտուղյի կեցուածք մը կը նըչմարոլի թատերագիր Եիւնկէօր Տիլմէնի
ստո բաղ րած էջով՛ "՚ե ափսոսալով որ նր.
մ ան ձեռնարկ մը մինչեւ այսօր յապա,
զած է , կը դրէ • «այս յապաղումը հետա.

քըրքրութեան պարզ պակասի,
անփու
թութեան վերագրենք • 1983-ին կագմա.
կերպուած ու արտասահման ալ զրկուած
«Անատոլեան քաղաքակրթոլթիւններ»ու
ցուցահանդէսին
մէջ Հայերու յատուկ
միակ գործ մը իսկ չկար : Ի՞նչ տեսակ մո.
յլացում է ասիկա : . • ֊Վանայ լինին Աղթամար կղզիին եկեղեցին, Անիի աւերակ,
ները ե՞ւս հայկական քաղաքակթրոլթեան

Գրեց'
ԱՐՓԻ ԹՈԹՈՅեԱՆ

մնացորդը չեն: ՆԲնչ կը պսւկսէր ԹոՆթքիոյ աըժանսւպաւոոՆՈՆթենէն եթէ այս
կոթոկնեըոՆն նկաընեըոՆն ալ ւոեղ տըըւէր այդ ցուցահանդէսին» :
Աւարտելէ ետք կամաւոր ու ակամայ սըխալներով՝ հ ա կա ս ո ւթի ւնն եր ո վ հարուստ
այս առաջին րամինը՝ երկու կէտի կ^ անդ
րադառնայ մարգ» ա » Ութ գրագէտներէն
ոչ մէկուն բնագիրը ^Ծաղկաքաղին մա
սին տեսակէտ կար ելի է նկատել՝ հակա
ռակ որ անոնք այդ վնրտդիրով ներկա
յացուած են» թ - հտյ եւ թուրք դրակա
նս ւթիւններու միջեւ նման ո ւթիւնն եր որ
սալու գրեթէ մրցումին ելած տյս անուն
ները թնչ ճամբով տիրացած են այգ կար
ծիքներուն՝ երբ անոնցմէ ոչ մէ կը հայե
րէնի ծանօթութիւն կը մատնէ» ինչպէս
Ա» նէսին՝ Կ* Տիլմէն կը գրեն՝ հայ դրա
կանութեան էջերու կամ երդերու իրենց
ծանօթութիւնը շատ-շատ եղած է թարդման-միջնորդներու ճամբով» հապա միւսնե^րը • » » ։
Հա յ լեզուին ու դր ա կանո ւթեան զար
գացումի մամանա կա դրութեան րամինին
մէջ՝ հեղինակը տե ղեկո ւթի ւններ ո Լ մի
ջել զետեղած է հետաքրքրական մէջրերումներ ՝ բազմաթիւ հ ա տորն եր ո ւ առա
ջին հրա տար ակո ւթի ւնն եր ո լ առաջին էջե
րու ն կարներ ՝ ինչ որ շահեկան ներդրո ւմ
մը կ}ըլլայ յ Այսպէս ՝ հոն տեղ գտած են
օրինակ՝ Տոքթ» Ն* Տաղաւար եանի «Ե*ադումն հայ տառից» գործին (Վիէննա —
1895), հ ա J դիրերու գիւտին ՜\^{}{}-ամեակի յո բելեանին առթիւ լսյս տեսած (1913Պոլիս) դրրոյկթյ} Հ՚այ լեղուի մասին ոչ
հայ հեղինակներու հատորներու
առա
ջին էջերուն լուսանկարներ ը î
Ծաղկաքաղով
ներկայացուած 35 ու
նողներէ կատարուած թարդմանութիւնները գրաւած են շուրջ 300 էջ » Հեղինակ
ները տրուած են այբբենական
(թրթ
րէն) կարգով*, ինչպէս ըսուած է նախա
բանի էջերուն մէջ՝ Բ* յմուղլաճեանի նըպատակը եղած է վե^ին մէկ գարու դըրական ար տագր ութեն էն ճաշակ մը տալ՝
եթէ նո յնիսկ զարմանալի ներ կա յո ւթեա մր
մը հոն են նաեւ Ա» նովա ու Պարոնեան»»»*.
Այո առումով՝ երբեմն անհասկրնալի կը թուի
կատարուած ընտրու
թիւնը : Որոշ անուններու ներկայութիւնը
եւ ուրի շներու բացակայութիւնը տեղ տեղ
ըստ բախտի կատարուած քաղուածք մը
կը մատնէ եւ ոչ թէ նկատի առնուած հա
րիւրամեակը առաւելագոյն հարազատութեամբ ներկայացնելու
մտահ ո գութիւ-

նը» Այսպէս են օրինակ'
Հայաստանէն
Ո*աֆայէլ Ար ամե անի ՝ Արիկ Աւագեանի ՝
Ափիւռքէն Լ» Լարենgի մը հիւրընկալ
ուած ըլէալու եւ ֆ » վար ո ւմանի ՝ Ա » Արփիարեանի՝ Աիամանթո յ[՚ , Մ • Ի չխանի ,
Պ • Ա ելակի ել. ուր ի շն եր ո լ անտեսումին
պարագաները» առաջինին ցանկին մէ$ ապար գիւն է փն տռել նաեւ արդի դրա կան)ո ւթեան ամէնէն վաւերական անուն
ներ՝ ինչպէս'
Հ» իգոյ եան՝ Ա» Ո արու
թիւն եան ՝ Ո • Գր իգոր եան ՝ վ» Գր ի դո րեան եւայյն »
ընտրութեան անհաւասա
րս/ կշռո ւթի ւն մը զդա լի է նաեւ անով որ ՝
մին չ Հա յաս տանէն առնո ւած անուններ ու
մէջ մեծ է մամանա կա կից ՝ ապրող գրա
գէտներու հ՛ամեմատութիւնը՝ Ափիւռքէն
ոչ մէկ ապրող բանաստեղծ կամ արձա
կադիր արմանի նկատուած է թրքախօս
հ անր ութեան ներկա յացուելու :
էէւլե՚ն ք
միւսները՝ Պո լիսէն առնուաղն ^էահրատի՝
իյրախունիի՝ Հատտէճեանի
անտեսումը
նման հատորի մը մէջ՝ հասկնալի չէ» J1
ւՏրջոյ^ բնականը այ*ն էր որ ընթերցողին
հրամg ուէ ին իրեն ամէնէն մօտիկ
գրա
գէտները՝
իրեն մամանա կա կից
մար
դիկ , յիսուն ՝ ութսուն ՝ հարիւր եւ աւե
լի տարիներ հ եռուն մնացածներէ առաջ*,
Գմուար է այս կէտերը մոռացումով կամ
անգիտութեամբ բացատրէլ՝
քանի
որ
տուեալ շրջանին մասին կան մէկէ աւեւՒ հատորներ որոնք ընտրութեան աւելի
հա ւա սարա կշռուած ու աւելի լման կարե
լիութիւն մը պիտի ընծայէին յ Աինչդեռ
Բ * թ՚ուղլաճեանի Ծտղկաքաղը աւելի մըտածել կու տայ
տրամադրելի ՝ պատ
րաստ էջերու հիման ւԼրայ կատ՛արուած
համադրութեան
մը մասին*.
Արդեօք՝
աոնուած չե^ն դոնէ մեծ մասով տյն անունները որոնցմէ
պատրաստ թարդմանութիւններ կային հեղինակին տրամա
դրութեան տակ*. Այս կասկածը անմիջա
կան կերպով կ'առլ նչուի
թար դմ ան ո ւթ եան հարցին •
եր ած ա կանի
բամնին
մէջ Բ» իեուղլաճեան կը հասկցնէ թէ ինք
է թարդմանի չը ըն տրո ւած էջերուն՝ րա յՒ
այն մէկ-երկուքէն
որոնք որպէս թարգ
մանիչ ունին թուրք գրողներու ստորա
գրութիւնն եր : Ար գէն հատորը թարգմա
նիչներու ցանկ մըն ալ չի տար*, Աակայն
միւս կոզմէ ակներեւ է որ թարգմանչական գործը միակ գրիչի ը չէ պա ակա
նած :
թրքերէնի միա տարր ո ւ֊թենէ
մը
զուրկ է այս բամինը* ^/ան շատ արդիա
կան
բառապաշարով
ու ոճով թարգ
մանուած էջեր՝ ինչպէս նաեւ էջեր ալ
որոնց կը տիր է հնա բո յր թրքերէն մը ուր
աւելի է արաբերէնէ ՝ պարսկերէնէ առնըւած րառերու թՒլԸ- Կս՚ն էջեր ալ որոնք
թարգմանուած են բաւական ան վար մ
թրքերէնով մը» այս վերջիններ ո ւն ամէ
նէն ուշագրաւ օրինակն է Պ • Գսւ֊րեանի
ՀՒմ մահը»
քերթուածին
թարդմանու
թի ւնը :
թար դման ո ւթ իւնն եր ո լ բամնին
մէջ անհասկնալի կը մնայ նաեւ հետեւեալ
պարագան»
չափաբերութեան
ամէնէն
դասական կանոններով դրուած կարդ մը
քերթուածներ ՝
ինչպէս' Զարենցի «Ամ
բոխները խելա դար ո ւած» ը ՝
թարգման
ուած են աղատ տողերով ՝
ար դի ա կան
շունչ մը տալով անոր ու անկէ
զեղչե
լով յանդի ու վանկի գործածութեամր
ս տ եղծ ո ւած կչռոյթը , թափը ; Այս պա.
րադաները տրամաբանօրէն
եղրակացընելու կը մղեն թէ թարգմանութեան աշ
խատանքը կատարուած է զանզանն ե ր ո լ ՝
կամ դո ^է "է ‘քէկ հոԴՒՒ կսղ՚ԻԷ՛- Մ անա.
լանդ որ տեղ տեղ կան " 1,1Հ1ա կ[՛ սխալ
թարդմանութիւններ ,
ինչպէս Զարենցի
նո յն դորՏ֊ին խորագիրը որ վևրաՏուաՏ է
«հյելա զարութիւն պատճառող
ամբոի։ներ»ու. կամ տակաւին նոյն անունէն «Ես
իմ անոյչ»ի բաւական լպրտուաե թարդմանութիւնը ուր «արեւահամ բառը» դար.
ձաե է «արեւարոյր միրգ»,
Վարդգէս

(Շար-ը Դ - էջ)
(*) Ermeni Edebiyatmdan Seçkiler —
Dr. Pars Tuglaci, Cem Yayinevi, Istanbul,
1992.
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ՄԻՏ'fi
cubistes en figures humaines (9) dé
montrant, ainsi, son intérêt pour la mé
tamorphose qu’il maîtrisa,
totalement,
dans sa période de maturité.

GORKY A PARIS
Deux ans après l’exposition itinérante
consacrée à une série de dessins d’Arshile
Gorky (qui, en France, fut présentée à
Marseille et à Saint-Etienne), une autre,
regroupant 40 feuilles, se déroule actuelle
ment à Paris (*). Sans doute, c’est à un
événement que nous assistons car,
non
seulement c’est la première fois qu’une
exposition personnelle est dédiée à Gorky
dans une galerie parisienne mais, parce
que tous les dessins présentés sont iné
dits.
Ces œuvres donnent une idée lumineuse
de l’importance que la ligne eut pour
Gorky: une ligne fine, sinueuse, incisive
et parfois veloutée,
traitée avec un tel
engagement comme si cette ligne
ellemême était le sujet à élaborer.
Dans sa première période, bien que
Gorky ait pris Cézanne, Braque, Matisse
et Picasso comme exemples à suivre,
à
une occasion il avait dit qu’il voudrait
avoir l’adresse de l’académique Bouguereau, mais qu’il n’aimerait
pas peindre
comme lui (1). Cela montre combien il
se sentait maître de ses choix et, sans se
soucier de la provenance de l’enseigne
ment, lui donnait sa juste appréciation;
ce qui l’emmena, en effet, à cette maî
trise où la technique n’est que le support
vaste et infini qui, à la disposition de l’ar
tiste, se plie à sa volonté,
pour créer
toutes ces nuances, toutes ces audaces,
tout cet enchantement.
L’adresse dont
Gorky parle, nous la sentons dans tous
ces dessins, de ceux qui suivent Picasso,
jusqu’à son ultime période, sa maîtrise
complète basée, justement, sur les expé
riences condensées de tout son travail an
térieur.
Cette ouverture d’esprit de Gorky le
conduit à varier ses références
techni
ques, picturales et de conception.
Sa
fidélité aux maîtres et son obstination à
les suivre n’avaient qu’un but: s’enrichir
par l’expérience, avec la pratique de dif
férents procédés qui lui offriraient la pos
sibilité d’apprendre quelque chose de vital
et que, graduellement,
va s’accumuler
aux acquis déjà conquis
avec acharne
ment mais, avec beaucoup de souffrance.
Après toute cette longue période prépara
toire, Gorky atteint la synthèse souhaitée
et crée un monde de rêve et d’évocation,
frémissant d’allusions, de secrets, mar
qué par un vécu profondément tragique.
Pour Gorky, le dessin est le fondement,
le squelette sur lequel est bâtie l’œuvre,
le corps. Il est également le moyen par
lequel sa main, guidée par son esprit et
par son imagination, trace son empreinte
sur la surface de la feuille ou de la toile,
tel un champ, tel un espace où cet esprit
plane et indique les sanctuaires
qu’il
emprunte. C’est pour cette raison qu’on y
sent la présence d’un monde, si mystérieux
et inpénetrable soit-il,
avec ses propres
règles, peuplé de créatures et d’êtres ima
ginaires, inextricables, très souvent diffi
ciles à identifier, à déchiffrer: des spec
tres sans visage. L’identification de quel
ques symboles, de certains protagonistes,
n offre pas entièrement les clés pour
suivre ou pour dénouer l’histoire ou l’ac
tion qui se déroule dans tel ou tel dessin,
dans tel ou tel thème.
Cet aspect de contenu resterait dans une
sphère purement littéraire et descriptive,
si la haute sensibilité artistique, esthéti
que et ce merveilleux sens de la ligne de
Gorky ne créait pas cette rare qualité,
qui confère à ses dessins une expression
chargée de pathos, de tension, d’élégance,

de poésie et d’ivresse: ivresse de bonheur
de dessiner. Car la maîtrise de la ligne
que Gorky avait dans ses mains, n’atten
dait que le moment où le doigt de la pro
vidence toucherait le sien, pour y insuf
fler la magie féerique
qui
imprègne
l’œuvre de sa maturité.
Ce jaillissement débuta par une muta
tion radicale dans l’œuvre de Gorky, vers
1943. Լ' année précédente, une rencontre
majeure fut décisive à ce sujet :
celle
avec Matta. Non seulement cela
trans
forma la vision spatiale de Gorky (et l’in
cita à abandonner la peinture considé
rablement épaisse, en adoptant la peinture
«aquarellesque», mince et fluide) mais,
simultanément, sur le plan du dessin, le
poussa vers la métamorphose totale des
éléments de la nature et des êtres, dans
un champ visionnaire, mais conférant à
l’espace un sens pictural, ce qui le diffé
rencie de l’espace descriptif de la plus
grande partie des surréalistes.
Ainsi se
forme une représentation allusive, four
millant d’un système de signes et de sym
boles qui, d’un dessin
à l’autre,
d’un
thème à l’autre, crée des rapports et des
ambiances différentes, des entités com
plexes, dont les significations réelles sont
hautement énigmatiques.
Mais, à l’occasion de cette exposition,
nous nous trouvons, comme à différentes
reprises, devant un problème difficile à
surmonter, concernant la datation et
le
titrage des œuvres de Gorky. Lui, «amou
reux d’anonymat» (2), rarement signait,
datait et titrait ses dessins et beaucoup de
ses peintures. C’est à partir des corres
pondances entre les œuvres elles-mêmes,
des témoignages et des documents qu’il
serait possible de suggérer des dates et
des titres, principalement approximatifs.
A cet effet, le catalogue de Factuelle ex
position ne fournit par les raisons pour
lesquelles telles dates et tels titres furent
donnés aux œuvres. Nous évoquerons les
cas qui attirent notre attention, en nous
référant à leur ordre établi dans le cata
logue.
Ainsi, les trois feuilles ayant pour mo
dèles certains dessins de Picasso (p. 11 sans date), (pp. 17, 19 - datées circal936),
furent probablement exécutées dans la
même période que celles exposées l’année
dernière à Venise et datées de 1942 par
Melvin P. Lader (3), en s’appuyant, en
toute vraisemblance, sur le témoignage de
la femme de Gorky indiquant que,
peu
de temps après leur mariage (4), Gorky
exécuta ces feuilles pour lui montrer la
technique de Picasso, dans les dessins de
ce dernier représentant des formes scul
pturales. Le dessin titré «Portrait» (p. 12
en haut), ne serait-il pas celui de la sœur
de Gorky, Vartoosh?
Le cas de
deux
autres dessins (pp. 20, 21), qui sont titrés
respectivement «Dessin (d’après
Picas
so)» et «Figures assises (d’après Picasso)»
et datés (circa 1938), suscite plus d’inter
rogation. En fait, ces œuvres auraient dû
être exécutées dans la première moitié des
années trente, compte tenu de leur style
qui est identique à celui du «Dessin de
figure» (5) et «Etude pour Nuit, énigme
et nostalgie» (6). En outre, la conception
des figures, bien qu’elle soit influencée
par Picasso, appartient à Gorky, surtout
dans le cas du deuxième qui n’est qu’une
version de la lithographie que
Gorky
créa en 1931 (7). Celle-ci elle-même est
la transformation en figure humaine du
tableau «Abstraction avec palette» (8).
A cette époque (fin des années vingt-début
des années trente), cela représente une
démarche caractéristique de Gorky, où il
transforme certaines de ses natures mortes

Dans les dessins de 1943 et 1944, après
son retour à la nature, Gorky crée un
monde végétal et organique souvent amal
gamé, inspiré du paysage du Crooked Run
Farm (Hamilton, Virginie). Les lignes du
paysage sont ondulantes, les corps sont
représentés avec des contours arrondis,
comme une sorte de référence à l’anato
mie des êtres humains et des créatures ani
males. De ce fait, la date (circa 1940)
donnée à la «Composition» (p. 22) semble
inexacte qui, par ses lignes et ses formes
fait plutôt penser aux dessins de 1946,
compte tenu également des deux lignes
croisées en haut, à gauche, avec les points
ronds qu’elles comportent, qui reflètent
une pratique
apparue chez Gorky,
à
l’exemple de Miro, à partir de certains
dessins de 1944. D’autres caractéristiques
concernent le «Sans titre» (p. 23), daté
(circa 1943). Ici, les proportions de la
figure centrale, qui est une version
de
l’autre, au coin droit inférieur du dessin,
ressemblent à celle du protagoniste qui

par
Alexandre BEREDJIKLIAN

(circa 1944), tandis qUe celui ,
Pas
en haut) fait partie de la sé ■de (P-38.
Virginie». De même, 1’«£|Ո|ւ 6 <<Att«en
nie» (p. 47) doit être regard?0^
avis, en position verticale °Pn ? a Uolt։
dessin à 90° vers le haut
-0Urna։it ls
Cela, compte tenu, sauf de tfԽ
ceptions, de la verticalité des^
protagonistes

dans

la vision T?*

comme dans «Agonie» et SUr i ", tk!
l’exécution, de la direction du ? P ““ if
de sa main et du crayon en 1?UVenieiil
Une autre feuille (p. 26 . en լ
«Souvenir d’arquebuse arménienne»
datee (circa 1941), en fait
des éléments qui apparaissent,
variantes (11), dans certaines œu “
cutees a partir de 1943 et surtout en p
comme 1 indique (pour l’arqueb„se) '
sérié de feuilles publiée sous le ճ
«Eté en Virginie», dont l’une est si,
par Gorky et datée de 1946 (12). Ta'
que le fragment osseux dans «Sans tù
(p- 27 - en haut, daté circa 1941)
voisin d’autres corps, que Gorky, ent(
evidence, conçoit à partir de 1946
autre dessin, titré «Etude pour les f
çailles» (p. 45) ne paraît pas avoir un ,
port direct avec ce thème, tout spéù
ment l’élément du premier
plan.
bas (13), qui est très proche du’M
de la construction à gauche des des
«Atre en Virginie», lorsque ce den
est regardé en position horizontale.
«Sans titre» (p. 53 - en haut), qui
sente, au premier plan, un personn
occupant toute la hauteur de la feui
ferait partie des dessins réalisés vers 1
au lieu de 1940, considérant son as|

occupe le côté gauche des quelques des
sins liés au thème «Les calendriers»
et
même, elle répète le geste de ce dernier.
Ayant en considération que ce thème fut
conçu par Gorky en 1946, il paraît pro
bable que ce dessin soit 'exécuté en la
même année.
De 1945, peu d’œuvres de Gorky sub
sistent, car la majeure partie fut anéantie
dans l’incendie de son atelier au début
de 1946. A cette date, la vision de Gorky
enregistre un changement et ce sont plu
tôt des scènes d’intérieur, tirées vraisem
blablement de son quotidien, qui lui ser
vent de sujets.Aux scènes denses des deux
années précédentes, dans lesquelles tout
formait un ensemble énergique, entrela
cé, succède un espace tranquille, dénudé,
où Gorky répartit et relie les différents
éléments, symboles et signes devant un
iond uni, d’un seul plan. Ce sont
les
tâches de couleurs qui créent la lumière,
les plans, la profondeur, le rythme géné
ral et caractérisent les éléments, les pro
tagonistes, tandis que des lignes fines,
longues, construisent le sujet et organi
sent 1 espace. L’année suivante, des lignes
droites, en tant qu’axes, suggèrent l’es
pace intérieur d’une demeure,
une dé
marche que Gorky avait beaucoup ap
pliqué dans ses œuvres des années trente
représentant des vues d’intérieurs. De ce
fait, le «Paysage de Virginie» daté (circa
1944) et «Paysage» daté (circa 1945), res
pectivement (pp. 30, 31), de par leur aspect axial et, dans le cas du premier, par
les corps formés par des os, se rappor
tent, plutôt, à la tendance que l’iconogra
phie de Gorky a pris en 1946.
L’incendie et, peu après,
l’opération
d’un cancer à l’estomac
ont boulversé
Gorky non seulement sur le plan person
nel mais, également, sur le plan de sa vi
sion. En conséquence, des éléments et des
corps osseux, pointus, menaçants se for
ment et dominent les scènes. L’exemple
le plus frappant qui retient notre atten
tion, est le thème «Nu». En effet, ce per
sonnage en os n’apparaît qu’être le sque
lette du corps féminin au centre du thème
«La charrue et la chanson». Dans «Les
fiançailles», cette protagoniste (la fian
cée), devient plus agressive encore, par
les épines qu’elle porte sur la tête et sur
la partie inférieure de son corps. Simul
tanément, Gorky conçoit un être parallèle
à celui-ci pour la série
«Les calen
driers» (10). C’est au cours de cette même
année 1946, qu’une série de dessins, qui
fut liée au thème «Agonie» et connue sous
le titre d’«Atre en Virginie», vit le jour.
Les dessins, dans cette exposition titrés
«Etude pour peinture» (pp. 35, 37) por-

osseux, avec ses longs bras allongés i
le centre de la scène, vers le bas, cou
pour tenir un corps, peut-être un entf
Avec l’évocation de ces points, nois
avons voulu attirer l’attention sur un côté
controversé et encore
non résolu le
l’œuvre de Gorky qui, peut-être, inté»
serait plutôt les érudits
d’art que I։
public. Celui-ci sera, à juste titre, é»
veillé par la qualité exceptionnelle et pii
la beauté de ces œuvres, car on assistes
rement à une telle exposition, où li
rencontre le meilleur de ce qui est cou
déré comme art du dessin.
La clôture de la présente exposition toirespond, à quelques jours près, au 45ème
anniversaire de la disparition de Gorky,
L’année prochaine sera le 90ème anniver
saire de sa naissance. Verrons-nous, cette
fois-ci, une exposition de ses peintures t։
France ?

(*) ARSHILE GORKY
Galerie Marwan Hoss
12, rue d’Alger,, Paris 1er
(du 12 mai au 24 juillet).
(1) Témoignage de Revington Arthut.
voir : Karlen MOORADIAN : «The Main
Worlds of
Arshile Gorky», Gilgame^
Press Limited, Chicago, 1980, p. 93.
(2) Ethel K. SCHWABACHER •
shile Gorky», published for the
Muséum of American Art by the >
millan Company, New York, 1957, p(3) Voir le catalogue de l’exposition
«Arshile Gorky. Works on Paper ( /*
su carta)», the Peggy Guggenheim
tion, Venise, April-June 1992, P-

0

(4) Gorky et Agnes Magruder se
mariés en septembre 1941.
(5) Diane WALDMAN: «Arshile՝G»rk
A Rétrospective», published by *
Abrams, Inc., in collaboration mi
Solomon R. Guggenheim Mu֊seUn1՛
York, 1981, ill. 35.
(6) Ibid, ill. 36.
(7) Ibid, ill. 25.
(8) Ibid, ill. 24.
(9) Selon nos études, «Nuit,
nostalgie» serait
la transforme
«Nature morte» (Chrysler MuseU

Fonds A.R.A.M

^ՅԱՈ-ԱՋ
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ԵՒ

Փ Ո Ր Թ Ո ՒԳ ԱԼԱԿԱՆ
ՆԱՄԱ ԿԱն Ի

համակ երրորդ (*)
/>Դչ պ1՚տ[՛ ըլլամ, 1ւլ 1՞նչ կ'ոէ֊զէք^ "ը
^ւեմ ։
նախատեսածներիս
ինչքա՛՛ն
Հեռու կը գանուփմ հիմա .. Կը յուսայի ,
թկ ղոէ-ք 'լը ՛n՛՛-մ Ւնծի "'.խ ըոլոը ՚Լայրերէն, ուրկէ պիտի անցնէիք, եւ թէ ձեր
նամակները կ՝Ըէլտն չափազանց
երկար :
կաըեէի , թէ ձեզ վերստին տեսնելու
յ՚՚յ'""/. Կը ոնուցանէք սէրս , թէ լրիւ վը„_
տահութիւն մր ձեր հաւատարմութեան
վրայ տեսակ մր հանգստութիւն կու տայ
վնծի եւ թէ այն ատեն, առանց եայրաղռյ1' վիչտերու, կ՚ապրիմ րաւական տա
նելէ դրութեան մը մէջ-. Ես նոյնիսկ քա.
նի մը ակար ծրագիրն եր կազմերի. խոր.
հեյայ իմ
կարելիութեանս սահմանին
եղող ամին ճիգ ի դործ դն ել բում,
ուելու համար՝ եթի կարենայի վստահօ.
րէն դիանալ՝ թի դուք բոլորովին մոռ.
րաե էք ղիս ՝ &ևր հեռաւորութիւնը ՝ ջեր.
մեռանդութեան որոշ մզումներ՝ այնքսՀն
Հսկումներ ով ու տաղնապներով ա ո ո դԼո լ.
թեանս մնար եա լն ալ հ իմնո վին
կործա
նելու. վախը՝ ձեր վերադարձի քիչ հա.
ւանականութիւնը՝ ձեր սիրոյ եւ վերջին
Հրաժեշտի սառնութիւնը ՝ բաւական կեղծ
պատրուակներու վբայ հ իմն ո ւած
ձեր
մեկնումը եւ դեռ բաւլմա թիւ ուրիշ պատ.
ճառն եր ՝ որոնք թի՛ շատ լաւ են եւ թի՛
յոթ անօգուտ կարծես ինծի կը խոս տա.
նային ըստ բաւականին
վ ս տահ ելի
օ.
Հանդա կութիւն մը ՝ եթէ
անոր անհրա.
Հեշտութիւնն զղաJի : Արդարեւ ՝
ստիսլ.
ուած ըէէալով սլայքարիլ միայն ինքղին.
րիս դէմ ՝ երբեք չի ի կրնար տ ար ա կուսիլ ՝
թէ այսքան տկար եմ ես ՝ ոչ ալ նախա
տեսել այն ՝ ինչ Որ կը տառապիմ հիմա î
lb-^՜զ,
ա ՜ն արգահատանքի արմա
նի եմ ես ՝ չկրնալով կիսել ձեզի հետ բոլռր վիչտերս եւ միս-մինակ դժբախտ ըլ
լալով. Այս մտածումը կը սպաննի ղիս՝
եւ ես կը մեռնիմ սարսափի ՝ երբ կը խոր.
'<խ ՝թէ դուք բնաւ ծայր աստիճան ըզղայո ւն չեղաք մեր բոլոր հաճոյքներուն
հանդէպ.. Այ ո՛ ՝ հիմա համոզուեցայ ձեր
ք111 էոր յա փշտա կութի ւններուն
կեղծու
թեան. դուք կը իյաբէիք ղիս ամին ան.
ղամ՝ երբ կ^ըոիիք՝ թէ ձեր գերագոյն
•փնովութիւնը ինծի հետ առանձին ըլլալն է յ էս միտ յն իմ ձանձրա ցնելուս Կը.
պարտիմ ձեր ջերմո ւթի ւնն երն ու պոռթ
կումները* Ամենայն պա ղարի ւ նութեամբ
^Ապրեցիք զիս բո g ա վա ռել .
դուք իմ
Տրփանքիս մէջ տեսաք ձեր յազթանաïü. միայն , ել ձեր սիրտը երբեք խորա“1էս չզգածուեցաւ անկէ : Միթէ ողոր,
"ւէ չէր Ղ:ՈԼր եւ ա յնքան
մր ազնուութ[՚լն չունի՞ք , ոյր այս ձեւով կ' օդտուիք
իւ ի՚ծչպէ՞ս
ԿաԸեմ'
(ւ որ այսքա՛ն
տարփանքով էԿը ց "՚ J է['I"՜
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((Image à Khorkom»

celle

de

«Nature

morte avec palette» (Waldman :
՛, ՛
((Composition avec tête»
d’un
.s^n dans la collection Basmadjian (anC*nne collection Burkliardt) ;
«Combat
e,llS>natiquen serait inspiré par la moitié
Souche de «Peintre et modèle» de PiNew York).
b'se'^ ^arry ^and, le premier ayant anaCe symbole, le considère un personփ էՈՀէՏՇԱ1՚ո’ représentant Gorky
lui&
a

son ouvrage: «Arshile Gorky.
°f Symbols», Allenheld
. raiQ (Montclair)
. George Prior
1981, pp. 115-138.

lis ՛ )

proPos du corps central de ce

des Ո’
ՇՏէ
noter que, dès le milieu
ceu*n^es trente, Gorky élabore, d’après
la pLri 6 ^ro’ un symbole précis qui, à
’ consistera en un ellipse, représen

երջանկացնել ձևղ, Միայն ձեզ սիրելուս
համար է որ կ՛ափսոսամ այն անհուն հա.
ճոյքները, զորս գոլք կորսնցուցիք- ին.
չո լ չու զեցիք վայելել ղանոնք : Ահ , եթէ
'Խյ^լԿէ՚Ը, անտարակոյս կր համոզուէիք ,
թէ անոնք աւելի կենարար են , քան ղիս
[սարելու հաճոյքը, ել կ՛իմանայիք,
որ
մարգ շատ աւելի երջանիկ է եւ շատ աւելի սրտաշարմ բաներ կը
զգայ, երր
ումգնօրէն կը ոիրէ , քան երր սիրուած է :
Ջեմ գիտեր՝ ի՛նչ ե-T, ի՛նչ կ՚ընեմ,
ի՛նչ
կր ցանկամ. հազարաւոր ներհակ զգա
ցումներ կը յօչոտեն զիս-. Կարելի՞ է և.
րևւտկայել այսքան խղճալի վիճակ ; Տար
փագին կր սիրեմ ձեզ, ահա թէ ինչու կը
խնայեմ ձեզի , չյանգղնելով տենչալ , ոյր

't'"P "՛է "եոյն անգո հանքով
Կր սպաննէի ես

տագնապիք -,
ղիս կամ առանց
ինք.

նա ս սլան ըլլալու վիշտէ կը մեռնէի, եթէ
վստահ գիտնայի ,
թէ գոլք երբեք հան.
գիստ չունիք , թէ ձեր կեանքը խռովք է
միայն ու վրդովանք, թէ գոլք կ՛ար տաս.
ուէք անգագար , եւ թ-է ամէն ինչ ատելի
է ձեզի ; Ես չեմ կրնար բաւել ի՛մ տառա
պանքն եր ո լս , ինչպէ՞ս սլի տի կար ենա յի
դիմանալ այն վիշտին՝ զոր ձեր տառապանքները պիտի տային ինծի եւ րաղմա.
սլա տի կ դիւրագրգիռ
դարձնէին
զ['ս :
Միւս կողմ է չեմ կրնար նաեւ ստիպել
'il'" ցանկալու , որ գոլք բնաւ չմտածէ,
իք իմ մասին : Եւ անկեղծօրէն
խօսե
լով , ես մոլեգին կը նախանձիմ այն բոլո.
րին, ինչ որ [իրան սայի մէջ ձեզ կը ղը.
ւարճացնէ , կր դիւթէ ձեր սիրտն ո լ ճա
շակը : ֆեմ գիտեր՝ ինչո' լ կը գրեմ ձե•մ՛- 4.ստահ եմ ՝ միայն պիտի կարեկցիր
ինծի, իսկ ես երբեր չեմ ուղեր ձեր կարեկցութիւնը։ Եը զայրանամ վբաս ՝ երբ
կ1 անդրադառնամ ձեզի, համար ղոհարե.
րա ծներ ուս . ես կոր սնց ո ւց ի բարի անու.
ն ըս ՝ ազդականներուս ցասումին առար
կան դարձայ՝ այս երկրի
օրէնքներուն
խստութիւնը
գրգռեցի
միանձնուհ իներուն դէմ (1) եւ ինրզինրս դրէ ձեր ասլեր ախ տ ո ւթե ան առջեւ ՝
որ բո լոը դըժրախտո ւթի ւնն եր ո ւ
ամենամեծը կ^երեւայ աչքիս : Այսուհանդերձ ՝ խորապիս
կը զդամ ՝ թի իմ զղջումներս իսկական
չեն՝ թի պիտի ուղիի յօժարակամ ՝ ամ-

բր,՚1ւ. սրաովս՝ ձեզի համար մեծագոյն
վտանղներ ո ւ ընդառաջ վա զած րյ յալ եւ
աղիտաբեր
հաճոյքով մը
կը յորդիմ
կեանքս ՝ պա տիւս խիզախէլուս ի խնդիր î
Մի^թի ս[էաք չիր ՝ որ ձեր տրամադրու
թեան տակ ր/ յար այն՝ ինչ որ ամենա
թանկագին է ինծի համար.
Եւ պէտք
չի՞ ուրախ ըլլամ ես՝ որ այդ ձեւով տը.
նօրինեցի զայն*, Նոյնիսկ ինծի կը թուի՝
թի բնաւ գոհ չեմ ո1 չ l-մ վիշտեր է ս ՝ ո՛չ

tant la tête, et un tronc pour le corps, in
diquant surtout des femmes et des en
fants. Il paraîtra,
en tant que femme,
dans une forme bien définie, dans la par
tie supérieure de
«Cascade» de 1943.
Comme Gorky ne donne pas de visage à
ces protagonistes, il modifie l’intérieur et
l’extérieur de l’ellipse,
peut-être pour
symboliser différentes personnes, selon le
sujet traité.
(12) Voir le catalogue de l’exposition
itinérante : «Arshile Gorky. Oeuvres sur
papier 1929-1947», Musée Cantonal des
Beaux-Arts, Lausanne, 1990, ill. 89.
(13) En effet, ce «motif» ainsi que
ceux de «Sans titre» (p. 26 - en haut), ap
paraissent dans les dessins de la série
«Eté en Virginie», ce qui fait penser qu’ils
ont été exécutés en relation
même série.

avec cette

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ծա յրայ ե զո ւթենին ՝ թէ և ՝ աւսՀղ ՝
չեմ կրնար բաւականաչափ շողոմել ինք.
ղիերս ձեզմէ գոհ րլյա/ու համար : Ե'ապբի*՛մ ես անհաւատարթմս •
որքան կը
ջանամ պահպանել կեանքս՝ նոյնքան մըն
աէ կ՚ընեմ կորսնցնելու համար ղայն հ
մեռևիմ ամօթիս : Եմ յուսահա
տութիւնս միայն էմ նամակներս^ւս մէջն
է ուրեմն : Եթէ ձեզ սիրի ի այնպէս ՝ ինչ.
պէս
հազար անդամ ըսէ ձեզի'
արդին
ւԼաղոլ՜3 մեռած պիտի չ բ//տյի^ * Ես ձեղ
խարեցիՀ* հիմ ա ձեր հերթն
ի ինձմի
տր տնջալո լ • Ա ա կայն ՝
աւսՀղ ՝ ինչո՞ւ.
լԼբ տրտնջար ասոր համար * Ես ձեր մեկեիլր տեսայ՝ չեմ կրնար յուսալ՝ թի երբեւիցի կը տեսնեմ ձեր վերա՛դարձը եւ
հակառակ ասոր կը շեչե՜մ տակաւին յ Ես
դաւաճանեցի
ձեզի♦
ներողութիւն կը
խնդրեմ ձեզմէ* Ա ա կայն մի՛ ներէք ինծի*,
խստութեամբ վտրուեցէք հետս*, Ա*ի՛ հա
մարէք երբեք՝ թի իմ զգացումներս բա
ւական մոլեգին են*. Եղէք ա լեւՒ դմո ւա.
ր ահ աճ : Հաղորդեցիք ինծի ՝ թի
կ'ուղէբ ւ Ար ^ս սէբէ մեռնիմ ձեզի համար *,
Ե>- ես կը պա զատիմ ձեզի ցո յց տալ ինծի այդ օժանդակութիւնը՝ որպէսզի յաղ
թահարեմ իմ սեռիս տկարութիւնը եւ իս
կական յուսահատութեամբ մը վերջ դընեմ րոլոր եր կբնտրանքներ ո ւս : Ա^ն կա սկա ծ եղերա կան վախճան մը պիտի հարկտդրիր ձեղ յաճախակի մտածել իմ մասթք ՝ իմ յիշատակս սիրնլ՛ի պիտի բ[Լաբ
ձծզփ , եւ գուցէ ի ս կապի ս զդա ծո ւիիք
արտասովոր մահի մը*, Ա*ահն ՛աւելի ջաւ
չկԲ y քան այն կացութիւնը՝ որուն մատնևցէք զիս * ՄնսՀք բարով *, Ես սրտագին
կջ ո ւզիի ձեզ երբեք տես ած չԸԼԼա է î Ահ,
ուժդնօրին կր զդամ այս զգացման կեղ
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ծութիւնը ել հիմա ձեզի դրած պահուս՝
դիտեմ ՝ թԼ հազարապատիկ կը նախընտ
րեմ ձեզ սիրելով դժբախտ ըլլալ ՝
քան
երբեք տեսած չըլլալ ձեզ Î
Ո*-րեմն անտըբտունջ կը համակերպիմ իմ սեւ ճա
կատագրիս ՝ քանի որ դուք չուզեց իք աւե
լի տանելի դարձնել զայն։ ԱնսՀք բարով։
Խ ոստացէք վխքշօր ին ողբալ զէս ք
եթէ
վ[էչտէ մեռէւիմ ՝ եւ թող աոնուափյ տարփանքի ս մոլե դն ո ւթի ւնը ամին բանի խոր.
չս^մ ու գտնանք տայ ձեզի :
Այս մխիթար ո ւթի ւնը պիտի բաւէ ինծի ՝ եւ եթէ
պկտք է որ յաւիտեանս լքեմ ձեզ՝ ես ի
սրտի պիտի ուզիի ոչ մէկ կնոջ զիջիլ ձեզ։
Մ եծագոյն դաժանո ւթ իւնը գործած պէ“
տՒ ւըլլայ1^ք>
շահադործելով իմ յու
սահատութիւնս ՝ աւելի ցանկա լփ դառնա,
լու եւ ապացուցելու համար՝
թէ աշ
խարհի մեծա դո յն տարփանքն էք ներշընչած յ Ա^ւդա մ մըն ալ մնսՀք բար ո վ. ես
չափին աւելէ երկար նամակներ
կը դը~
րեմ ձեզի՝ բաւականաչափ յարգանք ցոյց
չեմ տար ձեզի նկատմամբ*.
Ասոր
հա
մար ներողութիւն կը խնդրեմ ձեզմէ եւ
հր յ ան դգն[/ յուսա լււլ. ,
՛է՛՛՛՜է՛ "["՛լ
լայնախոհոլթքււն կ՛ունենաք խեղճ անմի
տի մը հանդէպ , որ, ինչպէս գիտէք, ձեզ
սիրելէն առաջ այդպիսին չիր :
ԱնսՀք
բարով :
Ինծի կը թուի ՝ թէ ես յաճախակի կը խօսիմ ձեզի անտանելի կացու
թեանս մասին։ Այսուհանդերձ ի խորոց
սրտի շնո րհա կալ եմ ձեզի տյն յուսահա
տութեան համար՝
զոբ կը պատճառիք
ինծի ՝ եւ ես [լ ատեմ խաղա զո ւթիւնը ՝ ոբուն մէջ կ ապրէի ձեզ ճանշնալիս առաջ*,
ԱնսՀք բարով*. Ամին վայրկեան կ՚աւել
նայ տարփանքս . Ահ ՝ դեռ ինչքանն րսելի^եր ունիմ ձեզի յ

սամակ չորրորդ
Բիչ առաջ ձեր տեղե կալը ըսաւ ինծի ՝
1^կ փո թո բիկ մը հար կա դրած ի ձեզ ափ

իջնել
Ալկարվներու
թադաւոր ութեան
մէջ (շ): վ ախնամ ՝ շատ իք տանջուած
ծովուն վրայ՝ եւ այս երկիւղը այնքան
համակեց զիս որ բոլորովին մոռցայ ցա
ւերս։ Համոզուա^ծ էք արդեօք՝ թէ ձեր
տեղեկալը աւելի կը հետա քրքրուի ձեզի
պատահածներով՝ քան ես։ Հապա
ինչո^լ ան աւելի է իրազեկ դէպքերուն եւ ՝
վերջապէս ՝ ինչո* ւ երբեք չգրեցիք ինծի ։
Աեծապիս
դժբախտ եմ ես՝
եթէ ձեր
մեկնումին ասդին գրելու առիթ չգտ՛աք ՝
իսկ եթէ զտաք ու չգրեցիք' ա՛լ աւելի ։
Ջեր
անարդարութիւնն ու ապերախտու
թիւնը ծայրայեղ են՝ բայց ես յուսահա
տութեան մէջ կ՚իյնայի՝ եթէ անոնք որ
եւէ դժբախտութիւն բերէին ձեր
գլու
խը ՝ ուստի կը նախընտրեմ ՝
որ անպա
տիժ մնան ՝ քան իմ տեղս հատուցեն ձե
զի ։ Եը մերժեմ այն բոլոր երեւոյթները՝
որոնք պիտի համոզէին զիս )
թէ գուք
բնաւ չէք սիրեր ղիս y եւ ես շատ աւերի
հակամէտ եմ կուրօրէն անձնատուր ըլլա
լս Լ- թ տարփանքիս ՝ քան այն շարժառիթնեբո ւն ՝ զոր ս դուք կը ստեզծիք ՝ որպէսզէ՛ ձեր դ՚՚յզխ Հ ո դա տ ար ո ւթեն ին տր տընջամ : Ի՜՛նչ մտա տանջո ւթի ւնն եր ի կ^ազա.
տիիք զիս ՝ եթէ ձեզ տեսած առաջին Օ՛
րերս ձեր վարուելակերպը ն ո՛յնքան ան
տարբեր ըլլար ՝ ինչքան ատենի մը ի վեր
կբ թսւի ինծի î Իայց Ո&վ ինծի նման
պիտի չխաբուէր այնքսմն հետապնդում
ներին եւ որո^ւն անկեղծ պիտի չթուիին
անոնք *, Որ քա՜ն տա ռա սլա ղին է
սիրած
մարդուդ ուղղամտութեան
կասկածելու
մտքին յանդի լր ։ Աստակօրին կը տես
նեմ՝ թէ նոյնիսկ կէս բերան ներում հայ
ցելը բաւական է ձեզի ՝ եւ թի առանց
զայն յանձն առնելու ձանձրոյթը քաշել.
նուդ ալ ՝ սէրը > րԼոԸ ոմնիմ ձեզի հան
դէպ ՝ այնքան հաւատարմօք ին կը ծառա
յէ ձեզի՝ որ ես կրնամ հաւանիլ ձեզ մե
ղաւոր համարիչ միայն անձամբ ձեզ ար
դարացուցած ԸէըԱԼԱԼ մեծ հաճոյքը վա
յելելու համար ։ ^սւք զիս սպառեց իք սի
րահետումներով՝ բոցավառեցիք ձեր յափըշտակութեամբ ՝ հրապուրեցիք ձեր հա
ճութեամբ՝ վստահեցուցիք ձեր երդում
ներով։ Իմ յախուռն համակրանքս մոլո
րեցուր զիս ՝ եւ այսքան հեշտագին ու եր.
ջանիկ
սկղբնաւորութիւններուն
հետե
ւանքները լոկ արցունքներ են՝
հառա
չանքներ եւ դժնդակ մահ մը՝ որոնց ոչ
մէկ դարման գտնելու ի վիճակի եմ ես։
ճիշդ է y ձեզ սիրելով՝ անանուն հաճոյք
ներ զգացի ՝ բայց անոնք հիմա անսովոր

վիչաեր կը պա աճառեն ՝ եւ ծայրայեղ են
սյյն բոլոր յուղումները ՝ զորս գուք կու
տաք ինծի։ Եթէ յամառօրէն գիմակայիի
ձեր սիրոյն ՝ եթէ տխրութեան ու նախան
ձի որոշ առիթներ տայի ձեզի ՝ որպէսղի
աւելի ու աւելի բորբոքէի ձեր զգացումը՝
որեւէ արհեստական վարուելակերպ
նկատի իք ընթացքիս մէջ եւ՝ վերջապէս ՝
եթէ իմ
տրամաբանութիւնս հակադրէ ի
ձեզի հանդէպ ունեցած բնական համակ,
րանքիս ՝ զոր դուք շուտով նշմարել տը.
Լ՜էբ
Լթէսէկ111 ' անկասկած ՝ իմ ճիգերս կ'ըլլաչին ապար գիւն) , գ„լք կրնա.
յ/՛p խստիւ պատէէել զիս եւ ի գորե դե ել
ձեր զօրութիւնը : քէայց նախրան ձեր խոս
տովանութիւնը, թէ կը սիրէը զիս' սիրե
լի թո ւեց աք ինծի։ Դուք վկայեցիք մեծ
տարփանք մը : Ես հրապուրուեցայ
կկ եւ խելակորոյս անձնատուր եղայ ձեղ
սիրելուն։ Աակայն դուք ինծի նման կու
րացած չէիբ՝ ուրեմն ինչո1* լ հանդուրժեց[>բ î ՈԸ ես հասնիմ այն վիճակին ՝ որուն
մէջ կը գտնուիմ հիմա։ Ի^նչ կՀուզէիք ընել իմ պոռթկումներս ՝ որոնք ձեզի հա.
մար կրնային միայն ան չսՀ փ տաղտկալի
Ը1±ալ. Լալ- գի՚է՚էւ՚Ը' "ր •1‘իչտ պիտի չըմնաք Փ որթո լկալի
մէջ՝ ուրեմն ին չո* լ
այսքան դժբախտ դարձնելու համար ղի՛ս
ուզեց հք ընտրել այստեղ։
Անտարակոյս
այս կբկբհ^ ^էջ կբ գտ^յկ[էբ ոլբհչ աԼ^ւհ
գեղեցիկ կին մը՝ որուն հետ կրնա յիք ու.
նենալ նոյնքան հաճոյքներ՝ —քանի
որ
հաճո յխհերու մէջ դուք կը փն տռիիք մի.
այն գռեհիկները-.՝
որ հաւատարմօրին
կբ “հբէբ ձեզ այնքան ատեն՝
ինչքան
ձեզ տեսնիր ՝ զոր ժամանակը կը սփոփիր
ձեր բացակայութենէն ՝
եւ զո՚ր առանց
նենգութեան ու դաժանութեան կընտյէ՚բ
լբել։ Ջ>եր այս արարքը տանջելու
կոչւած բռնակալի մը արարքն է աւելի ՝ քան
սիրելիի մը՝ որ միայն պէտք է մտածի
հաճոյանալու մասին։ ԱւաՀղ ՝ ինչրմւ այս.
քան խստութեամբ կը վարուիք սրտի մը
հետ՝ որ ձերն ի միայն։ Ես լաւ դիտեմ ՝
թէ նոյնքան դիւրութեամբ կարելի ի ձեզ
տրամադրել իմ դէմս՝ ինչքան դիւր ու.
թեամբ որ ես զիս տրամադրեմ ձեր օդա ին : Առանց իմ ամբո ղջ սիրո յս կարիքն
ունենալու եւ առանց արտակարգ րան մը
ըրած բԼԼաէո1~ յաւա կնո ւթեան'
ես շատ
աւելի համոզիչ պա տճա ռաբան ո ւթի ւնն ե.
բու կ՚ընդդիմանայի՝
քան կրնան Ըէէալ
անոնք՝ որ ստիպեցին ձեզ հեռանալ ինձ
մի։ Անոնք
չափազանց տկար թուեցան
ինծի՝ եւ աշխարհի մէջ չկայ բան մը՝

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ

Խ Ն Կիրակի, 3ռպիս 4, 1993

որ կարենար երբելիցէ ղիս իւլել ձեզմէ :
fini J9 '1"ւ^
ո լ՜ղՒՅ Ւե?
Օգտուիլ առածին
իոկ ներկ այարած առիթէն վերադառնա
լու համար Ֆրանսա :
*քյաւ մը կը մեկ
նէր ♦ • ♦ Ւնչո^լ չձգեցիք՝ որ մեկնէր ան :
Զեր ըե տանիքը գրած էր ձեղի • ♦ •
անօթ չէի՞ք այն բոչոր հ ալա ծանրներ ո ւն ,
որոնց ենթար կո ւեց ա յ ես իմ ընտանիքիս
կողմէ յ Զեր պատիւը ղի ո էրել կը ստիպէր
ձեզ».» Մթթէ ես որեւէ հոգ տարի իմի
նիս յ քիուր հար կա դրուած
երթալծառայելու ձեր թագաւորին • • » Եթէ տնոր մասին ըսուածները ճիչղ են , ան ձեր
օղն ո ւթ եան կտրիքը բնաւ չունի եւ ան
կասկած կը ն եր էր ձեղի :
Ենշքա՜ն երջանիկ 1թրյ լայի ՝ եթէ միա
սին անցընէինք մեր կեանրը։
Սակայն
րանի որ դաման բացակայութիւն
մը
պէտք է մեղ րամն էր իրարմէ՝ ինծի կը
թ՛՛՛է, թէ ես իրաւունք ունիմ անհաւա
տարիմ շ ր//ա լուս
համար ինքզինքս եր
ջանիկ սեպելու՝ եւ աշթարհ ի ոչ մէկ բա
րիքի գի^աց պիտի ուղէի այդրան սեւ
արարք մը գործած րցա/ : Ե՜նչ՝ դուր
ճանչցուր սրտիս ու րնրչո ւթեան ս աէրե
րը ? եւ կրցար վճռել ղի ո յա լի տեառնս
էրել ել մատնել արհաւրալից մարեր ու ,
թէ ևը յՒչէր ղ11Ա 1՝աfi նոր տար փանրի
մը ղոհաբերելու համար։ Հթատ պարղ կը
տեսնեմ՝ թէ թենթի նման կը սիրեմ ձեզ։
Այ ս ո ւհ ան դեր ձ բնաւ չեմ տրտնջար
ըղդացումներուս սաստկութեան
համար։
Եը վար մուիմ սրտիս հա լածանրն եր ուն եւ
պիտի չկարենայի ապրիլ առանց հաճոյ
քի մը, ղոր կը յայ անա բերեմ եւ
բիւր
վիշտեր ո ւ մէջ ձեղ սիրելով կը վայելեմ ։
fiuijg շրջապատիս հանդէպ
ունեցած տտե լութ են էս ու թոր շում էս անընդհատ
ծայրայեղ անաթոր մ ո ւթ եա մր մը հալած
ուած կը զդամ ինրղինրս î
Ընտանիքս ՝
բարեկամներս եւ այս մենարանը անտա
նելի են ինծի հ ամար : Ամէն էնչ, զոր
ս տիսլո ւած եմ տեսնել եւ հարկադրուած
եմ կատարել՝ ատելի է ինծի յ
J}u այնրան կը նաթանձիմ սիրոյս՝ որ կը կար
ծեմ՝ թէ բոլոր արարքներս ու պարտականութիւններս ձեզի կը վերաբերին։ Այո՛ ՝
թղճի թայթ կ՚ունենամ
կարծես՝
եթէ
կեանրիս բոլոր վայրկեանները չեմ վատ
ներ ձեղի համար։ Ե՞նչ կ՚ընէի ՝ աւա՜զ՝
առանց այսքան ատելութեան ու սիրոյ՝
որ կը տոդոր են սիրտս ։ Պիտի կար են սմ մ
աւելի երկար ապրիլ այն բոլորէն՝ 1՛^լ
որ կր կլան է ղիս՝ վարելու համար թա
զա ղ ու նուաղկոտ կեանք մը։ Այգ դա
տարկութիւնն ու անզգայութիւնը
չեն
կրնար պատշաճիլ ինծի : fin լորն ալ նկա
տած են իմ րն ա ւոր ո ւթ ե ան ս ՝ շարմուձեւերուս եւ անձիս մէջ կատարուած
թորունկ փոփո թութիւնը * Ա այրս նաթ թըստօրէն ՝ ապա որո շ բարութեամր թօսեցաւ
ինծի, Ջեմ դի տեր' ի՛նչ պատասթանեցի
իրեն» կարծեմ
ամէն բան թո ստո վանե
ցւոյ ՝. Ամենաթիստ միանձնուհիներն ան
դամ կը զթան վէճ ակիս • կաց ո ւթի ւնս կը
ստիսլէ ղանոնր՝ որ նոյնիսկ քիչ մըթոհեմութիւն եւ զգուշութիւն ունենան ինծի
հանդէպ » fi ոլորն ալ զգածուած են իմ սէ
րէս ՝ միայն դուք էք ՝ որ կը մնաք անհուն
ան տար բեր ութեան մը մէջ՝ դրելով պաղ
ու կր կնաբանո ւթի ւնն եր ո վ լեցուն
նա
մակներ» թուղթին կէ սը պարապ կը մընայ ՝ եւ կո ոլտ օր էն երեւան
կու գայ՝
որ դուք ձանձրոյթէ կը մեռնիք՝ մինչեւ
որ կը վերջացնէք զանոնք ։
Օրերս Տոնա Պրէթեշը (3) ետ ելէս ին
կաւ ղիս թուցէս դուրս հանելու համար
ել կարծելով փարատել
մտքերս՝
զիս
սլտըտցն ելո ւ տարաւ այն պա տշդա մին վըրայ ՝ ուրկէ
Ա երթոլան (4)
կ^երեւայ :
Հետեւեցայ իրեն եւ յանկարծ դաման յի
շողութիւն մը թոցեց
սիրտս եւ օրուան
ամբողջ տեւողութեան զիս ԼաՅՈԼ3 ’' Տոնա Պրէթեչը նորէն թուցս առաջնորդեց
Ղե ս ՝ ել ես անկողն իս վրա յ նետո ւելո վ ՝
երկարօրէն թորհեցայ այս սէրէն երբելԷյԷ բո ւմ ո ւելո լ
դո J զն հ ա ւանա կան ո ւթե ան մասին : Ենչ որ կ՚ընեն ղէ ս ամոքելու- համար , աւելի կր դա ոնա ցն է վիշտս ՝
եւ ամէն դեղ ու դարմանի մէջ իս կ էնը.
գինքս տանջելու պա աճառներ կը դըտնեմ ։ Ես այս վայրէն յաճաթ ձեր անցնի
լը տեսայ այնպիսի երեւոյթով՝
որ կը
հրապուրէր ղիս ՝ եւ նոյն այս պատշգամին լԼ[,աJ էէ ա յն ճակատագրական օր ը ՝
երր էմ դմբաթտ տարփ՛անքիս
առաջին
սարսուռներն զգացի։ Ենծի այնպէս թըւեցաւ՝ թէ դուք կ' ո լզէ ի ք հաճոյանալ ին>b, հակառակ անոր ՝ որ չէիք ճանշնա ր
ղիս։ Եր վստահեցնէի ինքզինքս ՝ թէ զէս
նկատեցիք այն րոԼոր աղջիկներու մէջ,
որոնք հետս էէն՛. Եր կ՚ործէվ, թէ դէտ.

Imprimé sur les

ՄԻՏ-fi

մամբ կանգ կառնէէք, որսլէսզէ ես աւե.
լէ լաւ. տեսնէէ ձեզ, հ էանայէ ձեր կոր ո.
վին եւ վայելուչ
կազմուածքէն վրայ,
էսկ երբ առաջ կը մզէէք ձեր ձին եւ դըմ.
ուարանցանելի վայրէ մը կուզէէք քշել
զայն, սարսափ մը կը պատէր կէս։ Մէկ
խօսքով, թաքնաբար կը հետաքրքրոլէէ
ձեր բոլոր արարքներով, խորապէս
կը
զդայէ , թէ բնաւ ան տարրեր չեմ ձեզէ
հանդէպ , եւ ինծի՛ կը վերագրէէ ձեր բո
լոր ըրածները։ փուք հիանալի ղէտ Էք նըման սկղբնաւորութիւններու հետեւանք
ները՝ եւ թէպէտ ես թնայելու ո չինչ ու
նիմ ՝ սակայն եւ այնպէս տյս րոլոր ը
պէտք չէ գրեմ ձեղի ՝ վաթնալով ՝ որ աւելի յանց ա ւոր կր դարձնեմ ձեզ ՝ եթէ ան
շուշտ չէք տա կա ւին : Ոացի ատ կէ, uibտի չուզէի հիմքեր ունենալ կշտամբելու
ինքզինքս այնքան ապարդիւն
ճիգերուս
համար՝ որոնցմով ինծի հաւատարիմ ըլ
լա լ կը ստիպեմ ձեղ։ fi այց ՝ միեւնոյն^ է։
դուք բնաւ չէք ր11ար ։ Եմ նամակներէս
ոլ մեղադրանքներէս կրնսմմ յուսալ այն՝
ինչ որ իմ սէրն ու անձն ո լիր ո ւթի ւնը
չկրցան ձեր ա պեր աթ տո ւթե ան վրայ։ Ես
շատ լաւ դիտեմ դմբաթտ ր//ա յս ։
Զեր
անազնիւ արարքը այս առթիւ կասկածե
լու դոյզն տրամաբանութիւնն անդամ չի
ձդեր ինծի՝ եւ ես պէտք է ամէն բանէ
երկնչիմ ՝ քանի որ դուք լքեցիք
զիս :
Ենծկ համար միայն հրապոյրներ պիտի
ունենաք եւ ուրիշ աչքեր ու հաճելի պի
տի չթուի՞ք։ Ետրծեմ պիտի չզայրանամ ՝
եթէ ուրի շն եր ո լ զգաց ո ւմները ձեւով մը
արդարացնեն իմիններս՝ եւ ես պիտի ուզէի y որ Ֆրան սայի բոլոր կիները
գտնէին ձեզ՝ բայց որ անոնցմէ ոչ մէկը
սիրէր եւ ոչ մէկը դիւր գար ձեզի։ Այս
ցանկութիւնը թէ՛ ծիծաղելի է ՝ թէ1 ան
կարելի։ Այլ սակայն ես ըստ բաւակա
նին զգաց ի , որ դուք բնաւ ըեդունակ չէք
մեծ հաւատարմութեան մը եւ թէ առանց
որեւէ կողմնակի օման դա կո ւթեան ՝
առանց նոր սիրոյ մը հարկադրանքին ՝ պթ
տի կարենար շատ դիւրութեամբ մոռ
նալ զիս : Ե՛վ գէտէ )
պիտի ուզէթ* արդ
եօք ՝ որ գէթ արդարանալի պա տճառ մը
ունենայիք։ ճիշդ է ) ես աւելի դձ՜բաթտ
պիտի ըլլտյի այն ատեն՝
բայց չէ՞ որ
դուք այսքան յանցաւոր պիտի չերեւայիք
աչքիս ։ Սստակօրէն կը տեսնեմ ՝ որ դուք
կը մնար Ֆրտնսայի մէջ առանց մեծ հա
ճոյքներու՝ կատարեալ ազատութեան մը
ձէջ։ Երկտր ատել ճանապարհ որ դո ւթեան
մը յոգնութիւն ը՝
պզտիկ
պատշաճո
թիւններ եւ իմ զղաց ո ւմներուս չպատաս
խանելու վա թը այն տեղ կը պահեն ձեզ։
Ահ՝ երբեք մի՛ վաթնաք ինձմէ։ Ես կը
գոհանամ մերթ ^գ մերթ ձեզ տեսնե
լս վ եւ միայն գիտնալով՝
թէ մենք կը
գտնուինք նո յն տեղը ։ Եա յց թեր եւս ես
զիս կը թաբեմ ՝ եւ դուք ուրիշ կնոջ մը
թ ս տ ո ւթ են էն ու գաձանութենէն
դուՅէ
աւելի ազդուիք ՝ քտն իմ քնքշութենէս ՝
որ ազդեց ութիւն չունեցաւ ձեր
վրայ :
Ետրելի^ է ՝ որ դուք բռնկիք յոռի վար
մունքներէ։ Աակայն մեծ սէրոյ ը մէջ
նետուելէ առաջ՝ լաւ մտածեց էք իմ վի շտերուս ուձդնութեան ՝ ծր ա դիրն եր ո ւս անորոշութեան ՝ յո ւզո ւմն եր ո ւս բազմազա
նութեան՝
նամակներուս
անհեթեթու
թեան ՝ իմ վս տահ ո ւթիւններ ուս ՝ յուսա
հատ ո ւթի ւնն եր ո ւս ՝ բաղձանքներուս ՝ նաթ անձիս մասին։
Աթ y
ձեղ պիտի
դձբաթտացնէ՛ ք » Ե'տղա չեմ ՝ օգուտ քաղևցէք այն դրութենէն ՝
որուն մէջ
կը
դտն ո ւիմ ես ՝ եւ ձեղի համար տա ռա պածներս թող աոնուազն որոշ նպաստ բերեն
ձեղի եւ ի զուր տեղը չկոըսուիլն* Հթ^գ
թէ *ԼԷ9 ամիս առաջ դուը ^ւնծէ զայրադոլ.
sbi. [unստովանութիւն մը ըրիր եւ ամե.
նայն անկեղծութեամբ յայտնեցիը , թկ
ձեր երկրին մէջ կին մը սիրած էք։ Եթէ
ա՛ն կ^'ար դ1՛ Լէ ձեր վեր ա դար ձը ։ առանզ
ծածկելու հաղորդեցէք ինծի,
որպէսղի
այլեւս չհիլծիմ սպասմանս մէջ։ Յոյսի
քանի մը բեկորներ դեռ հաստատուն կը
պահեն զի" , b՛- ես չափազանց ուրախ
կ'ըլլայի (անչուչտ եթէ հետեւանք չու.
նենար) ամբողջովին կորսնցնել զանոնք ել
ես ինքս ալ , վերջապէս , կորսոլի՛՛լ • ՈI-ղարկեցէք ինծի իր նամակներէն մէկը ել
իր նկարը։ Գրեցէք ինծի այն, ինչ որ կ՛ը.
սէ ձեղի, թերեւս անոնց մէջ ինքզինքս
մխիթարելու
կամ աւելի
տխրեցնելու
պատճառներ գտնեմ յ
չեմ կրնար հան.
դոլրմել այն կացութեան, որուն
մէջ
կ՚ապրիմ ՝ եւ չկայ փոփոթութիւն մը ՝
որ ձեռնտու չըլլայ ինծի : Կ'ո լզէի ունե.
նալ նաեւ ձեր եղբօր ել իր կնոջ նկարը։
Այն , ինչ որ այսպէս թէ այնպէս կապ
ունի ձեզի հետ, սիրելի է ինծի, եւ ես
ԳԼՒյՈ1ԼՒն նուիրուած եմ ձեզի վերաբերող
ամէն, ամէ՛ն ինչի- ես իմ մէջս ոչ մէկ
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տրամադրութիւն եմ ձգած ինծի համար î
Եան պահեր ՝ երբ կը թուի ՝ թէ բաւա կտ
նին թոնարհութիւն կունենամ ծառայե
լու այն կնոջ՝ զոր կը սիրէր* ձեր յոռի
վարմունքն ու արհամարհանքը զիս տյն
քան են ընկճած ՝ որ երբեմն նոյնիսկ կը
յանդղնիմ մտածելու՝ թէ դուցէ կարենա
յի նաթանձիլ առանց ձեզի տհաճ ըլ/ալոլ եւ կը կարծեմ ՝ թէ ա շթարհ ի մեծա
գոյն յանցանքը գործած կր//ամ ձեղ մե
ղադրելով» ես յաճաթ կը համոզեմ ինք
զինքս ՝ թէ ըստ սովորութեանս պէտք չէ
մոլեգնութեամբ ի ցոյց դնեմ զգացում
ներ՝ զորս դուք կը մերմէք։
Եր կտր ատենէ խ վեր սպայ մը ձեր նա.
մակէն կը սպասէ • Որոշած էէ դրել այն
պէս է ձեւով մը՝ որ դուք առանց տհաճու
թեան ստանայէք զայն՝
բայց նամակս
չա փէն աւելէ անհեթեթ է ՝ պէտք է աւար
տել : Մ՚֊սՀղ, սէր լո շեմ ըներ աւարտել
ղա յն » ձեռքս չէ » էնծէ կը թուէ ՝ թէ ձե
զէ հետ կը էւօսէմ ՝ երբ կը դրեմ ՝ եւ թէ
դուք քէչ ձը աւելէ ներկայ էք։ Ոսկորդ
նամակը այնքան երկար պէտէ չ ր/յայ ՝
ոչ ալ այնքան տազտկալէ։ Ե*ուք կրնաք
բանալ ղայն ու կարդալ տյն
վստահու
թեամբ՝ զոր կու տամ ձեզէ։ ճէշդ է y
բնաւ պէտք չկ թօսէ մ տարփանքէ մը
մասհն, որ տհաճ կ ձեզէ՝ եւ ես այլեւս
պէտէ չթօսէ մ :
Զ եզէ անթնայօր կն նուէրուելուս շու
տով մկկ տ՛արէ պէտէ բլլտյ յ Զեր սէրը
չաւէազանց
ջերմ ու չափազանց
ան
կեղծ կը թուէր եւ ես բնաւ մաքէս չէէ
անցըներ ՝
թէ պա տա սէսան ելո վ անոր ՝
տյնքան կը թրտչեցնեմ ձեզ՝ որ կը ստէպեմ հէնդ հարէւր մղոն կտրել-անցնէլ եւ
նաւաբեկութէւններու
վտանգէն ենթարկո՚-էլ էնձմէ հեռանալու համար։ Ոչ ոք
նման վարմունք
ցոյց տուած է ինծի։
^'ուք կրնաք յէշել էմ ամօթէսածութէւնս ՝
էս ռո լէքս ել շփոթմունքս ՝ բայց չէք յէշեր այն՝ էնչ՝ հակառակ ձեր կամքէն՝
պէտէ հարկադրէր ձեզ սէրել զէս 5 Այե
սպան՝ որ պէտք է ձեզէ յանձնէ տյս նա
մակս. ^որրորռ. անռամ ու րաւ ուէ եր ւա ։տնէ
թէ կ՚Ոէ֊ղէ մեկնէլ. է՜նչ փութկոտութէւն ։ Անկասկած՝ տյս եր կրէն մէջ
դժ՜բաթտ ազ!_էկ մը կը թողու։ ԱնաՀք
բարով • Ես նամակս վերջացնելով աւելէ
ցաւ կը զդամ ՝ քան դուք զգացէք՝ թե
րեւս զէո յաւէտեանս Լքելով :
ԱնսՀք
բարով։ Ես չեմ համարձակէր էսան դա ղաinանքէ բէլր անուններ տալ ձեզէ ՝ ոչ ալ
առանց հարկադրանքէ անձնատուր ԸԼԼաԼ
էմ բոլոր յոյղեր ուս։ Հազար անգամ աւեւ֊Ւ
սԵրեմ ձեզ՝ քան կեանքս ել հազար
անդամ աւելէ ՝ քան կը մտածեմ ։
ԵնչքաՀն ս էրելէ էք էնծէ եւ էնչքսմն դաման :
^'ուք էնծէ չէք դրեր» այս բանը չըսել նորէն չկրՅայ : Ինծի այնպէս կը թոլի , թէ
պիտի վերսկսիմ նամակս, ել սպան պի^
տի մեկնի. Ի՜նչ փոյթ, թոզ մեկնի՛ • ես
աւելի ինծի համար կը գրեմ, րան ձեզի,
ինրզինքս թեթե լցնելու Լլաչխատիմ
մի.
այն։ Գիտեմ ,
նամակիս եր Լլար ո ւթիւնը
պիտի սարսափեցնէ ձեզ, եւ դուր պիտի
չկարդար զայն։
Էս ի՞նչ ըրի այսրան
դմբա խա ըլլալու համար : Ինչո՞ւ
թու.
նաւորեցիր կեանրս : Ինչո՞ւ ուրիչ երկրի
մը մէջ չեմ ծնած ։ Մնա՜ր բարով, *եերե.
զէր ինծի : Այլեւս չեմ յանդդնիր խնդր ել
ձեզ, որ սիրէր զիս, Տեսէր ո՛ւր հասցուց
ղիս ճա կա տա դիր ս • Անա՜ր բարով :

Թարգ. Ա. Ա.

(*) Աոաջին իրկոլ նամակները աե'ս ■
«Յաւլաջ-Աիւրւք k Արուեստ» , Ապրիլ 1993 :

(1) 17-րդ գարուն

Փորթուկալի մէջ
միանձնուհիներու սիրային կապերն այն.
քան հասարակաց դարձան, որ
1658-ին
հրապարակուած հրովարտակով մը րան.
տի ու դրամական տուգանքի կ՚ենթար.
կոլէին անսաստող աղջիկներն ու «չափէն
աւելի եոանդագին վանք յաճաիող երի.
տասարդները» :
(2) Հին թագաւորութիւն Փորթ-ուկալի
հարաւը : Դոյոլը-իլր է ունեցած ԺԴ- դա.
րէն : Այ ժմ։ Ալկարվիի գաւաոը ;
(3) ի սա փորթուկալցի
ուսոլմնասի.
րոզներոլ, Պեժա քաղաքի Սուրր Յկոլթ-իւն վանքը ժէ • դարոլ սկիզըը ոմն Տո.
նա Պրիթեշ է հիմներ :
(4) Դաղաք, որ կը գանուի էոլաաիանա
գետին վրայ , Պեժայէը շՈլրջ յիսուն քի.
լոմեթ-ր հարաւաւրեւելք :

«HARATCH» — 83. Rue d’Hauteville - 75010 Paris

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒՄ
ԹՐԸԵՐԷՆ Ն՜ԱՎկԱ^Աղ
(Շար- Ա- էջէն)
Պետրոսեանի դործերոլ խորոտիդ,
«Մենաւոր ընկուզենին» կ„ դս,նՀ
ր աց տ կ տնա ց ո ւտ ծ
ընկուզենի»
՛է։
«Ապրած ու չապրած տարիներ» ^"7՛
նակ ապրուած./, եւ չապըՈլսւծ^
Պէտր է անդրադառնալ տակալւն հլ
ղինակներոլ
համառօտ կենսագրոլթ,'
ներուն, որոնր երբեմն 4-5
բեմն լման էջով մը կամ երկ„լ} ձ Լ
տած ե^ անոնց լուսանկարներուն տԱվ
իրենցմէ թարգմանուած էջերէն աԼ]\
Այս բամ իննէրուն մէջ յաճախ տեղ Հ
ւած է գրողին գործերուն բնոյթին : Ա|^
դեմական տիտղոսներու այնրան ճոթ '
չարով մը ասպարէզ իջած մէկուն համա
հոս ալ, մէկէ աւելի էջերու մէ[
Գ/՚^Ք կը ղդ^Յ^Է
ոիր„ղակտն մօտեՏոլյ
մը . կան թուս,կանի , տեղի անճշդոլթի^
նԼՐ, հնԼւ,լկս Ջօպանեանի պարադայինդ
կ'ըսուի թէ ծնած է ՃՏ12,-ին եւ մեռա\
1854-^հ, Ջ- Եսայեանի մահուան որպկ„
թուական ու վայր նչուած է Երեւահ'
1943, մինչ ամէնէն բծախնդիր պրպտող,
ներ իսկ չեն կրցած ստոյգ եզրակարս,
թեան մը յանդիլ այս մասին ոլ մաՀ.
ւանդ մահուան հաւանական վայր իարձ
նկատելու հակումը ամէնէն զօրաւորն
Կան անունի սխալներ , ինչպէս' Օր.
րայր թյալափեանը դարձած է թալաֆեա՚հ,
Արմէն Լիլպէնո' Ա. Լիլփէն, գոթեր
բնոյթի սխալ
ներկայացումներ ,
պէո' Զ՛ Եսայեանի «վերջին րամակփ
ու «Հոդիս աքսորեալ»ին պարադային,
րոնց համար ըսուած է թէ թողսքներ 1

քաղաքական եւ ընկերային անարղարո
թ՜իւններՈԼ ղէմ - • • ; Կան դործերոլ թել
նշումներ , ինչպէս 3 • Մնձուրիի մ՛աս/
դրուած տողերուն մէջ, ուր մոռցուաե
զիւղադիրին
«Տեղեր ուր ես եղեր եւ
հատորը (Պոլիս . 1984) :
Նո յն բամ ինին մասին աւարտ եւէ
ռաջ յ պէտք է ան դր ա դա ոն ալ ուշագրաւ
կէտի մը. Աղէ տխն զոհ դարձած անուննև
րու. կենս ա դր ա կան տողերը աւարտած Ա
նոյն տարազով որ 1լըսէ» «Ulfi լքէէն է hlllj
լքՄւասւթակսւններէն որոնք 1915փ

հանութ-եան օրէնքին գործադրութեան րն.
թսւցքին Պպիս ձերբակալուէ լով uifunp.
ոսեցան ու գաւաոի -նամրաներու վրայ
մահացան» : Այս նաթադասութխւնը նոր
նութեամբ ԼլրԼլնուած է Ո* • Սեսսկթ Զ°^՛
րապխ ՝ Ե* Ար մաքէ շթանլեանի ՝ Զա[,ր1ա1!՛
եանխ ՝ Լարենցխ ծանօթացման տողերուն
մէջ՝. \,կատխ առած հատորին հրատարափ
ման վայր ը ՝ նորութիւն մըն է այս
մը» նոբութիւն մը որ սակայն ինfiէն
մը պիտի չաւելցնէ անոր արմէրէն ւ[է
րայ մանաւանդ այսօր երբ հայկայ
հարցը բաւական լայն չափով դադրան (
հոն թՂսպու մը ըլլալէ ու- գրեթէ լա1”
դական
հրատարակութիւններու նթ
կ՚ըլլայ։ *ԼքՈյնութեամբ կր1լնուած այ1
նչոլմը կը յիչեցնէ դիլ՚Ք[՚ն “կ1"1ԲԸ փտ1"ւ՛
ուած թուրք հ,հեղինակութիւններ^ու
րադրած էջերուն մէջ նկա տուած յաւ^ ’
ռութիւնը որ հայ դրականութեան 4Î
թր քա կանին ա զդեց ո ւթեն էն , անոր նմ
նո ւթենէն այլ բան չի տեսներ : Հալ //!
ր ու կան ո ւթե ան ծանօթ կամ անծանօթ
եւէ լուրջ մարդու միայն ծիծաղ ս[
ճառելու ատակ տյդ յամա ռութէ
հ ա աորին հեղինակին կոզ1^է լորմ՚նաչ F
թըն հիւրոնկալումը անոր՝ կը
տալու թէ ատիկա՞ էր դինը նման ք
տար ակութիւն մը իրագործելու ե ը
լու թէ 5-6 ա նուններ մահացած են
իսկ սպաննուած., աքսորի
վրայ. Այլ խօսքով, հայ
նը թրքական շըՀարկի
իրաւունք կրնայ ունենալ^
/ Z7^
ծ՜իր ին առընչո ւելու յատկանիչ" ՛Լ

»,

Հարցումներ որոնց անվերաԱ1
դրա կան պատասխանել դմուար ’
ռանց գործի մվելու կանխակ^Լ
Լական հինզած մեր կարծիքն .ր"
թօթափելու կեցուածք մը, նկա / nr^ibվերՀին տա սնամեակի փով'ո[
ւթնե՛
րը , ծնունդ պիտի աայ նոր հ"1?!!
րու... :
ԱՐՓԻ
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կաւ-էն դո յ ո ւթէ ւն չո ւնէ , եւ թէ «թատ
րոնէ տագնապը որոշ չափով մարդկու
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. “ՕւՏՆԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆ”
որ օր մը պէտէ ոլն են ան պաէութիւնը ,
սանկ նո ւազագոյն յէսուն
չ տարէ վերջ նմարէ դնելու 0 չամչանի
Կտրոնները y վստահ եմ , որ պէտէ տը^.
աւորուէն հոն խտաց\ած կեանքէն էււկութեն կն , տ'յն սրբազան հոսանուտէն y
զով ղապրէն ՝ար ուե ս տէն , էնչպէս 4*անսիգլէլւը» (1) : Ն ո ւա ղադոյն կէս
<րսրուսրե հեռաւորութէւնը տակաւէն չէ
■աղուած՜, անշուշտ y սա յայտտրարութեորպէսղէ կտրելէ դառնայ
^ո֊րէ զարնել Q շա կանէ
թատերական
զտադրութէ ւնը։ Սակայն երեր անտէպ
թատերախաղեր՛ու հրա տ արա կութէ ւնը (2)
սփթը կ^ընծայէ ո1 չ այնքան այդ թատ^.
անը դատելու , որրան հասկնալու համար
հասկնա լու նաեւ 0 չականէ մէւս
պտարարութէւեը այղ թատրոնէն մավւն «զոր կը դաւանէ էրմէն մնա յո ւն վաս
ակ մը) (3) >

[

Թատերական Երկերը

Օլականէ թատերական արտադրութէւնր
(I պարփակէ 15 թատերախաղ y ըստ

Վ•

էականէ (4) :• «'խագհտնք)է մատ ենա դը*փխնը 1946-^Ն կո ւտ\այ
«Հայն հ ոս արդէն քանէ

նո յն թէւը ,
մը մէարար
աղեր կը յէչատակուէն հ աւաքասլէս էր^ւմէկ մէալոր (5) 5 Անկէ վ^րջ տս1ոլա^
՝$էն օրերուն) խորհուրդը (6) ։ Արդ1
\n[unj Աղդայէն Հէւանդանոցէ տարեդըր$ մէջ էոյս տեսած է «Աքլորամարտ)
^որագէրով մէարար
կտտա կերդո ւթէ ւն
(0 , «Պ ոլսական բա րքեր)է վերց ո ւած î
î/“ թատերախաղը որեւէ կապ չունէ
'ոյե էորադէրը կրող տյն մէկէն
հետ ,
V կքլ կար դանր Երեք Թատերաւիյազեր/ւ<_ե
^ւ։ յամենայն դէպ ս 0շա կան դրած է
լևէէ րան 15 թատեր ախտդ :
Ասոնցմէ
■1'եք[,ն ձեոագիրերը ,կ որսուած են , երեր
ղք,1,խեր ալ կը մնան անտէպ (8) 5
ասոնցմէ ոմանր «քնարախաղ)
Ընկասյէ' օրէն ակ «Ատեփ աննո ս Աէւնե(Փարէզւ 1938) կամ «Աասունցէ Դա'՝ Այո խտղերը ունէն տ ա դաչա փեալ
'աՂրողար մը y էնչպէս «խորհ ուրդ»ները

<0«îr
I՛ օրերուն) ,

«//ս կէ Ուռնակը) , Æ/֊—
• Ասոնք ամբո ղջո ւթեամր արտ ագըր0 չականէ
դրա կան գործուն է ուվերջէն շրջանէն և մէկ մասը գրո ւտծ

Ա
;

խմբակ ան արտասանութեան
1 թէեւ «էքորհուրդը • • • գրուած է
Ç ^"հԱյՅՈլելու համար) î էնծէ այնպէս կը
»,.*

"F

քն աը\ախ ա ղեը ո ւ

յղացման

lj. ("սմին ունէ երամշտո ւթէ ւնը y այնպէս

այստեղ
պէտէ
չխօսէմ
«Աէնչեւ
Ո<*ւր)էն (11) ք կեդրոնանալով Երեր թատերախադերուն վրայ*. Այս սահմանափակ ո ւմը պայմանա կ ան չէ: որովհետեւ անոնց առթէլ ,1լ ուզեմ դնել մէակ հ արg ո ւմը
0 շա կանէ թատրոնէն է տես ու լուր • էնչո* ւ Օշակ ան թատերգո ւթէւն կը դրէ •
Հարցումը կրնայ անհեթեթ թո Վ՚Լ կամ
չափազանց պարդո ւնա կ • չենթադրեր սա
կայն որեւէ վերապա հ ո ւթէ ւն նոր հ ր ա տ արակուոդ երկերուն հանդէպ , ուր , ըսեմ
առաջուընէ ,
սլար զո լէ ծանօթ վէպա—
սան — րննադատ
Օշակ անէն Ըո1ոԸո վին
տա րբեր գրող մը՝ կամ նոյն դրո ղէն տար
բեր որակ մը։ Ուրեմն՝ էնչո*ւ այս թատ
րոնը եւ էնչպէ1* ս , ո* լր !լ առընչուէ «Աընացորդաց)է , «Համա պա տ կեր)է գրողէն ։
«Նոր Պսակը՝» ՝
«Ենրահայրը) եւ «Ար—
լո րամարտը)
գրուած են նոյն տարէն երուն , նոյնէ սկ ամէսներուն։ «Աքլորա
մարտը) կը կրէ 1920 Աայէս 1 թուա^կա—
նը} մէւսները թուական չունէն օ 0շական
սակայն ուրէշ տեղ կը թելադրէ որ տտոնր
«1921—էն , պուլկարական լեռնտդէւղէ մը
մէջ ութ օրուան ընթացրէն մէկ շուն
չով վարմէ ըսել՝ գրուեցան •• .» ( ՀԱ* •
55) (12) î Ե^թէ այս նշումները ստոյգ են ,
ապա՝ կը գտնուէնր Q շա կանէ առաջէն
թա տ եր ական երկերուն առջեւ y թէեւ ոչ
բոլորովէն առաջէն } րանէ ոը մատենա
գէտ ո ւթէ ւնը կը ի, օսէ «Աւեր աէլներ ո ւն
մէջ) խորագրով թատերախադէ մը՝ դըրւած 1919—էն եւ որուն ձեոձադէր ը կորսըւած է։ Արդ՝ թատերական այս արտադբութէ ւնը կը կանխէ 0 չականէ վէ պերը ք
զետեղուելով
ընդմէջ
«է] ոնարհները»է
կարճ պատմո ւածքներ ուն եւ «Շա՝հպադ)էն
(1924) : Զու֊դ ահեռ է «կայսերական Ս'աղ—
թեր գութէն) (13) անաւարտ չաըք1՚ն եւ
ևը կ ւսնխէ «Ոարձրավանր)է
հրատարակութէնը
[Յունուար ՝ 1922) 5 Այէ խօս—
քով՛ թատեր գո ւթէ նները կուդան դէ՛պէ
ընդարձակ վէպը ոստումէն առաջ եւ կը
բխէն այն կարճ մա մանակաշրջանէն երբ
աղէտ էն ետք Պոչսոյ մաաւո րական ութէ ւնը հը փոըձէ
կազմակերպուէլ վերստէն
եւ հէն «Աեհ եան)ը կը լէոխաըէնէ «թարձր ա վանք) ո վ
(Գ- Գա վաֆ ե ան , Շ - Պէը-~
պէըեան, Վ • քԻէըէեան,
Ե • Զարեան ել
Օշական) ։ Աս է կա տյն շրջանն է նոյն ու
տեն երր
էւֆէճեան ստորագրութէնը
կ\անհ ետանայ եւ կը ծնէ «0 շա կան) î Անցոդակէ ըսեմ , որ անունէ այս րնտրութէւնր երբեք տակաւէն
խնդրոյ առար
կայ չէ եդած Q շա կան էնր ալ կը թուէ
թէ չէ անդրադարձած Գրեր ու դէւտէ
Ա աշտ ո gէն դացող ակնյայտ այս jgnL-~
մէն։ Անդրագոյն րննութէ ւնը կը վերա
պահեմ ուրէշ առէթէ :

‘"liu են ՛Լալերիի «Ամփիոն»ը եւ (իիտի

Ըիփոն»ըէ

առաջինը

ԼԼ • Հոնեկերի

Մթրավինսքիի համար գըր~
Կ հական կրնար ծան °թ ըլլալ այղ
Հարթուածէն» կը բաւէ յէչնլ^
Պ էրպէ րեան սա դէմեան տարէթտրդմանած է 'Լարերէէ «Ամփէո\Լձ ղտյն ներկայացուցած թրրնւ- «քը/Սա7» (9) (Drame lyrique) ։

3 Ե սւնսւշի արևը

ո
\Լ֊

Հետ Qշական գեղարուես>1Ա,ղկԼգՈր^Այ^Ոէ-թ/րւ^ ունեցած է Երու֊
քառասնական թո լականնեft/iî
վէսէոտն են «Աասունցէ ԴաւէԿ 4է «Երր Մեռնիլ Գիտենք»ին եղա-

/"itîi

Լրումները (10) î Նէւթէ բերմամբ

Արդ' եթէ կայ հարց մը որ կը կազմէ
յարեանէ եւ Օշականէ այս երկրորդ գոր
ծակցութեան ներքէն տարածո ւթէ ւնը ա յն
ալ թատրոնն է 5 Ատէկա բոլորովէն բա—
ցակայ չէր «Մեհեան)է օրերո ւն,
որուն
չորրորդ թէ*֊ը կը
յարեանէ
«Արուեստէն համար j թատրոնը) խորա
գրուած րրոնէկով) որուն մայր դա դափարը այն է որ «էսկական թատրոնը) տա

թեան տագնապն է» (14:) ? Հոս է որ Զա[՚եան կը յանդդնէ աւելէ
առաջ երթալու
եւ ս ահ մանելու նոյնէ սկ թատրոնը» «Ղ^ործուլութեան դլխաւոր պատճառն է , եր
կըր սրս դելով
կռուելով կամ զոհաբերլելով y գիտութիւնը առաջ բերել ,
ձեռք
առնել տէ եդերական խորհ ո ւրդէ բանալին-. / Իսկ ական թատրոնը տ եւա կան ու
թէ ւնը ըմբռնելու մէջոց մըն է • ատոր հա
մար տն մէ շտ կապուած է Աստուծոյ
հետ)։ Ել Զարեան 'այգ թուականէն էրեն
յատուկ մարդար էական շունչով 1լ աւետէ
ծնունդ մը , «ապագայ տէ եդեր ական ող
բերգութեան
ամենագլխաւոր
մոթէւը
ՏՐԱՄԱՍՏԵ՚ԼԾ ԵՐԳԸ» (15) :
Հարցը նոր ոդբերդութէւն մը սա եղծ ելն
է y մամանակէ մը մէջy ըստ Զսյ['նանէ}
երբ ա ս տ ո ւածն երը առասպելներ են y փէլէսոփայութէւնը մտախազy տէրոզ կըրօնքը անբաւական կամ այլանդակուած y
դէտութէւնը քէ$_ բան մարէ համար y ոչվէնչ հոգւոյն համար : Զարնանէ յօդուա
ծէն դրոյթները
անհուն
խնդէրներ կը
յար ուց անեն եւ ատոնք քննելը չէ նպա
տակս y այլ զանոնք յարագրել մէայն
«Աեհեան)է նոյն թէւէն մէջ լոյս տեսած
Օշական / 'Ո էւֆէճեանէ յօդուածէն ուր
կը հարթուէ «.Հէն աստուածներ)ը : Այգ
յօդուածէն մէջ թատրոնէ էութեան կամ
դերէն մասէն տեսական դրոյթներ չկան y
սակայն կայ հայ թատրոնէ տագնապէն
մտահ ո գութէ ւնը y այն օրերուն երբ Եովկասէն թատերախումբ մը Պ ո լէ ս այց ելած
է ել էբրեւ հայ թատրոն է որ կը ներկայացուէ Հյ անթէ թատ երգո ւթէ ւնը : թատ
րոնէ տագնապէն շանթե ան պատասխանը
որոշ
հանգէտ ո ւթէ ւններ ունի անշուշտ
«հեթանոսական շարմման) հետ y այն չա
փով որ կը մէտ է «Հայկական մամանակա կէց գեղարուեստէն ու գրական մշտ
կումէն համար վերադառնա1լ մեր նա խնէրներուն y մեր արդէ հռգէն հաս էլնալու
համար էքնե1լ վաղբնջական քաւարանը
ուր էրը ճեմեն
մեր պապերուն հոգէները-՝ •» (16), P1չպէ ս կը գրէ Օշական :
Երա գո րծո ւմը չէ բա լար ար եր զէնք :

« P ար ձրավանք »ը

Արդ՝ 1921-թ/ վերս տէն
կը յայանուէ
թատրոնէ տադնապը> «Հայ Տբամաթէր)է
ստեղծումով y երբ թարգմանածոյ խաղեր
և1Լ դբաւեն Պ ոլս ո յ բեմը։ «թատերական
դրա կանո ւթէ ւն մը կը պակսէր մեղէ : էայց
ունէէնք թատրոնէն հէմնականը y հասարա կո ւթէ ւնը y
դերասանները) ։ Օշական
1921—էն յանձնառոլ եղաւ նոր իյսսլը բերելայդ խումբէն [Հայ Տրամաթէրը) : ^էէտէք^ թէ
տենդէ մէջ գէրէ էն կան
Հեոր Պսակը) y «կնքահայրը) y «Աքլորա
մարտը) [Հփ> 262) ։ Այո տողերը նա խորդող էջերուն մէջ 0շական վըեգգծէ ռո
մանթէք թատրոնէն ձախողութէւնը y էրաոքաշտներուն
հեռաւոր ո ւթէ ւնը բեմէն y
Շանթէ
երկերուն' է մասնաւորէ «Հէն
Աստուածները) եւ «Շ ղթայո լածը) էն ան
բաւաբար ո ւթէ ւնը ( Հժ . 258) ։ 1944—էն ,
այսէնրն' դէպքէն 22 տարէ վերջ Օշա
կան էր թատրո
ստեղծումը կը նկատէ
էբրեւ Պոլսոյ թատրոնէն ստեղծումը»
«Այդ թուականէն Պ ո լէ սը կը ստեղծէ ր էր
թատրոնը) [ ՀԺ • 261), է սկ այդ ստեղ
ծումը «ընդառաջում մըն է կարեւոր պէտքէ մը՝ ևոլրէայ որոշ հանգանակէ մը} կը
հետապնդէ որոշ թեքնէք ու նպատակներ)
[Հ(հ՝ 262) ։
թէ թատրոնը ո^ր չափով
եւ էնչո^ւ կարեւոր պէտք մըն է y Օշական
պատասխան չունէ այդ էջերուն մէջ ։ Էա
կանը պակասն է բեմէն y որուն հ էմնա կան
նպատակն է y
«uppuiquiiQ պատրանքը ..
բեմական խռովքը) (ՀԺ» 259, ընդգծումը
բնագրէն) ։ Արբադան պատրանքը կարե
ւոր պէ1*տք յ
«Ոարձրավանր)է առաջէն
«Առաջա դրո ւթէ ւններ) ունէ y
որոնցմէ
kF էյ*ոքդը վըոէ» «Ստեղծել հասարակաց
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գետէնը ուր է րար գտնեն հայութեան ոդեւոր nւ^t-երըy եւ մէասէն ր/լան հայրենէքէն համար' երր ա շխարհ ցրուած է
զանոնք) y մէնչ վեցերորդը կըս է » «Ար
ուեստէն մէջ որքան կրօնքէն' կը պատ
րաստ ուէն հոգէները) ։ Այս երկու առաջադրnւթէւններըy
էնչպէս
մէւuներըy
բացայայտ կերպով հանդէսը կը տեղա
ւորէն աղէտէ անմէջական հակազդեցութեան ոլորտէն մ էջ y էնչպէս «Մեհե ա ն)ը
կ*ընդլայնէր աղէտէ հորէղոնէն :
Եր կ-~
րորդ կէտէն' արուեստէն ու կրօնքէն զու
գադրում — նոյնացումէն չեմ կրնար անդ
րադառնալ այuտեզy ատէկա «Աեհեան)էն
մշտական աւանդն է y Զաքեանէ եւ վա.—
րումանէ հէմնական մտած՛ումը y մէկուն
եւ մէւսէն քով տարբեր գո ւնա ւոր ո ւմով ։
Ընդգծեմ
մէայն y
որ եթէ
բեմական
խռովքը ս րբազան պատրանք մըն է y ապա'
թատր ոնը սրբազանէ
Տ&Շ1Շ-Է
ոլորտէն
մէջ կշչ ղետեղուէ y էնչպէս էր
ատէկա
Հելլէններուն մօտ։ Առաջէն կէտը «հա
սարակաց գետնէ) ստեղծումը դրական y
էմաg ական
րովանդա կութէւն ո ւնեց ո ղ
հանդէսով մը նպատակ ունէ ծնունդ տա
լու «հայ ճչմարէ տ խորհուրդէ մը) y որ
«հայ էրա կանո ւթեան անհանդէստ խորքէն
ծնէ)։ Այս կէտն ալ կրնանք յղել «Մ եհեան)է ծրագրէն y մէայն թէ աղէտէն վերջ
«հասարակաց)է , մողովուրդէ
ամբող
ջութեան գաղափարը հ էմն ո վէն վ տանգը-

Գրեց'
ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

ւած է եւ այդ վտանգն է որ «խորհուրդը)
կը ձգտէ բառնալ :
Շ ատ հապճեմ
կերպով
տարածուած
հարցը խռուէէչ կերպով նման է «առաu—
պելաստեզծումէ) մը> սա մէակ տարբե
րութեամբ որ այդ խորհ ուրդը որոշ էմ աս
տով մը զօրութենապէս գոյութէւն ունէ
«ցեղէն) մէջ ։ Առաջէն առաջադրութէւնը
կըսէ արդէն . «Աղն ուաց նել հ այ կե անքը
խորհուրդով եւ արուեստով y
հզօրացնել
եւ հէմնաւորել հ'այ խորհ ո ւր դը եւ ար
ուեստը կեանքով)։
Այո էմաստով «Առաջադրութէւնները)
շատ ընդհանուր
տարածներ կը յղէ ընթերցողին ,
բայց
հոն խտացուածը կը վերաբերէ ցրուածէ
մէաւnրմանy աղէտէ
«սրրադրութեան) y
աւելէ ճէ շդ' զանցումէն։ \յախկէն մեհե—
նականները կը ձեռնարկեն դէմակալել աղէտը , դրա կան վանք մը բա ր ձր ացն ե լո վ
ծնունդէ y վերականգնումէ փորձ մը' ՛ա
ղէտէ էսկ մայրաքաղաքէն մէջ*. Հանդէսը
տյս երադէրը կը գործադրէ t J1 ս կ
այս
ընդհանուր մակարդակէն' թատրոնը տեղ
չունիկտմ կը մտնէ մէայն էբբե մասնաւոր
արուեստ ։ Ըայց պէտէ տեսնենք քէչ ա նղին
որ թատրոնը մասնալոր հանգամանք մը
չունէ երբեք y այլ բոլոր արուեստներուն
արուեստն է :
3 ան ա սէ ր ական
սնոտէք մը - չէ բանալ
հանդէսէն հէնդ թէմերը եւ կարդալ դըրլածը î Առաջփն
թէւէն մէջ տէր ական է
թատրոնէն տրուած տեղը յ թէքէեան կը
հրատարակէ հոն էր մէակ թատերախաղը' «Մայրերը-» , կոչուած'
«Տռամ մէկ
արարու.աՏ-ով» (էջ 6 — 11) : Աւելի անդին'
կը կարդանր Օշականի իսկ «Շիրվանզադէ
թատերագիր»
ուսումնասիրութեան առաջին մասը (էջ 26 — 32) , որ Շիբվանղադէի ել ընդհանրապէս ի րապա չտ թատ
րոնին խնդրա կանացս ւմն է ամբող^ովին :
Տետոյ կը կարդանը Զարեանի քրոնիկը
«թատրոն) կոչուա
(էջ 36 ~ 37) :• Երկրորդ թիլին մէջ, Օշական տպան է «Լոր
Պսակ»էն տեսարան մը ( ք £ 56 -- 58) , իսկ
նշմա րներ ուն մէջ կայ Զա րեանէն նամ ա՛կը
Օշտկանէն «Նոր Պ ոա կ)է բեմադրութեան
առթէւ [էջ 66 - 67) :
Երրորդ թէւը կը

(Շար.ը Դ. էջ)
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ՄԻՏ-fi

(’1լ1.1:ՒՏՈ11-ՐՈՓ
արուեստասէրի մը օրադրեե
ԳՐԻԳՈՐ ՀԱՄՐԱՐՋՈԻՄԵԱՆ

ԱՐՁԱԿՈՒՐԴԻ ԱՆԿԱՊ ՆՕԹԵՐ

ԼՕ^ՐՈ՚^Օ'

քով} փտմանաէկով։ Նախաշար միչ տյդ
ո ւմն կ որ կրնայ քեզ ազատել առօրեային
կշռոյթէն որ սեղմած կ քեզ կուրօր՛էն :

Հակառակ իր պա տմա կան փառքին ,
սրասնըհինգ հազար բնակիչներով քաղաք
մրն կ այսօր , Աաճիօրկ լիճին խոըը մըխըրճուած :
Հաւանաբար
կրկնապատ
կէ զայն ամրան եղանակին i
Տաք՝ լըռակեաց՝ ամպոտ , անձրեւոտ , առաջին
ակնարկով
անհրապրոյր : Արձակուրդի
վայրս կ յ
Կ ը սիրեմ իր անշարմո ւթի ւնը : Եա-րծես մամանա կը կասեցուցած կ հոլովոյթն
1՚Ր ։ վաճառելի արմ կքներ ալ չկան i ՈաԳարՒ ծաղիկներն իսկ թաւշամ աղ խտլերուք են ծածկուած :
Դրախտավա՛՛յր :
Գուցէ միայն ինծի <ամար; Երեք շաբաթ
ներով յ Q դո u տ ո սի ոկիդբ ունի իր Լարմ անկար ի փառատօնը :
Եր ոսկի ընձառիւծը խլեց այս տարի
վազախս տանի ղրկած

մա պա ւկեր î

Այմ-

մկա կան նիւթ ՝ բայց ո՝ չ համոզիչ : 8'աւիբշ
տակիչ դո րծունկոլթեամր մը յառաջացող
կշո֊ոյթկն զուրկ* Մռայլ՝ խ ամրԱսծ ար
ուեստ։ Երիտասարդ բեմադիրներու դըրեթկ բոլոր նոր գործերը անխտիր ու
ռած կին ընկերային տագնապը իբր նիւթ։
Ե նչոլ
աւելի
հետաքրքրոյ կան
ԷԹ
Հին ֆիլմերը քան նորերը։ Որովհետեւ
ընգհանրապկս շինծու մտ ա ւորա կան ո ւթեան շունչ մը կայ շողոքոր թ այս վերին
ներուն մկջ : Որ ո շ գաս տկար գի մրն են ուղ
ղուած ոԸոԼ մտահ ոդո ւթեամր ։ Աւելի
ճ ար տ ա\ր՝ար ո ւես տ քան արուեստ յ Լաւա
գոյնը ‘ար տայա յտապա շտ նկարներ ։ Տըրւեցաւ նախ Աաշա Եիթրիի ամբողջ գոր
ծը։ Հայ բեմադիր չկար այս տարի։ Փառատօնը կորսնցուցած 1լ երեւի երբեմնի
իէ՛ վարակը ։ Մ արած է նախ կին խ անդը ։
Պիտի սիրկի® խաղաղ Լոքաոնոն եթէ փա
րիզաբնակ չըլլային 'Լարմութթւն թկ
ծուլութիւն յ

ԳԻՐ-ԲեՐ
Արձակուրդի պայուսակին
բեռը ։

ամենածանր

Գրադարանիս վրայ զինուորական կարՂով շարուած քսանի շուրջ դիրքեր' անխօս
կա ր ղ ա g ո ւե լո ւ պատր՛աստ ։
Ո^րոնցմով սկսիլ։ Լկվթեաս ՝ վիթկէնչթա յն , Տնտես ա կան տագնապը , *Լյոր ար
ուեստն ոլ աւանդութիւնը ՝ թկ0 սա՛ միլ.
որ աւելի դիւրընթեռնլի Հեերեցկ՚ք որ
Ֆրանսացի ըլլամ»***} Գուցէ երկրորդը։
ՀԼ[՛ թ 1['էնշթայն հասցուց՚ած կ փիլի ս ուիւսյո ւթիւնը լեզուական արո ւես տի տրամա
բանական։
Ապացոյցը բերելով
լեզուի
կազմին կարեւորութեան ՝ շուրջպար բրռնելով նշաններու ՛աշխարհին բաւիղներուն
դիմաց։ Գմ՜ուար Հասկնալի երբեմն բայց
մաթեմատիկոս մտքին պայծառ արտա.
յայտութեամբը տրուած։ Ո աղման կիւն աշ
խատանք։ Ձմոոնալ Պ ա լթի ւսի ցուցահան
դէսին պրակը։ Լողան՝ Տիւրիխ՝ փընե
լէ ետք անցնի լ Ա աըթինեի տեսնելու Տըկայի արձ անիկները յ Որ մըն ալ յատ կացընեԼ «'Լիլէա Ֆ՚ավորիթա՝»յի ի Լուկանօ ՝ ուր
ամէն տարի կը սարքո՛ւին շահեկան ցուցա
հանդէսներ։ Գ արմանելով մասամբ
ջին ամիսներու աղքատիկ արուեստի ախորմակս } Ո՚աղուած նիւթն կր' քանի մը
համերդևեր ՝ հինդ-փեց նկարահ անդկս ու
կարդալ։ ԱԼեմար
հետաքրքր ութեամր յ
Կհ/ փափաքիս կարդալ՝ տեսնել՝ իմանալ։
Այո՛*. Ոայց ի^նչպկս ։ Ո՛չ հապճեպ՝ մա
կերեսային' այլ
կարդալ
հասկնալու՝
լսել իմանալու՝ նայիլ տեսնելու կամ

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

խարհի վբայ* դմոլար կ գտնել սա՛կայն
տասնէն աւելի մեծ նուագախումբ։ Ան որ
ուն ենայ իր ուրոյն հնչական զ-Ըո Լմը
բնորոշռւող զանազան գործիական կազ
մերուն միջել գոյութիւն ունեցող հաւա
քա՛կան վերին ներ գա շնակո ւթենկն ։ Ան որ
մեկնաբանուած նախադաս՛ութեան չափ՝
դոյն ՝ 'կշիռ֊ y ձեւ կու տայ եվակի :
Այս
նուագախումբը ունի այղ դրոշմը՝ ու ղըut ած կ՚երեւի իր ղեկավարը ։
Եբազային երեք համերփներ }
Գալով մեկնաբանն եր ո ւն ՝ նոյն ումդնութեամբ չկարողացան դրսեւորել երեք
քոնչերթօն երը' նման երեք համանուագնե
րուն։ Գա շնա կահ ար ուհի Պրխեիթ էնմկըկր պարկէշտօր կն աշխատ ո ւած արտա
դրութիւնը հրամցուց առաջին քոն չէրթո
յին : Ա աքսիմ վանկէր ով'
երիտասարդ
ռուս ջութակահարը արմ անի ՛է բարձր
գնահատանքի՝ ունենալուէ չափազանց ինք
նավստահ տրապեղային
ա՚ճպաբարութիւններու կարող ճպոտ : Ա պասել իր յա
ջորդ երեւումներուն ։ Ամենահետաքրքբտ
՛կան դիմագիծը կը ներկայացնէր ծանօթ
թա ւջո ւթա կահաբուհի Ն՝աթալիտ Եութման ։ Եր Ո*օքօքօ տարբերակն՛երը ունէին
վերջվ,ն ծայր համոզիչ ներքին կշռոքթ եւ
լաւ հնչա՝կանո լթիւն ՝ գիւրընթեռնլ[, դարձընելով այզ֊ մերթ ընդ մերթ խանդոտ թկ
քաղցրալուր գործը : Ընդհտնուրը փառա-

ՊԱԼԹԻԻԸ
Երա պաշտ ֆրանւ/ա\կան դպրոgին ապ
րող լաւագոյն նկարիչներէն Պտլթիւս
կ ապրի իԼուիցերիա ներկայիս ։ Ոսոխ քա
ղաքներ ՝ հետաքրքրական կ ականատես
ըլլտլ մշամլութային դետնի վըայ' փընեւ
ու Լոզանի միջել մրg ակց ո ւթեւմն ։ Օրերս
Լողան կ որ պատուէլ ուզած կ անուանի
հիւրը ։ Պե տ ա՛կան թանգարանին յետահայեաց գեղեցիկ ցուցահանդէսը կ'աբտա
ցսլացնէ անոր արուեստը ամբողջոլթեանը մ էջ *
Յայտնի կ նախ հսկայ նկարիչին մարդ
կային տեսիլքը յ Հզօր գծագրիչէ խնամեալ պա տբա ս տ ո ւած կ յատակագիծը գոր
ծին ։ Գոյն եր ու
համագրո ւթ ե ան խիստ
աստիճանաւոր' խնայասէր գրեթէ յօրին
ուածքը մոգական մթնոլորտ մը կը ստ եղ
ծէ ։ Ա*ան.աւանդ անչափահաս աղջկանց
նիստուկացին մէջ' որոնց կը տրոլի անմեղ
սրբութենսն՝ բայց նոյնքան ալ կախար
դիչ երկդիմի կրքոտ արտայայտութիւն :
Ն ի սա կատար մումկալ վրձին' առանց ծեք
ծեքումի՝ ծիսական բեմա՛կան ո ւթե ամբ մր
բնո ւթա դր ո ւած 3 Ոնանկարներուն ոճը յա
ւելեալ շքեղ ու խոր բանուածքներով î Հըներդաշնակութիւն բուրող
ար
ուեստ բայց ումով } վերջին սլաս տարի
ներուն
մկջ ումասպառութենկ
աւելի ՝
ծրագրի զոհողո ւթի ւն'
ղարդա րանքին :
Ներութեան նշաննե^ր ։ Ո՛ չ :
թնդհակա.
ռակն' թնչ առողջ ուշադիր ակնարկ իրերու աշխարհին իր այս լառախցած տա
րիքին։ վկայ' վերջին նաթիւր մորթը։
Եան ուրեմն նորարար նկարիչներ որ կը
շարունակեն ստեղծադո րծել արդի մամանակներ ո ւ արուեստի լաբիւրինթոսին
մէջ } առանց յարւախսլահ նկա տ ո ւելո ւ յ.
3առաջացումը արուեստին* ցնորք։ Եբաղը նորարար կրկնութիւն ։ Անսաս յգ
ակնարկով? միշտ շարմուն : Փնտռելով՝
կամ' գտն ելո վ յ

ււ^֊ՊհՏԵՈււ՚ՈԻ/՚Գհ
ԳԻԼՀԱւ՚տւրՆԽՅՀ
Փարիզի դարնան ամենա շահ ևկան հ՛ա
մերգներու շարքն էր Աէն-Պետերսբո ւրգի
ֆիլհարմոնիքին
սարքած
Ջայքովսքիի
յատկացուած երեք յայ տա գիրները' անոր
երեք վերջի,ն հ ամանուադներով Ոլ երեք
կար ե ւոր քոնչերթ օնեբո վ յ
Սոյն նուագախո՛ւմբը համաշխարհ՛ային
վարկով , երկար տարիներ վարած է էօմէն
Մրավինսքի : Առանց այլեւայլի իր ձեռա
կերտն է այս հրաշալի կազմը-. Անոր ան
հետացումէն ետք, այսօր' գտնուած է
յաջորդը' Եուրի Բ'էմիրքան ո վ : էրի տասարդ վարիչը ունի մագնիսացնող ճպոտ :
Խորութեամբ,
ո ւմգն ո ւթեամբ ,
համո
զումով ո՛ւ պերճ՚ախօսոլթեամբ կու տայ
վաւերական մեկնաբանութիւններ : Զայքովսքի ըլլալով այս նուագախումբին թէ՛
մամադիրքը , թէ՛ վկայագիրը ••
Մյդ ուղղութեամր հինգերորդ հ ամանուագը նամանալանդ կատաղի շունչով
մը գրուեցաւ բուն իր կշո-ոյթով՝ ուր
գողտրիկ նախադասութիլններուն կը յաջորդկին ալեծուփ ծովերու խնդուքը : Ա.
լիքներ մահացու։ Եսկակսյն մարդկային
տրամախօսութիւն մը։ Ջ'այքովսքի ։ Լալ
նուագախումբեր կան տԵսսնեակներով աշ

Ապր[։լ[ր- հտմերզէչն ետք, էէսւյքո^վսքիի
քոնշերթօներուն յատկացուած' իր մահ
ուան հարի ւրտմե տկին առթիւ՝ ոմանք
շնորհ\աւորեցին
տարեդարձը Ոոյթբայի ?
ոմանք ալ կշտամբեցին զիս որեւէ խօսքով
ղարյն բեմէն ծանուցած Լըլբոլուս համար ։
Երաւամբ հազար ունկնգիրներկն շատեր

է Բտթրա

ընթացքին,

րական փորձեր եղան, ին. Հ
րական աետրա՚կներռլ հՀԼ

ղը.

ներկայացուցի
մենակատարներ, որոն„ nLa'PfU"lU‘Ur"i
Ծանօթացուցած' խւսլաս„Հ?Լ Ը
գործեր, ջախջախիչ մեծաԼ^Լ
հայ երամիշտներէ: Ապահ„.
եւ անցքը նոյն այգ ձեռնարկնԼի
սրահէ մը, ուր մուտքը ա ւատլ 'Ւ
Փարիզի երրորդ անուանի
սրահը ի Եավօ ։

հայլ
Բ՚Ա՚երւ

Իբրեւ քսան
տարուան
'Y-T’ï է - -յսրանը ո՛չ
կրնաթձ
նել:

Երր մանաւանդ հիմնա h
ռւնէինք աւեՀՀՀ^

կան զօրեղ աղդեցո^թեան աէօ Ո
թեան մը հ եռանծսյր՚ր՜
Հ։ , P
/
"
; zr /
հ'ա'մաՀՒս՚թս,,1
չափերով օգտ՛ակար հայ արուեստՀ
Լրն"ւր
?” ^ելք1՚ն թիւն: Մ արդը կը կորսոլի . VիոլթԼ
րը^-յ^պէս: Հետքը՝ ո'չ: Գործս' ո',. ,
րինակը՝ ո՛չ: Եթէ Բտթրա չկարոՀՀ
շարունակել սկսուածը, պիտի ը^ ո
րիչներ, նկատի առնեն դրդապաաճապ Լ
անհետացման:
Աշխատին „լրի, ,Հ
Բայց եթէ գաղութ մը' Փարիզի նմսձ, բ
ղաքի մը դաղոլթը խ„րապէս
ուած չէ նման շարմումներոլ կարելդոլ
թեան ու անոր համազգային օդտակաւ,ոլ
թեան,
պատասխանատուներուն
նկարը պիտի պղտորի մաման ակով:
Փորձը անկարելի դարձնելու աոտխան
Փորձ որ տեւեց քսանըմէկ տարի քաի,
բայի
պարագային' երբեմն լուսալի
երբե՛մն ս1լս[ԼաՀյ ո զ ՅոԼքով *
Զահ՚րատ պիտի ըսէր. «Աոլթ ճ՚ակա.
ներով լապտեր մը տեսնել. ..» : Տեու,’յ:
Ուր ա խ րսնէսլ • 8 ետ rr^յ • թար՛մանալ; յքու.
թին}

չգիտցան բուն ակնաղբիւրը հարիւրերորդ
ա/Գ /այտ^զըին ո\ր բազմազան կողմերով
երամշտական խնջՈյքի մըն էր վերածուած :
Երամշտութինը խօսքէն աւելի խորի
մաստ նկատեցի վերջին վայրկեանին : Ու
արդէն \ա՝յդ գիշեր թնչ կրնայի ըսել ՝ եթէ
ոչ* հ-Աիրելի բարեկամներ ՝

արուեստի

մի

ութեան մը Սատարել ջանացող ոեւէ պա
տասխանատու
ուրախ եւ մտահոգ մի
անգամայն կրնայ դիմաւորէլ մշակութա
յին շարմումի մը տարեդարձը։ Ուրախ
երդուած երդերուն՝ կաս/սյըո ւած գոր
ծին ՝ մտահոգ չիրականացած երազնե
րուն համար։ Մղձաւանջովը վաղուան։
Պ եղել հանքը յ Լսել տալ նաեւ աւելի ղօԸ^զ շեշտով
^}այ սաեզծագործ մտքին
արգասիքը՝ Ափիւռքի լպրծուն գետիննե
րուն վրայ ՝ զա ր դացն ելո վ արուեստի ճա
շակն ու գիտակցութիւնը։ Այս էր նսըատտկը այն փոքր ՛արուեստք, բջփջփն , ընդա
մէնը տասնըհքէնգ հ ոգքր , զոր մենք կոչեԳաթրս, հայ արուեստք, զարգաց
ման միութիւն , քսանըմէ՚կ տարիներ ա.
ո!ա՝ջ յ
կ՚Ը •^‘ոյ ՚ա՛յսօր ալ ՝ առանց դոյզբն շեղումի ։
Ու եթկ կըց^ալ- ան՝ հակառ՛ակ բազմա
կողմանի թերութեանց ՝ թէ անբա ւար ար
արդիւնքի , 111 f‘ rJ ճամրէն յառաջանա լ ,
իրերհազորգ չարեումի մը լծսսկով, գէթ
այս ԳՒԺբ ան սլ՚,՚ոք է որ զգայ իր մէջ
դեռ եւս տո՛կալու ումր» ,
Եռանդոտ , լաւատես , համոզիչ ըլլալ
պիտի ջանայի բեմին վր՚ռյ" Հաւանաբար
առկայն , բեմէն նրբանցք վերադա ռնալու պահոմն, ներքնապէս խորհէի.
«Բոլոր լոյսերը կարմիր են. գէթ իրա
տես եղի ր հիմա՝ Այս անստոյղ պայման
ներուն ընդմէջէն ինչպէ՞ս արուեստի շար.
եում կարելի է յառաջացնել» :
Մինչ մաման ակին քանի մը հիմնադիր
ընկերներ մեր ուշադրութիւնը հրալի,
րած էին առանց հիմնարկի , առանց մե
կենասի , առանց որեւէ ստոյդ եկամուտի
մշակութային շարմման մը անկարելիու
թեան, մենք կամալորներս գառնացած
էինք:
Ի՞նչու

չկարենայինք

դիմադրել

նիւ

թական դմուար ո ւթեանg յ վստահելով մաման՚ակին ու վարմոլթեան ումին, յոյս
դրած էինք Փարիզի, զօրաւոր հայ գաղու
թին վր՝այ* Գէթ ունէինք թիլը: Յայտ,
նի է . մենք սխալած էինք : Անոնք է որ ի.
րաւունք ունէին : Հակառակ չիրականա,
ցած երագին, կամ կիսով յաջողած, գուցէ
աալ կ՚արմէ ամփոփ պատկերը անցնող
Ոաթրայեն *,
Մեծամասնութեամր երամշտութեան նըւիրուած' օտարներուն համար ալ 'ամենադիւրահասկնալին արուեստի Լիւղերուն
մէջ, հարիւր ձեռնարկներ կազմակերպած

ԼՈՅՍ 'ՔԱ՛ԼԱ'#
Փարիզ : Երբ հ ա սնի ս հոն քսանվեց տա.
րու՝ թերաճ երկրէ մը' մշա՚կոյթուԼ բարձր
Հայ դա զութի մը դէմ յանդիման գտն՚ւրւե.
լու մտ ա վախ՛ո ւթի ւնը կրնաս սնուցանել՝,
Պիտի կարենալս ոտք յարմարցնել ^ր
մշակ ութային կշռո յթին : $ եսակ մը հո
գեկան բարդօյթ} որմէ քեզ մտեբթ բա
րի ըեկեր մը կրնայ ձերբազատել;
ղանդ խ*օփալեանը եղաւ իմ պարագա,
յիս :
Ընթացքին անձամբ կը ստուգես
յետոյ թէ վախու բան թլայ*
առասուև
չորս տարիներ ետք դմուար կ հաստա
տել թկ հայ մտա ւոր ա կանն՚եր ո ւն թխ
աճած հայ գաղութը հոգեբանօրէն
զինքը լաւ մը դտած ՝
ճաշակը զարգա
ցած ու իր համազգային մշակութայր
պար տա կանո ւթեան գի տա կիg կ դարձսձ',
Ակամայ կը խորհիս' ինչո^ւ։
Փարիզի լոյ՝Աը բաշխուած է անհաւա՝
սարօրկն ու անարդարօրկն ՝ փար[ւզ^քէ
նակներու միջել նախ ՝ որոնց մեծամաս*
ն ութիւնը փարիղահայ չեն կարող րոլո՛
բովին ինքզինքնին նկատել : կեդրոնախո յս ումեր զիրենք շուքին կը թողոձ
առանց որ կարենան հասարակ յայտա
րարը գտնել ֆրան ս ա կան մշակոյթի կոք
սային ու իրենց ծննդավայրի

սովորու

թի ւններ ո ւն ։
ատեր ը կը նախընտրեն կամովին չը
մասնակցիլ՝ տյլ վերապրիլ իր^նց ^տի
կին յոյզփրը Փարիզի մկջ՝ անս՛տոյդ
գեվիճակովը վիբաւոր անցորդին ՝ օդն"^
թեան կարօտ ՝ որ վախով կը մօտենք
անծանօթին ։
թնկալող հ ա յ եg ո զո ւթի ւնը

մտեր^

կան դրոշմէ ղոլրկ՝ մտած՚ելակերպրՀ
կեպտի կ փարիղածին Հայն ալ ունի J
երեւոյթին ձ'կջ որոշ պատասիրանամ
ութիւն ։
Ու դիւրաւ չի գտներ գազթակ^' *
սալարկուած մշակութային թկ Ը լ C
յին դետին մը : Կարծես անանց անելէ
դեբանա կան սահմաններ

դոյու՜թ1

նենային։
։
չափազանցես,լ է պատկերը
ք,ր ա կան ո ւթի ւն է թէ 9աԼՂ
Ç
գոյն ումեր ը չեն կրցած V" Լ
ջին իրենց քայլերուն մէջ է k
տատ պատ մը որուն պք֊տք, ուզհր Հ
չիլ հասնելու համար
^աձա
պա տո ւան դանն եր ուն :
1աե
P
թիւններ: Ինչպէս ամէն տեղ:
Փարք,զ ըլլալով սակայ1,Հ յԳ
նե[,էն
ո ւթի ւնը ընծայող երեք *^եծ
օյհեո.՛մին' Լոնտոն ու Նի^Եորքի
ւոԼ,
Երբ ամէն կողմէ, ^հՀննլր ղէմեն ամէն կարգի միջակոլթ1
պի մեծ քաղաք, անսպառ
անձերու պակասը իսկաԱ1^Ա
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«SttZAttÆ
Անթ*յ°րէն
^ունէութէժւ-ը

դժուարացնէ նաեւ
ըլլա՛յ արուեստասէր

ս^րներ՛"-՝
ըւլայ մ1"՚լհ,1՚լնն1՚բո՛
Լ հքսւնարկներու
արհեստավարժ քլն.

ր4աաէ։

հարկ է

Ա֊՚եւ:յնել

կարՒ^Ր"1- բա զժաղան ութլ, ւնը որ լա.
Լ„,հս1“-թեան
մղեր ^է՚֊թական չզո.
„ւթեան պայմաններով-, ՛Նաեւ Հայ ուն
1ք^կայութէնԸ լոատեսո,լական հա.
„„դսւկյ։սկան միջոցներէն ու առաւել տր.
Լրա-թթբ
ղանոնք լաւ զորեաեելու-,
հանուր անտեղեակութիւն մը կը տի.
է

ւ!սւնաւանդ

արուեստի։

կալուածէն

Աք1ւ։ Փարիղ ունի թիպՀ
առանց ուժի
^„վհետեւ առանց կամրի : Առանց
հ ե.
կնկարի։ ո ֊-ոտի առանց ձայնիԱկամայ կը խորհիս՝
հրահանի
մը
կախն կ որ կը պակսի արդեօք իլրացը.
սւսւլու համար
գաղութին' աղուո.
[աթխնը լոյս րաղտրին :

^թ*ԻՍԻ ՀՈԻՐյհ
Լաւ նկարիչներու. հանդիպած եմ որոնք
ձն ղթքը սիրեր : Մանաւանդ վերջին շըրկը5 թգթիքթերը այնքան բանաստեղ
ծէն ձեւաւո րուած : Եր արուեստը կը
Հանդարէ : Ձեն սիրած Մաթիս ի գիծը,
„՛< ալ աճպարարը գոյներու համադրութան : Ատոր փոխարէն, Պոն ար' հակւսՀտկերը Մաթիսի
կը հիանար անոր
գուեստին։ Մ արմ է կար դալ իր ենց թըղ.
խկզութիւնը ուր զիրար կը. փ ա զաքշեն :
փոխելու համար իրենց կարծիքը հակա«.ակորդները պէտք էին տեսնել
զո յդ
Ցուցահանդէսներ ը
իրեն յատկացուած ,
առաջթը Ն[ռ-Ե որք,
անցեալ տարի
եւ
^կրորդը այս դարնան , Փարիզ։
\յիւ - Եորքի յետահայեաց ցուցահանւխը աւելի յստակօրէն կը ցո լացնէր իր
արած հաւատքի ուղին : Տանի չորս հափրէ աւելի դործերով կը ներկայանար
ան սկիզբէն մինչեւ ա մենա վերջին յառա
ջապահ ս տեդծա դործո ւթի ւնն եր ո վ։
Տա
լով անոր մտքին ու ար ո ւես տին փոխակնրպման փուլերը։
Մին չ
երկրորդը
Հքձդգրկէր ոՐոչ ՀյԸ^աեի մը տեւողուսն տուած իր
լաւագո յ*է դործեր ը ։
[լազուրի չ էին այս երկու ցուցահանգէսները ա մէն կեր պո վ , զորս տեսնելէ ետք
if 1ւաբԼլի չզմլսյլիլ այդ ս տեղծարար դա
լարուտ աւիւն ին տուած գործերո ւն , որ
ie ՒՒ ադրեն մեզ զուարթ ու երջանիկ

րւղզրալուր իր արբանեակը։ Լոյս՝ սէր,
փանք կայ ա՛յդ արբանեակին վրայ։
Ւսկ անոնք որ չեն ուզեր հաւա՛տալ —ել
•սնոնց ալ թիլը բարձր է- ցեղին դրո չմին
Գրչութեան մէջ,
Արշհէ Կորըխ[։ զըԿանկարները պէտք էին տ եսն ել ։
հանելու հոն' զծին մէջ պահ ո ւըտած
Աչառութիւն մը։ Շնչող դիծերով դտնըԼա^ մակերեսային ո լմեր : Որքանն իւրաբտու՚կ ար շիլեան ոճով :
Ւնրնո լրոյն գիծ մը, մակերես մը՝ յօ
սնում մը ՛կրնա®յ ցեղային դրոշմ չունոյնն է երամշտո ւթեան մէջ ,
Հոն աչքդ դոց ա՛լ կրնա՛ս դիւրաւ
^մեաղանել յ Մ ինչ նկարը իր խորհուրդը
ալելի երկար օր էն կը պահէ գաղտնի : թաւ
Ա նայիլ, այլ սիրել ա'լ
տեսնելու հա-

Անցորդը որ պիտի պտըտկէր
- թա9րին

Յունիսի

Լո ւվրի թ ան գար անին

շը^_ա~

փողոցներուն եր կա յնքին՝ ցուցատեսնէր առա
ծէն զետեղուած շքեղ որմնաղդեր Հօրիա^է} ստեղծեր» բա ռեր ո վ զարդարուն յ
^{՛Օրինակ բայց իրաւ՝ տարուան ա^^Աոսքրքրականներէն մին էր այս
1 (ոմններուն ետին պիտի

• Յ^Հտնդէսը^ յատկացուած յայտնի նըխեր ո լ օրին ակո ղ տ ա ղան դին :
րւրւսլ կրնայիր զանազան ել տա զանդն
^‘սեճս/րը . Երբեմն միա տեղ • երբեմն
“Հ՝ Երբեմն հանճարն

աւելի

անա-

քան տաղանդը ;
nLr բոէո բովին հաւատք կ' ընծայէր
[՛իանի մը արուեստը ՝ երբ
հասU Îգծագրիչը նախ իր մէջ*,

I “lt“ Տւըլաքրուայք, , <Ւէրիքոյի ,

Հ

^^բխ^աւկռւթիւնները :

Մտ-

Ապշեցու.

*^ա րաար „ / թելս մբ իոա դործ ո ւած Î
2“
Մտնէի կողմէ վեր^ղէ""-ա}Ւ ւ^էնթռրէի
ինքնանկարին
լ,

նա խլխյտր ել :
Հանճ՝արեղ
jjt m
“՚ Լ : Տաղանդն ալ ունի իր կչիռԸ '•
գս ' Հխժեալի դա,ս : Ա եծ արո ւե ս տ ա դէPP

Համեստութեան' ե՛րբ կը խՀՀ հա.լրասար1՚ւ եր -bp"^ -տե’մրա-

Ա

րլբի’ե
գտս

Ճարտարութեան։
թանգաբանտյին ։

էՏոնար-

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԹԼՓՐԷՏ 1ՐՐ,ՆէՍիէ
Անհետացումովն իր վերաg սլկան

դըպ-

րոցը կը կորսնցնէ փ''ա զանգին տիր ա կան
դէմքերէն մին *,
3իսոլնական տարիներուն Պաղէն , Պիub^r > Լը Մ '"‘"լ , Լ-ոթէվ , Փոլիաքովնւ.րոլ կողքին Աանէսիէ կը ներկայանար յիշողո ւթեանը բեմադրաե բնանկարներ ո վ :
Տեսակ մը գերիվեր վերացականութիւն
փնտռելով լոյսին մէջ-. Յատկապէս կրօն
քի մարդ, կարծէք հ ա ւատքը հ եռաց ո ւցած էր զթնքը իրապաշտ րն ո ւթեան պա տկերէն y տալով իրաւախոհ յօրինուածքներ
քնարեր դա՛կան յ
Տտսնեամլ մը տարիներ յետոյ սակայն
այդ պաստառները աւելի մութ գոյներով դուրս եկան ։ J1 ս\կ ութսունական տա
րիներուն Մտնէ սի է
բեմադրեց յեղափո
խական պոռթկումներ՝ աշխարհա՛կալ իշ
խանապետերու գործած չարիքներէն աղդուած ։ Երեւցան պաստ ա ռներո ւն '1բայ
սեւ ու ՛կարմիրներ առաւել բուռն շեշտե
րով ։
Հա զորգա կց ո ւ թի ւեը փնտռող լսատ ես ոզա՚կան միջոցներուն մօտի՝կ արուեստագԷ տ չէր Մ անէսիէ ։ Պ տտկառելի դործ մը
ևբ թողու ւ որմէ տրուեց\ալ անցեալ տար/' Երտն Փտլէի մէջ գեղեցի՛կ յետահայ
եաց g ո ւց ա հ անդէ ս մ\ը ։
Արուեստի պատմութեան մէջ մնայուն
արմէք՝ որ հետզհետէ պէտք է գտնէ իր
յատ ո ւկ տ'եղը :

ՑՒԻՐԻԽ' /ՒԸ^ԵԻ
Հապճեպ ակնարկ : Վ՛երստին տեսնել
Նտպիներոլ g ո ւց ա հ անգէսը երբ Տիպխ
իս է ետք Փետրիդ մամանէ Սեպտեմբերին։
Պ ոնար , Մ որիս Տընի , Ջ> ելիքս Վալօթօն ,
Վիւ֊յար ։ h մրա կին մէջ կան մեծ նկարիչ
ներ յ Մ տսամբ անտ ես ո լ՛ած : Արուեստ՛ի
պատմութիւնը երբեմն անարդար է։ Շուէայի'կ
հաշիւներէ իս՛կ կրնայ տարուիլ։
թարերախտաբար վերջնական բնռյթ չու
նին իր վճիռները։ (Էտմանակով կ}ամրա
պնդէ իր իրաւունքը ինքնատիպ տ՛աղան
դը ։ (Էընեւ ալ սարրած էր իր ամրան ցու
ցահանդէսը
զայն յատ՛կացնելով սքանտինաւեան ար՛դի
արուեստին։
Չկրցայ
տեսնել։ Մընել տյն փոքր քաղաքակիրթ
քաղաքն է որ չես կրնայ չսիրնլ :• Ունի մեծ
քաղաքին բոլոր կարելիոլթիւնները
առ՚անց ունենա լու անպատեհ ո ւթի ւնն երը ։
Աղատ >կը շնչես ։ Լիճը իր բազմազան գու
նտ ւոր ո ւմներ ով
օրուան ընթացքին : Եր
կինքը նոյնպէս :
թուլութեան մղող մթնոլորտ
մը
որ
պէտք չէ մեղք նկատել ։ Ե որսնg ո ւցեր է
սակայն վաթսունական տարիներու bp
եռուղեռը ։ Հ՛անդարտեր է քաղաքը յ

Տըկտյի արձանիկները։
(Էընեւի մօտիկ ճիանատա հիմնարկը ի
Մարթինեի : ^ուտ հրաշք։ կախարդուած
կը մնաս մունջ անոնց
դիմաց ։ Է*րենց
մարդկային շունչո\վ է որ րեզ կը հԺայեն ։ Տըկտ կը փոխադրէ քեզ աշխարհ մը
ուր ամէն ինչ իրաւ եւ շարմուն կը թուի
մի ան գա մայն յ Երապա շտ
պէտք էր ըն
դունի լ զինքը իր իսկ համոզումով։ թայց
թո՛ զ ներուի' վերացական է դարձեալ այս
արուեստը ինծի
համար։ թնա կան
թէ
վերացա՛կան։ ինչպէս քէամպբանթի մը
ինքնան՚կա ր ը 5
Այս աննման արձանիկներուն ցուցա
հանդէսը լրաց ո ւ ց եր են ջըաներկ y դծադըրութիւն y իւղաներկ պաս տ ա ռներ ով : Ա֊
հ\ա՛ ա՛պացոյցը Տըէայի հ ո գեղէն արուես
տին ։

^^ՀնՐՀՒՐՏքւԻԹւՀ՚Հև
ՈՒՂԻՈՎ.
Եթէ կրաղիւս մը էարելի ըլլար պատ
րա՛ստել Փարիզի հայ գաղութին ընկերա
յին պար իսպը զօր՛ացնող } րենաղատ ո ւ.
թեան մետ՛աղով պէտք էր շաղախել զա յն յ
կարելի չափով լոյծ եւ կա՛կուղ մնալ որպէսզի խաոնուբդը կրաքարի չվերածուի : թէ ո'չ՝ այրելով կիր կը դառնայ յ Անօգուտ ։
'թննադատութիւնը չը/ / ա / ո վ անմեղ թէ
ազնուական սեռ։ Հեռու վիպականէն • մօտիկը ստուգաբանող
մաթեմատիկ տրա
մաբանութեան՝ քաջա րթուն պէտք է ըլ
լալ ազատելու համար խօսքն
ու գրիչը
՛անոր ս՛առեցնող դրոշմէն : Արհ եստավարմ
զննող միտք, գիտակից նիւթին' որ զա
նազանել դիտէ երկրորդա՛կանը ամենա
կար եւո րէն' զերծ կանխակալ կարծիքէ ,

ԱՐՈՒԵՍՏ*

մօտենալով անոր բազմազան անկիւններո վ եւ ոչ ր ո սլէ՝ական տ պա ւոր ո ւթ ե ա մբ ։
Այս մէկը ում՜ սլիտի ներարկէր հայ դազութներու ընկերս/յին կեանքին : Մշտկոյթ ել արուեստ սերտօր՚էն շղթայո ւած
կալո ւածներ ըլլալո\վ ։
Որպէսղի իր ձայնը լսելի դարձնէ' Փա
րիզ կը կար՛օտի պահպանիչ գօտիի մը քըննադատութեան ուղի ո վ-. Յայ տնի է
մամուլին գերը î
Եթէ հայ մտաւոր ականը ուզէ զոհել իր
J-ամանակէն այդ J-լատ
աշխատանքին,
զգալի օր՛էն կրնա՛յ լեցնել պարապը ։
Լոյս քաղաքը կՀարմէ ղո հ ո զո ւթի ւնը ։

ՊՈԼԻՍ'
'Ævsijmï ս.իս.*նգապ^տ
Հազա՛ր փարսախ, մղոն կը կտրեն գալ
վեր՛ագտնելու իրենց դեղեց իկ ծննդավայ
րը î Այգ է կ'երեւի բնականը յ, թմ պարա
գաս տա՛ր բեր է ;
3 ի շողս ւթեան ս մէջ քանդա՛կուած
կը
մնան Պ ո լս էն' դպր ոց ս , ընկերներս , Գն ալըն , եր՛կու դեբեղման ատոլն՛երը'
Ա կիւտար եւ Շի շլի y ուր մեծ-մայրերս են թաղ
ուած, մեծ-հայրերս չեն ունեցած գերեզ
ման եւ խս տ ա շո ւն չ Պ ատրիւսր քար անը : Այ
ցելած էի
-ին , հ՛ա՛մբ ո ւր ելո լ ձեռքը
իյ՚ա՚չատո ւր եան Պատրիարքին' որ մեղ պըսակած էր : Աշխա՛ր հաբա ր Հեարե՚կ^
մը
իբրեւ յիշատա՛կ մութ կարմիր կափարիչով ՈԼ- ս՛եւ պա տեր ո ւն վերել
Այվազո վս կին եր յ. Մ աքէս չէին հեռաց՛ած :
Մնացեալ յի շա տա՛կն եր ս իրարմէ տխուր

Է1’ն ՛•
Ջանացած եմ մոռնալ։, Ե Լ- յաջողա՛ծ։
^Անցեալ ամիս , տխուր դրդապա՚տճառաւ ո ւղե ւոր ո ւթի ւն Պոլիս չորս օրով ։
Երր Պատրիարքարան այցելեցի դարձ
եալ , ամ էն ինչ տ\արբեր երեւցաւ : Ա' յգ
օր' յ՜ողովուրգ ալ կար ։ Աւելի խօսուն , աւեփ զուարթադէմ ,
չթՎ՚չ
մթնոլորտ ։
Հթեղեցկացեր էր Պատրիարքարանն խս կ
Հիաղութր կ՚ապրէր առանց բարդոյթի։
Ջարմանա լին'
պոլսահայ դարձեր էին
պոլսաբնա՝1լներ ը : *թա ղո լթը իր նոր երի
տասարդ զօրքը գաւառէն էր
հաւաքեր :
Պահպանուած Պոլսոյ դարաւոր սովորութիւնները ։ Եենսարար աւիւն էր սրս կո ւե ր
ընկերային հիւսքին։, Յաջողութիւն» այո1 •
բայց թնչպէս ։ Որոնց միջամտութեամբ :
Լ^՞լբ էբ » որուն ձեռքին մէջ բարե բախտ ո ւթեան բանալին ։ ինչ որ կար ելի էր
Պոլիս , թնչու կարելի չէր Փարիզ ։ Գիպուածո®վ հանդիպեց այ արդեօք արեւոտ
այդ օրուան։ Հաւատ՛ացի սակայն այգ
օր Պոլսոյ աւանդապաշտ ո դ[՚1։1յ : ԱՀ ա1
հարցումիս պատասխանը։

ԱԼՓՐԷՏ ՊՐԷ*նՏԷԼ
Պէթհովէնի նուիրուած մենահամերգ
մը ՈԸ ապաց ո յցը բերաւ Պրէնտէլի բծախըն դր ո ւթեան , իբրեւ անոր հաւատց եալ
մե1լնաբանը :
Այդ գիշեր երեք սօնաթներ։
Պրէնտէլի ձայնա պնա՚կներն ալ որ քսա
նիցս լեց ո լցա՛ծ է նոյն գործերով նուազ
խօսուն չեն այդ ուղղութեամբ։
Պէթհովէնի
ամբողջա՛կան գո՛րծը գա շնա՚կի համար որ ան կու տայ պա՛ր բեբա
բար քանի մը տա ր իներու ընթացքին , վե
րաքննութեան ենթարկելով իր երամշտական տ եսիլքը : թի ւր եղացնելո վ իր զանա
զան մե կն աբանո ւթի ւնները : Մ ենք ո ւն կբն
դիբներս ՛ալ տարբեր բեւեռնե րէ պիտի
գնահատենք զանոնք' փրկելով գործերը
սեղմ ուած
դա ս՚ա՚կան ո ւթ ենէ մը։ Պրէնաէլ վախն ունի անշարմ մնալո լ յ Վա թ.
սունամեայ , իր սերունդին լաւագո՛յն ար
ուեստագէտներէն մին, իր անթերի ստեղ
նս/չարային նուագին կը միացնէ անմար
հետաքրքրութիւնը մշակոլած մտքին • ^ու.
նաւոր կիզանուտ տեսիլքներով։ \յոյն սէ
րով ո լ հ՛ա սկա ց ո ղո ւթե ամբ կը մօտենայ
ամբսղջ դասական եր ամշտ ո ւթեան'
դհ1րա ցնելսվ հաղորդակցութիւնը ունկնդրին
հետ։ Ո՛չ մէկ տափ՛ակութիւն, տյլ սուր
անհատականութիւն յ Jj ի ս տ յստակ նա
խադա՛ս ո ւթի ւններ'
զգա՛յուն ,
խօսուն ,
համոզիչ շեշտով տրուած յ. Հոգիները ազ
նուացնող միտքը լուսաւորող նուագ։

Ժ*ՈՐԺ* էՒՈ*ՆէՐ
Երեսուն տարուան մտերմութիւն մը առիթԸ Vըեեայէ ն կար չո ւթե ան ներքին ծալ
քերուն մասին րաղցրտբարոյ խորհրդա
ծել իր հետ գրեթէ ամէն օր : Հինղ-վեց'
տյցե յութեան իր անփոփոխ մամը։
Օրերս
ութս ունամեայ'
Ջուիցերացի
հօրմէ, Լեհ' մօրմէ , բո լոբովին Ֆրանսա

Կիրակի, Սեպտէմրհր 12, 1993 , էջ 3
ցի կը նկատէ ի^րզխեքը 3*որմ Ո*"նէր : \մ ըն՚ած է Փարիզ ։
Մանթէնիա , Տավիտ , Շ ա՛րտ էն 1 Մէրհքօ , Մոնտրի՚ան , քիօթքոյի սիրահար , դիտէ
պատեանին մէջ պահել սուր խօսքը*. Լայ
նախոհ, համեստ' համարձակ է երբ նիւթը *եկարչսւ-թեան շսպ՚ջ կը դառնայ :
Ղ*իտէ որ կը սիր՛եմ վերացա՛կան դսլրոորոշ ն՛կարիչներ • հրահրելու համար
երկխօսութիւնը կշռա՛ւոր շեշտով մը կ}ըսէ.
^Երեւակայէ1 որ ճեր մ ա կ-դեդփն դոյն եր
առնեմ'
նախ զետեղեմ ղանոնք զդաg ական կերպով առանց ձեւա ւոր ման պա ստ ու
ռին վրայ իբրեւ մ՛ակերեսային ումեր յ. Վա
յս/կեցնել տամ երկո՛ւ ՛արատները , ստեղ
ծել ով յօր ին ո ւածք մը որ աչքդ ու միտքդ
գոհացնէ։ *Լ,ոյն չափերը գործածելով ներ
կայացնեմ յետոյ ճերմակ
ծածկոցի մը
վրայ դեղին լեմոնս?»։ Տարբերութիւնը։
Եախեալ գծի,
գոյնի,
ծաւալային ումերէն ներկայ'
չէ® կարելի
երե ւակայել մտքո վ' ձեւով մը կերպարանափոխ
ուած դիտողին կո՛ղմէ մա կեր ես մը որ չէ
տրուած բոլոբովին նկարիչին տ՛եսիլքո‘Լը : 3 անձնո լած դիտ՛ողին եր ե ւա կայութեան ։ Այլ խօսքով իիոնէր
ԸԱել ո լզէր
կա՛րծէք թէ իր վրձինած լեմոնն ալ նըւձազ \վերաց՚ա՝կան պէտք չէ նկատուի քան
արատը։ 3ոյց տալ չըլլալով նպատ՛ակը
խոր՛հրդածել միայն ներկայ մա՛կերեսային
ղօրո ւթիւննեբո՛ւն դիմաg ' գտն ելո ւ իմա ստը p Ubp՛ա՛ծ եմ իր արո ւեստը առա՚ջվն ի ս կ
տեսած նկարէս ♦ <Մ]աղի սեղանը?»' կանաչորա կ-մանիշա կադոյն գծիկներ ո •Լ: Այդ
օրէն ի վեր կը պաշտպան եմ իր նկա ր չո ւթիւնը։ Երբ ութսունամեայ է նկարիչը,
հետզհետէ աւելի պատա՛սխանատու ծր՛ա
գրի կը վերածուի յետահայեաց ցուցա
հանդէսը յ Եը խո ւսափիմ ընդհանրա պէ ս յ
Ոայց որքան սխալած պիտի ըլլայ ի փոքր
քաղաքի մը փափաքին ընդառաջ չերթալով՝. 'Lbü'b
տիկ' փառատենչ J1 սուար ,
հազիւ քսան հա՛զար բնակիչներով, որ bp
ստ ներկայանալի մշակոյթի տան մէջ
զգլթիչ նկարահանդէս մը սա ր քած էր
(իոն էրի յ թանգարանային հանգամանք ա՛
ռած էին այգ դիտակից մերձեցումները
նկարիչին զանա՛զան շրջանները ել նիւթեԸԸ եկատի առնելով կա տ ար ո ւած :
Նկ ուած շոէ֊ր^ յիսուն դործեր\ը բարձր
ճա շա կով զետեղուած ստուար հինդ ս ըրահներու երկայնքին *, Աոնէրի նկարչու
թիւնը անցած է
գերիրապաշտ շրջանէ
մը, կե դր ոն ան ալո ւ համար ակնյայտօրէն
իրերու եւ մարդոց փոխյարաբերո/ թե ան
տա րած ո ւթեան ընդմէջէն *,
fff ոբանար դա պ՛ա շտ դպրոցն ալ ունեցած
է իր ազդեցութիւնը որոշ շրջա*եի մը ըն
թացքին ։ *(յկարին յատա՛կագիծը յստակօ
րէն պա տր ա ս տ ո ւած , չափերը ո ր ո շո ւած ,
նկարը ամբո ղջո ւթեանը մէջ տե սն ո ւ ած
է ներքնասլէս , լո ւս ա ւոր ո ւած'
առաջին
վրձինի
զարկէն առաջ : Որքան ալ վե.
րափ ո խո ւի ընթացքին իր այդ ս՛կզբնական
տեսիլքը , պ՛աստառը վերջս/g ած նկատ ուելու համար ՛անպայման պէտք է համապա
տասխանէ առաջին ցանկութեան , թէ ոչ
չուզեր ա ւա րտել : Ե րբեմն եր՛կար կը տե
ւէ յղումի շրջանը։ Ամիսներ» երբեմն շա
բաթներ։ Յետոյ արադ կ'ընթանայ։ Sbրապետող դոյներն են' կարմիրը, դեղի
նը, ճ՛երմակը, կանաչն ու մոխրագոյնը իրենց երանգներով ։ Տադնապի շրջան չէ
ճան չց ած իր արուեստ ը ու քան՛ի մը ընկ եր
նէ րով , ինչպէ ս' 3*անօ , Հէօժպլօ ,
թաչ
'Տոլաթ' Հնոր ո լմեր ու?» հոսանքը հիմնելէ
ետք, Ո*ոնէր կր շարունակէ նոյն կորովի
թափով նկարել քաղաքը, կինը, կեր
պասներու դէզերը, ծո •Լբ ո լ նա խասի ր ած
իր նա թիւր մորթը։
ՈւՀփ քսանի շուրջ գործեր զանազան
թան զար անն ե ր ու մէջ։ Ընդհանուր գոր
ծը պէտք է հաշուէ մօտ երեք հազար
պաստառներ ։ Որ ո ւն երկու եր ր ոբդին հետ
քը ունէնք յ
փա մանա կին դէ® մ է այս դասա՛կան ա րուեստր ։ Չեմ կարծեր • Սկսա՛ծ է հետաքըրքրե/ նաեւ երիտասարդ նկարիչները :
Եւ֊ ինչո®ւ կարելի չը լլայ թա րդմանել
/ կանը'
ւոր ուս լ r
նի։

աՒԱԳԱՍՏԱ*ԵԱԻԸ
Արձա՛կուրդի վերջին օրը *,
Ե րկինքը կա պոյտ , օդը պաղ ։
Ուխտագնացութեան նման է
սակա քն
ամէն տարի , լողալ մինչեւ եռակայմ առա
գաստանաւը ճերմակ որ խարսխուած կը
մնայ պարապ , նոյն տեղը*
Ո®բունն է • չես դիտեր յ
Եօթանասունի սեմին,
անհ՛ամբեր
ես
գիտնալո ւ թէ պիտի կարենա® ս թռչիէ տալ

Fonds A.R.A.M

« 8 ԱՈ-ԱՋ

Էջ 4, Կիրակի, Սեպտեմբեր 13, 1993

(Շար. Ա. էջէս)
բացուփ Զ<ար եանի «Երեք Եբդեր?} ու. ժ'է կ
պատուածով՝ որ բառամաս զխորհուրդ?}
մԸն է (^ 73 - 81) , իսկական բնարւս
խտդ մը խորքին ժէջ՝ այնպէս ինչպէս
են Մ եթ-երլինբի ՝ Պդոտ՚ելփ ՝ *քյաղար եանցի y
խորհրդապաշտ խա տր ոնի երկերուն մեծ
մասը։ Նոյն խիւին մէջ Օշական կը շա
րունակէ ոլ
ժչ աւարտ է
՛Շիր վանզադ էի
նո ւիր ո լած իր ա շխատուխիւնը (էջ 9օ —
100) : Ջորրորդ խիլին մէջ յարեան նըշմար մը ունի
զՀայ խատրոն?}ի մասին՝
0* Ուայլտի «Աալոմէին?} րեմաղրուխեան
առխիւ î Հինգերորդ խիլին մէջ յարեան
վերոյիշեալ «խորհ ո ւրդ?}ին երկրորդ մասը
կը հ րատարա կէ (էջ 141 - 149) : Սա
խւումէն
Ijlll ր k լփ է յան՛դիԼ ծզբակացոլխեան մը» խէ' Զար եան , թէ՛ Օշա կ ան y
ամէն մէկը տարբեր ձեւով՝ հանդէսին
խատերական բննադատներն են y րայց
նոյն ատեն երկուքն աչ խատերական զըրուխիւններ կը յօրինեն ։■ Ուստխ նոյնիսկ
եխէ ամրողջ հանդէսը դմուար ըԼԼաJ նըկատել խատրոնին նուիրո ւած հրատարակուխիւն մը՝ անվիճելի է սակայն սեռին
յատ կացուած բաժ՜նին ՛կար եւոր ո ւխի ւնը :•

Թատրոնի տագնապը
1921 — 2ճ—ին խատբոնի տագնապը հայ
կական տադնապ մըն է ,
կը յարասեմ
Զարեանի մէկ յայտարար ո ւխի ւնը ( 1T ) յ
ել պայմանաւոր է աղէտով։ Այս հաստա
տումը սլարղելու համար կը մեկնի՛մ Զա րեանի զխատրոն^ը վճռական
նշմարէն։
Ան շուշտ Զա րեանի վերլուծումներն ու
խատ երական ըմբոն ումը տարածելի չեն
մինչեւ Q շականի կիր ար կո ւմները y որոնց
մէ միա յն «1/ ո ր Պ սակը??ը զՈարձ բավանք?}ի
առաջին խ[,լ-ի
հ բա տ արակուխեան օրե
րուն (Յունուար) կը րեմադրուէր Պոլիս
եւ որուն հակաղդեցուխիւն է նոյն Զա[*—
եանին նամակը Qշականին յ
Այս նամակին մէջ Զարեան կը դրէ y որ
«Նոր Պ սա՝կը?}ով «Հ իմը դրիր Պ ոլսահայ
խատրոնին որը մինչեւ հիմա դոյուխիւն
չունէր։ Աակայն հ՝արցը դրա մէջ չէ •••

մրափող խռչո ւնները երբ բաւական մը
մօտ ենա՝ս ն ա ւո ւն յ
Ու երեբ քառորդ մամո Սան ընխացքին՝
մինակ լիճին մէջ՝ պիտի տողանց են սրար.
ուան դէպբերը յ խառնիխուռն ։ ԱՀնձսՀյն :
Անհ րապո յր '.Անխզելի միօրինա կո ւխ եամբ :
Անյաջող տարուան հաշուեկշիռով։
Անցնող ամկն վայրկեան ապացոյցը բե
րելով նաեւ մամանա կին անյեղլի ընխացեւ գործած անխնայ աւերին' մարմ
նոյդ վրայ ։
Զդալիօրէն բազուկներդ ՝ մկաններդ՝ ջի
ղերդ՝ շնչառուխիւնդ նոյնը չեն։ Եխէ աներկբայ ջուրն ես իջած' կ՚ելլես լիճէն
անխուսափելի կարօտովը անցնող տար
ուան ։ Անյաջող իսկ տարուան : 3ուսարեկ >
Կոր un ւած ուժերուդ յաջաղկոտ :
Ս^նկշտօրէն կը յանդիմանես ինքզինքդ'
համոզուիլ ջանալով յանդդնուխեամր խէ
դէխ միտքդ ցոլբ մ'իսկ չէ կորսնցոլցած
իր պայծառատեսուխենէն։
J1 զուր։ Յանկարծ մահագուշակ րոպէ
ներ կու դան րնձառիւծի ճկոլնուխեամբ
կրծել հոգիդ։ Յայց դո՛ւն արդէն պահ
մը ամպին ետին պահուըտած արեւին ես
յանձնած խրԼո/ծ մարմինդ մսկոտ՝ որ
պիտի դայ տաքցնել մո րխդ »
Աղեհամբեր կը սպասես կենսալից ճառադայխն եր ո ւն ։
Վերջին օրդ արձա կո ւր դի :
Հեռուներէն պիտի դայ յաջորդը» եխէ
Գա'մ *'
Պիտի դտնե^ ս ճերմակ առագաստանաւդ
նոյն տեղը խարսխած։
Վերջացալ դադարը ։
Լճա փ էն ակեարկ մը եւս խռչո ւմնեբուդ :
ՄՒշ տ ներկա յ յ Անշարժ :
Մխա՛փն ել սկսաւ յ Ա* տնել տուն ։
Պայուսակը նոյնբան ծանր է վերա՛դար
ձի ճամրուն վրայ : 'Ի իչ մ'ալ աւելի յ Լիր
բերն ալ չեն կարդացուած :
Պաշար ձմեռուձան :

Գ- Հ.
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Հարցը դրա կան սեռի մասին է , ինձ հա
մար կարեւոր ու մեծ հարց?} (18) : Օշակա
նի կարեւոր պէտբին բով դնենբ այս կա
րեւոր հարցն ալ՝ նոյնը։ Նամակը ատով
չի զբաղիր՝ գոնէ ուղղակիօրէն ՝ սակայն
տեղ մը արուեստն ու աղէտը՝ խերեւս
արադ կերպով՝ կը
կամարէ իրարու»
«Արդի մտաւորական սերունդի առջեւ մի
Ս սկալի խնդիր է դրուած ՝ կամ ստեզծագործել՝ ի յտյտ բերելով ազգային ար
ժէքներով համակուած անհատ ա կանու
խին ՝ կամ մեռնիլ ազգի
ֆիղիբական
ոչնչացումին աւելցնելով եւ հոգեկան n—
չբնչաց ո ւմը :
Ան ո լրանաչի փաստ է որ
հայ ա՛զդը իր տառապանբների երեբ քա
ռորդը պարտ է իր միջակ՝ անհրապոյր
ու անհանճար մտաւորականո ւխեան ՝ որը
երբեբ՝ ոչ մէկ բարոյական արժէքներով
նրան չէ հարստացրել՝ ոչ մի աշխարհայեացբ նրան չէ տուել եւ նրա հոդին չէ
խափանց ել եւ չէ հասկացել յ ^տզուխա/ին մտայնուխիւնը մեզ համար մահ եզած է ՝ որովհետեւ նա մասնաւորած է ՝
ել մասնաւորի
մէջ ամբո ղջո ւխի ւնը չէ
տեսած : Այդ արուեստը եւ գլխաւորապէս
խատրոնը այն հտմայնատրոփ Unanime
դործողո ւխիւնն է' որ տեղի է ունենում
հոգիների խորբերում ՝ որ պարզում է
ամրողջական տեսիլքի բար դո լխի ւնը ՝ ու
որոնում անյայտի մէջ կորած կար ելիու
թեանց նոր ճամբաները։ Արուեստ ը երբեբ
սովորական ՝ մակերեսային եւ մակաբոյծ
իրական ո ւխի ւնը չէ' ուր անցնում է արտաբին խազ բ ՝
տ ա ղտ՚կալից
լին ելո ւխեան յ Ն/» ա նպատակն է արտայայտել
մար դկայԹ < ո դի ի խորունկ գա զանիքն ե—
րը՝ որոնբ մնում են խադնուած ձեւերի
եւ խօսբերի ժ՜անգոտա՛ծ միակերպ ո ւխեան
տակ։ Ու խատրոնը՝ իբրեւ համադրուPb- // բոԼոբ արուեստների ՝ գերա զանց օ—
րէն անյայտն է ՝ իտ էացած կենցաղը
հ իւս ո ւած կարելիի եւ ի րա կանի նշանա
բան մօխիւներով?} (19) î Այս երկ ար mբերումը շահեկան է նախ անով՝ որ հոն
Զարեան խնդրական կը դարձնէ այն ինչ
որ Օշական խնդրական կը դարձնէր Հյ ի րվանզադէի առխիւ՝ այսինքն' իրապաշտ
խատրոն ը ՝ խատ եր ա կան գործո ղո ւխի ւնը
եւ խատրոնը
ամբողջովին փոխա դրելով
հոգիներուն ներսը : Ապա' Զարեան առաջ
կը բաշէ ամրողջուխեան գաղափարը՝ երբ
կը՝ խօսի զամբողջա՛կան տեսիլբէն?}՝ կամ
հտմայնատրոփ դործո ղո ւխենէն ո՛ր տեղ
մը առընչուելու է խատրոնի համա դրա
կան եզրին հետ ։ Վերջա պէ ս' հա տ ո ւածի
մուտքի տողերուն մէջ՝ պախարակուած է
հայմտաւորականուխիւնը՝ իր դազուխա—
յին այսինքն' հատ ո ւածային մտայն ուխեան հ ամա ր որ զմասնաւորի մէջ ամբող
ջս ւխի ւնը չէ տեսածդ եւ մասնաւորին յե
նելով զազգի ֆիղիբական ո չնչաg ո ւմին?}
փ աւելցնէ զհոգեկան ոչնչացումը?} ։ Ար
ուեստը ՝ եւ պա տ ահ ական չէ որ Զար եան
ալ-ելցնէ զեւ դլխա ւոր ա պէ ս խատրոնը?} ՝
յ արաբերս ւխի լն մը ունի այս ոչնչացման
հետ ՝ ճիշդ \ան որ համար որ ամբողջս ւխեան զանցառումով եւ մասնաւորի յաղխանա կով արուեստը ինբ կը դաոնայ անկաքելի) Ուստի պարզելով, ստորագեեէով Զարեւանի մտաեումը կրնանք ըսել,
որ թանւորոնը վտանգուած է սւմրողջու^
p-եան ոչնչացաւմէն ; Հարկ կաԲյ մե1լԱարանելու ամբողջութեան ոչնչացումը աղէտի տրամաբանութեան, ուր ենր։
Ձ.արեանի միւս նշմարը թատրոնի տաւլնասլը աւելի յստակօրէն կր բացայայտէ :
՜եախ Զ՛արեան կը մեկնի հայ կեանրի այս
շրջանէն որ լեցուն է <$անկումներով ել
յո ւսաթաբո ւթի ւններ ութ : Կը թելադրէ
որ նման շրջանի մը մէջ հ,մեե ճիգի ու մեծ
հւնւատբի պէտբ ունինբ ՝ որպէսզի լուծը
տանենբ ու երաղր վերտկենդանացնենբ?}
{ուրեմն մահ մը կայ) î Հայ ժողովուր
դը յոգնած այլեւս «լրադրող բաղաբագէտներից՝?} իր աչբերը կը դարձնէ դէպի
զնոր կարելի ո ւխի ւններ կերտող արուես
տագէտները?? (20) 3 «Ու. խատրոնը իբրեւ
համադրուխիւն բոլոր արուեստներ ի լո
մէն էն մօտն է ժողովուրդին ։ Ա օտ է որովհետեւ այնտեղ է որ նա կարողանում
է մոռանալ իր ամէնօրեայ ու փոբրոդի
պայբարը — ցեխերի մէջ ոլորուս ղ օձերի
այս խաղը՝ (այնտեղ է նա փնտռում հ ոգե
ղինացած իր մտապատկերը եւ այն խաբնախաբուր գծաւոր ումները որոնբ գոր
ծում են իր
ենխա դի տա կց ո ւխեան մէջ :
խատրոնը լինելով բանա ստ եղծա կան տմենարարձր արտայայտութիւնը, սլէտը է
լինի ցեղի սրտի ամենաձտե-ու՚կ լարերի
հոյակապ թրթռացումը ուր երգը [սօսը է
ու խօսքը պար, ուր կեանքը լուսաւոր
խորհ րգաեո ւթիւն է ու համատրոլի (21)
դործողուխիւն?} (նոյն) յ Ինչ ոը տեսանբ
0շականին ուղղուած նամակին մէջ ՝ կը
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յայանուի այստեղ ՝ալ՝ այս անդամ անմիջա կան կերպով : խատրոնը իբրեւ ար
ուեստներու համադրո ւխի ւե ՝ խէեւ նոյն
ա տ են զբանաստեղծա կան տմե նաբար ձր
ար տ այայաո ւխի ւնը?} ՝ փառերնչոլի «ցեղի
սրտի?}ն հետ ՝ ասոր ն երբին կեանբին ոը
արդէն ինքնին զհամատրոփ գործողու—
խիլն?? է։ խատրոնը համադրուխիւն մը
զեդի սրտի ամբո ղջո ւխեան լծաըկուած ՝
վեր ա կեն դանացնող անո՛ր երագը >
Զի բաւեր որ խատրոն ըԼայ , հարկ է որ
ըյյա՛յ տարբեր ՝ ինքնուրոյն» զԻնբնատիպ
խատբոն չունեցող ժողովուրդները դիմա—
դըե՜ից եւ ստեղծադործա կան խափից զուրկ
են յ 'Ո ա դաբա կան ստրուկ լինելուց աւելի
վատ է ուրիլների մշակոյխի ստրուկը լի
նել ու խորտակել իր հոգին մակաբոյծ
ձեւերի ու գա դափարների տակ^ ։ Ասիկա
խարդմանո ւխիւնն
է զՈարձրավանբ?}ի
չոր՝րորդ առաջադրուխեան ։
«Եկող սե
րունդին դործը վերագտնել հայ խորբին
հայ ոճը??* իսկական խատրոնը ցեղի սըրտին ի սպաս րցալով համա տրոփ խրխըռացումն է այդ ցեղի իւրայա տժլո ւխի ւններուն յ Իբրեւ [այդ' փաստն է սյյդ ցեղի
ստեղծագործական խափին յ Սւրեմն' ինք
նատիպ խատրոնը յայտնաբար է ստեղծ
ման ու
Գեր ո ւթե ան զանցումին ։ Հաս—
կընալ[, է թէ խնչ ո^ւ հանդէսը կ^ուղէ ըստեղծել զհասարակաց դետինը ուր իրար
գտնեն հայուխեան ոգեւոր ուժերը?} • ըստեղծուելիբ հասարա՛կաց դետինը էապէս
խատերական է՝ ոչ միայն անոր համար
որ հասարակական բնոյխի է՝ այլեւ անոր
համար որ
ուժական ամբողջութիւն մը
!լ ենխադրէ :
Իսկ 1921 — 1922—խե Պոլիս ինքնատիպ
խատրոն մը ի^նչ կարելիուխիւններ ու ն/,։
Պո լիսը ո՛չ
» Ա» Ե՝ գարու Ախէնքն է՝
ոչ էլի ղա պէխեան շրջանի Լոնտ ոնը ՝ ոչ ալ
Ժի » դաբու երկրորդ կէսի Փարիզը։ Զար~~
եան ՝
ինչպէս 0 շա կան յետագային ՝ չի
դադրի ր նշելէ հ ա Սար ա կո ւխեան ՝ դերա
սաններուն ՝
եղած ներկայացումներուն
միջակ մակարդակը։ Այսուհանդերձ Զար
եան իր նշմարը 1լ աւարտէ սապէս» զՊիտի

(1) — Համապատկեր Արեւմտահայ Դը..
րականռւթեան Հատոր ժ. , Անթ իլիաս
1982, էջ 291 — 292 : Հատորը գրուած է
1944—ին : Այս հատորին յղումները ասկէ
անդին կ՜ըլլան Հ ժ* • կրճատագրով :
(2) — Երեք թ-ատրեաիաղեր , Նոր Պսա..
կը , Կնքահայրը հլ Աքլորամարտը , հրատՀամազգայինի Սան ~ Ֆրանսիսքոյի մաս..
նաճիւղին. կազմեց եւ նախարանը գրեց
Վ • Օշական , Սան .. Ֆբանսիսքօ , 1990 ,
876 էջ : Թատեբաիազեբէն սաւաջ , իբրեւ
ներածական տրուած է "Օշական Թատե
րագիրը" գլուխը, արտատպուած Հժհատորէն : Դժբախտացար արտատպումը
անխնամ է եւ վրիպակները կը վխտան:
Նոյն անխնամութ֊իւնը կը գտնենք թնագրին
մէջ , ստէպ „ ստէպ , ուր կը պակսին պա
րոյկները , շեշտերը, երկարները: Այս
պատկաոելի հատորը քիչ մը արուեստա
կան կերպով հաստկեկ եղած է տպագրա
կան "հնարքներով". ոչ միայն պարապ
էջերու առատութիւն, այլեւ նիհար, շատ
նիհար տպագիր սիւնակներ մեծադիր էջերու վրայ : Այսքան ճերմակութիւն ան
տեղի է, աւելորդ չափով կը ծանրացնէ
գիրք մը, որ ատով իսկ չկ ծաոայեր իր
նպատակին : Չեմ գիտեր ո՞ր թեմադիրը ,
ո՞ր դերասանը հաստափոր նման հատոր
պիտի կարենայ գործածել, երր ուզէ թատերախաղերէն մէկը կամ միւսը բեմադ
րել :
(3) - Հժ- 257:
(4) - Տե'ս Երեք Թատերախաղեր , էջ 11 :
(5) — 100—ամեակի հրատարակութեան

«Դնարախազեր» հատորը կը խմրէ միա
րարներէն «Ոսկի Ուոնակը>>։ «Այն օրե
րուն» , «Աստուծոյ շունչով» , որոնց աւել
ցուած է «Սասունցի Դաւիթը» .
(6) _ Երուսաղէմ, 1947:
(7) - Ընդարձակ Տարեցոյց, 1925, էջ
252 — 296: Խմբագիրը, |ծ>. Ագատե աճ նօ

թով մը կը նշէ, որ ձեոքին տակ ունի
«սեւագրութիւն» մը որ «Պր. 3. Օշական
պիտի կատարելագործէր բեմին համար» ,
եւ թէ «մեգ տրամադրած է իրեն աշա
կերտներէն մէկը» (էջ 254) :
(8) - Եթէ չեմ սխալիր’
«Աքիլլէսի
կրունկը», «Աւելի անդին», «Դաոասուն
տարի վերջ» ,

«HARATCH» — 83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

չուզէ!. նռւել
^վստահոլալն
գէպք, հայ թատրոնը,
նԼ1
ուեստագէտների

ումէ
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ղավ,արնեը, եռանգ , եր^ՀJ
կարելյ, պ/,տ/, թնք,, „չ շայո

,

գայ ում, ստեղծել վսկական հա
նը բարձրագոյն արտայա
դայ1,ն ոճվ եւ հանճարէ Բս,^
ս/,ն ուր/,շ անգամ» (22) .

r

'f"'-

ոտեղեումը ,խաստօրէն ունք,
նայ/,ն» հանգամանք
ճթգ 1այն
պէս հանգէոը կը ձգտ/, ստեղԱլ հ Լ
ա u m.
Mp, ձ-յնպէ,, գ,,ագէտ _

ույերը միանալով կրնան ստեղԱ
"
թատրոնը։ Այո մէկը, հոս ՝ վե
շա գրումի մը կ'ենթարկոլ/, y
ՀԼ
նայ
բարձրագոյն աըտայայտոլթ,
ազգային ոճի եւ հանճարիդ, Որո
բումը
պէտք է յարագրել ^ԱեհեՀւ
«պաշտամունք ել արտայայտողիդ ժ
Հոգւոյն» տարտղին ել ինքնին անհասկԼ
նալի չէ, եթէ ի մտի ունենանք
նին ոչ միայն գեղարուեստ ական հս,մա^
րականութիւնը, այլեւ անոր խորդ„Լ
«ցեղի սրտին» , որ ինչպէս կարելի է ղոլ_
շտկել մէկ ուրիշ անունն է «հայ հոգիիդ.
Արուեստներուն ամէնէն համտզրակ^
մէջ է որ ազգին ամբողջութիւնը կը
նէ իր ՛ամբողջականո ւթե ան կաղապար
եւ կը գրսեւորուի անո՛վ : Այլ խ0„ք„վ'
թատրոնը կ'արտայայտէ , երեւումի կլ
բերէ ՛այն ինչ որ կայ'
ներսը, ել ղա]ս
ընելով
անչուչտ կ'ամբոզջացնէ
Ուրեմն' մողովուրդի մը համար որ աւելի
քան երբեք «պատռտուաե, հինցաե, ^
կեղրոնէն, իր երկիրէն, իր կրօնքէն կր
ռընտու՚աե • .» զանգուած մըն է, իաա.
րոնը կը կազմէ մի՚ալորման «հասաբէա^
ման» կատարեալ գետին մը, ըսենք «ոա_
սլանակ մը» ինչպէս է պար ադան Հա.
յաստ՚անեա յց Գրականութեան» յղ^ւյքին
համար (23) 1
Գ՚Ն

(9) _ Տե'ս Եմաւստասիրական ժողովա
ծու, Անթիլիաս, 1992, էջ 327 - 334:
(10) - Տե՜ս Ա- Տէր - Խաչսւսսս[ժոմ,
Շ- Ռ- Պէրպէրեան , ԿենսագրութխՍ էւ
Մատենագիտութիւն, Պէյրութ, 1969, էյ
84 : Որքան գիտեմ "Սասունցի Դավւբ"|ւ
դաշնաւորումը լոյս տեսած է Ամերիկա:
(11) - Պէյրութ, 1983:
(12) — Սխալ

կը թուի «■^ազհանք»ի
նշումը թէ «Այս երեք խազերը գրուածM
Պուլկարիա, 1921, Օգոստոս 15 - 30'1>®:
ճիշդ չի թուիր նաեւ Պ- Ս Տապեանի Խ®տատումդ թէ «Պուլկարիա կատարած մէկ
կարն արձակուրդի ընթացքին (Օգոստա
1 ~ 15) կը սկսի ու կ'աւարտէ այդ սեւփն
պատկանող իր գործերէն երեքը՝ «M
Պսակը» , «Կնքահայրը» , եւ «ԱքլոքամաԻ
տը» , տե՜ս «Բագին» , Յունուար _ Փետք՛
1984, էջ 14:
(13) - Պէյրութ, 1983:
(14) - Մեհեան, էջ 49:
(15) - Մեհեան, էջ 52 - 53:
(16) - Նոյն, էջ 57 :
(17) - «Եւ պիտի տեսնենք որ թատք^
նի տագնապը որոշ չափով մարդկութ ®
տագնապն է», տե'ս «Մեհեան», էջ 19՛
(18) - «Բարձրավանք», էջ 86, lîM

ծումը իմս է :
(19) - Նոյն: Այս «unanime»
անմեղ րաո մը չէ, գոնէ Զարես' Ւ ? ‘

տակ , որ ծանօթ պէտք է ըւ1ա.1
մէնի ստեղծած բանաստեղծ^11 2 '
ժումին, որ իր իրացումը ն^ՂՆմէյ
նաստեղծի «La vie unanime» հատոր['
(Փարիզ, 1908,
1913-ին)!
(20) - «Բարձրավանք», էջ 38:
(21) - Կը խորհիմ որ այս
ալ կը թարգմանէ «unanime» J
(22) - Նոյն, էջ 37:
(23) - «Մեհեան», էջ ՚1°:
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վերջացաւ 60 թո լա՛կանին , ես յանձնեցի
ա՛յն ատեն, հինգ ՛տ՛արի ձգձգուեցաւ։ Պահած եմ առտջփն էջր , ոլ֊ր 51 ստորադրութէւև կայ. 51 փշաչտբերէ անցած
է-.-» (7)>
Աչէքեանէ

է ՐԿՐԱՅՆՈհԹԻհՆ
UPPUZUIT

ԱԼՒՔեԱՆհ «ԾՂՐԻԲ»ՒՆ ԱՈՔհՒ
J

|կւթահամ Ալիքեան- - «Ծզրիթ-ը», Պէյրութ, 1993, 80 էջ, Մաւոենաշաթ «Մաշ.
սաց», Համազգայինի Վահէ Սեթ-եան ապա.
թն, Գէպւգ Դոյունեանի ի մրա գլաւթէամթ :

1991-/5/ «քխոռա՚ջի Մա տենաշար էն Լոյս
տեսած՛ ((ք^ուղթ Չափաբեբտկանիր (1) ,
ւսլւլուած ՎյահԷ
0 շա կանվէն
էսկական
բլտնութէւն մը եղաւ։ ԱփԷւռքԷ
Լնւ
թերեւս Հայաստանէ y ծթէ կայէն հոն աZw'"^lz/z^ ) Հանրութեան առջեւ երեմեկելչէր յանկարծ ս քանչեչէ գրող Բ *
արծես ո ւրէշ մոչորակէ մը եկած , այն^ան անս պա սեչէ ու փայչատա կող y գրեթէ
շանթահարէչ բան մը ունէր 'ա/դ յայտաւթխնը : Երեւան կ^եչչէր Լքեղ բանասեղծ մը} մարդ մը y ամբողջ ՛կեանքէ մը
^ոշձառութեամբ առլցուն , հ/շրր//^£' բերանդոհէ մը կրակներ էն գլուխ ցցած y
Հպոլէ աս1շեցուցէչ
ճոխութեամբ յագեյած տողեր հրամցնեչով y ու ասոնց մէջ
^Լահեղձ դար ձնելու աստէճան գեղեgէ կ ,
գաոնադառն պոռթկում մր y դառ'հութծան խորեր էն ղմայչանքէ ծայրագոյն

'ա1ադութէլձն մը

արտայայտող:
*Իրոզ
մարդ մը y \աբ եւմտահայեր էնէ ամաւանդը ամբարած ու ղայն լծած էր
ՒՕս^1 էր ո ղբը y էր նզովքը ել էր «գո^ամքիը ընդլայնէչու y յստա կեչու
ճէ.<
‘[(ւե: Հանդիպումէ մը կը ծնէր քերթուտՀանդիպում' *ԼաՀԷ 0 շա կան անձէն
^'բանաստեղծէն հետ , ու աւեչէ ճէշդ
' “նղիպում երկու աքս որն եր ու , հ.էնչպէս
1Ա1Ւարհէ ծայրէն . . . / Եդջէ՚-ր եզջէւրէ
փսած սրսւէուն ղոյդ մը եղջեբուինե—
քոլ*.
1993-/5/

ահ՚աւասէ\կ նոր հատոր մը

il՛բ^ան՚է հ եղէնակ ո ւթեամբ y

Ա•

վերնա դըր-

^Ծղրէթըի յ Հր ա տար ակո ւած կ Պկյ"լթ (2), ուր բանաստեղծը 'կայք հաս.
““էրեց 1992-/5/ , վերադառնաչով ուրեմն
^Քա7<"Ք£ւ
զՈր ձգած է ր 45 տ՛արի ա.
“հ ներգաղթէչ^Ոլ_ համ՛ար Հայաստան ,
Ր՚սնալով «ամբոդֆ իր հայրենախտով /
( '"“յրևնիյ, շեն տանի ր , '“'Հ/ կ' երթան /
"Ղ երթան ոչ թի իբթել. ներգաղթող,

1լ է՚րրել յաղթն'զ» ( ի 9 66) * Ալի՚թեան կը
‘ “"Ա ւ թի հոն'
Պէյրութի մկջ է "Ր
^"մեեկոթեան , 19՚42Հե 1947 , իր գ““"խ^կիչներոմն, ճեմա բանի « Ո-Ո՚ւոա՚հ այ
/ "‘աոլցչաց» (էջ 30) , «եւ- անոնց ոգի-

I “պաոաղին

հոյլ մը

նուիրեալներու.

տակ ( բառիս ճշմարտագոյն ի“""Լ յայտնագորՏեց( • • •)
Հ՛այտ ս(3) :
եոր հատորը կը պարունակի 1991-/'
Ջ տ փ աբեր ա կա ե»/, , թեթեւ ընդ, Ոլմներով
(՛կարճ
հա՛տուածներ ա.
U Î* "Ր^ը յապա՚ւուած կին , կ Itu է
ՀԱ^կը իր վերջաբանին մկջ, առաջին
'Ւ՚ԱՈԱ^կութենին , «թերթային տարբե

րակեի պահանջներով) : Բայց կը հրամցընէ մանաւձանգ շատ կարեւոր ըերթո ւած
մը, գրքին հետ' նո յանուն , ՈՐ ևը ևըէ 1964
թուականը ։՛ Այդ թո ւա կան էն է վեր ան
տիպ ու անյայտ մնացած էր ուրեմն այս
քերթո ւածը : Հա տ որէն մԷԼ կան նաեւ
«Անառակ
Որդէնի բանա ս տե ղծո ւթի ւնը ,
դրուած հոս իբրեւ նախամուտ Լայս մէ
կը Լոյս տեսած էր 1983-/' «Արեւմազի հա
տորէն մէջ (4) y եւ վեր ջա ւոր ո ւթ եան դըր~
ւած' «Պէյր Ո լթ» » վերնադր ո վ էջեր y որոնք կը պատմեն վերադարձէ փորձառո ւթէւն մը y 'կարճ տա կա ւէն , էբրեւ առաջէն հակազդեg ութիւն, բան ա ս տե ղծա.
կան մազէն անցած հ Հատորէն երկու կա՛
րեւոր քերթուածներուն' «թուղթ Զափարերականդէն եւ ՀԾզրէթը^էն մէկ շապէ,կի
տ՛ակ մտնեչը կը մատնէ հեղէնա-կՒ
էսկաչքէն' անոնց ներշնչման հարեւանութէւնը՝ նո՛յն ա կէն րխքէր^ հտկառակ անոր որ երեսուն տարէով անջրպետուած են
էրարմէ 5

գործածած <^յայտնութէւն^ բառս
չափազանցուած չէ : Ուշացած յայտն ու.
թէւն թերեւս
քանէ որ Աբրահամ Ա/l՛-pեան y 1919"£5/ /' վ^ր Մոսկուտ հաստատ
ուած y հոն ար եւմտահայեր էն չեզուէ եւ
դր ա կանո ւթե ան դաստ տու դարձած y ու
նէր պատկառեչէ վա ստ տկ մը էբրեւ թարդմանիշ (13 < ատոր թար դմանո ւթէ ւն կը
թուէ y ոմանք' տարէն եր ու տքևանքէ արդէւնք) (5) , բայց մանաւանդ էբրեւ բա
նաստեղծ :
«Թու ղթ Չ ա ւէ աբեր ական^ էն
եւ ՀԾղրէթը^էն ՛առաջ ‘ Ալիքե անէ ստորագր ութ եամբ չոյո տեսած են եօթը
Լվ^ր ատ պո ւմները հաշուեչով՜ էնը) հատոր
ներ , որոնք ունեց ած են զանաղտն ու. եր
բեմն' զարմանազան ճա՚կատագիբներ :՛ ԻԼ.
ռտջինը «Հորիզոն՛»
րերթողագիրքե
է,
Պէյրութ հրա տ՛արա՛կուսա՛ծ- 1947-/A , քաղաքը ձգելին ճի՛շդ առաջ֊. Անկի .ետքը եկած են «Նւոթերգանր» (1951' արելմտահայերինով, 1952' արեւսևլահայերինով) ,
«Կանաչ
սօսաւի» (1959) ,
«Բարեյուսոյ
հրուանդան» (1965, վերաապուած 1968, Պէյրութի միջ) , «!Աչբեր» (1968) , «1>ըմար» (1974) , zr<_ վերջապէս 1983-/'հ «1Հրեւմազ^ը։ «Հորէզոն^էն ետք y բոչոր հա
տորները Եր ծւան տ պո ւած են y եթէ բա
ցառենք
«Բարեյուսոյ Հրուանդանքէ վե
րատպումը Պէյրութի միջ, որ եղած ի
Ա անուիլ
Բ ի ou ի ե անի
նաթաձեռնու —
թեամբ։ Հանդամանաւոր ուսումնասիրու
թիւն մը (6) պէտք է զբաղէր Ա՛ Ալիքնա,
նի բանա՛ստեղծական գործին «ընկալման»
պա՛տ՛մութեամբ ,
ո՛ր պիտի ըլլար նաեւ
կ] ո ր հ • Հայաստանի կէս գարու սարսափ
ներուն (բայց նա՛եւ' ճղճիմ հաշիւներուն)
դրուագումը : Ընթերցողը լսած կ'ըլլայ Ալիքեանի հ այաս սրանեան առաջին հատո
րին' «կյա՚խերգանր»ի հրկիզուելու պա
րագան ։ Գրքին մեղքը արեւմտահայեր էն
ըլլա՛լն է : «Բարեյուսոյ Հրուանգան»ի մա
սին, Այիքեան կ'ըսէ, թէ «ի հարկէ պի.
տի ընդդիմանային. գիրքս գրուեցաւ,

դործէն

յայտնադործոլթէւ-

ԸՐՒ ոլ-Լ թկևւ , բայց այն շրջանին , երբ
ա հՒ արհի եր եսէն կը չսո լէ էն ս՝ահմաններու ճաթռտումներ y
վերէ վայ ր ո ւմն եր ո ւ
unյչ ու un յր եր օ Ար տօն ո ւա° ծ է խո ստովանէչը որ ուշտդրութէւն չէէ դար ձո ւցտծ ատկէ առաջ այդ դործէն կար եւոր ութեան : ^էէ հասկցած ղայն y պարզ ու
մեղկէն*, րործէ մը հետ հանդէպումներն աչ
կ^Ըչբ^ն այդպէս y
պայմաններու բերու
մով y յան կարծակէ y լրխ անս պա ս եչէ ան
շուշտ y մշուշէն դուրս ցայտք մը y յար
մար պահ ուն y եր՛կուստեք : Ա • Աչէքծան
ծանօթ էր էնծէ էր 196օ-/' հատորով y Ւր
մեծարենցեան քերթո՛ւածներով y ֆրանսա
կան բանաստեղծութենէն էր թարդմանութէւններով} բայց հաւանոլթէւն մը
պէտք էր y կ^ ենթա դր եմ y զոր հ ա ւան ա բար
չունէէ y անոնց մէջ ու անոնց ետէն տեսնեչու համար
քառասուն տարէ էր ճա
կատագրէն հ՛ետ պայքա րած բանաստեղ
ծէ մը չման տարոզութէւնը*. Հրատ կ^անձն ա՛կանացն եմ թերեւս յայտնութեան մէջ
'այս «հանդէպման^ եզրը։ Բայց «թուղթ
Q ափ աբեր ականթով ՛կարծէք առաջէն ան
դամ ըլլաչով կը կարդայէ , կը չսէէ , հա
յերէն չեզուով այդքա՚ն վաւերական խօսք
մը y որ կը պատմէ ր մե՛ ր
տրա՝մը, մե՛ր
պաամութէւնը y անձնական գոյութեան մը
բովէն անցած y անոր մէջէն մատո ւց ո ւած :<
Բնծէ համար y չոկ է մ հա շլոյս y վերջէե
քսան կամ երեսուն տարէն եր ու մեծագոյն
յայտնութէւնն է 'Աբրահամ Ալէքեան :

Տարամ֊ամ ու ապամամ յայ՚տնութէւն y
որ բանաստեղծէ անձնակա՛ն տրամէն հետ
սերտօբէն առընչուած է y համոզուած եմ

ատոր : է]օսքը կու տամ նորէն էրեն . «էմ
աչ • . . ա մեն աբան աստ ե ղծա՛կան տ՛արէն երը
արդոսեան աննէնջ ա չքեր ու
տակ կա՛ մ
անբնական ոն եր կնեg էն ու չծնան y
կա՛մ
աԼ> յօմարեչով ՛կես ար եան հ երձումներ ո ւ.ն,
աշվսարհ բերէն մեծաւ
մասամբ խեղդ
ուած ո լ կեզուած
պտո ւղներ • • •» (8) î
է] եղո ւած պտո* ւղ պէտք է համարեչ Աչէք
եանէ քերթուածները y խորհ րդայէն շըր-’
ջանէ y Ա* ոսկուայէ առան ձնախ ո ւց էն ար
ձա՛կուած ողբերն ու «գոհ ոլթէւն^ները y
ո ւղղո ւած առաւօտեան
չոյսին, բնո Lu—
թեան ամեն աչնչէն երեւոյթէն y չեզուէ բառերուն y
երբ էնք y էր մեծութեան դէտակէց y կը համարձակէր ըս եչ «էնձ տըրւած է բանէ տ եսչահարումն առմամ ♦ . ♦ /
Ես էմ ծնունդն եմ ձեզ բերում այնքան
տարբեր յ / ԱՀ հ y մէ' թողնէք y որ զուր մամավաճառ չէնեմ^ (9) ï րէտակցութիմնը
տարբերութեան զգացումէն մէջ է հոս»
բանա ստեղծո ւթէ ւնը ծնո'ւնդը մէայն կըրնայ ըսեչ:
որեւէ բանէ անկարող
է ու հետեւաբաթ ո լրէ շ բան Ա[էտք չէ
պահանջեչ անկէ > է] եզո ւած պտո ւղն ե&ր
կու տար բառերուն հետ այդ ՛անդադրում
ճգնումը> որ կ՚ըսէր
էնքն էր
մասէն
«Ա եղայ . • .եթէ • . .Ջ եմ պեղեչ նախնեաց
կայծերն անթեղած / էէմայչո ւմն երէս անթրոց-ակէշով^ (10) : էյեզուած պտուղ
դարձեալ՝ մեծարենցեան խորագոյն թե
մանէրուն պեղումը y գարուն մէկ ծայրէն
մէւսը գրեթէ ան եր եւակայելէ կամրջու
մով մը y «Ըի ի այէՀ ՜^ն երո ւն y «անանձնտ-

կան^է էզձէն y «հ ս կումբէ խորհ րդաւոր
էր ոզո ւթեան
գրառումը y ու տեւարար'
բանաստեղծութեան էութեան ԼՈԼ[վ անդ
րադարձը y այս րոչորը ամբողջս վ էն անձ
նական կր կնութեամբ ու որոնում ով} Ս'եծարենց էն այդքան տարբեր պայմաննե
րու մէջ.։ Երը սերունդներ u^^nrj^y հոս
կամ հոն' կը ՛կապկէէն Մեծարենցը y կ^ որ
դէ դրէէն
անոր ներշնչումէն արտաքէն
հանդերձանքը մէայն յ Բանաստեղծա՛կան
փորձառութեան մը խոր ունկ կր կնո ւթէ ւնը
կայ այսպէս
Աչէքեանէ
մ օտ , ո՛չ թէ
ար եւմտահայ 'աւանդութեան մատեաննե
րուն մէջ թաղուած y այչ մօտէկ y այն
քանն մօտէկ y որ Հ_էխե<Ը
տ եսնեչ
զայն 5
Ինչ ոՈ ւ խեզուա՛ծ պտ ո ւղն եր ո լր եմն :
Երբ բանաստեղծութեան մէջ է ո .թի^ը
խօսէ y հեղէնակէն գրեթէ անմարդկայէն կրաւորութենէն ցայտ եչսվ ու հնչեԼովձ հոն ՚կը խօսէ նաել բանաստեղծէն
«յէեամանա կ^>ը y այսէնքն'
այն ինչ
որ
«պա տմո ւթէ ւն^ պէտէ կո չենք վաղը : Ար
չէքեա՚նէ բան ա ս տ ե ղծական ամբողջ ար
տա դր ո ւթէ ւնը ՛ո լ ղայն «խ եզո լած պտուղ
ների համարող այս մէկ խօսքը խորքէն
մէջ՝ հ ամա՛հնչէ ւն են y նոյն բանը կիըսեն ; Այն էնչ որ կ՚ըսեն ե՛ւ մէ կը y ե՛ւ
մէւսը կը վերաբերէ մամանա կէն ու պատ
մութեանդ ու կը վերաբերէ մէեւնոյն ատեն y դմուար ընմբռնեչէ
զուգադէպոլ—
թեամբ մը y բանաստեղծական պեղումէն
մէջ է յայտ եկող էութեան յ. Եարճ բա
նա ձեւումով մը երկուքն աչ կը խօսէն
«արգիլուած Երկթի» մը մասէն : Աչէքեա
նէ գործը է հար՛կէ y մէնչեւ «թուղթ Չա
փաբերականիը y ունէ էբրեւ նէւթՏ էբրեւ
կոըէղ^ fa^L հորէղոն> էբրեւ g ան կութիւն, «Երկիր»ը, գլխագիր։ Ի՞նչ է,
""•-ր է Եի կիրը : Հոս աչ ս տէ պո ղաբար կըրճատ ու արագ ըսուա՛ծ' Իրկէըը այն այչուրութէւնն է , ուր պտոլղները կ}րչյան
չման եւ ո՛չ թէ խեզուած ու կեզուած y
ուր հասկերը կ}չյ//ան ատոք էնչպէ ս ման
կութեան հանդեր ուն մէջ> ուր ամէն ճէչ
«ծննդեան ճէ չի է y ուր ՛կրնամ բյ/ա/ «արմատէս վկանի (11) : Իր կէրը արդոսեան
աննէնջ աչքերուն երազն է y
այրող երաղy բայց էրա կան յ Ո՛ չ մէկ առրնչութէւն
ցնորքէ մը հետ օ «Իրականի Երկէրy մէ
այն թէ արգէչուած : Բան՛ա ստեղծո ւթէւնը
կա՛յ որովհետեւ Իրկէըը ար դէ չո ւած է :
Եը ծնէ արգէչումէն y ըս՚եչռ^ յէշեցնեչու
համար զայն' Երկէրը} արդէչումը։ Այդ
պատճառով է ս կ' «հսկումիէ էնքնակոչումով կը ներկայանայ
ան ( «Իմ հ ս կումը
տրոփուն y
էնչպէս
անփեղկ մէ
հ է ւղա կի (12)) յ Մեծարենց էն Լնոյնէսփ Նարեկացփէն) մէնչեւ Աչէքե ան y զարմ անահ ըբաշ հետեւողութեամբ մը հայ քերթողու
թեան մէջ -. Ո՞վ պի տՒ գէ ա^ար որ աքս որուած ենք Եբկր էն y ծթէ բանա ս տ ե ղծ ո ւ_
թիւնը շհսկէր Երկրին վրայ, իր ճիշով,
էր ծննդեամբ y էր հ այ ր ենա խ տ ո ւէ y որպէսդՒ Րւ/ա՚.ւ ան t ու "րպէսՂՒ յՒւևն-Ր ^Ր՚մ՚ՐԸ
բացակայ ։

Ե\ընդուեէմ y թեմաներու այս բարդ ա—
դուց՚ումը կը կարօտէ ընդլայնումէ y բա
ցատրութեան y փաստերու y
աւեչէ չա յն
մէջբերումներոլյ Հ ոս կու տամ
մէայն
ուրուադէծը: Բայց հաս՛կնաչէ է y կը յու
սամ y թկ ինշո՚լ համար Ալէքեան էն դոր
ծը ՀըաԼքէ նման բան մը կը թուէ ըէէաչ}
ս եւա՚կեան պոռոտ բառեր ո լ մեր կէ սա գա
րուն :

1991-/'^'՝ i/'/r երեւոյթ շրջում մը տե
ղէ կ\ունենայ Ալիքե ա նի բանա ս տ ե ղձ ո ւ թեան մէջ։ Մէնչեւ այդտեղ արգէչուած
Երկթին մա ս ին կր խօսէր ան y ան տ ե ս ան եչէ կերպով Ատկէ անդէն' կը խօսէ յան
կարծ Երկրէ արգիլու_մ//5> մասէն y քա ռա սնամեայ
տառապանքէ պատճառ։ Իր մո
մենտ դեղեցէկ
քերթուածներէն
մէկուն
մկջ, լոյս տեսած
նախ 1974-/5/՝ «իէյմ՜ա-
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Էջ 2յ Կիրակի, Հոկտեմբեր 3, 1993

ՄԻՏ Բ

տայ առաջին անդամ ըլլալով՝ Ալիքեան :
Անհրաւեեշտ
պատմութիւն, որուն
մէջ
դձձութիւններուն ո՛չ մէկը պիտի
մոռ
ցուի, ճզմուած բոլոր կեանքեր ո ւն 4 աչի ւը
պիտի սլա հանչուի , նզովքներու տարա,
վր պիտի չչեզուի ու չմեղմուի, որովհե
տեւ այդտեղ է միայն'
նզովքին ու ցա.
սամին մէջ է միայն մեր հոգիին պատ.
մութիւնը-. Հո դիի պատմութիւնը որ պի
տի ըլլայ դմբա խտարար' «ինքնայօշոտու.
մին եւ ուրացումներուն» պատմութիւնը

Հ7^7» հատորէն

որ կը ս՛կսէ ղուտ մե^արենցեան թուացող հնչումով («$ կ'ր
Ւմ, սւո՚ւր էնձ խոտէ խոնարհ ճշմարտութեամբ թբթռալ j Աաշտերէ մէջ> պ ասրե
րէ տակ եւ կա՛մ ս եմէն մէ դրան») ♦ Ալէքեան կր գրէ՝ ՀԱհաւասէկ տարէներէ ծուռ
ու ցրտէն նրբանցքով / 'թառա սնա մե ա՛կն է
քառարշա՛ւ դահավէմում» (13) յ ո *- կը շա~
րէ այղ տառապանրէն եղանակները ղըղնաեւ :
ջումներոլ եղէնՀները ,
վախէ ՛կպչուն
սալարկները y ձանձրախտը , ճաքած հա
Երկար ատեն մեր զարմանքը արտայայ
ւատքը y անյուսութեան անձրեւներր՝ Երկ
տեցինք,
յետոյ' դադրեցանք արտայայ
րէ ու տան յէշատա կէն է խնդէր անվերի
տելէ
.Ինչպէ՞
ս կ'ըլլս’1՛ "Ը ամբողջ Հա
փեղկերու դէմ յամեց ումներ ը։ Է]օսրը^
յաստանի
մէջ
մէկ հատիկ գրական սաէնչպկս մէ շտ այդ շր՛ջանէն , ար գէլս ւած
միզտաթ
չէր
գտնուած
: Ինչպէս կ^Ըլքար
Երկրէ մասէն է , եւ ՛ո'չ թկ ուղղակէ ա րոր
վարչակարգի
լի
ոփ
ո
խ
ո ւթեամբ , խըղճդէլումէն մասէն y թկեւ այս փերթուա
մըտանքնե
ր
ո
ւն
վրայ
դրուած
՛կապանքնե
ծէն մկջ դրեթէ
կատարուած կ մէկէն
րու
՛եւ
կողպէքներու
թուլացում
ով , մէկ
մէւսը շրջումը y կենսագրական շատ ահատիկ
դրական
դործ
մէջտեղ
^ելաւ,
ղօտ ա կխա ր կո ւթէ ւններո վ : Ոայց արդէղու
դրուած
սարսափի
տարիներուն
,
՛մնացած
մը է զօր ո ւ էր տա կաւէն , ու կ՝ ար զէլէր
գզրոցներուն մէջ, ցասումի ել ա՚ղատաՒ
այլո9՝ ո9 ^թլսյ^ Գայ արդէլո ւած
տենչութեան պոռչտուք, այն գործերէն
Երկրէ ա ր դո սեան փն տ ռտ ո ւքը y խութե
որոնք կը փրկեն մողովուրդի մը պատի
րու եւ հալած անքն եր ո ւ թուումով :
ւը ինին իր աչքին , կը փաստեն որ ազգս,
վին չէ նահանջած , չէ համակերպած ան:
1991֊/75> ուրեմն y ար տարէն նայուածքէն
Լոյս տեսաւ, ճիչդ է, Զարենցի անտիպնե
այնպէս կր թուէ որ առա՚ջէն անգամ բյլա
լով՝ Հէեամանա կ»ը եւ Հպատմութէւն»ը կը րու հ ր ա չալի հատորը, տ՛արիներ տեւած
տքնանքի արդիւնք : Բայց ատկէ անդին'
խո լմեն Ալէքե անէ բանա՛ստեղծութենէն
ո՞վ, դրականութեան մարզէն ներս ո վձ
ներս : Արդէլո ւմը կր դառնայ թեմա y էր
ամենաբէրտ տուեա լներ ով y մահուան ըղ- Ո՞վ իր ձայնը հնչեցուցած էր հալածանքի
ձաւձանջով y Ե ո լլա՚կէ յետադարձ սարսա խորքէն , թաքնաթաքո յց , իր հոգիին մին
չեւ վեր՛ջին բջիջը ՛ա՛զատ , ո՞վ եղած էր
փով ու այդ մասէն խօսելու վարանու
իր մամանակին մեծ վկան: Ահաւոր էր
մով (<Տ.Ոայց էնչմ ւ հէմա արձակէլ կրկէն
ըսելը , բայց այդպիսի մէկը չէինք տ՛ես
յէշողութեան սեւ սթա րով սեւ ձէն / Երր
ներ
գրողներուն մէջ,
եթէ բացառենք
կ՚ըսեն . .. թէ լման y լմա՛ն մողվեցէն /
Գուրզէն
Ա՚ահարին
:
Այդպէս
կը թոլէր
Ոսկորներն ամէն» , էջ 53-54) y սպաննուած
մեզի:
Ու
այդ
հաչիւութ
հոդիին
պատ-չըլլալու y լման մնացած Ը1±աէՈԼ- զարման
մութիւնը
անկարելի
էր
:
Ո՞ր
հոգիին
ո՞ր
քով y կայսրութեան մը Հօրձւռսական հը*
պատմութիւնը
պիտի
գր՛ուէր:
Ազատու
ռրնդէ մեներգով y
St եկայէ
ներկայացուց է չներ ով y հ]Ս ե ղճ գրա քենէչ , անշուշտ հա- թիւն եւ աղատատենչութիւն քաղաքական
յազգէ
եւ կո ււ/ա\կց ա՛կան» (էջ 57) , վիմած ներ դա գթէ յուշերով y « • ♦ • նաւ նըստան մարդէկ y զոր ներէներո՚ւ դէմակով
նեռեր f Առաջնորդեց էն Ա է շատա կնե րու
Երկէրը ղէպէ y / Կէս ճամբուն վրայ քառահերձելով մոդ ու մարգարէ է ''թերթող
ու դպէր» ( էջ 59) , վէմ ումէն հետեւանք
ներով (ՀԱէնչեւ որ նորեկ մարգերն
այդ*** ! կերան նայելութ Տէ շա տա՛կն երու այդ անյուշ Երկր էն նորէն նաւ նըստան է Որ ձուկերու պէս դարձան անծըննրդավայր ♦ ♦ ♦» , էջ GO) î Եղռանց մոռնա
լու նզովքներու
տեղանքը y
թափուած
Հայս Հայաս՚տանէ^ն» դյխոմն y կամ Jէ շա
տա կումր՝ տականք տէրերուն եւ Ասաց
Հայութեան z Ասոնք էրենց հում y անվէճեԼէ > րէ րտ էրականոլթէւնը պար տ ա դր եց էն
բանաստեղծէն Հայութեան y ստէպեցէն է
մէջփ այլոց չարեաց՝ որ փոխէ էր հայերկնը, եթէ կ՚ՈԼզկր վերապրի լ,
եթէ
կ՝ո լզէր էնքն ալ ՛կուլ չերթալ սպանդէն y
էնքն ալ ուրէ շնեբո՛ւ պէս y նոյնէսկ ամենա
մօտէկներ ո ւն նման y զոհը չէրթալ ճզմող
Հդելոց»էն :
պ աաճառեցէն խտբա կանութեան Հա հ եղ կոտտանք»ը y եւ խոր y անվե
րադարձ պմդանքը այն Հ\մեծ ու բանուկ
ճանապարհներու դոզեր»՝ուն հանդէպ , որոնք Հղուտ պարգեւականդ հռչակեց էն
<^ողջ ^րկէր Հր ըհէկ» (էջ 63) Î Ասոնց հասԱՒն է որ Ալէքեան կը զրէ հետեւեալ
տողերը (հՏ առա՛ջ»է
տ՛արբեբակէն
մէջ
յա սլա ւո ւած) • Հ&եզ $ որ բովանդակ երկրէ
մր սողուն սարսափէն դէն ով f Աէտե' մ ?
ցա՛ւեցաք y խոր աւաղելով y J Որ դուք աւե.
լէ մեծ ու սաոնայէն է Ե զզէն եր չունէք
քան թէ Ա՛ոլովքէն» (էջ 64) î

ձ
Հէմա որ աշխարհէ հովերը դարձան y
ամէն ընթերցող համոզուած է Ալէքեանէ դրածներու Ճշգրտութեան ու ճշմար
տութեան y թէեւ գտնուեցան մեր ա չքէն
առջեւ մարդէկ y որոնք տ՚ակաւէն մեղմել
կը փորձէէն յանցանքը (է^նչ պէտք կայ y
չէ\ հէն պատմո ւթէ ւնները
վերարծար
ծելու^ y շեղել կը փորձէէն նզովքէն ու
ողբէն հասցէատէրերը y
մարդէկ որոնց
համար հ աւանաբար փայլուն վազորդայններու հ՝աշւոյն y վերակերտուոդ հայրենէքներու սէրոյն> յօշոտումը րնդունելէ
շարէք (կամ նոյնէսկ՝ Ըաըէը) մըն էր :
Ա եծա դոյն դառնութեամբ կը յէշէ այսպէս Ալէքեան y էր Հէնքնա կեն ս ա դր ա կան
հպանցումներդ տէտղոսուած դրութեան
մէջ y «Թու ղթ առ Եր եւանդդէ հ եղէնա
որ «շուԸ$_ քառորդ դար առա^ Եարմէր
հրապարակէն վրայ** թերեւս
բոսորա
գոյն կղմէնտրէ աչտարակներուն սու
տա՛կ աստղերէն ներլնչուած» ըսեր է էրեն } աչքերուն ^էջ նայելով y Հէուք սե
րունդ մըն էէք y որ պէտք է փճանայէք
ի անուն նոր ս եր ո ւն դներ ո ւ դա լս տեանդ յ
Այո' y Հհոդէէ սլատմութէւն է որ պէտք
է սր լ մեզի» [էջ 61 ) , եւ այդ է ոբ կու

վիճակ չեն , ոդի՛ են :
Եւ հիմա' ՀԾզըիթը»: Գրուած,
ինչ
պէս ըսի , 1964-/,: Գրքի վերջաւորութեան
դր ո ւա ծ ՀԾ անօթ ո ւթեանդ մկջ y Ալէքեան
1լ,ր բացատրէ անոր յօրէնման պ՚այմաններր y երբ խրուշչովեան ձէւնհալփն «Հ՚ս/ս
զէ ւ պտղած ջուրերր • • • օր աւուր ահադ.<
նաց ող սառնամանէքն՚երու շունչէն տաէլ
անդամ մը եւս ճռճռան եղուրջ կտրելու
նշաններ ցոյց կու տ՝այէնդy երբ աստղա
նա ւոր դ Ո'երե շքո վան \անջրպետը կը պտըտՀւ՛ < յանուն համայնավարութե՛ան եւ սո-ւ
վետական կնոջ (14) î> Անաց եալ կ^արմկ
մ կջրեր ել լման »

Այսպիսի պասրսւ ւքթ֊նոլսբսւին ւքէջ , սւնաիոլւժոսթիւ(1ննրու սւսսւջքն աււէԼելու
հսւմար հւ քիչ մըն սղ «ըսւնսւսսւեղծսւկսւն
ինք նսւգոնոՆթ1րսւն համար», ռըռշոՆեցաւ
որ քհրթ֊Ալսււծը կարդան քանի մը մահրիմ ըարե՜կաւմներ, ընդ որս եւ Դա֊ըգէն
Աահարին , հւ ոը վերջին ընթերցողը «յա.
ւարա ընթերցանութեան» աեզՆոյն վրայ
փճացնէ ցայն: Սակայն շատ ուշ յայտ
նի դարձաւ, որ «վերջին կարդացողը» ,
«մեդք» համարելով փճացնել «մեր աւյդ
տարիներու հասարակաց , րայց ցիրուցան
ապրումները սքանչելիօրէն հունաէւորած
քերթուածը» , դրժած է իր երդումը եւ ըեըած հասցուցած է զայն մինչեւ «խաղաղ
նաւահանգիստ» : /'փերթուածի արեւելաւ
հայհրէնով յօրինուելուն րուն պատճաոը
աւելորդ խայծ մը չտալն էր ներքին ապա.
հովութեան գործակալներուն ծեոքը/ :
Ուրեմն* սոյն քերթուածը ամէն ըանէ ա..
ոաջ , այսպէս կոչուած «Սիպերիա հոտող»
վաւերաթուղթ մըն է եւ իրրեւ այդպիսին
ալ հրապարակ կ’ելլէ իր ծննդեան թուակա.
նէն շուրջ երեսնամեակ մը յետոյ :
^մղըիթը^> պարսաւագիր չէ սակայն ,
քաղաքական ուղերձ չէ՛ , քերթուած մըն
է : Հոն կան Ալիքեանի սովորական թե.
մաները
տան \կարօտը y բնութեան չն չէն
երեւո յթներուն հ\անգկ պ պարդ յափըշ~
տակութէւնը y եղրէթէ մը ՛կռկռան երգով
մկկ անդամկն •տեսլա հար ո ւթեամբ յայա
նուսդ ա՛մբողջ Հմանկականդ աշխարհէ
մը դրառnւմըy աւետեաց Երկրէ մովսէս,
եան հետապնդումըգ (Աովսկսէ պատկերը
կր մս/կադրուէ այսպկս ա րգոնաւո րդներո ւ
սլա տկերէն վրայ աւելէ nւշy Հքծուղթ Տա
լէ աբերականդէն մկջ> ուր կ^րսուէ' ՀՏկէ
դէտեր y թկ օրս ''կը բաց ո լ է աւաղէ վրայ
Ելքիշ գրըի՚ե պէ^- / Եղիր առաջնորդ y օ'
կրկներեւոյթ y ուրուայէն Աովսկ՚սդ (15) :
Աայց անյագ կարօտով ցանկա ց ո լա՛ծ Երկrb սեմր չանցնելու y հոն կեց՛ած' մա՚հուան սպա սելու խեցե վճ էռր եթկ արձակ
ուած է քէնախնդէր
Աստծոյ մր կողմկ
անյայտ յանցանքէ մը էրրեւ հակա դար.,
ձոլթէւն y վճէռը դործադրոդները այդ Աս
տըծոյ շատ է բա՚կան սլա շտօն եաներն կէն y

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

անոնք' որոնք ո՛ղվ երկիր մը կը սեփակա
նացնէին. «Ես հիւանդ եմ եղէլ միայն /

ոտսւս ստ■ սղռր
ւ
ս ^ասած յլ
մէամն կրն“՚ր ցոյց տալ աՀարււ"րոլհւչ

Ի՛մ հողերի առհաւութեամբ , / Մինչդեռ ,
իրօք, իՀնչ մոլորանք
ներքին ո զմի,
/

թեան ամբողջ 1չ-»նակՈւԱ1։ՀԱ1''1ւե?ո՚~
արգիլողին երեւոյթը,
^'{ըի
ցին «օրն ի բորն . . . արհալւ Հ, * ՞/'ոճ“--

Ուղղել եմ. իմ առա դաստի ցռուկն ու կայմ/
Գէպ ա՛յս մարդկանց ծննդավայրը սեփական ! Որ էնձ բոլմ֊էդ .(կջ 28) : Եր զէ^
ցոյց տրուած խտրականութեան Ալէքեան
կը պատտսխւսնկ ո ւր եմն հոս ուր է շ խրտբա\կա ն ո ւթ եամբ մը y բաւա կ ան
բէրա y
ուղղուած այս Հէնքնա կոչ Հայաստանէնդ y
ուր Հռամկածէն մարդէկ' էրենց հայրենէ
տան քԱէբքով մէայն բախտ՚ա ւ՚ո ր ո ւած y /
Ազնուազարմ էրենց (կը) զգան y երբ պան.
դուխտ կ էրենց մէջ բուն ազատանէնդ
(անգ) : Անշոք-շտ Հռամէկդէ ու Հաղատանէդէ ույս հակադր ո ւթէ ւնը պկտք չկ հասկընալ քաղաքական ու սոցէալա՚կան զէ-'
տա ն՛կի լնէ նայելով: Բս՛ J !J մէ յ մը որ
կր յտ յանուի , այս թեման կը փոխէ նաեւ
ա ւետ եա g Երկրին հ անդամանքը : Աւետեաց Երկէրը կը դառնայ այն մէկը որ ՀԱրեւելքէց' աւեր դկմքէ պէս Սփէնքսէ / Արա.,
բատէ կատարըդ ունէ էրրեւ
Սահման
( էջ 21) y այսէնքն' Հարեւմտեան կողմն աչ.
խարհէ հայաստանեայցդ։՝ ԱսՀր կը կա սր
ուէ ալէքեանս/կան խորագոյն թե՛ման
հսկումը y գոյութեան տարրադոյն ձե.
ւեր ուն նոյն ան ա լո լ էղձը y ան ան ձն ա կան ո լթէւնը y խոտէ պարզութեան ու կրաւորականութեան հասնելու ՀըլլայէՀդն y որ կը
դրուէ հոս ալ սապէս' հ1Ա ոտ երէ մէջ
փրփո՛ւր ու բաշ՝ f Տեղ չփոխել սովորկէ
ծեր բուկճէց [ 'Ո արէն բուսնել' մողկսնե.
րէց անցելապաշտդ (էջ 26) î Այս ձեւով է
որ է ութէ ւնը ըսող քերթո ղո ւթէ ւնը' էու
թեան առասպ՛ելա՛կան
եր կէ րը կր տե
ղաւորէ այծամարդերէ այց ելո ւած Տալ.,
րոսներուն մէջ y Աասնայ զէխէ^ y Նէտնայ
Ա՚ովու բաց եր ո ւն y fiէ ւր ա կանն ե ր ո ւ բար
ձանց î
եյտր ութեան դէմ խտբութէ՛* ւն

յ.

Ըզ՝

րէթը^>
Ա1լէ՚Ղ?[Լ դրուած կ 1966-/7^
դրուած ՀԱձւտռակ Որդէնդ խո րադրուած
բանաս տեզծո ւթէ ւնը y որ կը պատմէ հօրենա կան տուն վերադար ձող տղու մը
պ\ա՝տ մո ւթէւնը y որ Հծառայեց քսան տա
րէ ո րպէս հօտաղ y /
էր հանդէպ լոկ
եղբայրն էր մնաց օտարդ։ յարութեան
թեման է արդէն .^tu^y եւ պատահական չէ
հետեւաբար որ այս տողերը դրուած ըլ
լան հատորէ ճա՛կատէն y էրրեւ մուտք։
Տարմանալէն այն է y որ դր աքննէ չնե ր էն
խուսափած է այս Հանառտկ որդին» իր
պարունս/կտծ վառօդայէն թեմայով ։ Ուր
կէ՛* կու զար նայուածքէ
111 Ju
խ է թ ու
թէ ւնը։ Ո^վ է էն այս մարդէկ y որոնք Աէբէր
ն եր դ՛ա ղթո զն երո ւ ողջ կ արաւաններ y ո*վ էէն \անոնք y որոնք հակա^
կշռէ տակ առէն ամ,բոզջ ընկեր ո ւթէւն
մը y ազատութեան
հետքն ու յէ շա տակն
էԱ'կ շ^զ^զէն եր կր էն ներս y ու յաւա կնութէլնն ունկին նաեւ երկր էն
դուրս
ալ
տ էրե լու y
ցրուած ու մոլորած Հայու-.
թէան զ լ խ ո ւն : Ո՛* վ էէն անոնք , բանա ստեղծէն ռուՍահայ պաշտելէ ուռուց է չնե.
րուն Հզարմանալէ զարմն անճանաչդ y որոնք անբնակելէ դա րձուցէն քաղաք ու
աւան y որոնք ՝տրեւմտ՛ա հայ ո ւթեան լեզուն
անդոյ (կամ անցեալ) համարեց^ան եւ անոր
դոբծած ո ւթէ ւնը արդէլո ւած հռչա՛կեց էն y
որոնք դրքէ հրկէզումներ սարքեց էն y լե
զուն արգէլելէ անդէն' հողէն ալ սպառըս.
պուռ ջնջելու հաստատ մէտ ո ւմով ։ Ենչպէ՛* ս բաց ատրել նո լա ստաց ո ւմնե րը y հա
լածանքը y
ս պանո ւթէ լեները y
եթէ ոչ
հողէն ՛ալ ճզմելու մտադրութեամբ։ Ոայց
հ՚ոգէ' մը կը յամենա ր ուրեմն ա յդ ղանդըլածներուն մ էջ y
Ղ.ԳաէՒ > ան,ընղուն ելի :
*Լյերգաղթող Հայութեան մէջ մոգ ու մար
գարէ չկար անշուշտ y բայց կայէն դըսլէրներն ոլ- քերթողներ ը y որոնք էրենց
հետ կը փոխադր էէն հաւանաբար ազա
տութեան վտանգը y ու հ ոն^ բառէն տարրս/՚կան էմաստով ադատութէւնր արտօն
ուա՛ծ ապրանք չէր :
հ]տրու^ււեը
էրրեւ խորագոյն խա
րան : Ալէքեան կը դրէ՝ Հ\թէ ռուսահ ա յ
եղբարց մերոց / թտբելուս դէմ է՚էկը սքի
ճանկ 'ՈԼ. մանիք, J Ո.հ'ա՛ նրան տասնըեօթ
տարին իմ արտառոց» [էջ 2Q ) , այսինքն'
194:7Հհ մինչեւ 1964, այն բոլոր տարէ
ներ ր y անցած խտր՛ութեան թաթէն տակ >
Ո Լ խտրութիւնը եր՛էկ չսկսաւ, կար ի
ս կղԸա^րկ : Լեզո լի կա՛մ բաբ բառի տ՚աըբե.,
բութի ւնը
չէ միայն, մչա՚կութային
ոլորտի խրամատը չէ միայն որ բամնած է
մեղ: Այս մողովուրդին երկու հատուած
ները ի սկզբանէ տարբեր ճա կա տա գի րնե..
րու տէր 'եղա՛ծ են , ծննդեան տ՛արբեր պ՛ա յ
մաններու արդիւնք, « . . .Եւ իր լուրթ կար
կաչով / "Հայկազեանէն իմ չի զ՛ուլալի
ոչի՛նչ մեր մէջ. . . Ի սկզբանէ այլ հերուից
էնք լսել նրան / Ու ա՛յլ ափից . ա՛յլ ծառի
տակի Հակոլել վրան» [էջ 29) -.Այո՛ , ՛բայց

„ւ ափարփին», ո Լրիկներ հՀՀ^.
նացին անծննդավայր ,
ՀԼ "֊֊ Դ
նապի
նոյնիսկ ^ռաջյ,ն սրն J
ոլ իսանդավառ»
60), քան^ .
խորագոյն մաահոդոլթւը.
1 , Z' ք/՚Պ
ոլ երկիր: Բանաստեղծը միսՀ
ուած էր հարդ տա/ոլ՝ Ա1- Լ®

,

տի ՛կարենայ սրբել «^ՕՀ, կ„^
ու խօսքեբ
մօռատ դորէչերէն
որբութեան
եւ
նզովքներու

"Ւ
֊

J

,

ինքն էը անչուչտ խորադոյն
ն
դիրը: Գարձեալ ինչո՞ւ ինքը, Որոքես1լ
Երկրի արգիլումին շատ իրա՚կան
եաները չէին կրնար դոհանաշ
ներն ու հոգիները սպաննետվ յ <Ուտ ,
ջնջէին նաեւ ու մանաւանդ' էրեն
րարքներուն հետքերը, .Աւլէին ոսկՈրՀ
[«վէգ ու ողնայար, ծղի ու ոլոք, անՀ
ու կառափ .. . / Կ'աւլէին հիմա>> Հշ
Երբ բոլոր հ՛ետքերը աւլուած են, հս,^
ները' մաքուր , ո՞վ պիտի յիշէցնէ ալւ
եւ աւերը: Անչուշտ' բանաստեղծը: Հ»,.
կընալի՞ է , թէ ինչո՛ւ հոգիի պտտմոլթ^
պէտք է ա՛լ մեզի :

Ծ*ղրիթը , բանաստեղծին մօտ այցելէ
թեան եկած,
առասպելական Երկքխ,
«անյիշաչար ծննդավայրին» ներ՛կայացա
!}իլս էր ուրեմն : Զ՛այն պահելով
կողմնացոյց , Ալիքեան կը քննադատէ ,ա_
ւելի ճիչդ բառով' կր ձաղկէ ամբողխ.
պաշտ' տոտալիտար վարչաձեւի մղչ^.
լասերում»ը, խորհրդանշուած իր աչլի'
տիեզերանալոր դներ ո լ պանծացումով ռ
անջրպետի նուաճումի գա ղափարախու
թեամբ, որ «բանտիս
կողսլէքԱ է կւէե.
զում»» ամբողջ տիեզերքը խոստա1ալ„վ,
«Երբ խլել է ինձնից ի սպառ j 1)*ննղսէւ[սւյր
Ղ՜իլ,լիս թեղուտ Հ Գետեզերքն իսկ...»
Աջ 34) : Պ աշտա՚մունք մը կայ հոս ամէն
էն չէ հանդէպ y որ երկբայէն է y ու պրէ.
գանք մը բոլոր ցնորքևերէն y որոնլյ մա.
հաբեր են : Ո՚երթուածը է^ըսէ <էմեն ղըրկանքդը եր կրա յէն էն ու այղ
շատ մօտէկը կը դնէ ոՀնչապաշտ արգե
լումէն y որմէ այդքան տ՛արէ սւաոապա^
է բան՛ա՛ստեղծը :• Երկրէռ 9.9^9^^ tlltu ’
t/է y ՀԵրկէՀ7» բա՛ռէն տալով հոս այլեւս
բոլոր կար ե լէ է մա ս տները :
ու զրկումով մը y որոնք հաւաս՛ար
ա ղա տո ւթեան րռնա դր ա ւո ւմէն :
պատ՛ահեց y դէպքերէ դաւն \այս մվ խ
կա9 , / Որ իմ երազը բանտախոյս դարր
ձաւ յւծնկարծ / Եմ շզթայէ եր կարուէեա.
նը հաւաս՚ար • . ♦» Աջ 16) :

16
Ո ւր եմն ՝կր կրէնեմ հարցումս* մէկը^ա
մարձա,կա՛* ծ էր հոն եր բեւէցէ բանտա
խուցէ մէջ ապրելու էր զգացումը
մէկը յաջոզս^ծ էր դրական Հ"լնՒ մ^
մտցնել էր ցասումը y էր պմդանքը^ '"ï"'
տութեան br տ ենչը y բռնակալներով ևանոնց

փոքրոգէ

պա շտօնեաներուն

էբ ամբողջ ՚ ոխը : Եէրէր հ"տոԳ Հ"
քերթուածը մէա՛ կն է y այսքան տաս
եակէ է վեր y էսկասլէս մէակը՝ եւ f'P
ր եւ այդ' դէպք ր y ցնցէչ՝ այչուրայ[՛^
հ սլա ր տացնո զ նաեւ : ՄԷ^Ը 9LnLb
է y մնացած է n^ ու արթուն : Չեն կր^
զէնքը ճզմել y ահաբեկել y լռութեան^
նել : Ա թագէն ում՜երը չեն տ՚արաե
բո ղջս/կան յա ղթանա կ ։> Այսքս,ն
ւո /սր մնացած է վառ y մարդ ձ՚ը արը
tbt^r - 9ևԻե,ւ ՚ եւշյԱ°ւ՛ թ7«ԼԱպթ[
Աբթսճններու ձեռնափերսւն Ահէ
գան ջ,սմրուեչու «նոր վարդսւ՚Ո1^[՚
տուկ ու շառատ ձիեր ցեղական»
երբեք նոր սերունդներ պիտի 7

«

՚

տՒ ԻԸււան ^նոնՔ ամ՝Ա պամ7նե„օւ Î""
ջո ւմներ ո լ եւ համակերպութէլննե^
ւակները,
պիտի չըլեա^ 7WP ւ^եու ներքին արդիքումներու
րը:
Պիտի քալեն աղատ Արխ"
հէն արահետէն »

Լ

պէս.ք է կ^ո-ւ
կ-ր,Հ՛ՀՀ „րւ՝

առնողները ,
դրառու է
J
ներ
ետք: Իբրեւ աղ ռա
թեան
սրար իներկն մնացա
թո՞ւղթ մը, շահագրգռական

յ^երԱ,էԱրյղ,

պատմս/կան արմ՜էք ներկեմ
յ^յն^'
չո՞ւ չէ : Բայց ինչո՞ւ չէ ^‘ .կպութթ
ւանդ' իբրեւ աբթնսւթ ա
^^J՛
մը
y
եւ
ա՛յն
ատեն
ամբողշ
fո .
ա՛րս ատս ս --- ւ ‘-•֊f հսւնդթ
J
մեՒհ ՀԸ, այէ
մեր այսօրը յոլէԼոԳ^
*•

Fonds A.R.A.M

<6ԱՌԱՋ

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Կիրակի , Հոկտեմրեր 3 , 1993 , էջ

„ապ, եւ WJt “՛արիներու միա՛կ ազատ
ււԱն^ս“-"["’^1'լնԸ ե1ած ՛է գրեթէ, միա.
կը որ եղաե է ամրոդ9ովին ազաա , ի չ.
Լնոոթեան Ու գիտութեան խազերէն կա.
^թլւսպէ" ձերբազատ , 8 ի շա տա կնե րո լ
պ՚ղ1-լես11
մէայն յառաե իր հայ.
եացրը : Կարգա՛ւ զայն նաեւ, իբրեւ, լալա.
, մուարըf էութեան լեզուին մէջ, ներ.
ղ"ք
չքիում մը պատմող իբրեւ համար.
քէ'ն
ոստում, եւ լաւագոյն ձեւը հետե.
ձակ
որ էութեան -լեզուն
Սւբար ՚ հասկնալու
֊
կլմսսյ խօսիլ
նաեւ
«մամանա կ»ին ու
պատմութեան-» մասին, որ մեեարենցեան
րսնտստեղէրը բառեր ու , բնութեան ել ե.
ըեւտկտյական պահերու որսորգը չէ'■.
Արգիլօւաե Երկրէն դէպէ
Երկրի ար.
LJ ւսնւյքը անհբա(ք՜եչտ կր սակայն ,
iK
ոըպէողիւ հասկնանք , թէ ի՛նչ կը կատար,
ուէր չրջումէն «առաջ» ; Այս ՛առանgքին
,„Ltf կր դառնայ Ալիքեանի ամբողջ զոր.
fyî 1964-/' քերթուածը ցոյց
կու տայ,
շրջումը մէկէն դէպի միւսը նոր ե.
ըեւ-ոյթ չէ՛ր y երբ անոր թակ յայտնադոր.
էութիւնը կ՚ըեէթեր 1991-^ե : ^ատոնց կա.
տարուած- էր այգ թուականին , ու մեր աչ.
խըր միայն չէին տեսած զայն : Բայց տե.
սսձ էէն հաւանաբար
եր կր այն ո ւթի ւնը ,
խորագոյն յատկանիշը այս
բանաստեղ
ծն :
Մ- Ն,

(!) «Թուղթ Չափաբեթական»ը լոյս տե.
ւաւ նախ «Յաոաւջ . Միտք Եւ Արուեստ»ի
(ջերէն, Յունիս 1991-ին : Գրքոյկով տըպ.
ւհյաւ նոյն օթերուն , Գր • Պըլտեանի յա.
ապաբանով («Կենդանագիր Ա- ԱլիքեաՏխ) :
ե չգոյէ յաւելեալ յիշատակութեան' տրուած էջադրական նշումները
պիտի յղուին «Ծղրիթը» հատորին :
(2)

(3) Մէջբեըումը' Մոնրէալ լոյս տեսնող
Հորիզոն» թերթի 1990, Յունիս 18-ի հա.
մարէն, ուր արտատսլոււսծ են Ա • ՛Ալիքեաև
Տի «Ւնքնակենսա գթական հպանցումներ»
րւրենէն հատուածներ (այս գրութիւնը
լոյս տեսած էր «Ասպաթէգ»ի մէջ , 1990 ,
Ապրիլ 5յին) ։
(4) «Արեւմազ»ը,

տպուած

Երեւան
ուրիշ
հատորներու մէջ արդէն իսկ լոյս տեսած
քհբրուածնեթ, եւ ունի ուրեմն հաւաքա.
ծոյի հանգամանք : «Անատակ որդին» կը
գտնուի հոն' էջ 37-38 :
1983-ին, կը պարունակէ մաւսամր

(5) Ասոնց կարգին'

երկու հատորով
5աենուրի ֆրանսերէն «Երկեր»ը 1983 1985, մէկ հատոր' «Ֆրանսական Պոէղիա»
1984, եւ ատկէ սռլաջ ' «Ծաղկաք՛աղ ֆրան,
«ական դասական գրականութեան», 1976
(«15 տարուան աշխատանք է» կ՚ըսէ Ա.
ւիքեան այս գրքին մասին) , մէկ հատոր'
իոպէլլի «Զգացական դաստիարակութիւ
նը (L’éducation sentimentale) , երեք նո.
քավէպերոլ հհտ, 1983 , երկու հատոր'
հնէ Մարթէն տիւ Կարի «Թիպոնեթը»
(Les Thibault) , 1987-1988:
(6) Որուն մէկ ուրուագիծը միայն պիտի
«ամ հոս, կեդրոնանալով նոր ելած «ԾըղնՒթյԸ»ին վրայ :
(7) Տե ս • Հորիզոն թերթին մէջ
«Խած 1990-ի հարցազթոյցը :

լոյս

(8) Անդ;
(9) «Արեւմաղ» , էջ լշշ ;
(10) «Արեւմաղ», , էջ 100 :
(11) «Արեւմաղ» , էջ 8£4 :
(12) «Աըեւմադ» , էջ 54 :
74:

(13) «Արեւմաղ» , էջ 106 : «Նժարը» , էջ
(14) Պէտք է թերեւս յիշեցնել որ Փելեշ.

«Մեթ դարը» ֆիլմը կը րեմադրէ ու
Վալենտինա
ւ^շքովային անջրպետային նախ րանքը
ւ 'Խյերսւծ փաոքը , Ալիքեանի գործին
մօտիկ ոգիով մը , շարմարուեստի հը.
ք ^քական ել հակսւ.հոետոթական մի.
գործածելով, որոնք բնականաւ
9 էապէս կը տարթերին
գրակւսնու.
Ւ“Ս Դ?ոցնհրէն:

19'^էյըերէ, ի միջի այլոց'

llp

«Ծղրիթը» , էջ 63 , յապաւուած տո.
«Յաւլտջ»ի տարբերակին մէջ :

1) % '<

Ա

CP,

V

ՊԻ

1հ

ւՐ

2.- “ՀԱՅ ԿԵԱՆք-Ւ ՊԱՏԿԵՐԱՑՈՒՄ"

թուականին Պոլիսը կը ստեղծէր իր թատրոնըդ ՝ ինչ որ այդ ստեղծումին անհա
տա՛կան՝ ենթակայական երեսը բացա
յտյտօր էն կը ջնջէ : 0չական «յանձնառուդ
կ՚ըլլայ «Նոր իաղ^ր բերել այդ խումբինդ
կամ «ընդառաջումդ մը կը նկատէ զայն
«կարեւոր պէտքի մըդ : Այդ պէտ<£Ը Հիմա
գիտենք ամբողջացման պէտքն է» թա՛տե
րախաղը իբրեւ խաղ մը կարելի դարձնող
գրութիւն ՝ պակսողն է որ կը տանի իր
աւարտուն լփացման *
Այ՛լ ս1էտ4ր1Լ ^աԳ~“
դայինդ պէտք մըն է՝ ասկէ անոր կարե
ւորութիւնն ու մեծութիւնը ի հարկէ եւ
ՀԱ* եհեանդի 'Ւիւֆէճեանին բառով նման
գործի մը ձեոնար կող արուեստադէտներ
«մեծ գործաւորներ ՝ զնղ չին ո զներ ՝ ազգ
ստեղծողներդ կրնան նկատ ո՛ւիլ(2՛^) :

Հայ կեանքի պալռկէրացոՆմ
Նոթ խադը
Արզ՝ հ այ թատրսն մը գոյութիւն չունի
1920—//ն, ըստ հարևանի եւ Q չա կանի յ Եըկո ւքե ա՛լ կը հ երքնն արեւմտահայ ինչպէս
արեւելահայ ճիդը^ ե' լ Շանթի , ե' ւ Շիրվանզագէի։ երկերը- տրուած ւիասւոարկ—
ները լուսաբանիչ են, հիմնաւոր չեն,
ի վերջոյ : Այգ հերքումը նու՛ազ խաղա
ցանկի մը բացակայութեան կը վերաբերի
որքան թա տր ոնի ա մբո դիա կան եզրին ï Q—
Լա՛կան կը գրէր , որ «թա տեր ա կան դրա
կանութիւն մը կը պակսէր մեզի t piujg
ունէինք թատրոնի հիմնականը , հասարակութիւնը ՝ դերա ս անն երչր» յ
Հաս՛արակութիւն
ընդլա յն ուա՛ծ
չէ Օչականի դրութիւններուն մէջ՝ սա
կայն պարզ է որ նկատի չունի սոսկապէս
մարգերու թիւ մը՝ ամբոխը i Այս ուղղութեամբ չափ աղանդ կա ր եւոր են (Ժլկատինցիի թա տրոնին մասին Օչականի ըրած
դիտ ո զո ւթի ւնն երը : Հա ս տ ա տ ելէ ետք որ
JlJ արբերդդիին թատրոնը «վրիպած թատ
րոնդ է՝ 0 չական կը ծանր անայ այն ազ
դակներուն վրայ որոնք կը կազմեն թատ
րոնի մը
պայմանները*.
Ւը յի չատակէ
«հանրային լալ կազմակերպուած y բազմա^
խարիսխ գործո ւնէ ո ւթ եամբ տ ոդոր ո ւ'ած
կեանք մըն է» ըսել կհուզեմ' ընկերային
ա՛յնպի՛սի վիճակ մը ՝ ուր առաջաւոր անհ\ատը (Հ ին եր ու
բնւորեալ դասակարգը]
տէր ըլլայ համեմատական ազատութեան
մը ՝ դատելու որո չ ո լմի , իր չրջա պա տը
կչռելու ան կախո ւթեան մը ♦ • • Ազատ ան
հասներէ
կազմուած ընկերութիւն մը՝
\ազատ հանրային կեանք մը՝ քննադատութենէ չխորլ_որլ իմացական ներ ո զամտութիւն, հ աւաքական նպատա՛կներու Լոլ֊րջ
խանդավառ
հ ամա սրտ ո ւթիւն ՝ ազգային
փառքին ՝ փառասիրութեան պատգամնե
րը ՝ մեծ անհ ա տներ — քանի մը դրա կան
տարրե՛ր՝ որպէսզի ներ ո՛ւին մեզի ներկա
յացումներ : Ա եր մ ո զո վո ւր դը իր պատ
մութեան ո՛չ մէկ չրջանին այս մասնակի
հանգամանքները 'միացուցած՜ է իրարու։
Պոլսոյ մէջ ի սկ ատոնք չեղան տրամադրելի...» (Հէ- 134: — 135) : Օշական կ՛աւելցնէ տակաւին
Հրեմա՛կան թեքնիք^ը՝
«բեմա՛կան աւանդութեան մը կազմումը՛^՝
եւայլն։ Ւնչպէս կը նշմաբուի՝ հասարա
կութեան մը գոյութիւնը ինքնին բաւարար
ազդակ մը չէ։ Պայման են նաեւ անհա՛տն
ու ասոր ազատութիւնը
Ըստ 0չականի
եթէ հնդկական՝ չինական ՝ պարսկական
դրական ո ւթի ւնները թատրոն չեն ունեցած
ատոր պատճառը այն է որ «անհատը հոն
զուրկ է անկախ ո ւթեն է» (նոյն) : Ամբողջ
հարցը կը վերաբերի մարդու յայտնու—
թեան իբրեւ անկախ՝ աղատ միաւոր՝ որ
հա՛սարակութեան մէջ կը բանայ խօսքի
չրջա գայո ւթեան
միջո g :
ք^ռնու թՒնԸ՛
խօսքի փականքը ՝
գրաքննութիւնը կը
նչեն անհատին ենթարկումը սա կամ նա
չահի՝ սա կամ նա դա՛սակարգի կամ բըռնապետի կամ պետութեան : Ա*տային գե
րութիւնը՝ հոգեկան ստրկութիւնը՝ հըպատակներուն մէջ ս utեղծած իրենց էըծորդ ստրկամտութեամր ու յօժարու
թեամբ՝ ներկայացումը կը դարձնեն ան
կարելի î Եթէ Հելլէնները ստեղծած եե
առաջփն թատրոնը՝ կ'բս է 0չական՝ ատի
կա անոր համար է որ այդ «ժողովուրդը
բռնապետներ չհանդուրժեց եւ անհատին
բերանը սանձ դնելու տեղ՝
պատեհու
թիւն տուաւ զայն կրցածին չափ լայն բա
նալու» . •» (նոյն) : Օրինակը չահեկան է
անով որ յունական թատրոնը՝ գոնէ ողրերգութիւնը՝ ընկերութեան 'անմիջական
ո1չ քննադատո ւթի ւնն է ոչ փառաբանան
քը : Այսինքն'
քա զաքաէլան չէ ՝ բառիս
գռեհիկ իմաստով՝ այլ է ոստանային •
ոզրերդութիւնը հելլէններու առասպելա
բանութեան ընդմէջէն խնդրոյ առարկայ
կր դարձնէ ոստանին հիմերը՝ Ե սքի[/էսի
«Օրեստիա^էն մինչեւ Եւ֊րիպիտէսի «Բա
գոս ուհիները» ։ 0չականի նկատի ունեցած

անհա՛տի ազատութիւնը կը հիմնէ թատ
րոնը այն չափով որ խօսքին մէջ ու բեմին
վրայ հասարակաց գետինն է խնդրոյ ՛ա
ռարկայ յ Պփ տենք որ րոնա պետո ւթի ւն—
ները՝
Օսմանեանն ու արեւելեանները
մա՛սնաւորաբար ՝
հասարակաց այդ գե
տինն է որ կ}ար գիլեն բեմի պա տ կեր աg—
ման։ թարմանալի է անչուչտ Օչականի
կատարած առընչումը ներկայացման ել
անհատի անկախ ո ւթ եան : Հաս արակա կան
երեւոյթ' ներկայացումը կը թուի նչանը
անհատին ՝ կարծէք անհատին ան կախ ութիմեր ըլլար այն պզտիկ , չնչին բայց
էական ճեղքը որով հասարակական միջոցը ներքին
խազի մը (թատ երախա զը
նկատի չունիմ) ՝ կերպի մը՝ պատկերաց—
ման մը հեռաւոբումով կը հարստանայ :
Այդ ներքին խազն է -որ 0չականի վերոJի չփալ հատուածին մէջ
կը կարդացուի
ընդմէջ
քննադատութիւն յդաՅմփն
նւ
«հաւաքական նպատակներու չուրջ խան
դավառ հ ամասրտութեան^ (24) î
^արեանի եւ մա՚սնաւորապէս 0չականի
համար թատրոնը գրակա՛ն հարց մը չէ ՝
թէեւ կայ «թատերական դրականութիւնդ
յզրոցքը։- թատրոնի
համադրական կառո ւց ո ւածքը կ^ենթադր է երեք բաղադրիչ
տարրեր»
հասարակութիւն՝
դերասան
ներ ՝ թատերախաղ կամ թատերական դըր ականո ւթիւն յ Արդ' ա՛ռանց մէկուն կամ
միւսին՝ հանդիսատեսին՝ խաղացողին ու
գրողին , թատրոնը պակասաւոր կը դառ
նայ ։ Երեքին համագոյ ներ կայ ութ ենէն
կը բխի թատերական միջոցը։ Որպէսզի
ոչ մէկ երկդիմութիւն մնայ 0չական կ'utւելցնէ ՝ ուրիշ տեղ •
«Հասարակ տեղիք
է խօսիչ թատերական դրա կանո ւթեան մը
աննահանջ ։ պայմանէն ՝ որ միջամտու
թիւնն է հ ա ս արա կո ւթ եան : ]Սաղ մը հա
սարակութեամբ միայն կիապրիդ
( ՀԺ •
263) ջ
ՈԸ բտց^այայտ կը դարձնէ խա՚ւՒն ո' չ թէ պայման ական այլ «էականդ
կապը հ աս ար ա կո ւթեան հետ ։ Այսինքն՝
խաղի մը թա տերա կանո ւթիւնը անոր հա
սարակաց ին վըայ բացուելով է որ կը
սահմանուի • ուրկէ կը հետեւի ՝ որ նոյն
իսկ կարդացուելու համար գրուած թա
տերախաղերը ՝ 0 չականի «Jff որ Հ ո ւրդներըդ
օրինակ՝ կրնան րեմադրուիլ՝ որովհետեւ
խաղը իբրեւ այդ հա՛սարակական է՝ ո՛չ
ան հ ատ ա կան կամ անձնական :
Ռ՚-էՒլ տ^ղ < "եոբՀն
կր գրէ . «Այսօր'
մեր տարտղնումը ՝ զանգուածէ աղքատա
րումը եւ ընթացիկ կարդ մը ճնչո ւմներ
(գլխաւորաբար ս ին եման) գրեթէ անկա
րելի կը դարձնեն մեր ազգային թատե
րական դիմագիծի մը գոյութիւնը։ թատ
րոն մը կը սնանի զպնգուածով ու անո՛ր
է Ո\Ը քչ ս^֊ղզս^ի : Պատերազմէն ետք՝ Պոլսոյ
մկջ վաղանg ո ւկ դործո ւն է ո ւթի ւն մը ան
կարող եղա՛ւ թա տ եր ա կան դրականութիւն
մը ստեղծելուդ (25) î Օչականի տողե
րուն հ ե տեւողը
կ^ անդր ա դառնայ անմիջա պէս որ
թատերա՛կան գրականու
թեան տեւող բացա՛կայո՛ւթիւնը կապուած
է թատրոնի միւս բաղադրիչին^ զանգըլածին։ Գոնէ Ա փիւռքի մէջ*. Ասիկա այսպկս է անչուչտ ՝ որո՛վհետեւ
թատրոնի
ամբողջական եզրն է որ մի չտ ու յարատեւօրէն կր ՛մնայ անն՚ուաճ ։ Ւսկ ինչ ո ր
կ^ արդիլէ նուաճումը՝
ինչ որ կբարդիլէ
որ թատրոնի բոլոր բաղադրիչները միա
նան նոյն դետնին վրայ՝ ի^նչպէս կո՛չել՝
եթէ ոչ միաւորելի
ուժերը խորտակող
«աղէտդ :
Անչուչտ 1921—//Î/ Ո՛չ այդ տարտ զնո ւմը ՝
ո չ այդ սփռումը կը յայտնուին իրենց տի
րական բրտութեամբ եւ «աղէտըդ կը
թուի կարծէք ոչ այնքան աղիտալի : թատ
րոնի տազնապը կամ պակասը բա՛ռնալի
կ՚երեւի հ Ասոր համար կ որ թա՛տրոնը կը
մտա՚ծուի մի չտ իբրեւ ստեղծելի կարե
լիութիւն մը՝ նպաստ է նաեւ հաւանաբար
համեմատական ազատ մթնոլորտը։ «Այդ

Հ/ատ որո չ եւ չատ դիտակի g կերպով է
որ Օչականի թատերական արտադրութիւ~
նը՝ ինք կփսէ ճիգը՝ կը մտնէ հայ ինք
նատիպ թատրոնի մը ստեղծումի ծբադը,
րին մէջ*, փման «գիտութիւնդ մի չտ ալ
զարմանալի եզակիութիւն մը կը մատնէ
եւ փաստն է արտակարգ մտքի։ Ւ^նչն է
սակայն որ թատրոնը կը դարձնէ ինքնա
տիպ' հայ։
Հարցումին պա՛տասխանին
սովոր ենք չատոնց ՝ մանաւանդ չմտածուած ու ծամուած գաղափարներ դրո լա
դերով հայկական ինքնութեան մը չոէ֊րջ՝
\յ-ախ' պատերա՛զմէն վ^[՚^_\
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շական ՝ թատրոն յաճախող հասարակու
թիւնը դադր՚ած է ախորժելէ մելո տրամ
ներ էն եւ նախ րնտր ո ւթիւն մը ց ոյց կու
տայ
րէէս1.Ւ
հոգեբանական
տադն՚ապը
(ՀԺ 260) : Ն ո յն ատեն եւրոպական նոր
խազերու թարդմանութիւննե ր
ճաշա՛կի
փոփոխութիւն մը կը ստ՛եղծեն ՝ մինչ կը
փոխուի խաղարկութիւնը (նոյն 261) î
J
վերջին կէտը՝ որ ըստ իս կը կազմէ ինք
նատպութիւնը ս՛ա՛հ մանող եզլ։ը~ «Հօ։ լ
կէանքին պատկերացումը՝
բայ9 է՛՛րծա դրո ւած նոր ՛այս թ Էքնիքո Հ» (^",/^) 5
«Ւեանքըդ Օչակսնի մօտ այնքան ընդհա
նուր ՝ բազմա մա կարդա՝կ
եւ նոյն ատեն
կրկնուող ըմբռնում մըն է^ սր յա՚ւտկ-'

նութիւն է փ որձել զայն բոնեչ ու սեղմել
քանի մը բառով : կարդացած էջեբուս
մէջ՝ իր խօսքը մասնաւորելով ներկայացուցրած առաջին ու միակ
թատերա
խաղին ՝ «Նսր Պսակըդին ՝ Օշական կը գըր՝է • «Ւր առաջին խազը» • » կը վստահի
դարձ՚եալ be ա ս տղվէն • * •
Այզ
աստղյչ
կեանքն էլ։ : Ըլլալ կեանքին մէջ, կեանքին
հետ : Ubn թէ՝֊ խաղը կու գայ ա յդ կեան^էն ... խ աղբ ՝ ուր մեր թատրոնին ախոր
ժած ճարտաբանքն երուն ՝ հռետորական
թիրատներուն՝ աղմկայոյզ ելոյթներուն
փոխարէն կը տիրէր կեանքին կերպարան
քը ՝ գրեթէ առանց իրադար ձութի ւններու»»» Ա*արդեր հոն կը խօսէին՝ ինչպէս
խօսէին պիտի իրենց խան ո ւթն եր ո ւն ՝ տու
ներուն մէջ՝ պարզ՝
բնական*.
0 չա կտ
նին միջամտութիւնը։ Ո^֊րիչ բան չէր՝ եթէ ոչ խնամքով ընտր՛ութիւնը այդ խօսքերուն՝ որպէսզի առօրեային տափակու
թիւնը խնայուէր բեմին» » •» ( ՀԺ 263-264) :
արկկն մեկնելով կալւելվ։ կ մտաեել ո լ։
կեանք կոչուածը ո Լ այնքան սովորական
աււօրեաՀն կ, որքան մարդոց կողմկ ասլրըլաեը ï Երր 0Հա կան կը թելա դր կ թկ «վս սէ
զը կու. գայ այդ կեանքէն» անշուշտ ակ.
նարկութջււն մը կ'ը^ կ
։։։ տ եր ո։^ս ս։ դե ր ։։ ւն
յարաբերութեան ք։ր [ակ կողմէ տ ե սնը.
ւաե մարդոց , լսոլաձր դէպքերու- ե իրոդու.
թիւններու ։ Այսպէս է որ «Լ,որ Պոակը».
ին եւ «Կնքահայրը»»ին մ ե կն ա կէ տ ե ր ր կը
յիշատակէ , պատմելով իրական դէպքերը
(ՀԺ 54-55) եւ վերարտադրելով նոյնիսկ
առաջիին թազիին ներկայ եդւսե անոր իբ
րեւ բնատիպ
ե՚առայաե- մարդուն հա.
կազդե g ո ւթի ւնը . «1922-/քե անոր ներ՛կայա.
զումին եկեր էր ոճրագորե՚ը ու դուրս ելեր , առարկելով , թէ քանի մը ճշդումներ անհրամեշտ էին,
որպէսզի խազը
նշմարտութիւն դաոնա՜ր : Կը զղա՞ք այս
արագ ու կարկտան պւստմումին ընդմէ.
ջէն
մարդոց ո ղբե ր դո ւթի ւնը :
Արուես
տին դերը դատական ատեանի մը քար.

Fonds A.R.A.M
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ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

կեանքէն
արուեստը գտցող փոխագրու
թիւնը պահել «մաքուր» • հոն է իրաւու
թիւնը եւ իրաւութեան սահմանը-. Եւ

տուղալւա^եան կր վեր ածուքւ երբեմն :
Ozւսկւսնքւ գործերը կոլ ղան առօր եայ ՝ որովհետեւ թատրոնին ինքնութիւնը՝ իս
վաւերա՛կան 'կեանքէ : Ըսք> անգամ մը՝ թէ կութիւնը կը կայանայ գրականութիւնը
անոր հէքեաթը՝ վէս(Ը։ տրաման բոլորն չյիչեցնելուն մէջ (ՀՌ 257), կրնանք հեհետեւցնել որ թատրոնը արուեստներուն
աչ ապրած մարգերէ կ՚առնեն իրենց ruմէն ինչը» » • » (նոյն) : Եւ Օչական կը շա- ամէնէն «անարուեստը» ըլլալու հնարա
րունա կէ թո սել թատերախաղերն ու ա- ւորութիւնը ունի . այս իմաստով ամէնէն
սոնց տուն տուող դէպքերը։- Ո1չ մթոյն «օչականեանն» է : Աակայն , նրբ նկատի
հոս՝ այլ գրեթէ իր բոլոր պասրմուածք- առնենք թատրոնի մը ‘ամբուլ} սարուածներուն թէ վէպերուն մէջ դք՝ողը միշտ քը , անոր հ աստաւոութենական հանգա
կը ներկայանայ վաւերագրողի կամ վկա մանքը լի ա կա դե ելով անգամ , կը նչմա
յի գերին մէջ ուիկէ' ար ո սեստին բաղդա րենք որ թատրոնը արուեստներուն ամէ
տումը Հդատական ատեանի քարտ ո սղա նէն արուեստակեալն է նոյն ատեն-, Յարա
Աւելի ճիչդ
րս սթեան» 9 թատերախա՛ղին տյս անմիջա կէսրծթք, հակասութիւնն'.
Օշ
ա
կանի
տեւական
երկդիմութիւնը
ար
կան յ աբաբեր ո ւթի ւևը իրական ՝ վա՛ւե
ուեստին
հանդէպ
յ
րական ապր ուածին հետ կը ձգտի զեղ
չելու յօրինուածին ՝ շինուածին ՝ նոյնիսկ
Հայկա՛կան թատրոն մը պատկերացնե
գրոսածին .ու կառո ւց ո ւածին բա մին՛ը ՝
լու
է հայ կեանքը եւ Օ շա կան կը հաւա
թէ՛ խաղին՝ թէ ալ ըեգհ անրապէս ար
տայ
որ իր երկերը (կը թուէ «Ստեփ ւսուեստի երկին մէջ : Անշուշտ ՝ դրողը դիտէ
նոււ
Աիւնեցի}}ն
՝
ՀԱասունցի
Դաւիթ^ը
որ կեանմՒ անհոսն տեւողութեան ՝ շար nuեւ
ո
լրիշներ)
կու
տան
այգ
պատկերաց
ունա'կա կանո ւթեան մէջ մարգոց արարքնե
կերպարանումը : Այ ս կէտին պիտի
րը ՝ դէպքերը ՝ ապրումները իրենք իրեեց մը'
մէջ թատերական երկ մր շեն կազմեր ՛ա վերադառնամ առանձին ՝ երեք թատե
ռանց արուեստի
մկրատին ու կոկումի րակներ ուն \առթիւ ՝ բայց գիտնալո ւ է որ
աչխտտանքին հ Չեմ գանգազիր Qշա կանի այգ պատկերացումը գլխաւորաբար բար
Հ֊կեանքը նոյնիսկ մեռելներու աշխարհին քերու պատկերացումն է : վերջապէ ս կայ
մէջ^ հա չածելու այս երազին ՝ պատրան այգ խազերուն բեմա գրո ւթի ւնն ու խա
քին թէ առասպելին վրայ յ Հ^]ե ունքի իր ղարկութիւնը» տեսակ մը քնարական զե
պաշտամունքը^ (Հ(հ 277) յ ^կացութեան ի- ղումի մը մէջ կը դրէ * «Պ ա շտ պան եց էք
UiJ~
ր աւո ւթեան}} մտահոգութիւնը րնդհ անո ւր ղանոնք իրաւ խաղարկո ւթեամբ ՝
սկզբունք մրն է) որ ինքեին ինքնատպու սինքն' տուէք այգ խազերուն ներկայա
գոր
թիւն մը շի մատներ՝ քանի որ ^իխք ցումը իրաւ արո ւես տ ազէ տներո լ
ծադրեցէք ^այղ աշխարհ ին բեմադրումը
պիտի համարձակէին ուրիշ բան նուա.
ճէլ: Այդ- սկզբունքին դործարկումը աւե այգ խազերէն իւր աքն աչի լրին ներսը զգալի շահեկանութիւն ունի ՝ թա տ երախա՝ il" լի հայա շխարհ ի մը տարրերով՝ այսինքն
ստ եղծեց էք մեր եր կրին ամէնէն հի՛մն Ար
1<սկ թէքնիքին վրայ ։
կան գիծերովը եւ ամէնէն հարազատ դե
Օշականի ընդլայնումները թատերգու ներովը գոյաւոր տես՛արանը՝ տուէք այգ
թեան ամբողջ ըմբոնում մը կը պար զեն՝ խաղերը կերպարանող բառեր ուն իրենց
որուն քանի մր եզր երու թոսումով կը բա- խորունկ կեանքը ՝ արիւնը ՝ .կրա՛կը ՝ որլարարուիմ » նախ' դործո զո ւթի ւնը կը փո պէսզի տող մը՝ խօսք մը՝ զեղում մը
խագրուի անձերուն ներսը՝ Հմինչեւ խո ր/լան հոգիի իրաւ կտորներ՝ դուք պիտի
րերը անտեսանելի անգունգներուն ՝ ո րոնք ունենայիք ծեր թատրոնը»
(
283):
կը կաղմեն մեր ամէն մէկուն հոգին}}
ո լծումը զինաթափ ընող այս տողե
( ՀԺ' 266) J Ո'ւրեմն' հոգեբանական թատ րուն մէջ Օչական կը փորձէ տաբազել
րոն :
րեմա գր ո ւթիւն-խա զար կութեան ալ չհա
յեցի հար ազատ ո ւթիւնը}} ինչպէ ս կ^ընէ
Ապա' մասնաւոր խնամք մր տեսի լնե- ուրիշ տեղ՝ այսինքն ամէն անդամ. որ
րուն ՝ որոնց ամէն մէ՝կը առանձին միա սոսկապէս Հր ո վանգա՝կո ւթեն էն}} անդին
ւոր մը կր կազմէ։ Այդ֊ տեսիլները կըր- երթալ կը ձգտի ՝ որոշագրեըու համար խա
նանք նմանցնել Օշականի վէպերու կպա ղին ոճը։ հ^Հայ խորքին' Հայ ո^ը^> Օշա
հեր ուն}} կամ վայրկե անն եր ո ւե ։ Կը գրէ»
կանի սեր ունդը ՝ մ եհ են ականները կը կո
«Տե սարան մը ինքնիր մէջ պահ մրն է՝ չեն Հցեղայինը'}} ) որ ցեղապաշտ
որեւէ
ինչպէս արցոլնք մր պահ մր մեր կեան
հանգամանք չունի՝ այլ ազդ մը մասնա
քէն յ Չէ^ կարեյի urJrl պա հր սպառել ի ւորող
գիծերու ամբո ղջո ւթի ւն մըն է :
խորութեան ՝ ինչպէս 1լ ըսեն ՝ ու ստեղ Ահա ինչ գրուած է թուման եանի հ էքեա թծել p-ասւերակաւն յՈԼզՈՆլքը , որ այգ ար ներուն վերլուծման մէջ» հԱլ անսպաս ելի
ուեստին ամէնէն նուիրական նպատակը կը յաջողութեամբ մր այգ պատմութիւենեմնայ ։ » » »
ք*եմը ապրում մըն է ՝ որոշ րուն րնթացքին ՝ գրեթէ առանց ճիգի ,
պատրասաութեամր մեղի մատուցուած ։
կը ծագի՝ ^իչգ^ յատկանշական գիծը՝
Օշականի թատրոնը, կը հետապնդէ u,ju ցեղի մը հոգիին փայլը՝ որ հէքեաթին կը
տեսիլ մը շրջանակին մէջ պար փ՛ա,կելի բերէ ցեղական նկարագիր՝ կը մասնաւո
ապրումներուն արտահանումը}} (ՀՅ* 267) : րէ պատմ ութիւնը ու հ աս արակաց բարե
Ամէն մէկ տեսիլ ուրեմն ինքն արալ է ՝
բուն մէջէն կը հասնի մեր՝ հայկական
րայց ո շ ինքնագլուխ » «Ամէն տեսիլ ինք- արուեստի մը ուրուձանկարին}> (28) : Իսկ
նիր մէջ՝ ամէնէն առաջ եւ <ոշ թէ մեղի երր Օչական Հ,մեր'^ կ^ըսէ՝ նոյն էջին մէջ
ծանօթ
օրէնսդրութեան
պահանջածին նկատի ո ւնի «ինք նասւիպ արուեստՀւ» յ Ազ
նման՝ նաեւ յաջորրեին համար»»» Տեսիլը գային ինքնատիպ թատրոն մը պայմա
առանձին իր կեանքովը շի բաժնուիր ամ- նաւոր չէ միայն թաաերգութեան ընծա
բողջէն՝ արարէն}} (Հ<ի 273) 5 Այս տողե յած Հհ այ կեանքի պատկերացումով}} այ
րուն տակ՝ շատ խուլ կերպով պայքարը լեւ
ատոր բեմադրութիւն - խաղա րկո ւկայ՝ տեւական մղումը ընդդէմ յարդա թեամբ ՝ այսինքն' ներկայաց մամբ։ թա ու
րանքին՝ կառուցումին որ երբեմն կը նոյ րոնր մեր ինքնութեան պա տկերը ՝ այս է
նացնէ թատ եր ա կան Հ.\.Շշ\ճ&ե երո ւն » Ասիկա գուցէ Օշակ1էյնի սեւեռածը :
նոյն ատեն դիմադրութիւն մըն է դրակա
նին ՝ գեղեցիկ խօ Աքերուն ու Հթատ երա.»
կանեին ՝ որմէ 0շական կը փորձէ խուսա
Գ- Պ՛
փիլ (27) î Եթէ թատերական գործողու
թեան նպատակը յուզումն է ՝ երկով սե
(Շար. շ)
ւեռս ւած պահերը պարտին ՚Ը/fայ գրո լա
ծէն դուրս» ՀԸնել այնպէս մր՝ որ այգ
պահ երը կարելի չափով պարզ միջո ցներ ո վ
(24) - Այս հտզու֊ագէպ րաւսը կենթադ
իրենց ղիրենք րլլան ՝ կեանքին շատ հ՛աբա րեմ ււր Օշականի գրչին տակ համարժէքն
զա տ մնալու գերագոյն պարտքոէվ
մը ԸււալոՆ է «solidarité»|iri :
պա՛րտաւոր : Ընել այնպէս մը՝ որ այգ յու
ղումները բխին ո՛չ թէ ան ակն կալէն, չին(25) — Մայրիներու շուքից տակ, Պէյծուէն՝ չուանէն՝ այլ պահերը իրարու րութ , 1983 , էջ 26 :
կապող անողոք ճակատագրին իսկ մատուրներէն ՝ ու մեղիր բերեն ո՛չ միայն բե(26) — «Մեհեան» , էջ 40 :
մին վրայ պարզո ւածը ՝ այլեւ զմեզ ՝ այսինքն
ստեղծեն անհ րամ՜եշտ պատրան
(27) Ւր կիրարկումին մէջ սակայն , Օշաքը կեանքն իսկ ապրելու ՝ մեր հաշւոյն կան րոլորովին չի յաջոզիր ձերրագատիլ
ուրիշները մոռցած ու մեղմ ո վ միայն մը. այդ «թալոերականոլթենէն» . օրինակ «\,որ
տւսհոգ» ( ՀՌ 290) : Թատերդութեան գըր- Պսակը»ին աւարտը կամ Անահիտի անձ
ւելէն մինչեւ անոր փոխանցումը հանգի- նասպանութիւնը «Աքլորամարտ»ի աոաջին
սատեսին՝ այգ երկար ճ\ամրուն վրայ՝ տարբերակին մէջ :
տիրողը ապրումն է î Ւնչ որ կը գրուի ՝
ինչ .որ կը յարդարոլի, ինչ որ կը շին
(28) «Հայրենիք», Ա. տարի ? թիլ 1() ?
ուի, Օչականի համար կը կրէ
իր մէջ էջ 54:
զեղծումի մանրէն 5 Արո ւե ստ,ագէ տին ամ.
րող}_ ճ[՚դը սւէտմ է կայանայ
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Օրեր •առաջ կարդացի ՝ որ գրեթէ անվերջ չխն ական պարիսպի կառուցումը
հրամայող մարդը եղած է այդ առաջին
կայսրը' էրիհ
Հուանկ թին՝ որ նոյնպէս
հրահանգած է ղի^քը կանխող բոլո ր գի րքերոմն հրկիզումը։ Որ երկու ծաւալուն
գործո ղո ւթի Լիւներր —բարբարոսները գէմ
գնող հինգ-վեց հարիւր քարէ մղոնները՝
դաման արգիլումը պատմութեան ՝ որ է
անցեալի- մէկ անձէ յառաջ դային եւ ձեւով մը անոր յատկանիշները ըլյային ղի ս
անրացատրելի օրէն բաւարարեց եւ՝ միամամանակ ՝ անհ անգս տաց ո ւց : Այղ յուղու
մի պատճառներ ո ւ քննութեան նուիրուած
է այս նշմարը։
Պատմականօրէն ՝ երկու միջոցառումնե
րը բնաւ ա ռե ղծ ո ւածային չեն ։ Չ ինա ոտա
նի թագաւոր Հյիհ Հուանկ թի' մամանակ տկից Ա^ւնիրա ղի պա տ եր ազմն երո ւն ՝ իր
տիրապետութեան ենթարկեց
վեց թա
գա ւո րո ւթի ւնները եւ ջնջեց աւատական
դրութիւնը 9 Պրիսպր կանգնեցուց ՝ որովհ ետեւ պար իսպները պա\շտ պանո ւթի ւն
մըն էին*
1 որովհետեւ
րնդդիմագրո ւթի ւնը զանոնք
կխգեկոչէր
հին կայսրերը
փա ոաբ անելու
համար :
^Իիրք^ր այր^1 եւ ամրո ւթի ւնն եր կերտել
ի շխանա ւորներ ո ւ հաս ար ակ գործն է »
Հյիհ Հուանկ թիի եղա կանը
իր գործին
տարողութիւնն է ։ Որոշ չինագէտներ նոյնը կը թելագրեն ՝ բայց ես կը զգամ որ
իմ պատմած դէպքերը աւելին են քան ան
նշան
հրամաններու
չափազանցութիւն
մը ։ Աովորական բան է արտ կամ պարտէզ
ցանկապատել» կայսրութեան մը ցանկա
պատումը ոչ՛- Ոչ ալ չնչկն բան է յալակնիլ որ ցեղերուն ամէնէն աւանդապահը
Հ ր ամարի
իր անցեալի —առասպելական
կամ իրական- յիշողութենէն։ Չինացինե
րը երեք հազար տարուան մամանակագըր ութՒն ունէին (եւ այգ տարիներու շար
քին' Ղ'եղին Եէոյորր եւ Ջ անկ Ո ու եւ Իոմփիւկիոս եւ ',Լաօ-Տու) ՝ երբ Շիհ Հուանկ
թի հրամայեց որ պատմութիւնը իրմով
սկսէր ։
Շիհ Հուանկ թի աքսո րած էր իր մայ
րը ցոփութեան պատճառով» անոր
դամաՀք
դատաստանին մէջ՝ ո ւղղափ տոնե
րը ուրիշ բան չտեսան քան անգթութիւն ։
Շկհ Հ ուանկ թի ուզեց ջնջել կ անոնա կան դիրքերը որովհ ետեւ ղինքը կը
մե զա գր էին ։ ^ni Յէ Շկհ Հ ուանկ թի ու
զեց արդիլել ողջ անցետ լը սոսկական յուշ
մը արգիլելու համար» իր մօրը խայտառակութիւնը ։ (Ոչ այլ նկատառումո\վ թագա
ւոր մը սպաննէլ տուձաւ բոլոր մանուկնե
րը՝ Հրէաստանի մէջ՝ միայն մէկը սպան
նելու համար) î Այո են թա գր ո ւթի ւնր նկա
տողութեան արմանի է՝ բայց ոչինչ կ\ըսէ մեղի պարիսպին' դիցա վէպի երկրո րղ
երեսնակի մասին : Հյիհ Հուանկ թի ՝ պատ
միչներուն համաձայն՝ մահուան յիշատակումը արգիլեց , 'ւոեմահ ռււթեաե նեկտարը
վՀնաոեց ել խ ո ր Հ րգան չա՚կան պալատի մր
մկջ ւիակուեցալ դ որ այնքան սենեակներ
ունկր որքան օրեր կան տարուան մկջ.
այս տուեաինւերր մտ ածել կու. տանդ որ
պարիսպը միջոցին մկջ ել հրդեհը մամանակին մէջ մոգական ուղեփակոցներ կին'
մահր կասեցնելու նպատակով • խոլոր իրերը կ՛ուզեն պահել իրենց
էութիւնըդ
կ՚ըսէ Պարոլխ Ապինոզա . գոլցւէ Կայսրը
եւ իր 'կախարդները կարծ՛եցին, որ անմա
հութիւնը ներյայտ է ել որ փտախտը չի
կրնար մտնել փակ աչխարհկ մը ներս֊..
Գուցէ Կայսրը մամանակի սկիզբը ուզեց
վերստեղծել եւ Առաջին կոչուեցայ , իոկապէս առաջին ըլլալու համար , եւ Հուանկ թ-ի կոչուեցաւ դ ձեւով մը ըլլալու
համար Հուանկ /ծին' գրութիւնը ել կողմ
նացոյցը հնարող կայսրը „ Այս վերջինը ,
ըստ Ծկսերոլ Մատեանին , իրենց իսկա-
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կան անունը տուաւ իրերուն . ղո, գահեռԱ
րար , մեզի հասած ^րձանագրո^թէը^լ
րուն մկջ Շիհ Հուանկ խի պարծ^յ
թէ իր տիրակալոլթեան J-ամանակ ր,չ^
իրերը իրենց
յարմար անունը անկթ.
Երագեց անմահ հարստութեան մը հթնա.
գրութիւնը, հրամայեց դ որ իր մառս,^.
ները կոչուէին Երկրորդ Կայսր ,
Կայսրդ Զորրորգ Կայսրյ ել այսպէս յա_
ւիտեանս . . . խօսած եմ կախարդական նը.
պա տակի մը մասին. ենթադրելի է նաել^
որ պարիսպի
կանգնումը ել գիրերս
հրկիզումը համ ամ՛ա մանա կեայ արարը,
ներ եղած չըլլան : Ասիկա (ըստ մեր ընտ.
քելի կարգին'} մեղի պիտի տար թագաս,
րի մը պատկերը դ որ սկսաւ կործանել 1լ
յետոյ համակերպեցաւ պահելուդ կամ
յուսախաբ թագաւորի մըդ որ կործանէյ
նախօրօք պաշտպանածը֊, Զո/գ վարկան,
ները տխամաթիք են բայց զուրկդ սըր1
դիտեմ , պատմական հիմքկ ֊. Հերպըրթ քէլ.
լըե ճիլս կը պատմէ , որ գիրք թաըիալ.
ները շիկացած երկաթով խարանուԼրն
եւ դա տապը տուեց'ան շինելուդ ցմահ,
վիթխարածաւալ պարիսպը) Այ11 ^աւլոր.
դումը կ՛արտօնէ կամ ՝կր թոյլատրէ այլ
մեկնաբանութիւն մը) ՛կուցէ
պարիսպը
րիոխա բերոլթիւն մը/t կր ,
գուցէ 1յի֊ւ
Հու տնկ
թի անց ելսէպւսշտն՚երը ղ)ատապարտեց անցեալքէ չափ ծաւալուն գործքր մը՝ նոյնքան ձախաւեր եւ նոյնքսե
անպէտք։ Հուցէ սլաբքէ ս պր մարտսրհ րաւէր
մրն Էր եւ Շքրհ Հուանկ թքէ մսՐածեց • -•
«Մ արդքւկ անց եալր կը սքւրեն եւ այդ սի
րո յ դէմ ոչք՚նչ կրն՛ամ ընել ՝ ոչ ալ իմ
դահխճները ՝ բայց օր մը պիտի դտնուի
ինծի պէս զդացող մարգ մը՝ եւ այդ մէևը պիտի կործանէ
պարիսպս , ինչպ(Ս
որ ես այրած եմ դիրքերը՝ եւ այդ
պիտի ջնջէ յիշատակս եւ պիտի ըէէաձ
ստո լերս .եւ իմ հ՛այելիս' առանց զիմհա՛
լու» : Գուցէ Շիհ Հուանկ թի կայսրս՛ թխ
նը պար սպապատեց որովհետեւ
որ այս վերջինը այպանելի էրդ եւ դիլւ^՛
րը ՛այրեց հասկնալով որ սրբազան ղիր
քեր էթն, այսինքն, գՒրքհր որ կ ու'"11՛
ցանեն ողջ տիեզերքի կամ /,ւրաքանչ[ււք
մարդու գիտակցութեան
ո ւսո ւցանւսծէ
Գուցէ գրադարաններու
հրկիզումը l
պարիսպի չխնութիւնը գաղտնապէս 'it'
րար չէզոքացնող գործողութիւներ են.
Յամառ պարիսպը որ այս
բոլոր

պահուն

պահերուն ստուերներու իր tf

թիւնը կ՚արձակէ հողերու վրայ զոր“ V
տի չտեսնեմ դ ստուերն է Կեսարի մր "I
հրամայեց դ որ ազգերուն ամէնէն յա["1
մեծարը այրէր իր անցեալը.
է որ գաղափարը ինքնին ց՛եցէ մեզ՛ սJ
խաբար թոյլ տրուող ենթագրութլ
րէն: (Անոր արմանիքը մեծածաւալ փ
նութեան եւ քանդումի

հակադրով

մէջ կրնս֊յ ըԱպ) : Բնդհս֊՚նրղ^ել"
խ„,Գ պարանն, կ^է “""'"-ւ

՛մ

մէջ : Ասիկա համաձայն պի-ոի CLÇf
նետեթթօ Գրոչէի դրոյթներուն
»֊
դէն 1Տ77-ինդ Փաթէր պնղռծ է :
P
արուեստները կը ցանկան աս PL
<
տութեան վիճակին, որ այլ
յ,
ձեւ: Երամչտութիւնըդ երջո-նկութե^ջ
ճա,կները , ղփց ա րան ո ւթիւնը ,
կէն մաշած երեսները, որոշ ± P
ներ եւ որոչ վայրեր կ ուղ
սել մեղի , կամ բան մր րսի^Գ P

.
յը

չէ կորսնցուցած բլրոյի
Ï
^յսձէՈւըսելու վրայ են» չխք^դ"!1 ՈԼՈ^
L^.
թեան մը մօտքւկութի^Ը> դուքհ >
ղփտտ՚կան դէ^քն է ։
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Եհ

1968-/'^ ) երբ Կոստսւն Զարեան դեռ ո զչ
էր , իտալացի ղր աբննա դա ա Փտօլօ Փար.
տօ բաւական «տարօրինակ» հաստատում
Տր կ՚ընէր , պնդելով թկ ան «այս օր աշիարհի
մէչ հայ դրականութեան թիւ
Մէկը հտմարուաե է , ՛Լար ո ւեան[, , Լ՛ա,,,.
հակեանի , Արս վե անի արժանաւոր յա.
["ԲԳԸ» (1) Հ Տարօրինակ , որովհետեւ օսարոտի կը հնչէր մեծարումի նման [սօսը
հեղինակի մը հասցէին , որ իր հայրենիքի
սրտին մէչ նստած իր իսկ հայրենիքի
կողմէ անգիտացումի ^ենթարկուէր .
Այն աստիճան՝ որ այդ օրերուն՝ Եղի(է Զարենցի ծննդեան 7§ամեակի յոբել.
հանէն
ծայր առած բուռն հետաքրքր ո լ.
թեան ել հետազօտութեան ալիքը չհա.
սաւ Ձ."՛րեանին զարնուելու, կարեւոր եւ
անկարեւոր ՝
Զարենցի
բարեկամներու
Ի- թչևամիներոլ
վկայո ւթի ւնն եր ը զրի
առնուած էին ու ղրի ա ռն ո ւեg ան ՝ բայց
որրան յայտնի է՝ ոչ ոք դիմած է Ցոր
եանին իր իսօսքը ար ձան ա դր ելո լ :
Եւ սա կայն , Զա ր ե ան ի եւ Զարենցի յտ.
րարերութեան փաստը «բացա յայտուաե»
է 1920-ա^աՆ թուականներուն իս Հ, քա-

նի որ Զարենցը երեւան կ՚ելլէ «Աճեց որ.
ղո եւ իր ճամբանդի
մէչ-.
Հոս պիտի
փորձենք համադրա կան ա կնար կ մը նետել
այԳ յարաբերութեան վրայ եւ
պարզա
բանել անկէ բ[սող տուեալներն ու առանձյա ակութիւնները :
((Անց որդը»ի առաջին յիչա տա կո ւմը կարեւոր է, որովհետեւ կը մտնէ հատուա
ծի մը մէջ, ուր յարեան խորհրդահայ
դրականութեան մասին իր մտածումները
կր չար ա դր է , զայն հա՛կադրելով «Մ եհևան»ի շրջանի որ ոնո ւմն եր ո ւն • —
((Պոլսի g մե կն ելո լ մամանա կ , Qշա կա֊
նը ասում էր •
՛Չեմ կարծեր , որ հ ոն մեր դրա կանո ւ֊
թիւնը հասկնան • յամ ենայնդէպս , զնա՛
տե ս • . . զրէ՛ ՝ կը մ տածենք" դ (2) :
հայտնի է ՝ որ Յակոբ
()չ՛" կանն ալ
Հսյաս տսՀԷ
հ րա ւիր ո ւած էր, ս տանձն եԼու համար արեւմտահայ դրականութեան

դասԱւիյօսի պաշտօնը,
K յհւոսադունէ տրուած

փթացիկ

է . «Աչական

բայց մերմած է։
բաg ա տր ո ւթի ւնը
չի կրնար հան.

դուրմել դուրսէն,
բոնի,
պարտադիր
‘՛անգանակներ» (3) : Այս տողերը 194:4-'
['ն գրուած են , րո լոր ո վին տարբեր շԸԸ՜
Խրկի մը մէչ՝եԼ օտարամուտ վար դա"փտութեան մը պա տճառաբան ո ւթիւնը
իոստր կը համեմատի
յարեանին
ըսՈւսյծ զմեր դրա կանո ւթիւնը հասկնալու»
Աղափարին հե տ :
((Անցեալ օրը , Մարդար աղայի սրճաԸ^նոլմ , JJ* ո ս կուայիր
նոր եկած փոք
րամարմին Զարենցը ոտքերը սեղանի վըէր դրել եւ ինձ դիմելով ասում էր
Դեկայի լրտեսների առջեւ.. "Գուբ հակափ՚լափոխականն երդ" . . .
^աիպուած եղա յ ՝ չատ խիստ

բառե.

իր ա ւա զա կարար ո յ կամա ւորի եւ
խակցա կան կառավարութեան պաչ"'օեեայի անցեալը յիչեցնել-, Ափմիչապէս
Տղմացաւ ել իմ "Արեւմտեան քաղաք՛ս
["է-ր արտասանել : Վա ՛Լ"'՛՛/ մոռացել
“’J'b գրուածքս , ինչպէս
նաեւ այն
IV ոփ տար ա կան" բանա ս տե զծո ւթիւննե^՚ օր դրել էի ռուս երէն փըեեւի "Ո-ու.
1"^" ամսաթերթի մէչ» (4) :
յարեան Հայաստան մամանած է 1922
'"'^-էրերին ՝ իսկ Զարենց ՝ մօտ մէկ տա.
Ւրրել ուսանող Ա'ոսկուա մնալէ ետք՝
inA տարուան Յունիսին Երեւան վերա^րձած էր . «՛է, որ եկած»ը հ աւանաբար
y երերական իմաստ ունի , նչելու հա.
*ր Զարենցի բերած մոսկովեան նոր ու.
^էններր. յիչենք՝ որ 1922 8ունիս 14' Խորհրդային Հայաստան»

օրաթեր

ՋԱՐԵՆՑ
թին մէչ լոյս կը տեսնէր «Երեքի դեկլարաց[՛ ա»ն , ու դր ա կան բանավէճի երկար
շրջան մը կը բացուէր ;
«Ալազա կաբար ոյ»ն Ցարեանի կողմէ
ձրի պիտակում մըն էր ՝
քանի որ ինք
9 ո վկաս չէր կամաւորական չարմումի մա.
մանակ՝ որուն մասնակիցներէն եղած էր
Զարենց • սակայն, 1922 թուակ անը «մի
մամանակա շրջան է,
երր
"մարքսիզմի
չստեր հազած ֆիլի ս տերն երը՛ մխտում
էին կամաւորական շարմման յառաջդիմական բնոյթը* P անա ստեղծն ինքն էլ,
կարծես, հակուած էր մոլորութիւն հա
մարելու հայրենասիրական իր անկեղծ
պոռթկումը» (5) î Զարենցի համար , Զար
կանի այս ակնարկութիւնը աւելի սուր
եւ վտանգաւոր էր , քան «Մաշն ա կց ա կան
կառավարութեան պաշտօնեայ»ի վերադըրումը, չմոռնանք, որ «Զարենց _ նամէ»ի
առաջին հրատարակութեան մէջ (1922) ,
*Եիկոլ
Աղբալեանը Զարենցի երբեմնի
վերադասը, յականէ յանուանէ յիչուած
էր i 1932-//Ն վերածուելու
համար «մի
լուրջ քննա դատ»ի։ Միւս կողմէ, պէտք
չէ մոռնալ, որ Մ այիս-Q ունիս
ՃՀՃմՄին
բանաստեղծը տնային կալանքի դատա
պարտուած էր «կարմիր» ըլլալու ամբաս
տանութեամբ (6) :
Զարեանի «Արեւմտեան քաղաք» դրու
թեան յիչատակումը եզակի փաստ մըն
է* պէտք չէ մոռնալ, որ 1906 . 1908-/^
յարեան' Տիգրան ^յաղտասարեայյ 4^7“
ծանունով , Լենինի դործա կից եղած
է՝
մինչեւ իսկ Միւնիթի մէջ մէկ ու կէս տա
րէ
բանտ ճա չա կելո լ աստիճան (7) :
Մ արքսեան ոգեւորութեան
այդ
նին , Զարեան աշխա տա կց ած է «Լենինի
կողմնա կիցներ»ո լ հրատարակած Հ Մա
գո ւդա» ամսագրին (8) յ րաՃՅ Վէրոյիշեալ
քերթուածէն զատ առայ մ մ ուրիշ բան
յայտնի չէ այս մասին։ Արդեօք 1914^//ն
Մ • Վար ումա նի եւ Q* ճ* Ա իր ունիի Հէյաւասարդ» տարեգիրքին մէԼ հրատարա
կած ՀԱր եւմ տեան քազաք»ը (9)
կապ֊
ուա&ծ է 1906-^ կտորին հետ :
Վերջփնս
պէտք է նկա տուի Զարեանի ցարդ յայտ
նի
տպագիր առաջփն գրութիւնը , կանթելով պելմի ական հանդէսներու ֆրանսալեզոլ իր ա չթա տա կց ո ւթիւնը :
«1906-^ մինչեւ այսօր ինչպիսի' բարդ
շրջան անցած ենք, ի^է դէպե^ր ի ակա
նատեսը եղած ենք, ի'նչ մտածումների եւ
ապրումների
դաման
մագլցած
ենք, եւ ահա այդքսՀն ճանապարհներից
յետոյ, նոյն կոտրած կումի առջեւ։ Ա՛յն
տարբերութիւնով միայն,
որ այն մա
մանա կ մեր պրպտումները անչահաիյբն
դիր
ոգեւորութեան արդիւնք էին , նո
րութեան ծարաւի , զոհա բեր ութեան ոդու եւ մեծ երազի հետեւանք, մինչ այ
սօրի կոյր հետեւողութեան , խորամանկ
շահ ախնդրո ւթեան , հա չուած - ձեւուած
արտա յայտութիւն :
կառավարութեան հրամանով
եւ կու
սակցական որոշումով դրականութիւն են
ս տեզծում եւ ատրճանակի
ումով բա
նաստեղծութիւն ստեղծում» (10):
Հասկնալի է՝ որ «Ա՛ ո ս կո ւայիg նոր ե.
կած փոքրամարմին Ջարենցը» այս մատ.
նանչումին լռելեայն թիրախն է՝ եւ իր
ընդմէջէն' 1922-25 թուականներու
(ու
յ ե տա գայ} խորհրդահայ
բանաստեղծով
թիւնը՝ որ այդ տարիներուն «պրոլետա.
րական յեղափոխութիւնը» կը ձգտէր գըր ա կան ո ւթ ե ան վերածել , խառնելով զա.
նազան «իզմ»եր ել առհասարակ մերմելով
անցեալը
ոչնչապաչտ կեցուածքով մը ՝
զոր նոյնիսկ Լենինի ամենազօր
ձեռքը
չկրցաւ ւննմիչապէս կասեցնել.
«Բաւա
կան երկար մամանակ պէտք եղաւ այդ
ձախ պատկերացումները ցրելու ել լե.
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նինեան դրո յթն^ր ը ամբո զջո վին կենսա
գործելու» (11) :
Աւելի անդին , Զսէր^ա^ե կը շարունակէ •
հ,կոմկուսը նոր բանաստեղծական ձեւի
հրամաններ է տալիս
եւ տաղաչափու.
թեան օրէնքները որոշում î
( • • •) Պրոլետ - բանաստեղծութիւնը,
չտես գաւառացու նման,
արտասահմա
նիg
եկած հին' շորերի հակերը կողոպ
տում է եւ ցնցոտիներով զարդարւում :
Մարինետին իր ս մոկինդը թողել էր Ա ոսկո ւայ ում յ
Մ սւ յա կովս կին հագել էր եւ
վրան րողկ կպՅրհէՀ Տողնել, նետել։ Սմոկինգր ըն կել էր հին շորերի հակեր ի մէջ,
եկել Հայաստան եւ հիմա Աբովեան փո
ղոցում ման է դալիս։
վիճ ում է , սպաոնում յ Ա ա տափ է համ
րի չը ձեռքին , կողքից
ատրճանակ կա
խած, թեւերը շարմում է օդի մէջ եւ աշ
խարհներին ասպարէզ կաբդում» (12):
Ակնարկը աւելի քան
թափանց ի կ է :
Այղ տարիներուն եւ յետագային , Զարենց Մ այա կո վս կիի հետեւակ մը համար
ուած էՀ «//* այա կովս կու հայերէն թարգ-

Գրեց'

Վ.ԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

ման ո ւթիւն» (13) i Համատարած մխտումը ըէյ^աՏէէ երեւոյթ մըն էր^ աշխարհին
ասպարէզ կարդա/ր յեզափո խա կան վի
պապաշտութեան առաջնակարգ դր սե լո
րումը, իսկ ատրճանակ կրելը Հնորաձեւութիւն» (14:) կամ, աւելի ճիշդ y ումի ել
իշխանութեան արտայայտութիւն :
հ^Զաֆֆիի վրայ թքնում են։
Ահարոնեանի վրայ թքնում են։
Տէրեանի վրայ թքնում են։
Ոլ֊ այգ' Մոսկուայի ^վարպետների»
հիւանդոտ
բերանից փոխ առած թոլրուէ • Ազբն իսկ հարազատ չէ : Խօսքն իսկ
մեր փողոցից մողովուած չէ» (15) 5
Այդ պահուն դմուար էր տեսնէլ ասի
կա ,
սակայն
Զարենցի՛
պարադային
մխ տումը ինքնանպատակ չէր եւ նաեւ
Հ^մեր փողոցից
մո գովուած» մեկնակէտ
ունէր* Հ^երկու աշխարհի սահմանագծում»
գտնուելու գի տա կց ո ւթիւնը —ինչքան Ոը
հեռոլ կը լինի մեր
վազուայ սլոե՜զյւայ^ր ԱՈց|ւալւ//^ս/2/ բովան
դակութիւնը, օրհներգած կենցաղը լոռեցի Տովհաննէսի , գիլմրեցի Աւոյի
եւ
դանձաg ի Վահանի պատկերած կեանքից
--այնքան էլ սիրելի ու ընդունելի կը լինեն
նրանք, հին աշխարհի քնարերգուները նոր
աշխարհի քնարերգուն երին» (1923) (16) î
J1 դէպ, կ'արմէ նշել որ, առանց դոյզն
հիմնաւորումի , Աուրէն Աղաբաբեան կը
պնդէ, որ <(.Մ եհ եան»ի սերունդը ^ազգա
յին ո դին» յայտնաբեր ելո ւ պայմանը «օտար լիցքերին տիրելը» կը սեպէր (17) :
Ւնչպէս կը նկա տուի , դրական ամէն յե
ղաշրջումի փորձին Հօ տար ,
ոչ-մերաղնեայ» պիտակը փակցնելը քննադատու
թեան մը նախապայմանն է։
Մնաց որ, նոյն 1923-/'^ Զարենց պրո
լետարական մ շա կոյթ ստեղծելու րոԼոԸ
վերադրումները կը
մերմէր
իը Հ^նչ
պէտք է ւէ^՚է արդէ ^այ բանաստեղծու
թիւնը»
յօդուածով ,
որ ար դի ա կան ո ւթեան պահանջի
հերթական արտայայ
տութիւնն էր (18) ) գաղափար մը, զոր
Զարեան բազմիցս շեշտած է • —
«&£_ սակայն , գրականութեան , եւ քա
ղաքակրթութեան հետ կապուած
բոլոր
հարցերը, այս րոպէիս,
հայ մողովրդի
համար, կենաց եւ մահու խնդիր են։
Ւնչո^վ ներկայ ենք։
Ինչո^վ պի տի ներկա յան անք» (19):

ԻԱՆԱՍՏԱՂԾ ԱՒԵՏԻՍ ՋԱՐՋԱՐԵԱՆԸ
«.Անցորդը»!) մէջ, Ջ ար ենց ի վերա բեր ո ղ
այլ ակնարկութիւն չեն^ գտներ։
Այս
շրջանին
կապուած ոլրիշ
մանրամաս
նութիւն մը կ^արմէ յիշատակել, 1960-<«-

^rix/2/ թո ւա կանն եր ո ւ սկիզբը y բ^՜ի շկ Համ
բարձում 'է՝եքլիկեան
Զար ե անին հան
դիպած է 0քլէն տի մէջ (Մալիֆ որնիա) •
հ.Երր բամնուեցանք, իր գիրքէն («.Նաւը
լերան վրայ», Վ *Մ •) օրինակ մը տուաւ
ինծի։ Կողքի ներքնամասը հայ ոդիի մա
սին իր ըսածը դրի առաւ • Տուաւ նաեւ
Զարենցի բանա ս տ ե զծ ո ւթի ւնն եր ո ւ հազ
ուագիւտ հրատարակութիւն մը, զոր Զա
րէնgը նուիրած էր իրեն» (20) :
Յունիս 1924-յ(ւ5/ Զար ե ան Հայա ս տանէն
կը մեկնի, Աեպ տեմբերին Վենետիկ է,
իսկ Նոյեմբերին' Փ արիզ (21) î Ապրիլ Աայիս 192օ-//^ յ Զարենց
Փարիզ կ՚այ
ցելէ, արտա սահմանեսՀն իր
նշանաւոր
ուղեւորութեան ընթացքին î
Ե *- Զարեան ու Զարենց բազմիցս
կը
հանդի պին :
Այս մասին,
թորոս թորանեան
կը
գրէ. _
«Զարենցը նոյնպէս յաճախ
կ՚այցելէ
Զարեաններուն իր Փարիզ գտնուած միջոցին , որոնց հետ պտոյտներոլ կ՚երթայ
վերսայլ եւ այլուր յ Այ ս մասին ա կնարկած է Զարեան իր "Արեւմուտք" յուշաշարքին մէջ» (22) ;
«Արեւմուտք»ի մէջ, սակայն , Զարենցի
մասին որելէ ակնարկութիւն լ^Լայ։ Մընաց որ, բացի առաջին' «Աէնի սեւ հա
յելին» խորագրուած
դլուխէն ,
որուն
մամանա կը կը համաձայնի
գրութեան
մամանա կին հետ (1928) եւ որ այդ իսկ
պա աճառով «սխալ սկիզբ'» (23) որակե
լու պատճառ չուէինք —որովհետեւ
հե
ղինակի յետահայեաց ցատքի մեկնակէտը
ճշդէ՜՜ ) մնացեալը կապ ունի Զարեանի փարիղեան կրթո ւթ եան , պելմի ա կան
համալսարանական ուսման, Պո լիս էն
առաջին կարճատեւ անցքին եւ հուսկ' Վե
նետիկի Մխիթարեաններու մօտ անցու
ցած շրջանին հետ : Այս րոլորին մէչ՝
Զ ոյր ենg ի ո՛չ տեղը կայ եւ ոչ ալ առիթ,
բացառելով թերեւս առաջին դէուխի հե
տեւեալ ընդհանուր խօսքը ♦ —
«Մոսկուայի , թիֆլիսի , Երեւանի բո
լոր կոմիսարները, ամբողջ մտաւորակա
նս ւթիւնը , բանուորների երեք քառորդը
եւ ղփլ ղարիներ ի մի
մասր սովետական
արքայութեան դովքն են անում , վազում ,
դաւում, բամբասում, մատնում ,
ա՛յն
յոյսով, որ ոտքերը
սահմանից
դուրս
դնեն եւ պա տգամաւորա կան չերվոնեցները ֆրանկի փոխեն» (24) :
Լ՛րականութեան մէչ՝
Ցարեան
Զա.
րենց փարիզեան հ ան դի պո ւմը
կ՛արձանադրուի վիպական ձեւութ Վահան Եբերեան - Աւետիս 2արչարԼան անուննե
րս մէ տակ, «Յանկօօպը եւ մամ ո ւթի ոս
կորները» ի մէջ-,
Մ արմէ նշել, որ Զարչարետն - Զարեն
ցը այս վէպի ամէնէն ումեզ կերպար
ներէն մէկն է, աւելին, պիտի համարձակէխեր յայտնել , թէ Զարկանի գեղարուես.
տա կան արձակի տուած առաջնակարգ
կեպտրներէն մէկն է։ Հեղինակը, քովքովի բերելով իրականն ու վիպականը ,
յաջողած է ապրող դիմանկար մը կեր
տել, եւ ի յայտ կու գայ, որ Զարենցի
հետ անոր մտերմական շփումը անձը խո
րունկ կե րպով ուսումնասիրելու առիթը
տուած է։ Ենչպէս միշտ, երգիծանքն ու
հ եգնանքր չեն պակսիր Զարնանի բնութաղ բումին մէջ,
բայց այս ալ տարր
մըն է որ առաւել կենդանութիւն կը հա
ղորդէ տիպարին :
Որոշ դէպքեր զուտ խծբծանք կը թըւին ըլլալ, րայց իրականին մէջ այդ չեն :
Օր ինակ , երր Զար չար եան կը զարմանայ ,
որ Գերմանացիները կրնան «հասկնալ» իր
հայերէնը եւ կը
մտածէ
Աճառեանին
դիմել
լե զո ւաբանա կան բացատրութիւն
մը գտնե լու (25) ք Զարնան կ'ընդհանրազխէ իրական դրուագ մը, որուն արձադ,ԱնզԸ Պէրւլինէն դիտենք, Ա՝շո տ
Պատմ ագր եան ի յուշերէն (26) :
Մ ի^-Ա կողմէ, Զարհան իրաւացի էր՝
ե<րբ Զար շար եան ի ողբերգական յԼիճակը
այնքան հատու եւ շեշտ կը գծէր • — «Նա
բնազդով հասկանում
էր ,
որ երկրից
դուրս նա կը կորչի քամիին յանձն ո ւած

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Նոյ էմքեր 7, 1993

ՄԻՏ-fi
յան կարծա կէ րուսած մանէ շա կներ է կար

չոբացած տերեւէ նման , որ երկրէ ներսը
առանց պաշտպանութեան կը խորասու
զուէ րէրտ ել անողոք էրա կան ո ւթեան
մութ ճահէճէ մկջ*» Ու մէեւնոյն մամու
նակ նա դէ տակց ում կր ամկն կողմէց նրրա*ն սպառնացող վտանգը ՝ նախանձը է
մրցակցութեան զզուե[է ձևերը (27) 5 1933“
էն, երր {Հարևան այս տողերը կը գրէր,
՝ անձամբ տեսած ՝ կր
Հայաստանէ
մկջ
տէր ող մթնոլորտը եւ այնուհետեւ հե տե
ւած կր գրական պայքարէն, որ ըստ կ֊
ութեան քաղաքական
—եւ արդէն էսկ
մորթը փրկելու., հ ա կամար տո ւթէ ւն մը
կը
։
Զարենցէ մամանա կա կէցնե.
րուն յուչերը եւ պաշտօնական փաստա.
թուղթերը այղ պայքարէ արձադանդներուէ լեցուն են :
Զարենց ը հալածախտէ կր տառապէր ,
ան ապա հ ո վոլթեան տարէներուն
հետեւանք , բայց դմուար չկ ըմբռնել , որ
էր տեսած բոլոր դա ւա գր ո ւթէ ւնները հ շլ
նաբովէ չկ էն :
Զարչարեանէ գէ Հերայէն առուէն փոր.
ձը, տեսնելու' «էս ֆրանսական դէնէ ասուած բանը էնչ ա • • ♦» (28 ) յ
պար տու.
թեամբ կը վերջանայ , երբ խռմփալով կը
^նանայ ըմպելարանէ սեղանէն վըայ։
«Մէէ-U օրը առաւօտ , մամը հէնդէն,
մէ տոմս» — "Հէւանդացայ , մեռնում եմ ,
հասէ՚ր". ♦ ♦» (29) : Այս տոմսը, հաւանա
բար
ցարդ անտէպ ու անթ ո ւա կէր հե՛
տեւեալ երկտողն է , ղո ր Զարենց
ո լղ
զած է Զարեանին. ..
ՀԿ ոն ս տան ,
Այս րոպէէս , առանց ուշանալու արէ
մօտս*, Շատ վատ եմ : {Հուշանաս : Իս
կոյն • Եամ Համլէ կէն ուղարկէ : Իսկոյն*,
Զարենց» (30) :
Այ U ևրկ տող էն մասէն
կ^արմկ երկու
բան նշել • —
ա) Զարենցէ ստորադրութեան գէմտց ,
անծանօթ ձեռք մը մատէտով աւելցուցած
է «1925 Հռոմ» յ Ասէ կա սէւալ կ , որովհե
տեւ այդ թուականէն ^սւրեանէ եւ Համ.
լէկ Ո'ումանեսնէ (Ո ո վհ անն էս թումանեանէ որգէն , Փարէզէ խորհ րդայէն դես
պանատան ^չյորդ) Հռոմ ն եր կայո ւթէւնը
րնդունելէ չկ :
բ) Տոմսէ հասցէատէրն կ «CoUStan [է ]
Zarian, Hôtel de [s] Balcons)).*
Ասէ կա
յայտնապէս Փար էդ կ
(թերեւս կտրելէ
կ էմանալ քաղաքէ ո*ր կողմը, եթէ wJt
պանդոկը դեռ գոյութիւն ունի} •
էբրեւ.
թէ Հռոմէն գրող Զարենց ր Փարէզկն Օդնո ւթէւն պէտէ չխեդրէր *
էնվալէտներու թանգարանը տուած էր են g այցելութեան ընթացքէն , Զար չար.
եան կը էւօսէ \,ա փ ո լէ ոնէ ո ւ Բեռէ է մա
սէն, յետոյ պատմութեան մկջ անհատէ
դերէն մասէն էր ո գեւոր ո ւթէ ւնը
Լլ ա շխատէ ծածկել եւ ղանդուա
ու կուսա կ.
ցական դէծէ փառաբանութեան Լլանցնէ ։
Իրեր ե ան կը բաg ա տր կ , որ «Զ ար չար եա.
նը մեծ պատերազմէն Բեռէէ խմբում կ
եղել»({է\.) * սակայն ,
ասէկա ճՒլգ Լէ «
քան է որ Զարենց մաս կազմած կ վեցե
րորդ, այսպկս
կոչուած
«հնչակեան»
գունդէն (32) t որ Qունուարճֆ\ՀՏ*>կն ետք
Հայկ PJ-շկե անէ («Էայ) հրամանատարու
թեան տակ եղած կ 5
Չտր չարեանէ նոլէրուած
փար էզեան
կջերը
աւելէ յո ւշա դրա կան կը թո ւէն
ըլլա լ քան զուտ վէպական , բայց հոն ար.
դկն յարեան Լլ ուրուագծէ
կերպարէն
հ էմնա կան տարրը
ողբերգական երկուութէւնը, որ պէտէ ղարդանայ վէպէ եր
րորդ մասէն մէջ*,
{կարեանէ
ա չքէն ,
Զտրչարեանը այն տէպարն կ , որ պկտք կ
ուղղափառ համայնավարէ ղ֊Ւը^! ճշդէ,
սակայն մէ շտ չէ չողողէր անշեղօրկն հե
տեւէ լ կուսակցական դէծէն եւ ներքէն
պայքար մը ունէ չդրսեւորելու համար
էր խա խո ւտ վէճակը (33) î
Իա յց ,մէեւնո յն ատեն, նէցչկական նը.
պաստութ յարեան
այՂ: երկուութեան
տրամախոհական համադրոյթը (synthèse)
կը կատարկ, Զար չարեանէ մօտ գտնելով
հ՛ամբող{ական անձը» , ա յսէնքն , Հէրական
Հա յը» * Յետադա յ տո ղեր ո ւն մ էջ ,
ըն
թերցողը պէտէ ընդնշմարէ նաեւ Զարեն.
g է անձնաւորութեան խորաթափանց բնո
րոշումը. —
ՀԵ ր բ մեկնեց' պարա պ եւ տխրութէւն
զգաց է*. Չնայած արտաքէն էր ձեւերէ
բոլոր այլանդա կո ւթէւններ էն ,
էր
ան.
ձէ ար տառոg եւ ծ ա ղր ան կար ա կան կող
մեր էն, նրա մկջ մէ էն չ որ ամբողջական դիձ՜ կաԸ » որ հրապուրէչ
էր եւ
նոյնէսկ մեծղէ : Հայ շէնականէ ոչխարէ
հոտը ել հայ երկրէ հակասական
բնոյ,
թր *, Լերան կատար էն անցն ո ղ դղր դալէ g
մրրէկը եւ լերան ստորոտէ մօտ բուսնող
թթենու շուքէ տակ պառկած բանա ս տեղ
ծա կան ղգայնո ւթէւնը •
կոպէտ հողը եւ

պետը ։
Վերջ Ւ Հ^Ը^ո յ էրական Հայը :
նա ,
որ էր մարմնէ ամկն մէ մասով, էր հոգու
բոլոր թելերով
կասլո ւած կ եր կրէն եւ
*սրէ համար արտաքէն աշխարհը դոյու.
թէւՀն ունէ այնքան, էնչքան նա կարող կ
համեմատութեան ենթարկուել էը սեփական երկրէ հետ՝, նա նայում է ա շխարհ էն
Հայէ աչքերով՝, նա էր աչքերը չէ փոխում : Ու Հայաստան է y որովհ ետեւ նա
կայ՚Ու այդ , չնայած էր մտայէն քաոսէն ,
էր վատ մարսած ըն կերա յէն ել քաղաքա
կան վարդապետութեան , էր մէջազգայէն
էտկալէն , էր բոլշեւէզմէն : նրա ամբողջական անձէ համար այդ ներելփ կ եւ
նո յնէսկ օդտա կար , որովհետեւ նա երբեք
ԼՒ Հ ոխո ւէ ւ Ւր բնոյթէն չէ դաւաճանէ :
նա կա յ եւ կը մնայ' էնչ որ կայ յ նա էնքը Հայաստանն կ եւ էբրեւ այղ' տեւա.
կան , անմահ î Վտանգը ուրէշ տեղ է- 'Լըտանգը այնտեղ է, ոլը Հայաստանը վերածուած կ հռետորական հայրենասէրու.
թեան , օտար շեշտո վ ար տա սան ո ւած կեղծանո յշ ածա կանն երէ , դրա կան եւ քաղա.
քա կան է/աբեբայո ւթեան :
( ...) Իրական անհատը լք|ւշսւ ւՈյրժոՆւք
կ այն ամէնը էնչ որ էրենց չէ : Ինչ որ
էր ն եբքէն րնոյթը կարող է վտանդել ,
տարրալուծել՝, նրա համար , էնչպկս Զարչարեանէ համար( ,) Ղ*եր մանաg էն եր ը հա.
յերկն են հասկանում եւ հ ամաշխար հ այէն
պրոլետարէատը մաս կ կազմում Ախտայէ
կամ Ո\պարանէ ա շխա տա լոր lfuiUUlUÎ/Æրէ» (34) :
Ըստ վէպէ երրորդ մասէն, Զար չար.
եանէ հոգեկան եր կո ւո ւթեան վէճակը կը
խորանա յ ար տա սահմանեան ուղեւորու
թենէն ետք. կը դատապարտուէ դրական
ամլութեան,
հոգեկան խոր
ճդևամամ
մը կ^ապրէ , ահ ու դողէ մատնելով էր
կէնը Շսէ֊շանէկը, եւ այդ անհաւասարակմ ռ
վիճակին ճ՚էջ հանդիպելով հ.կու~
լակի աղջիկ՛» Մ ա չա Այդինեանին , կը սի
րահարի անոր , կտրուկ մերեումի կ արէեանանայ եւ , ալրոլի ազդեցութեան տակ
(Ջար չարեան կը բնորո շուէ էրը եւ խման) ,
երեկոյ մը, թատրոնէ մուտքէն մօտ երեք
կր ա կոg ո վ թեթեւօրէն կը վիրաւորէ զինրը-. Այնուհետեւ ԷԼարչարեան 1լ անհետա
նա յ դրութենէն, որովհետեւ վէպը անա
ւարտ կը մնայ՝ եւ այդպէսութ ո չին չ կ'իմանանը անոր յետադայ ճակատագրի մա
սին տ
Ինչպէս կար ելի է դիւրաւ հասէլևալ՝ վի
պական հատուաեը
կ'արձազանգէ Զա.
րենցի կողմէ օր- Այվազեանի վբայ կրա
կելուն.
ՀԼինելով
անհաւասարակշիռ ,
"խենթ" իւառեուաեը ՝ ՈԸԸ նրան երբեմն
հասցնում էր անսանձ մոլեդնութեան ՝ Զա
րենց ը 1926 թ՝ աշնանը էրեւանի ԱստաֆեանքԱրովեան) փողոցում, օրը ցերեկով ,
կատարել էր 1 ՚ հ երթա կան՛ ՚ , բայց տյս
անգամ' "ճակատագրական խենթութէւ»
նը" • ատրճանակէց կրակել էր Ի րեւանէ
սէրունատես , երեւելէ տղԼէկներէց
մ է.
ԷՒ լԼ[1այ>
նրան սլա աճառելով
թեթեւ
վնա ս ո ւա ծք» (35)։
Հետեւանքը եղաւ,
էնչպէս պէտէ գրէր Զարենց
ամէսներ
ետք , որ նոյն օրը «1926 թ- Ա եպտեմբե.
րի 5-ի գիմրը\ մամը 12-ին , քրէական բա
ւականին եանր մի յանցանքի համար ես
ձե ր րա կա լուեց ի ել տարուեցի Երեւանի
Հքիլիյյիսւսրած քրէական րամինը-. Ուղիղ
մի շաբաթ այդտեղ մնալուց յետոյ՝ մի
քամի ու փոշի երեկոյ՝ Երեւանի էքիլից՚իսն^էսյ^ ուղեկցութեամբ ես տեղափոխուեցի Ուղղիչ Տունը՝ որը զտնւում է այս
պէս կոչուաե "նոր Կա յարան" ի դիմացը՝
զօրանոցների կողքին» (36) Տ
Զարեանի շարադրանքը
^անհաւասա
րակշիռ»
Զարչարեանին հաւաստի կեն
դանագիրը կու տայ։ Ան պէտք է անմի
ջական կերպով օգտուաե ըԼԼաJ Զապէէ
Եսայեանի թղթա կց ո ւթենէն ՝ զոր ան ըստո րադրաե է Փարիզի ^Երեւան» թերթին
մէջ 1220-ի վերջերը՝ Զարենցի դատավա.
ր ո ւթեան իբրեւ ա կանա տես , եւ ուր կը
տրուէ հետեւեալ բանալէ
նշումը. ^Զա
րենց մանրամասն կը բացատրէ այն ջղա.
յէն, դրեթէ հէւանդագէն եւ յուսահատա
կան վէճակը, որուն մատեուած է եղեր
շաբաթների է վեր գէ շեր ու ցերեկ գերա
գրգռուած վէճակէ մէջ, օրերով տառա.
պեր է անքն ո ւթեն է . . . Իր յայտնութ եան
համեմատ սէրահարութեան խնդէր չկար ,
այլ տեսակ մը նոյն գաղափարէն
Ju>ճախումը, որ ղէ^ըը մղած է
այդ անէ.
մաստ արարքէն դրեթէ անդէտակէց վէճակի մէջ-. Այդ յաճ ախումը
(hantise)
արդիւնք էր իր գրգռուաե վիճակին , իր
կարգին պատճառ կը դաոն՛ա յ ղինքը մո
լորելու դէպի արարք մը՝ որը ինքն իսկ
կ՚որակէ "ի հարկէ՝ g աւա լէ եւ անէ.
մաստ"» (37): Ինչպէս յայտնէ է ,
*ԼբՈ.

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

յեմրերէն Զարենց կը դատապարտուէ երեք
տար ո ւան րան տար կո ւթեան , վճէռ Տը՝ որ
յաջորդ տարուան Փետրուարէն
կը
րածուէ առողջարան տեղափոխումէ :
Ամէն սլար ադայէ մէջ, {Հարեանէ դր էչէն տա\կ Զար չար եան սէրահարութեան եւ
մերմումէ հետեւանքով կը կատարէ ս*/^
քայլը, դումարուած'
արտասահմանէն
ւէերադարձէն ապրած հ էա սթա ւէ ո ւթեան *,
Այլ Հաը*ք 5 ՈԸ Զարենց

նման կեցուածք

ապրած ըլլայ կամ չըէէաJ 1 ըստ յուչա“
դէրներու վ կա յ ո ւթէ լեներ ո ւն *, Երբեք ս[էտէ չկարենանք լէովէն թափանցել Զարենց է դաղափարա կան ա ռեղծո ւածէն եւ ,
Ւ
J > Ւ^
‘Ս^ւՒ^ 'եըկՀ11- տաս.
նամեակներու
հոգեբանութեան ղնահատումը տարբեր ընթերցումներու եւ ըմբրոն ումներո ւ կա լո ւած պէտէ մնա յ *. Ինչ.
պէս այդ նոյն տարէներուն ^Տատրագոմէ
Հարսը» մշակելու ատեն ըրած էր՝ ԶաԸ“
եան կր փսրձէր փաստական մանրամասնութէւններուն լնդմէջէն
հոգեկան վի.
ճակներ
պեղել,
պահպանելով
աղատ
մեկնաբանութեան էրաւունքը *,
հալուէ այդ դրուադէն մէջ հանդէպող
կարդ մը անուններու,
Շոլշ։։յնէ 1լը ,
է
հարկէ, Արփենէկ Տ էր-Աս տո ւածա տր եանն
է' Զարենց է
առաջփն կէն ը , Մ տմէ կոն
Ա ո ւլթան եանբ' թերեւս' թարգմանէ չ
ու
րառարանագէր
Ա ամէ>կոն ^էէսրգեանը,
էսկ Զտրչարեանը մամանա կէն արհամար.
հած մ ենէ ան, որ կարծես արտասահման
մեկնած է, գոլցէ Զտրենցէ երրորդ սէրոյ' Լէւսէ թառայեանէ (1927/^ Ոաքու)
հեռաւոր ա ր ձա դան դն է *,
Հետաքրքրական է մամանա կա դր ո ւթեան
հարցը, էնչպէս ըսէնք,
պատա
հած է 1926-/^։ Ըայց {էարեան ՝ որ այս
րամէնը կը դրէ 1933-/^ յ
խախտում մը
կա աա ր ած է . —
«.Այո՛ ՝ վճրջ տալ այդ կեանքին : Վեր
ջին (Ttսա , մեե թաղոլյք ՝
ամբողջական
դորխերի նոր ել. հոյակապ հրատարակու
թիւն : Ինչպկս Մ ա յսւկո վոկին՝ Որէն մէ շտ
հետեւել էր։ Անա՛ս բարեւ՝ Զտրչարեան ՝
մնա՛ ս րա րեւ» (38) !
Ին չպէս ծանօթ է, Աայակովսկէ

անձ.

ն ա ս սլան եղած է 1930-/-է:

ՀԱԿԱԶԴԵՑ ՈՒԹԻՒՆ
Զարենց է կապուած եւ ցարդ տպուած
յո ւշա գր ո ւթէ ւններուն մէջ փոստան յար
եանէ անունը բացակայ է*,
Ե ղա° ծ են
արդեօք զէր ենք կապող յուշեր , որոնք
ապահովութեան
կամ
գրաքննութեան
նկատառումո Հ ջփջոլ֊ած են : Ի^նչ եղած
է Զարենց է
վերաբերումը
{Հարևանէ
հանդէպ *,
Այս կէտփ չոլ-րջ, 1928-^5> դրուած, սա
կայն աւելէ քան կէս դար ետք հրատա.
ր ակո ւած ՀԵ ո ս տան {Հա րեան» էպիգրամ/»
որոշ արմէք կը ներ՛կայացնէ * —

Երթ խօսՈՆլք էի մի անգամ քո եէա'
Ասացիր դու ինձ, ով «յայտնի» պոէտ
֊և Դրոգը որ կայ* պոււնիկ է միայն ~
Ով որ շատ. տուէ g ‘ կը արուի նրան : ..
Եւ գոլ տրուեցիր, պոոնիկի նման,
'('եգ «շատ տուողին» - ..
Բացագանչել է ինձ մնում միայն- _
-Վա՜յ վերցնողին--. (39)
Ա անօթագրութեան մէջ՝ Ա^ւահիտ Զա
րենց դիտել կու տայ՝ որ Զտրենց «նըկատի ունի այն հանգամանքը՝ որ Կ9 Զարեանը 1925 թ • տար ա դր ո ւել էր արտասահ
ման» (10) : Ինչպէս վերը ըսինք՝ Ջ՛որ
եան Հայաստանէն մեկնաե է 1221-ին ՛եւ
ո՛թ 1225-ին ՝
բայց
մեկնտբանո ւթեան
մէջ ասէկա էական
չէ : 1չա'կանը այն
է, որ 1928-'/^ դրուած այս տողերը չեն
կրնար պա տճա ռաբանո ւէ լ երեք տարէ ա.
ռաջ պատահած ,էէս[^ո1[ Ը : Մեր կ արծէքով * թուականը կ} ա ռընչո ւէ
^Անցորդը եւ էր ճամբան»է ^.Հայրենէք»
ամսադրէ մէջ
տպագրութեան հետ (Հոկ.
տեմբեր 1926 - Փետրուար 2.928} ♦ շարմառէթը կա՛մ
Զարենցէ մասէն դրուած
տողերն են եւ կամ , ըն դհ անր ա պէ ս , յու
շագրութեան աւարտումը •
Ո ո վան դա կո ւթէ ւնը հասկնալու համար
պէտք է նկատէ ունենալ, որ գոնէ մէն.
չեւ 1925 թուականէ վերջերը , Զ արեան
լաւ կապէ մէջ էր խորհրդահայ վարչա
կարգէ եւ մտա ւոր ականներ ո լ հետ, է*եչպէս 3nJ3 կոլ- տան զանազան փաստա.
թուղթեր ու, նաեւ, ՀհԲանկօօպը» . հոդ
Լէ թէ այլախոհ , բայց ո՛չ անբաղձալէ :
Ե*- հաւանաբար
«Հայրեն էք»է հետ Ւր
հաստատումt
կապի հաստատումը պատճառ եդաԼւ է
Հ^շատ
տուողէն» տրուեյ լու
ւկնար կր
թեան յ
Ու-չադրութեան արմանի է՝ ‘որ ԶտրենՅՒ

PnLnr էպիգրամե^/յ/»

սկղբնատառմ-

դրուած են ՝ իսկ բացառաբար ա/Ա Լ '
ենթակայի տնուն-մական„լն կՀ
Միւս պարագաներուն՝
Զարենձ
պատի մարդիկ էին ՝ անչ„լ
Լ
տան

Ջարեանը «գաղափարական

Հ""՛

մի» էր ; Տարօրինակ է ՝ ո

հ
< I- “*•
ւ
, ւտ Հ
Ղ հ
Լ՛ հրատա[՚ա<1սմ
ԼԸ1Լայ ՒԻ կենդանութեան մամանակ
կօօպը». վստահաբար՝ սակայն
, ՚
կազղեցոլթեան մասին որեւէ ն/ռԱ
կ?՛.
,7.^է
{, Հք"Հ
ձեւով մը հակադարձած կամ անդրաՀ
ձած ըլլայ։ Զար եանի դրութիւնը ւ Հ'
կառակորդներոլ ձեռքին չալ խաղաթՀՀ
մը կրնար ըլղալ։ Հնարաւոր
որ £
նի մամուլի,ն կամ դի՚-անատուներոլյւ,
է^չ՜Ւ^Հ ^յՒլ~^^ր դտնո ւէն ՝
Զարեանի հետ իր տեսակց ութեան ոն
թացքին՝
1202-ին՝ Հեքլիկեան ի մաս
նալորի հետաքրքրոյ է «Նաւը լերան
վրայ^ի ծննդոցով ■ Եւ ստացած է հեաել
ետ լ պտ տ ա ս էւ տնր . ..
«-. Տպաւորութիւներու

հասՈւնացոՆ.

մը մամանակ կ՚առնէ -ըսաւ.. ։ Ասկէ ղատ
չարմառիթի պէտք ունէի.. 19364937-À
դէպքերը՝ երբ Խանջեան՝ Զարենց՝ ր,ա.
կունց եւ շատ
ուրիշներ ետեւ ևտեփ
կ՚անհետանային ՝ ղիս յուսահատութեան
մէջ թաղեցին։ Նորէն տեսայ մեր վէր^
լայնաբաց ճեղքը ,
— Աբովեանի վէրքը — ըսի ։
- Արտաքին ազդակներու պաաճառաե
‘Լէր-րը եւ մենք մեզի պատճառաե վէր.
քր .. ըսաւ» (11) ։
ի'իչ անդին , օրինակ առնելով Ջարեն.
ցի «Որպէս անհաս փառքի
ճամբայ'
ես իմ Մասիս սա՛րն եմ սիրում» տՈղբ^
Զտրեան կ՚աւելցնէ . «Կարեւորք պայբաբն
է ։ եւ դար եր ով մենք ա շխատեցանր աւե.
լի ու աւելի բարձր մագլցիլ , ձեռնարկէ,
լով ամ ենա դմո ւար ին ճիգին'
անհասա.
"եելիին հասնելու համար։ Փառաւոր տե.
սիլ մը հետապնդեցինք — կոչենք T10 A
երազհ (...) փեռ վէրաւոր ենք , տակա.
լին ամբողջացած չենք։ Բայց պ է ՛որ է
վառ պահենք մեր տեսիլը մեր արեան ու
երազին մէջ։
Առանց
դիցավէսլերոլ
ո լ երազներու
մարդիկ ի վերջոյ կր
մեռնին։ Մենք պիտի չմեռեէնք որշաե ա.
տեն որ դէմենք դէպէ անհասանելէն^(^{]

Պուէնււս Այ րէս

(1) P. Pardo Un poemd contemporaneo
armeno e il problema delle culture nazionali «chiuse», «Rassegna Sovietica», Gennaio-Marzo, 1968, 25.
(2) Կոստան Զարեան, Երկեր՝ Անթի
փաս, 1975, 132:
(3) Յակոր Օշական, Հ ամապատկեր արեւմտահայ դրականութեան ՝ հաստը 3' ՚ յ
Անր-իփաս, 1982, 311:
(I) Երկեր ՝ 133 :
(5) Դաոնիկ Անանեան, Եղիչէ Ջարենց,

Երեւան, 1977, 66-67:
(6)

3 իչո ղո ւթիւններ

Ե ղի չէ Զարենցէ

մասին՝ Երեւան, 1961, 86:
(7) Տ,ե'ս Դ- Վարիրջանեան, Կամօ աք
տասմանի մէջ
(ոՈւսերէն) , ԵրելԱ1^>
1983 , 71-78:
(8) Երկեր՝ 109:
(9) Կոստան Զարեան, Արեւմտեան րաղտք , «Նաւասարդ» տարեգիրք, Ա՛
1911, 132-133:
(10) Երկեր՝ 133։
(II) Հ. Թամրագեան, Ե ղի՛ չէ Զարենց,

Երեւան, 1987, 282:
(12) Երկեր՝ 113:
(13) ԱնաՕեան, նչ. աչի-՝ 115։
(11) Ըստ Վահան Յովսէփեանի յուշԻ

րուն, «իմ ուշադրութիւնը գրաւեց Gp®
շալվարի գրպանից դէպի վեր (JJ111-111
"նագանի" սիստեմ]ւ ատրճանակի փո11է
Ւ դէպ, այ ն ժամանակ ատրճանակ կրելէ
մոդա էք»
{Յուշեր Եղիչէ Զարերի
սին՝ Երեւան, 1986, 186)։
(15) Երկեր՝ 113։
(16) Եղիշէ Զարենց, Երկերի
ծու՝ հատոր Զ-, Երեւան, 1967, 9 •
(17) Ս - Աղարարեան, Հայ սո՚թտակա
, ,
,
գրականութեան
սլա տն rո ւքժռւ,ն
րւԱ ։ հատոր

Ա •, Երեւան, 1986, 13 :
,
(18) Հմմտ- Դ- Պըւահան, Զարենց Հ
իր հարցումը՝ «Յաոաջ . Միաք եւ
P
ուեստ» , 1987 Հոկ ■ 1 :
(19) Երկեր՝ 132:
.
(20) Hampartzoum
Keklikia Ն
lUound Repiains the Woundy) : rdien
Writers of Our Time, «Ararat Quarteriy ,
Fall 1973, 8.
, „ ւոս.
(21) Տե'ս Վարդան Մ^արէ™^ ’
տան {Հարևանէ վեր յայտնու֊թէ^ Բ.1

մավէպ» , 1-2, 1991, 277-278 :
(22) Թորոս Թորանեան, Կ'"՚տա

Fonds A.R.A.M
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զոհը կը դառնայ" էսէ
ը
տմսուտն համար վեր ստին յիմարանոց կը
մտնէ ՝ բարդութիւններ էն ազատելու համար յ

Հա

"^ՈԼՍԱԿԱՆ ԲԱՐՔԵՐ”

(1|ոլսակսւ(ւ բարքեր
էրեք թատերախաղերը կը կազմեն պո է
Սէսկան եռադրութիւն մը։

«Կնքահայրը»

ևմԼքլորա^արտԸ^ յա ականչուած են իբրև
(լպոլսական բարքեր» ՝ ին չպէ ս է սլարւս.
ղան միւս՝ առաջին «Աքլո րամ ար տը»ին ։
զկոր Պսակը» չունի նշումը՝ սակայն աոձսնց ղմուար ո ւթեան կը մտնէ ընդհա
նուր մթնոլորտին մէջ*.
թարքը Qշա կանի հիմն աբա ռեր էն մէկն
է սանձարձակօր էն դործար կո ւո ղ անոր
իյնա դա սրութեան մէջ՝ եւ յղտցք մըն է
որ կարելի չէ ընդլայնել
այստեղ (29) •
յ1՚ւՈէ-ած հատուածի
մը մէջ անոր
բացայայտումը կը դտն ենք՝ երր Օշական
կը խօսի «կեանքին կերպաբանք»ին մա.
փն : Օշական յաճախ կը խօսի «բարքի
տախտակներ» է , որոնք «մարգեր ը դետ
քին 1էրայ պահելու» կը ծառայեն
(ՀԱ*
112): ^արքը մէկ կողմէ' վէպին՝ պատ
ռուածքին՝ թա տերդութեան անձնաւորու.
թթնը կը կապէ ղայն չդիապատող հասա
րակութեան՝ միւս կողմէ' միշտ յոդնակ[ւ է** Այլ խօսքութ բսքՀԸ անհատին հա
սարակութեան
մէջ խարսխող
տարրն
կ՝ ուր հա սարա կո ւթիւն-անհատ կը դառ
նան ամբողջութիւն յ
Օրինակ մը* երբ
Աչական կը խօսի «Խոնարհները»ին
մա
սին՝ կը դրէ* «Կը հետեւի որ այդ տաիս
տակները չյաւակնին սեւեռել հայ գիւղը
ամբողջութեամբ ՝ ոչ ալ ձդտին անոր ամ
բողջական հոգեբանութեան • • •» (ե«/ե) ••
^[ատմուածքներուն այս պակասը չէ հար
գը՝ այլ այն որ բարքի տախտակները ամրողԼո ւթիւնն է որ նկատի ուն ին ՝
անոնցմով է
որ կեանքի ամբո ղ ջո ւթի ւն ր
կրնայ սեւեռուիլ ու գրուիլ իր մամանա M եւ տեղի կր կնա կ հանգամանքնե
րով :
«Պո լսական բարքեր» վեր ա դիրը
իրադրային եզր մը ունի անկասկած ՝ այն
չափով որ թատերա կնեբուն մէջ 'մուտք
կը գործեն այն ատեն եւ մինչեւ օրս ալ
բեմ չհանուած երեւոյթներ ո լ հարգեր ՝
որոնց ներկայացումն իսկ գայթակղութիւն մը կը կ աղմէ : Անհաւանական չէ
ուրեմն եթէ ոչ երգիծ՛ական
առնո լավն
ւղաքսարական երանգը՝ քանի որ Պոլիս՝
ղարասկիղբին ընդլայնուող բարքերը 0-

հան (կեանքը եւ գո րծը) ՝ «Նայիրի» , 1970

Փետրուար 27, 5 ,
(23) Հմմտ- 3- Պէթպէըեան, կ. Զ՚՚՚րէան' յաւերէեակսՀե ճամ, «Յագին» ,
1980, 35:
(24) Երկեր } 374:
(25) Կոսաան Զարեան, Րանկօօպը եւ
^մութ՛ի ոսկորները , Անր-իլիաս , 1987 ,
536:
(26) Տուշեր , 200 !
(27) Րանկօօպը , 539:
(28) Նոյն, 538:
(29) Նոյն, 540:
(30) Դրականութեան Են Արուեստի Պե-

աակւսԱ (Թանգարան (Երեւան) , Կ- ԶաէM ֆոնա, թիւ 82:
(31) Նոյն, 541 :
(32) Անանեան, նչ՛ աշխ՝, 57 :
(33) Տե'ս նաեւ Կ- Աասունի, Եղփչէ Ջա՜
^ՏՒ «Երկիր Նայիր/ւ».ի մասին, «3™.
1929 Դեկտեմբեր 27
Փետրուար 1970 , 42-44) ։

(«Բագին»,

(34) Րանկօօպը , 544-545 :
(35) Ազաթարեան , նշ՝ ա շխ՝, 299:
(36) Եղիշէ Չարենց, Տ ի շո ղութի մեներ
Կեւանի Ուղղիչ Տնից , ԹիՓւԽ, 1927 j 7 :
(37) Մէջրերուած Ալմաստ Զաքարեա.
t (սւե'ս. իր յաււաջարանը՝ Տուշեր y 28 •

էացրած ենք վրիպակ մը) : Հնարաւոր
Կ որ Զարեան նկատի ունեցած ըլլայ «էԲիւզանգի էլ ուրիշների ամբաստանող
^ցւոկային իյծթծանքներ» (անդ՝) այս
ւէտր սաոլգման կը կարօտի :
(38) Ոանկօօպը , 614 :
(39) Եղիշէ Չարենց, Սթախպ եւ չՀա^ւաե երկեր, Երեւան, 1983, 259:
do)
607:
,

Keklikian

(42)

Idem,

8.

op. cit., 1՝

ԱՐՈՒԵՍՏ»

շականի րեմին վրայ կը թաւալվն պար.
սալի որոշ
գոլնա լոր ումով՝.
Անշուշտ
մամանակին ու տեղին կաոչող բարրերու
սլա տկեբացումը արուեստի զորեր
եր.
բեմն շուտ կը հինցնէ երբ տեղական զոյ.
նը չափազանց զօրաւոր է , չլացնելու աս
տիճան մա սն ա ւորը զանգող
«մարդկայթեը» : հոս է անշուշտ 0շականի թատե
րական էմբոնումին ամէնէն դմուաը ի֊
րադործելի եզրը ՝ թերեւս ալ խոցելի կէutը :
Նպատակս չէ պա տմել թատերախազե
րուն իր ա դար ձո ւթի ւնն երը յ Երկուքը «Նոր
Պսակը»
ել «Կնքահայրը»
տեղի կ՚ու
նենան Աղէտէն Հի՚րջ՝ իսկ «Աքլորամար
տը» հաւանաբար 1916-17
թո լականնե
րուն : Երերին ալ շրջանակը մ/՚ջ/՚ն կամ

Գրեց'
ԴՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

բարձր դասու Պոլիսն է : Երրորդ թատեր ախազը կը գնէ առաջին երկուքէն բոլո
րովին տարբեր խնդիրներ : Ուստի' 1լա.
ռանձնացնեմ :
«Նոր Պսակը» կը մեկնի Տէր ել Տիկին
Մ ‘սրդտրեաններոլ ամո ւսնալո ւեո ւմէն : Իր
ամուսնոլթենէն որեւէ համ ու հաճոյք չը.
վայլաե կինը սիրահար մը առաե է (Վ ահրա մ) I տբ դէն քանի մը տար իներ է ի վեր ՝
ինչ որ կ՛ ար ձա կէ տա դնապը :
Ապահար
զանը ձեռք ձգելով ան կը կորսնցնէ նոյն
ատեն իր երեք զա ւա կն երը ՝ որոնք Պատ
րիարքարանի տնօրին ո ւթեամբ կը արուին
իրենց հօր ու հօրաքրոջ խնամքին (Փ ի շթոֆ) ։ Զաւակներէն
մեծը IDiJ-էլ
նըշանոլած է բմ՜ի շկ Աարդիսի մ՛ը՝ որուն
գլխաւոր
մւոահ ոդութիւնը Աարգարեանէն մեծ գումար մը փրցնելն է՝ իբրեւ
դրամօմիտ։ Այս գէ^Ըը գուռը էը բա
նայ «ողբերգութեան» ՝ քանի որ ոչ մի
ւս յն Անմէ լի նշանը ետ կը արուի ՝ ա յլեւ
երիտասարդ աղջիկը զոհը էը
դաոնայ
իր մօր իսկ սիրահարին' վահ րամին՝ որ
ըս տ երեւո յթին շատ կապուած է Անմէ.
լին î Ասոր պնդումներուն վրա J եր ի տասարդը վիմումի դեղ մը էը բերէ՝ որուն
արդիւնքը ճակատագրական է՛ըլլա յ : վեր
ջին պահ ուն' Անմ էլ էը պահանջէ որ հայ
րը կանչուի : Եր մօր եւ հօր բա զո ւէն եր ո ւն
մէջ պիտի մեռնի յ
«Կնքա հա յրբ» շատ տարօրինաէ պատ
մութիւն մըն է՝ մատնոզ 0շաէանի դրա
կանութեան խորունէ ձգտումներ էն մէ
կը՝, վաթսունը անցած խալֆա մը, միջ.
նորդ/՛ մը շնորհիւ (Տ/՛դրան)
կը յաջող/։
իրագործ՜ել իր երազը՝ դտն ել ա ղո ւոր ի կ
բայց աղքատ այրի մը Ելմոնէ , որ պսա
կել կու տայ պատերազմի ընթացքին թո
քախտէ վար ա կո ւա ձ Գրիգորին՝ ասիկա
պարզ կ“՚ր դա դր ո ւթի ւն մըն է, քանի որ
Գրիգոր Ելմոնէի ձե լական ամուսինն է՝
միայն օրէնքի առջեւ՝ բուն ամուսինը
էյ ալֆան է'. Այս վերջինը պայման դրած
է "ր օրինական ամոլս ինները
պսակէն
ետք երբեք զիրար չտեսնեն, իրարու հետ
չխօսին , բնակելով հանդերձ նոյն տան
մէջ՝. ՛Ծայրագոյն հեռաւորութիւն
ծայ.
րագոյն մօտիկութեան մէջ՝. Տարօրինակ
կարգադրութեան համաձայն է Գրիգոր y
որովհետեւ ատով կը յաջողի ւ/տանգուած
առողջութիւնը թարմանել, ի հարկէ նոյն
ատեն մխրճուէլով արմ՜էքներոլ անկումին
խորքը : Կացութիւնը կը սկսի խախտիլ
Ելմոնէ ի պզտիկ րրոթ Արմինէի մուտքով,
որ տուն կը դառնայ դպրոցի ընթացքը ա.
ւարտելէ ետք եւ... կը տարուի
այդ
«շուք մարդով» որ լուռ ու մունջ, իր լըռութեան ը
հեռաւորութեամբ
հմայող
Գրիգորն է : Խալֆան կաշառքով կը J‘"i"ղի պահ մը Գրիգորը Իբրեւ- խենթ Աուրբ
Փրկիչ տեղաւորել, ել ասպարէզը ազատ
դտնելով կը փորձէ կնութեան առնել՝. ՝
Արմինէն իսկ , որ դիւրին
զոհ Տը էէ )
ինչպէս էր Ելմոնէն'. Խալֆային երագի.
րԸ ևԸ. ձախողի սակայն Գրիգոր/՛ վերա,
դարձով.
Խալֆան սրտի կաթուածի մը

Այ ս կրկնակ ամփոփումը կը զոհէ շատ
րան ՝
սկսեալ երկրորդական անձնաւոր ո ւթի ւնն եր էն ՝ որոնք երբեմն աւելի լաւ
գծուած են քան գլխաւորները :
Երկու
թատերախազերուն *^էջ ալ ունինք իրար
մէ բաւական տարբեր տիպարներ ՝ որոնք
անգամ հանդիպէլի են 0շա կանի վէպերուն մէջ* Նախ' կայ իր մա ղաղայով
ոլ- ղրամապա շտութեամբ տար ո Լած Մ արդարեանը* ապա' բոյրը՝ ^իշթոֆը՝ որ
դասական կաղապարով
տուն՛ը մնաg ած
աԳ^ՒԷ Տըն է բայց որը բեմի վրայ նոյն
քան շահեկան տիպար մըն է որքան Տիէին Մարգարեանը ՝ որուն մի սի տրամը
անկասկած գայթակղեցուցիչ
կողմ մը
ունէր ատենին : Երկրորդ թատերախաղին
Խալֆան
եզակի մարդ մրն է՝ դրամին
ոլ սեռին՝ հեշտասիրութեան ու ախտին՝
գռեհ կութեան ու խորամանկութեան մէկ
տարօրինակ խառնուրդը,
որուն խուլ
ցանկութիւններ ը
իրենց յադեցումը կը
դտնեն միջնորդ Աոլրբիկի մը, կամակա
տար բմ՜իշկի մը շնորհիւ,
այսինքն' մի.
խսվայրի մը մէջ, ուր միա1լ տիրող ար.
ձ~էըը ամենակարող ոսկին է : Ս ո ւրրի կին
ինչպէ ս րմիշկին հետ հանդիպման տեսա
րանները
կը վարանին ընդմէ ջ
կատաէերդո ւթեան եւ ո ղբեր դո ւթ ե ան ։ Եսկ լեղ.
ո լական՝ ԸԱծլ կ՛ուզեմ բեմական լեզուի
տե սան կիւն էն դիտած' ա տոնք
կրնանք
նկա տել 0շտ կանի խազերուն անվիճելի
յաջո ղո լթի ւնն երը յ
Եր ենg անմիջական պատկերացուցածէն
անդին ՝ այս երկերը դար աս կի ղբի եր ո պա
կտն որոշ խաղեր (Պա թայ՝ Պէռևշթայ^
ևը
Տասամբ ՝ եւ զերծ չեն իրա
պաշտութեան ՀՀմեղքէն» *, Աակայն անոնք
բաւական բացայայտ կերպով կը պեղեն
Ը 1 որ ապագայ «Մնացոբդաց»ի
գրողին համար արիւնն է եւ սեռը։ 0շտկան կը գրէ ՝ որ իր
թատրոն ը երբեք
«պղծ ութիւնը» չէ փ ա ռաբանած (Հժ 289) ,
սակայն ստոյդ է թատերախաղերը հիմ
նուած են կիրքերու աշխարհին
ւէրայ՝
ասոր ալ ամէնէն զվտանգաւոր» կողմերուն ՝ սեռին։ Տիկին Աարդարեան ՝ Անմէլ եւ վ ահրամ երրորդութիւնը թատ
րոնի մէջ հանդիպէլի եռանկիւն մրն է ՝
սակայն 0 շա կանի մօտ ատիկա բոլորովին
անսովոր է՝ քանի որ ճակատումի տեսա
րանին *?է!_՝ Տիկինը եւ֊ իր նախկին սի
րահարը կը բացայայտեն կիրքին ի սկակտն տեղը արենակցութ/՚ւեը , բռն ո ւած
խո րհբղան շական մակարդակին՝. Տիկինը
կ՛՚ըսէ՝ «Մարդ, չամչցա՞ր, հօրը տեղն
ես՝՝՝ ՆԼահ րամ. - Այո t փու վրայէդ*. Ինչ
պէ՞ս կ'ըլլ^յ ։ Իայց այդպէս է : Անիկա
չէր ապրեր ինծի համար՝. Իմ աղջիկս էր
գրեթէ ու ես քեզմէ աւելի հպարտ էւԴուն ըոիր որ հօրը տեղն էի : Աո կ՛ըսեմ ՝
աւելին էի՝ աւելին* •. Երեք ամիս առաջ
էր՝
Դուն Եերա իջած էիր î Դալնակին
առջեւն էր ու կու լար* Նոր նշան մը ետ
եղած՛ էր9* Աօտեցայ հօր մը պէս՝ մեծ'-հօր
մը պէս առի գլուխը ափերուս մէջ» (30) î
Խորհրդանշական ըսի ՝ որովհետեւ իրողապէս ո1չ մէկ արեան կապ կայ վահրամին եւ Անմ էլին միջեւ y սակայն կիբքը
որ կը բանի մարդուն
ձ*էջ ար ենա կցա
կան ցանկութիւն մըն է՝ որ խորհրդանըշանը կը ծածկէ ՝ կը քօղար կէ պար ղա պէ ս
բայց չի փոխեր հիմնովին։
Ա եռային
ցանկութիւնը
սանձարձա կ
կեր պո վ է/Լ բա եի «Կնքահայր»ին
մէջ,
անշուշտ Խ արիայի անձնաւորութեան ընդմէջէն: Հ ոս-հոն իր երի տա սար դո ւթեան
աւիւնը պարպած մարդը անկարէլի թըւող ի՜նչ հնարամտութեամբ ու դրամին՝
ոսկիին հմայքով՝
շնա կանո ւթեամր ու
խաբէութեամր կը պարտադրէ իր ցանկու
թեան °բէնքը* Աա տա կան ո ւթիւն ՝ ստոր
նացնելու կիրք^ հաճոյքի պաշտամունք՝
դրամով օրէնքները շրջանցնելու յաւակնութիւն ել կար ո ղո ւթի ւն ՝ ահա /՛ մՒ?փ
այլոց տիպարը կազմող դիծեր :
Ան ալ
ար են ա կց ո ւթ եան բովին մէջն է : Երբ կը
մտադրէ Ելմոնէ ին
«կնքահայրութիւնը»
ձգել եւ ամուսնանալ ասոր քբոջ հետ՝
միջնորդը՝ Պարոն Տիգրան՝ որուն գործը
ի դէպ իսկական կա ւա տի
գործ մըն է ՝
կ՚ըսէ* հիշֆէնտիմ ՝ եկեղեցական օրէնքով
կնքահայրը
հօրը տեղը կ՛անցնի։ Անոր
համար օրէնքը 1լ արգիլէ»։ Հոս ալ՝ նա
խորդ թատերդութե ան նման
հօր եւ
աղջկայ յարաբերութիւնը զետեղուած է
միայն «նմանութեան»՝ խորհրդանշակա
նութեան մակարդակին՝ բայց թէ
ւ
խօսակցութիւնը կը զառածի դէպի հիմնա
կան արդելքին ոգեկոչումը՝ ահա
չ որ
անհասկնալի կը մնայ եթէ նկատի չառ
նուի Խալֆային ցանկութիւնը։ 0 շա կանի
ներկայացուցած
տիպարին համար օրէնքները բոլորն ալ անիմաս տ բաներ են՝
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կայ միայն մարմնի տենդ մը եւ այդ տենդ/՚ն գոհացում տալու «հ ր է շային» մար
մաջ մը։ ԱՀեոր առջեւ մարդիկը ոսկիով
ղնուող ել ոսկիով ծախուող առարկաներ
են ՝ դոյութիւն չունին ։ Ան շուշտ միա յն
իր նախնա կանո ւթ եան ը
կիրքով ապրող
տիպար մը ի վերջոյ զուրկ պիտի ԸԷԼար
հանդիսատեսը հետաքրքրելէ ՝ եթէ նոյն
ատեն ՝ խաղի աւարտ/.ն, անիկա տեղ մր
‘սղն՛ակին առջեւ իր ախտամէ տ ծերուկի ։էտրմղ՛ին մ էջ ի ս կա պ է ս յա յ տն տ բե
րած չըլ՛լա ր ՝ ինչ որ
սիրտ կը
կոչէ ։
Ա1 աPգոլկին այս յետին բայց առաջին սէ
րը Խալֆային տիպարը կը փոխադրէ կա
տակ եր դո ւ.թի ւններ ը լեցնող ծեր-սիրահարի ծ՛իծաղելի մակարդակէն դէպի ողբեր
գութիւն ։
Խալֆային շուրջ թափառո ղ տիպար
ները շատ աւելի տմդո յն ՝ որոշ չափով
conventionnel անձեր են ։
Մէկ կողմէ'
կամովին կամ ակամայ զոհերը կան՝ դրրամին առջեւ ճկողները՝ Խալֆայէն շահ ագոբծուող ները
(Ելմոնէ՝
Դրիգոր) ։
Միւս
կողմէ
կայ Տիղ բանը՝ բձ՚իշկր՝
Ա ո ւրբի կը Որոնք Խ ա լֆա յին
g ան կո ւթեն էն Օդտո ւո ղն եր են եւ որոնց տիպարնե
րուն ընդմ էջէն «պոլսական բարքերն» են
որ կու գան ի յայտ։

Եւյեււնի օրերր
«Աքլորամ արտը» առաջին ան ղա մ րէ[սէ“
էսվ Օշականի արտադրութեան
մկջ կը
ներկայացնէ Եղեռնի օրերուն
Պո լիսը ՝
ծրբ Թալտաթի ո ս տի կան ո ւթի ւն ը հաւա
քած ու աքսորած՛ է արդէն մտաւորականութիւնը եւ անցած է Աք ո լսա հ այո ւթեան
տնտեսական քայքայումին։
Աարաֆեան
էֆէնտի ՝ Մ ար ղար Լ ան ին նման ՝ բարձրա
ցած՛ է ընկերութեան աստիճաններէն՝ շրնորհիլ իր խելքին։ Դբսէմասէբ' մինչեւ
ողնածուծը ՝ այնքան որ կը զլանա յ իր աղ.
ջի կե եր էն Մ ալվինէին շէնք-շնորհքով դըա
րսէ^օմիտ մը տալ՝ երր UJJU մէկը կրնար
ամուսնանալ դեր մանաg ի սպայի մը հետ
ոըմէ յղ[՛ աԼ է ։ Աարաֆեան ո ստի կանո ւթեան ցանկի վրտյ է։ Հոս կր միջամտէ
Ա ո լքի ա ս աղան , թաղին մո ւխթ արն ու
հանրածանօթ
գործիքը ՝ որ
կր կատարէ
Աարաֆեանը

լրտեսը ՝ ո ս տի կան ո ւթետն
ամէն խղճմտութենէ զուրկ'
կրկնակ դերը մէկ կողմէն
շորթելու՝
միւս
կողմէ

թուրք ոստիկանապետ
Մէհմէտ Հրիւքրիին 1քալքքը կատարելու ։
Աարաֆեան
չաքսորուելու ել գլուխը աղատելու հա
մար կը պարտադրուի իր այնքան սիրած
ոսկիներուն մէկ մասը
տալու
թուրք
ոստի կանո ւթեան ։
(թատերակին շծշտը
հոս երգիծականի մօտ է) : Ապա' կը պարտադրուի*** իր իսկ կինը դնելու Շ["-քրիի տրամադրութեան տակ*** (հոսկէ կը
սկսի ողբերգութիւնը) : Հակառակ ասոր
կը մնա յ ճն շումի տա ՛լ ՚ ^Ւ՚֊^րՒՒ ճՒրանին մէջ* պատրուակը այն է որ իր վաճա
ռատան աշխատաւորներէն
մէ կր' Վահ
րամը՝ կուսակցական մրն է ել յաջողած է
պահուըտիլ։
Աարաֆեանի միւս աղջիկը
Անահ ի տը կը սիրահարի Վըսհրամին ՝ զայն
ևը փ ո խա դր է իրենց իսկ տուեր յ Հոս է
որ մեծահարուստ հայրը նորէն մորթր
փրկելու համար կո մատնէ տղան ոստի
կան ո ւթ ե ան : 0շտ կան կբ թու/, թէ վերջ,
նական լուծում մը չէ կրցած գտնել թատերախաղին։ Առաջին տարբերակին մէջ՝
Անահ ի տ ան ձնա ս սլան ո ւթի ւն կր գործէ եւ
տան խոհարարը անոր մարմինը կը բերէ
րեմ ՝ հօր ու մօր առջին։ Երկրորդ տար
բերակին մէջ՝ Վ ահ րամի ձերբակալութ են էն ետք՝ Անահի ա կ՛ երթա յ ոստիկա
նատուն՝ սիրածը փրկելու համար ■ Այդտեղ Շիէ֊քրի որպէս փրկագին կր թելադ
րէ որ տղջիկը մտնէ ետեւի սենեակը* * *
գերագոյի ստորնացման ձ*ր մղելով ղալն ՝
նոյն ատեն վահր ամը ղրկելով կեդրոնա
կան բանտ ։ Երկրորդ լուծումը անհամեմա տ նուաղ «թա տեր ա կան» է քան առաջինը (բաւական մելոտրամաթիք է պէտք
է ըսել չ ո ւան էն
կախուած աղջկան մր
մարմնին մուտքը բեմ) եւ ըստ իս աւ ել/,
խստօրէն կ՛ա ռըն չուի թատերախաղի տրրամարանութեան ՝ որուն աստիճանական
դար դա g ո ւմը կը, հետեւի ո չն չա g ման ծ ըրադրին փ ո ւլեր ո ւն մին չ ե լ Անահիտի զո
հագործում - անկումը* Աղէտէն վերապրիլը կրնայ հրաշք ըլլալ բայգ թատերա
խաղի անխափան տրամաբանութեան մէջ
անաս ելի դեր ութեան ձ*ը յետին արդիւնքը
նաեւ ։
Անձնաւոբութ իւններ ը խամաճի կներու կը
նմանին դահիճի ձեռքերուն մէջ*. Աացի
լրտեսէն եւ մանաւանդ վաճառա կան էն որուն դահա ւԼէէե անկումը բաւական
ու
սումնասիրուած է՝ միւսները իրենց խեղ
ճութեան ձ*էջ ապա ս տանած միամա կար-
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«ANVERS 9 3»,
CAPITALE EUROPEENNE DE LA CULTURE :

L'anniversaire de Jordaens
et le cabinet de Rubens
Elue Capitale européenne de la culture
pour 1993, Anvers, organise, parmi les
nombreuses
manifestations
du
pro
gramme, la célébration du 400e anniver
saire de ila naissance de l’un de ses plus
célèbres peintres, Jacob
Jordaens.
La grande exposition présentée au Mu
sée Royal des Beaux-Arts se propose de
donner une meilleure connaissance de
l’œuvre du peintre, d’une part, en pré
sentant des œuvres de techniques diffé
rentes (peintures, dessins et de remarqua
bles tapisseries) et, d’autre part, en in
sérant l’ensemble dans son contexte his
torique.
Ainsi, parallèlement aux scènes joyeuses
de la vie quotidienne auxquelles nous a
habitués Jordaens, apparaissent, de façon
plus réservée, les préoccupations religieu
ses du peintre.
Discrètement calviniste
dans l’atmosphère catholique résultant
de la domination espagnole sur la ville
au XVIe, Jordaens peint des scènes pro
testantes sans manquer pour autant d’ac
cepter les commandes que lui font les
autorités ou les familles catholiques. Jor
daens a joui d’une longue vie (1593-1678)
(il survit à ses contemporains Rubens et
Van Dyck qui meurent, respectivement
en 1640 et 1641), une vie typiquement
bourgeoise, dans laquelle
l’horizon se
résume aux limites. Ainsi n’a-t-il jamais
effectué le voyage d’Italie et
s’est-il
contenté de quelques
déplacements à
Bruxelles. Le peintre nous donne l’image
de sa confortable vie anversoise dans un
autoportrait le représentant aux
côtés

դակ տիպարներ են։ Սթահիտի եւ Վահ
րամի սէրն ալ լաւ. կերպով առընչու.ած չէ
ել կը վնասէ գործողութեան միութեան։
յառուցու.ածքի
այս
ել ուրիշ թերոլ.
թիւններ կրնային թերեւս ցանցուիլ, երբ
Օշական երկին Ju։^n,lL[՛ աալ իր վե ր £5/ ական կերպարանքը :
կա կան ը կը գտնուի ուրիշ տեղ : Լախ
կայ գրեթէ ներսէն դիտուած՝ վաւերագրականի մակարդակին հասնող պատկեր
մը Պսլսոյ բարձր դասուն , աղէտի օրե
րուն։
Օշական
շորս երկար տարիներ
փախստա կան ապրած է
Պոլսոյ ւոո լնե
լէ ո ւն մէջ, վահ րամին նման ,
եւ ներկա
յացուցածը
սինեմա շի հոտիր-.
Ո՛շ 0շական y ոչ ա յլ հա յ գրողներ յաջողած
են ուրիշ տեղ պատկերացնել
մեգի ւսյղ
դասակարգին աննախընթաց նուաստա
ցումը եւ կամայ թէ ակամայ գործակ
ցութիւնը
դահիճին հետՀ Ղ*ահ.խճէ
ու
գոհի բարդ յարարեր ո ւթիւններո ւՀվյ զննու
թեան համար
անգո ւգա կան են լրտեսն
ու վաճա ռա կանը y մէկը արդէն դահիճին
լն ա կան ո ւթի ւնը /իուքիե ս տանձն ած , միլ.
սը հա կա un ւթի ւնն եր ո ւ բախումին մէջ*.
Կայ նաեւ թատերախաղին միւս մակար
դակը y ՈԸ է դահիճին ահարկու եւ ան
խափան
ռա դմա վար ո ւթեան
բացա յայ
տս ւմը*. Օշականի բեմը Տէր Զօրը
թա'
րերախտարար y
այլ սանկ անկէ մղոն
ներ հեռու գտնուող y
գեղատեսիլ
ափ
մը y ուր Հաղէտըյչ կը զարգանայ ոչ այնբան իբրեւ ֆիղիբական ոչնչացման հոլովօյթ մը y այլ իբրեւ
հոգեկան ճնշումի
ու բայքայ ման անդիմադրելի մեբենայ
մը որ կ^ան ասնացնէ y կը ստրկացնէ y կը
պոռնկացն է y կը մխտէ այն խնչ որ մարդկա յ1՚ն է ու կ' ուզէ մնալ յ
Ս.յս երեբ թատերախաղերով ի յայտ
կու դա յ
թա տ եր ա կան խօ ս ա կց ո ւթ եան
կա տար ելապէս տիրապետող Օշական մը*.
Պփտենբ սրբան րիչ կը խօսին անոր տի
պարները
վէպերուն
*^էջ*
թատրոնը
կը Ր^րէ անձնաւոր ութիւններ ո Լ բաւական
հարուստ թ[ււy մանաւանդ վար ի կարդերէն.
խոհարար y միջնորդ y վաճառա
կան կամ խա րիա y որոնբ կը խօսին տարօ-

Imprimé sur les

de sa femme (la fille de son maître van
Noort) et
de sa fille Elizabeth (1621,
Musée du Prado). Le décor, un jardin
avec les symboles de l’amour et de la fi
délité représentés par des animaux (le
perroquet et le chien) ou des personnages
mythologiques (Cupidon),
ainsi que les
vêtements sombres du couple, contras
tant avec les couleurs de la servante, indi
quent le bien être équilibré et sans sur
prise dans lequel travaille l’artiste. Pour
Jordaens, la vie équilibrée n’est cependant
pas synonyme de monotonie. Le peintre
insiste sur les deux aspects de sa person
nalité, la face du travail, d’une part, et,
d’autre part, la face ludique. L’illustra
tion de cette double camposante nous est
donnée dans deux autoportraits, l’un d’eux
représentant le peintre dans une pose spi
rituelle, une feuille de papier
ou une
gravure à la main, et l’autre nous mon
trant l’artiste avec la physionomie grotes
que du joueur de cornemuse, les joues
enflées, le visage déformé par le souffle.
Ce thème populaire et comique renvoie
également à la vanité de la peinture dont
le message, en dernière instance,
n’est
qu’un souffle vide, une «enflure», comme
disait Pascal. Nous retrouvons le joueur
de cornemuse dans les Trois musiciens,
tableau qu’Eugénio
d’Ors
considérait
comme le plus moderne du Musée du
Prado, plus moderne même que
Goya.
Moderne au point, affirmait-il,
d’être
celui qui mérite le moins de se trouver
dans le musée; moderne au point de pou
voir être intégré, sans détonner, à toute

րէն կենդանի y ճկուն համով լեզու մը ,
բաւական հեռու բևար ախա ղեր ո ւ ((բանաս,
տ ե գծա կան» y
ար ար ո ղա կան բտրրա ռէն y
Որ միայն ու միայն Օշականի բարբառն
է** ՀԱբլորամարտ^ի խոհարարը}
ընբահայրը»խ Ս ուրբիկը^ h ալֆան y
Հէյոր
Պ սակը»ի Փ էշթոֆը ամէնէն առաջ դխծ ու
դո յն ու իրականութիւն կը հագնին իրենց
թոլոլովդ միշտ տարբեր մէկու ել միւսի
բերնին մէջ, միշ տ զիրենք նկարագիր ի
վերածող։ Արեւմտհայերէնը երբեք այս
քան
մօտիկը եղած շէ բեմին, ան որ
այնքան հեռու, պահեց ին մեր գրողները
առօրեայէն , բարբառներէն ու փողոցէն։
Օշական գիտէր դմ ո լար ո ւթի ւնը , երբ կը
խօսէր թատերագրի իր տագնապին մա
սին, գտնելու լեզուն. «Արեւմտահայ աշ
խարհաբարը երբեք շէր կանշուած իր ծո
ցէն ծնունդ տրամա մը բեմին վրայ դիմացնելոլ» (ՀԺ 262) ։
Մեր «վտիտ՛» թատերական գրականու
թեան մէջ, Օշականի այս խաղերը ի.
րենց
յարոլցած հարցերով՝ պատկերա
ցուցած վյիճակներով շատ
աւելի կզար
մեն քան շատ մը ինքնագիր կամ թարգմանածոյ երկեր որ մեր քանի մը յամառ
թա տեր ախո ւմբերը
կը
ճգնին բեմադ
րել։ Րեմագրութիւնը անկասկած փորձ
մըն է որմէ պէտք է անցնին, առանց որ
ատոր վճռական ու վերջնական
հանգա
մանք մը վերագրուի։ Որովհետեւ
եր
բեմն ամէնէն անբեմադրելէ
ն կա տո t- ած
երկը կը նուաճուի , երբ խելամիտ բեմադիր ու դերասան գտնէ ։ Մինշել ա յդ հաղ.
ուագէպ պատեհութիւնը Օշականի ա յս
թատերախազերուն ընթերցումը եզակի
հաճոյք մըն է, վէպերէն եկող վայելքին
ու համին մօտիկ։
Գ- Պ.
(29) Բարքի յղագքին հալքսւր կը յղեմ
ընթ-երգոելը նաեւ Մ • Նշանեանի յօդոլա.
ծին' «Քննադատութիւնը եւ սրրազնոլ.
թեան փորձընկալումը», որ լոյս տեսաւ
«Կայք»ի երրորդ հատորին մէջ ;
(30) «Երեք թատերախաղեր», էջ 202204:
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exposition officielle présentée dans une
capitale européenne ou américaine (Trois

plus large, suivant un processus
mique, le mot en vient de définir i*?7՜

heures au Musée du Prado).
Le plaisir et la joie de vivre apparais
sent également dans de nombreux
ta
bleaux représentant des scènes de familles,
s’inscrivant dans la tradition flamande qui

où se trouve l’armoire, c'est-à-dire le cabinet ou l’atelier de Ruhp
1C1>

associait la carrière du peintre à son en
tourage familial, voyait le succès profes
sionnel et le bien-être familial comme un
reflet l’un de l’autre^ et considérait en
fin l’art comme une production domesti
que, une industrie familiale.
La famille
en vient à servir de modèle à plusieurs
niveaux. Elle se fait, par exemple, mo
dèle vivant du modèle transcendantal de la
Sainte Famille. Par ailleurs, la femme du
peintre, en tant que «muse», devient le
modèle de nombreux personnages reli
gieux ou mythologiques.
Jordaens sou
ligne particulièrement le rôle de la fa
mille dans un tableau (aujourd’hui à St.Petersbourg) célébrant son entrée à la
Guilde de St Luc d’Anvers, en 1615. L’ar
tiste, en s’y représentant
entouré des
membres de sa famille, montre par consé
quent le lien entre la maison et l’atelier,
c’est-à-dire, pour reprendre les termes de
Svetlana Alpers, le «lien positif et fort
entre l’art et la famille» que Rembrandt

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

brisera, en refusant d’introduire le confort
domestique dans ses toiles (L’atelier de
Rembrandt).
Jacob Jordaens peint ses enfants avec
une grande sensibilité, soit pour
euxmêmes, dans des portraits, soit en les in
cluant dans des scènes
religieuses ou
mythologiques. Ce sont les épisodes
mythologiques qui nous mettent en pré
sence des grasses femmes
propres՛ à la
peinture flamande et, particulièrement,
de celle de Jordaens. S’il est vrai, comme
le notait Eugénio d’Ors, que nous pas
sons de la «corpulence héroïque» à l’«obésité bourgeoise», nous nous trouvons
également face à une équivalence établie
entre la chair
et la matière. Jordaens
transforme le spectateur en voyeur, prin
cipalement dans le tableau contant la lé
gende de Gygès, où la reine, nue, repré
sentée à l’échelle du réel, regarde effronté
ment le spectateur en lui présentant son
derrière. Par sa dimension et son thème,
le tableau questionne l’innocence du re
gard et les conséquences du voir, le pas
sage du voir au faire, à l’acte. Mais il le
fait dans l’esprit de la peinture flamande,
c’est-à-dire, avec gaieté. Si l’on ne peut
vraiment parler de
génie en ce
qui
concerne
Jordaens, l’on peut, en re
vanche, considérer sa production comme
l’un des exemples privilégiés du moment
idéal de la peinture flamande,
comme
l’illustration de ce qu’un Hegel appelait
«le dimanche de la vie»: «Le moment
idéal réside justement dans cette licence
exempte de soucis: c’est le dimanche de
la vie, qui nivelle tout et éloigne tout ce
qui est mauvais» (Esthétique).
Rubens, quant à lui, a toujours fait et
fera toujours la gloire d’Anvers. La ville
rend hommage à son peintre préféré par
une excellente exposition qui se tient dans
la maison - atelier du maître, la «Rubenshuis». Rubens l’a acquise en 1610 et l’a vite
transformée en point de référence de la
ville, en lieu de rencontre pour les huma
nistes et les aristocrates de l’époque. Au
jourd’hui, les touristes seTiousculent dans
la demeure labyrinthique aux murs étran
gement couverts de cuir et se retrouvent
enfin dans le jardin, cherchant le meil
leur point de vue pour capturer l’image
du monumental portique du patio inté
rieur. Le portique, que Rubens lui-même
aura dessiné, deviendra à la fois
un
exemplaire de l’architecture baroque, et
le parangon arcitectonique de la ville.
C est sous son influence que se développera
le style architectural caractéristique d’An
vers, le style appelé «Pays-Bas espagnols».
Dans le titre de l’exposition, «Rubens
Cantoor», le terme «cantoor» signifie ar
moire, secrétaire, coffre, lieu où l’on garde
les documents importants. Dans im sens

83. Rue d’Hauteville - 75010 Paris

pourrait considérer le «Rubens c
°û
comme une salle semblable à
ՋՈէ°°ր>>
coffre gardant les arcanes de Rnb
se référait, dans ses lettres, à sou
secret» et avait en outre l’habitude d ?
blir ses notes suivant un code un’il
U'
inventé.
qUÜ av«l
Le «Cantoor» définit aujourd’hui .
collection du Cabinet des
Estampes ’
Copenhague qui possède près de 500 d
sins la plupart exécutés par Willem p*
neels. un élève de Rubens. Lexpositi'
nous propose ainsi de confronter de f
çon intéressante les quatre-vingts
extraits du «Cantoor» aux dessins oriri
naux de Rubens -֊ou, à défaut, aux inter՜
pretations données par d’autres discink
de l’atelier. Ce processus spéculaire et Լ
leetique— au demeurant en parfait accord
avec la vision absymale privilégiée par j։
mentalité baroque— suit un ordre régi
par neuf thèmes (études anatomique; d’a
près l’Antique; d’après les maîtres
liens; la maison de Rubens;
Vie du
Christ;
thèmes religieux non bibli
ques: thèmes mythologiques; allégories՛
études d’animaux) dont l’anatomie consti՛.
tue, selon nous, le plus important. Se proposant de représenter la figure humaine
en dépassant la copie pour atteindre le
mouvement vital, Rubens, à la suite des
maîtres italiens, en examine les causes
sous la peau. Il ouvre les corps, analyse le
tissus musculaire, l’imbrication des os,
les réseaux nérveux. A l’instar des peintres
de la Renaissance qui accompagnaient l’é
tude médicale de l’anatomie, Rubens interroge les mécanismes internes des corps
pour donner à voir la véritable surface.
Nous savons d’ailleurs, par Roger de Piles,
que Rubens a non seulement vu mais aussi
copié et annoté les dessins anatomiques
de Vinci. Toutefois, à la différence du gé
nie toscan qui a toujours cherché l’ori
gine de la vie en accord avec la méde
cine de Galien et la téléologie aristotéli
cienne, Rubens
ne témoigne d’aucune
pratique de la dissection et se satisfait
d’une profondeur que l’on pourrait dire
superficielle, en ce qu’elle ne va pas audelà des muscles ou des os. Et, parce que,
à la différence de Vinci, Rubens ne s’in
téresse pas au lieu de l’origine, il ne des
sine aucune anatomie de femme. Celle-ci,
«géométriquement imparfaite», est seule
ment vue comme ensemble paradigmati
que de chair (mélange de lait et de sang),
c’est-à-dire de matière, de couleur, de
surface (superficielle), au contraire de
l’homme, structuré, profond. L’art de
Rubens démontre ainsi, au fondement de
ses choix théorico-pratiques un vieil ima
ginaire philosophique
posant l’analogie
secrète entre dessin, structure, homme en
opposition à couleur, surface, femme.
Les dessins révèlent combien Rubens
observe et reproduit ce qu’il y a de plus
mécaniquement vital, de plus organique.
Dans l’«annatomibock» élaboré durant
son séjour en Italie, de 1600 à 1608, le
maître répertorie les réactions du corps,
les gestes instinctifs, comme une main qu1
empoigne ou un ongle à la limite de a
griffe. Il semble donc bien que ce soit
la médecine de Padoue qu’il faille voir a
l’arrière-plan des dessins anatomique e
Rubens et, tout particulièrement, celle e
son compatriote Vésale. Aussi, la référence
constante au «Torso Belvedere» qui aPPa
raît tant chez le maître que chez son e e՝
Panneels prend-elle une double dimewJ’
artistico-scientifique. Si le fragment
célèbre torse a permis à Vésale de ca^
tionner esthétiquement, au livre
e
Fabrica, l’acte criminel de l’anatomie c
présentant d’emblée le corps comme
présentation, ainsi que l’a montré e
Harcourt, il permet à Rubens “տտէ։.ր^
l’art dans l’univers de la science, celui
la médecine et, peut-être aussi, celui
l’astronomie. En multipliant les dessin
torse, Rubens et Panneels nous in 1(ï
qu’il s’agit peut-être de l’une des Pa
les plus dynamiques du corps. u _
s’agit-il de la plus apte à se contorsi^
et de correspondre, par-là, dans e m
ment même de la torsion, à ®
«gramme mobile», comme dit eve
duy, soit encore, à la forme geom
typique de la topologie baroque
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Fondateur

(1925֊ 1957)

խորենացէէ Պատ.
ֆրանսերէն
թարդձտնութէւնը (*). Նախկէն ֆրանսե.
րէն թարղմանութիւնր {Լանկլսւա 1869),
գրադարանական պատկառելի
հնութիւն
Տէն էր ,
րո Լորովէն անմատչելի
դար.
ձաե
մահկանացուներուս :
Անդէս, խօս
ընթերցողը մինչեւ հիմա աւելի բաի, տա.
Հերչապէս Մովսէս

լոր էր , տրամադրութեան տակ ունենա,
լով Ո' • թո մսրնի աչխատո ւթիւնը ( Հար.
վարտ 197Տ) '■ Ուրեմն՝ Աննէ ել (]'ւսն. Փիէր
(էահ էէ/ թարգմանութիւնը իսկ ական բաց
Տր կը գոցէ եւ պահանջք մը կր ղոհացը.
նէ ; թա ր դմանիչներ ր իրենց աչխա տանքը
կը ներկայացնեն էրբե. Լանկլուայի թարգ.
Տանութեան վերափոխութիւնն ու պատ
շաճեցումը , ինչ որ բո լոր ո վին ճիչդ չէ ,
րանի որ խորքէն մէթ Լանկլուայի խում,
րին աչխատանքէն քիչ բան մնացած է
այստեղ : Նախ' թարգմանիչները չեն րա.
լականաց աե
որոչ վրէպակներ սրբա.
գրելով, այլեւ մե՛կնած են հայերէն ղի.
տակւսնօբէն աւելի
վստահելի բնադրէն
որ դտրասկիղբին հրատարակեր էին Ա.
րեղեւսն ել
յարութիւնեանց
fi'ի ֆլիս
1913-/^ : Աձ>սնք նկատի առած են նաեւ
•Օւստմոլթ-իւն Հ^յՈ^/5/
նմանահան ուած
Հրատարակութիւնը
{լրացումն՝երր'
Ա•

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

րղսեանի ՝ Երեւան 1991)
նաեւ
"գրագիտական ա յն հսկայ դրականոււնը որ դարէ մը ի ւէ եր J] ո րենաց ի է/ երստեղծած է իր
: թ՚արդմանոււնը ունի մօտաւորապէ ս հարիւր էջնոց
ւածո ւթի ւն մը
ծանօթագրութեան
էարձակ րամին մը , անուանացանկ ու
րտկղ յ
^Jnրենացէ/է/ երկին հանդէպ այսօր գո
թի ւն ունին
իրարու
երկու հակաո կեցուածքներ ՝ երկուքն ալ երկին ու
որ հեղինակ' Ա* ո ւէս կ ս ին մ՜ամանա կտ
ան ին
որոշադրումկն բխող։ ftf ա լաանցի՝ Ակինեանի
բայց նաեւ
օտար
նա սէբներ ուն մեծ մասին հա՛մար' Խ ո•ացին յե տո ս-կե գարեան հեղինակ մըն
երկին ներքին մ՜աման ա կա դր ա կան սը'/ներկն մեկնելով՝
զայն է* գարէն
•չեւ թ, զար կը տեզափոէսեն՝ ի վերդործին ետին զեղծարար մը տեսոլ համարս Աս ո ր լաւագոյն ռահվիրան
Պ' • թոմսէն՝. Հակառակորդ կո ղմը կր
զմեն ընգհ անրապէս հայ աւանդութեաե
Հսրպաններր ,
որոնք երկին աեաքրո.
֊թէւնները
կը փորձ՛են հ նր քել հոն
3" ւած յետադայ
րփւ ղմէջար կո ւթէ ւն.
1ով՛ անոնք նոյն ատեն առաջ կր քա.
՚ դորեին մէջ ներկայ աե ղե կո ւթէւնն եր

'Հ/? "լ միա յն հնաբովէն էեն .1Լ tf.
ոտատոլին հնաբանական պեղումներու
դիւնքներով :
Երկու կեցուածքներու
կամարտոլթիլնը այնքան բուռն է Եր.
քն որ «դէտոլթէւնռ» դարձած է թա.
րաբեմը կիրքերու ղարմանա լի հանդի,
•սրումէ մը - խորենացիի
երկին
ու.
-մնլոոիրՈլթիլնր
որեւէ րան շահա՞ծ
այո ընդհարումներէն ,
չեմ կարծեր :
ԱրՓոյ յուսահատական է կարդալ նոյն
‘•"Որբեր գրիչներու
տակ յարանոյն
"•Աւերն սլ հակափաստեր ը ,
տար բեր
չեչտուածԱմուլ բանավէճ' ու5' արդիւնքը եղաւ երկին ուսումնա.
'"'•թեան ի ս կա կան էս ա փ տն ո ւմը »
'՛"“ է կրխորհիմ փ՚-Փ՛ Մահէի ներա,
•թեան արմանիքներէն մէկը : Ներածու.
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ՒԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻԻՆ
Ֆրանսա : Տար. 1-000 Ֆ- _ Վեցամսեայ ; 510 Ֆ •
Արտասահման : Տար. 1-300 Ֆ- (ամէնօրեայ սսւաքում)
1-150 Ֆ- (շաբաթական սսւաքում) „ Հատը : 5,00 Ֆ-

SCHAVARCH HISSAKIAN

Histoire d? Arménie
մութիւն Հայոց/, ն մէկ նոր

— FAX : 48. 00. 06. 70 —

թեան հեղինակը րանավէճը կ'ամփ„փէ
բանասիրութեան թելադրելով աւելի մեծ
ղդոլչութիւն . «անկասկած , հակառակ իր
բոլոր անաքրոնութիւններուն ել այնտեղ
երեւցող պատմական սխալներուն, Պատ.
ձ ութիւն Հայոցը , հեղինակային արուէս,
տակեալ կա ռո ւց ո լուծքէն անդին կը յա յա
նուի իբրեւ հայ հնաբանութեան ել հա
ւաքական յիչողոլթեան
մէջ ի,ոլ,տոլէս
արմա տալսրուած
էական
վկա յութիւն
ձ /ք» ։ Շահեկանը ինչպէս կը տեսնուի ու.
րիչ տեղ է, ոչ պատմական ՝ թուականւս.
յին տեղե կութիլններուն մէջ՝ որքան Խորենացիով խտացուած ու փրկուած հաւա
քական յիշողութեան : Հեղինակը ընդար
ձակ պարբերութեան
մէջ կը քննարկէ
երկին
«պատմողական կա ռո ւց ո ւածքն եր
y երկս
ենթարկելով դր ո լթենա կան
ընթերցումի մը • ftf որ ենացէ/ // պատմողա
կան մեթոտին բացայա յտումը
հեղինա
կը կ ա ռա ջն որ ղկ վի սրս յին կա ղա պարն երուն որ մօտիկը կը գնէ «Պ " րէս է սե ան /տրա կարծիքին» . նկատելով
որ ՊաԱւմու__
Հայո3 Ա եծա g ծննդաբանութիւնը
գրելու համար կը յղուի անդադար ան
յայտ ու բացակայ ղիր քեր ո ւ ՝ J* .-Փ • Մ ՛Ա
հէ ևը թելադրէ որ պատմութիւնը կը մըIlt,JJ դիրըերոլ տիեզերքին մէջ*
ուստի'
պատմութիւնը կը ղադր էյ մասամբ սլա տմական
պատում Ըէէաէէ եւ կր դառնայ
էԼՒս1այ[1ն պատում ։ Պէաք կ
ըսել սա
կայն՝ որ վիպային պատումը որ կր կա
ղապարէ երկը չարդի լեր որ Մ ովսէս շատ
որոշ տ ե դեկո ւթի լ ններ տա յ հին Հայ աստանէ/ բարքեր ո ւն , ըն կեբութ եան եւ հաստատութիւննե րուՀն մասին։ Այս տեղե կու
թի ւննե րուն աղբիւր ը դլէսաւորաբար հայ
րենի ղրո յցներն ու ա լան ղո ւթի ւնն երն
են ՝ երկին ամէնէն
շահեկան եզրերէն
մին կազմող։ Ուստի' երկին ո՛ չ թէ (ք՜ա
ման ա կա դր ա կա^յ ու զուտ պատմա էլան
տեղե կո ւթիւննեբն են որ այսօր մեղէ/ հա
մար հարուստ ատաղձ կու տան ՝ "՚ Jէ այն
բոլորը որոնք աւանդական պատմադրու
թեան կողմէ անտեսուած ու արհամար.
հ ո ւած են :
Վ^երէին պարբերութեան մը մէջ փ *-Փ •
Մ ահէ կը խօսի ՊսււուքոՆթՖան Հայոցդ ոտ
քի կանդնող «քաղաքական դիտաւորութի ւններուն» մասին*
Այզ զի տաւոր ու
թի ւմները նորութիւն մը չեն 'կազմեր՝ ծա
նօթ են շատոնց * Մ ովսէս իր երկը կր դրէ
Ո ագրատ ո մնի Աահակ իշխանի մը էսխնդ
րանքով եւ որոշ չափով այղ իշէսանական
տոհմին դիրքն է որ կը փորձէ վեր հանել î
'վերածութեան հեղինա կը կը խորհի սր
ընելով Մ ով
Ո ա դր ա տ Ո ւնին եր ո ւ գովքը
սէս կը ձգտէէ նեցուկ կանդնի լ անոնց «եոչ թ ա դա ւոր ա կան , դոնէ դերի չխանա.
կան յաւա կնո ւթի ւններ ո ւն՚ծ : թա դաւո րա.
կան ի չխանո ւթեան մը ներ րո ղը կը դառ.
նա յ քաղաքական դի ր քորո չում մը ի նըպաս տ
Ոագրատունեաց
նոր փառասէ.
ր ո ւթ իւնն եր ո ւն : ԱՀեչուչտ այս դիտողու
թիւները բոլորովին անմեղ լեն ՝ քանի
որ անոնք կը թելադր՛են , որ Խորենացէէ
երկը դրուած ըլլալու է այն մ ամանակաչրջանին (Ը- - Թ- դարեր), երր Աադրա.
ւոունիները կը ձգտէին առաջնակարգ տ՛եղ
գրաւել, հակառակորդ
Մ ամի կոնեանն՚ե.
րէն ձեր բազա տելո ւէ 774 - 775-/։ ապստամ.
բութէ ան ձախողոլթեամբ-. Այսպէս , Խո.
ր՚ենացիի երկը եթէ
ոչ նոր
իչխանու.
թեան, դոնէ անոր ծրագրումի ձէկ փու
լին կրնա յ պատկանիւ ; Աա դր ա տ ո լնեանg
ջատագո՞վ մո Խորենացի : Ասիկա դուցէ
երկին գրութեան թուականին հարցը կբ
լուսաբանէր , եթէ "եոյն ատեն ուրիչ հար.
Աեր չյարուցանէր իր կարգին i Գմուար է
ըսել որ փ-Փ- Մ ահէ նախասիրութիւն մը
չունի դէպի այս վարկածը {որ կը րամն են
թոմսրն եւ թումանոֆ) , սակայն
չէ ալ
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ՀԵՐԿՈՒԱԾ ՀՈՂԸ...
Հոկտեմբերի 18-ին, մամը 23-ՅՕ-Ï։ անց
աւա րտուևց փորձ՜ Փօմփիտու կենտրո
նում կազմակերպուած Հայկսւկսսն. QUlp-

Ժայ1Ո1_1յԱ1Ո. վերնա ղիրն կըոզ ^Ըաւք'հԸԸ *
Տիչելու համար շար(քւսր11ւ1յԱԱ! բառի կաղմա ւորմ աՀյ բուն ա կո ւնքը նաէս ինձ պար
տական եմ համարում 1928 թուէւ Աուլիսին Փարիզ հրատարակուած մէւ յօդուա
ծէ/g մի քանի հակիրճ ու կարեւոր մէջրեր ո ւմն եր կա տախեէ •
«Շատ անիմաստ կերպով ղո րծածո ւած
են շարմանկախ' կամ "շարմա պա տկեր”
բառերը։ • Աինեմայի արուես տը պատկե
րին մէջ չի կայանար՝ այլ պատկերներու
իրարու մէջ ունեցած ռիթմիք համեմա
տութիւնն է՝ շար մա կան համեմատութիւն
մը՝ ուրկէ պէտք է հետեւցնել շարձ՜ար.
ուեստ՝ բառը :
/•; •/
«Ի^նչ է շարձարո ւեստին էութիւնը :
«Շ ար ձ՜ար ուեստը ունէւ իրեն յա տո ւկ
միջոց լոյսը:
«Լոյսը իր բո լոր խաղերով՝ երանգնե
րով ՝ ռիթմով , թրթռացումով ՝ այսինքն
իր բովանդակ կենդանութեամբք*
«Ոսկ մեքենան՝ այն անմեղ ու հլու առարկան՝ որ սինեմա յէ/ բոլոր հակառա
կորդներուն հրէշային թշնամին է՝ ուրիշ
բան չէ ՝ եթէ ոչ այն կտոր մը ապա կին ?
ոսպնեակը՝ որ լոյսէէ միջոցաւ արտաքին
իր եր ը առնէլով ՝ անոնց ի ւր աքա նչիւր հիւլէին մէջ թափանցելով՝ սէ՜լ]ււ]Ոյ|lUl£՜ մ՜ապա լէնին վրա յ կը վերարտադրէ ղանոնք
այնպէս ինչպէս որ նկարիչը պիտէւ դիտէր
առարկան ել ներկի {լոյս) ու վրձնէ/ {մ՛ե
քենայ) միջոցաւ կտաւին պիտի տար։
/• • •/

ԲԱՑՈՒՄՆ ՈՒ ՓԱԿՈՒՄԸ
Մ էսէ/թար փո շփ առակներէ/g

ներ շնչըւած' Լուդմիլա Աահակեանցի հայերէն —
ռուսերէն խօսուն UpU^qUlliuiQ կարճամետրամ՜ ֆիլմի եւ Աշօ Շ tu հ էսաթո ւնո ւ ՝ 1928ին Ափիւռքում իրագործուած Անգրա նիկ.^
վեր ան որ ո դո ւած համը օրինա կի g ո ւց ա դրութեամբ ու տեղում կատարուող երայ՜ըշտութեան զո ւդա կց ո ւթեամր ՝
Աունիոէ/ ^-ին բացուած ՀսԼյկակաԱ Շաթժար.
Ո1_1յ սւՈ-Հ/ փ ա կո ւեց
ռումանա կան Le Pha
lanstère ֆի լմով Î
*վաէսա տեսուած ծբադիր ը պիտի փակոլ-էր Ո*ուբէն Մամուլնանի 1937
էմուին
իրագործուած' High, Wide and Handsome
(La Furie de For noir) ֆիլմով* սակայն
նրա հերթը փոխանակուեր
Ո*ումանիայում 1982 թուին ն կա ր ա հ ան ո ւած Le PhalanStère-ի հետ î փա կատարուն g վ^բէինիս չափազանց երկարատեւ լինելու եւ
ծրագիրը վերջնականապէս իր մամկէ տա
յին յայտագրի տակ բերող պա տասէսանատուի կոզձ'ից խնդիրն նախապէս նկատուած չ /ինե/ու բերումով*
Le Phalanstère^ չէր դիտուել մամու
նակին ՝ իոկ նրա ճշգրիտ տ ե ւո ղո ւթ ե ան
մասին նա էսապէս ստացուած տեղե կու-

Գրեց'
ԱՐՐԻ

ՅՈՎշԱՆՆհՍեԱՆ

^RYTHME {ՉԱՓԱԿԱՆ Ո ՒԹԻՒՆ)
/• • 7

«ԼռյսՒն հ ո սանքէ՛ն ՚լը ծնի ռիթմը՝ որ
պարէ/ ՝ ն կար չո ւթ եան ՝
երամ՜ շտո ւթեան ՝
բանաստեղծութեան եւ քանդակագործու
թեան միաց եալ արտա յա յտութեամբ կը
ստեղծէ նիւթը {sujet) î
/.../
ռիթմը շար մ՜ար ուեստիե հոգին կը
կազմ է :
«Ա^նմիջապէս որ է՜1]1ա[կ/ կը տիրէ մեր
նա յո ւածքին ՝
կը սկսի ու պարելով մ՛եզ կը տանի Լ,ր հետ էր հանգրուա.
նէն:
«Կը տեսնուէյ որ սինեման ամէն բա նէ
առաջ ոիթմ է ել շարմ՜ում ։ Չ* ու դրեց ո ւy էք յանկարծ շար մ՜ ո ւմը էքրանին վբայ՝
յուսախա բ պիտի Ըէէաբ* Աբբ մ եռնի ււիթւք^ր ՝ կը մեռնի նաել տպաւորութիւնը՝ եւ
անոր հետ արտայա յտութիւնը^ (1) î

որդե դրած զայն իբրեւ վերջնական ՂԸ“
բոյթ *
ա ր եբաէս տարար } պիտի րսէ ի :
վ^անի որ առայմմ քիչ բան դիտենք էսըմբա դրա կան այն աշէսատանքէն որ տեղի
ունեցած է է* գարուն մեր հին շր^խ^ի
պատմիչներու երկերուն վրայ (կորիւն՝
Փարպեցի) եւ որուն հետքերը
սակայն
կան Ադաթան գե ղո սին և fiի ւզան դար անին
վրտյ :
Անհունապէս աւևլ1՝ արդիւնաւէտ է եւ
աւելէ, հեռահայեաց ոգեկոչումը «մէջկըր
թանքայխլց մօտեցումին^
ա նհ ր ամե շտութեան * * * սլա յման տ լ որ անոր ալ մտա
սեւեռումը երկին թուականին որոշումը
£ԸԼԼայհ
Իրաւացիօրէն փ *-Փ * Մահէ կը
մերմէ որ
վերլուծումները սահմանա
փա կուին բան,ասի րութեամբ ու Պատմութե ամբ : Ապդագրոլթիլն ՝ հն աբան ո ւթի ւն ՝
դա ղա փ արաբան ութ ե ան ել պատումի ու
սումնասիրութիւն Տ գր ա կան ո լ թի ւն եւ առասպելաբանութիւն ՝ այսինքն' այլազան
կրթանքներ անհրամեշտ են քննելու հա

թէւեն՚Լրը չէ թե համապատասխանում էրա.
կան ո լէքեան հետ: Գա պարղուեց մէայն
այն պահէն ,
երր
ֆէլմն
էտաչերէն
թարգմանութեամբ ու մա կա գր ո ւթեամբ
Փարէզ հասալ ամրան վերջէն՛. Գրանէց
ամէսներ առաթ արդէ՛ն ցրուած էէն տը.
պազրուած յայտադրերը : Պարզ էր , որ
այն չէր կ արող g ո ւց ա դր ո ւել իրեն յատ
կացուած մամանա կամիջոg ում ՝
ֆէ՚Լ^ը
դիտելու համար առնուաղն երեք երկարա
տեւ մամեր էին հարկաւոր ։
*վմսւն չըստո ւդուած ու շնախա տեսուած ՝ տարբեր
հարցերի բերումով հարկադրուած «փոփոխութիւնները ՝ արդէն կկրնուել էին մի

մար Մովս է սի «սքանչ ելէ, պատումը^։ *եըմա՛ն մօտեցում է, դործ դրուելոլ է մեր
բոլոր
պատմիչներու երկերուն քննու
թեան՝ ղանոնք փրկելու այն չորցեող հար
կէն որ
* գարու Պատմութիւնը դը.
րաւ անոնց վրայ՝ պարտադրելով
պատ
մագիտութեան կաղապարները*
ՊՄ1լՌլքւ1Լթ-|ւՆԹ
նոր թ ար դմ 111*11 ո t _
թիւնը ճշգրիտ ՝ հաստատ ՝ հաճելի ՝ արդէտկ ան ոճով ա շխա տո ւթիւն մըն է ՝ որ
ևւ. նպաստաւորուէ/ ծանօթ թէ աշէսարհարար թարդմանութիւններու փորձէն ՝ ա.
ռանց հեռանալու բնադրէն յ
Իր համա
դրական ն կար ա դիր ո վ } ամբարուած «դիտութեան^ ծանօթս/թեամբ եւ ներկայա
ցումով այս հատորը անկասկած
նուա
ճում մըն է յ

(*) Histoire d’Arménie, par Moïse de
Khorène, Coll. L’Aube des Peuples, Gal
limard 1993.

Fonds A.R.A.M

ՄԻՏ*

Էջ 2 , Կիրակի , Դեկտեմբեր 5 , 1993

քանի անդամ յ Որոշ բծախն դր ո ւթի ւն բա
նեցնելով կար ելի կր էլանխել այդ հփոփոքսոլթ^լԱներ^ը^ սակայն այն՝ մինչեւ, ծըրադրի իրադո րծմտն լԼեր^ին վայրկեանք՝
մնադ մի մնա յուն երեւո յթ •
քիումանիայի տա սնեւիններորդ
դարի
պատմո ւթեան ր վերաբեր ո ղ
SaVel StlO*
pul-ի Le Phalanstère-ի վերջին պատկերը
ներկայացնում է դաշտն
հեր կեչիս անուրջներ ի մկջ թաղուած Phalanstère
շարժմանը պատկանող մՒ անձի ՝ որն իր
մտա պա տ կեր ո ւմ տեսնում կ շարեման ղե
կավար քեկոդոր Ափամանին : Երբ հերկո
ղէն իրեն խոստացուած Հոսկեդարխֆ մա
սին հարցում կ ուղղում ^իամանթ1 մըտա պա տ կերն չքանում ՝ արօրին չծուած
ձին վայրադ ու սանձարձակ արօրն lï տե
լից քաւ՛ ձ աա լով ջարդում ՝
փշրում ու
կորչում կ հեռոլ հորիղոնում : Մեր դի~
ժաg մնում կ հեր կուած ակօսներով մՒ
հող՝ որի պատկերի վրայ ԴՀրոՀ_մլում է
տա սնեւիններ որդ դարի առաջին
երեք
տասնամեա կն նշող թ ո ւա դր ո ւթի ւն ը • • •
թացման ու փակման նշուած երեք ֆիլ
մերի
պա տկերների շարանի րովանդակութիւնից եչնեչուԼ՝ այնքան էլ դժուար
խր հա յկական շարժարուեստի
անդաստանում ՝ րաղմաթիւ
ֆի խերի շարանի
դծով հ րամղ ո ւած պատկերների ու հընչիւնների միջոցով՝ ըմբռնել ղո ւդա դի պո ւ.
թեամբ' ենթագիտակցաբար ՝ ստացուած
ու մեղ
փոխանցուած այս խտացուած
պատգամը :

ԵԶԱԿԻ ԱՌԻԹԸ
Մեր

մշակոյթի

պատմութեան

ժ*էջ

Հայկական ՇարԺարՌ՚ւԵստ ծրագիրն եզակ[, երեւո յթ պիտի համարել- Ափիւռք եւ
Հայաստան առաջին անգամ լին ե չութ լԱ՚[՚՜
ժարուեստի դծով ի մի գա չով՝ ներկայացընում կին ա յն /'Եշ եօթը
տասնամեակ
շարունակաբար դրսեւորուեչ կր հայ իրականութեան մկջ
եօթէրորդ
արո ւես տն
համարուող ՝ քսաներորդ դարոլ տ՛եխնի
կական միջոցների դծով ծնուած ար տա
յայ աչաձեւի մկջ* Այդ մարզում հայ մշա
կոյթի ներկայութիւնն իբրել դործօն երեւոյթ նշանակալից կր նաեւ այն առու
մով՝ որ միջազգային կարեւորութիւն ու
նեցող մի հիմնարկում սինեմաթո գրաֆիդ
առաջին հարիւրամեակը դեռ չբոչորուած ՝
վերջապէս
հայկական
շարժար ո ւես տը
պաշտօնապկս փա ս տո ւմ կր իր
լինելու
թիւնը մի չարք նշանակալից' միջա զգա֊
յՒն արժէք ներկայացնող՝ սինեմաթո գրա
ֆիկ ն եր դր ո ւմներ ո վ :
Զ եռն ար կն իր ընդհանուր կառոյցով՝
բո վան դա կո ւթե ամբ ց ո ւց ա դր ո ւած
ֆ ի լմեր/, քանա կո վ ՝ շօ շա փ ո ւած
նի ւթեր ի
բազմազանութեամբ ու նրան առընչուող
նիւթական հարցերի
բերումով*
իրա
տես լինելու դէպքում ՝ դաէիք տարիների
ընթացքում ՝ վեռ երկար մա մանա կ ան
կը կնելի պիտի համարենք*, Երատես լինե
լու դկպքում' պիտի նշենք նաեւ՝ Որ մեծ
նշան ա կո ւթի ւն ու ծա ւա չ
ունեցող ա յս
ձեոնար կի կենսական ՝
տն տ ե ս ա կան ու
մշակութային
դերը մեր մշա կո ւ թայ/՚ն
կրթական ել քաղաքական
հաստատութիւնների կողմից աննկատ մնաց ու չդընահ ատուեց ա յնսլկս ինչպկս որ հարկն կր :
թնդամկնը մի քանի ամսուայ ընթաց
քում դիտելով (2) ցուցադրուող Ափիւռքի
եւ Հայաստանի սինեմաթոդրաֆիկ
արտադրութ իւննե րի երթը ՝ կարելի կր նկա
տել ու ըմբռնել վերջին եօթը տասնամ
եա կում ապրած մի ամբողջ հաւաքականութե ա՛ն քաղաքական՝ տնտեսական
եւ
մշակութային րարդ դիմագիծն ու նրան
առին չուող տագնապների ակունքները յ
Հասարակական՝ հոգեբանական եւ մշա
կութային
հարցերում
հ ե տա քր քր ո ւո ղներ ի համար ճշմարիտ ու անփոխարինե
լի գանձարան եւ աղբիւր կին մինչ օրս
պահպանս ւած ֆիլմերն ու դրանց գծով
դրսեւորուող դեռ թրթռուն ու շարմուն
երե ւո յթն եր ը *,
Այղ դրսեւորման մկջ մեծ նշանակու
թիւն եւ յա տո ւկ տեղ ո ւնէր'
ենթադիտա կցա բար ՝
շարունակական
կերպով
ներկայ ու դործօն մի զարկերակ : Արո ւե ս տա գկ տնե րի դի տա կցա կան
մակար
դակը՝ մեր բնական առօրեայ պայման
ներում ՝ մի շտ մեկն աբան ւում ՝ բացատր ըւում եւ հազորդակց ւո ւմ կ սահմանափակ
եւ շօշափելի երեւոյթներով միայն*, Եօթը
տա սնա մեա կ ընդդր կո ղ ա յս արտա յա յտչաձեւի մկջ՝ ամենա կարեւորը նրա
ո.
ց ով սլա հ պանո ւա ծ
ու բացա յա յտո ւած'
ենթագիտակցաբար ապրող՝ ազգային իւրա յա տկո ւթիւնն ու դիմագիծն էր :
Հէատ բան կր կարելի ուսանել խաւա
րի մկջ դիտուած ա յդ ֆիլմերի շաբանից :

թանա գան դիտանկիւեներից ՝ նման ծաւա
լով ու խտաց ուած Հեշտով
ժ իատեղ ՝
մենք առիթ Հ_էթնք ունեցել ինքներս մեզ
դիտելու* * * ֆիխ^րի ցուցադրման օրե
րում՝ թկ որքան գիտակից կր հայ իրա.
կան ո ւթի ւնն ըն դհ անր ա պկ ս եւ մասնաւորապէս ինչպիսի դնր կատարեց նա այդ
երեւոյթի հետ ծանօթանալու՝
հաղոր
դակը ո ւելու եւ դրա հարցերով ապագա
յին մ տահոդուելու ՝ ինքնին դեռ մնում կ'
լքի նշանակալից հարցադրում: Այս հար
ցադրման մասին խորհելը թո ղնո ւմ եմ ա.
պա գային ՝ իսկ այժ՜մ նրբ ծրագիրն իր
աւարտին է հասել՝ կարեւոր եմ համա
րում կենսական նշանակութիւն ունեց ո զ
մի քանի հրատապ հարցերի մասին՝ որոշ նշումներ անել յ

ԱԱՑԱԿԱՆԵՐԸ
Նախ վեր Jիշենք :
Հրատաար կուած յայտագրում ցուցա
դրութեան
համար նախատես ուած
ԷՒն
120 ֆիլմեր ուր մեծ ջանքս վ ու ծախքով
միակցուած կին Ա փիւռքի ել Հա յա ս տանի
արտադրութիւնները (3) î Զնա յած կազ
մուած ծրագիրն դեռ հեռու կր ճշմարիտ
ամբողջական պատկեր ներկայացնելուց ՝
այնո ւամենայնի ւ բաւական հարուստ էր
պատմական տարբեր
ժամանակաշրջան,
ներ շօշափելու տեսակէտիդ :
յայտարարուած ցանկից ցաւօք բացա
կայ մնացին նա խկին եորհ • Մի Ո ւ թեան
արխիւների
պահ ես տների ու Ափիւռքի
ար տա դրա կան կառոյցներ ի մկջ պահուող

ՔրաԵրի լծի տակ [կամ Հայաստանի ողրերգութիւնը] (1915), Երդումով կապ.
Ուածներ [կամ շղթայ ուած ները] (1918) ,
Սովետական Հայաստան (1924) , Օգոս.
տոս (1976), Կորցուած դրախտ (1991),
Ամէն ինչ լաւ է հրաշալի մարք իգա (1991) ,
Արշին Մալ Ալան (1937), եւ Չարլգ փա.
րի (1992) ֆիլմերը-. .
Այս վերնագրերի ն շո ւմն
կարեւոր եժ*
համարում ապագայ հ ե տա զօ տ ո ղն երին ՝
որո շակի պատմական սխա լներ ից եւ թիւ.
ր իմա ցութիւններ ից
ձերբազատելու հա
մար*, Ընդհանրապէս
մեր
մշակ ո յթՒն
վերաբերող զանազան
ձեռնարկներում ՝
յաճախ ենք հանդիպում նման սեւ եւ ճեր
մակին
յանձն ո լա ծ յա յտարարո ւթի ւնն եrh ուր հրամցուածը իրապէս չի համա,
պատասխանում ն շո ւածին եւ թիւրիմա
ցութիւն ու պատրանք կ ստեղծում ապա
գային հարցը սլա տմա կան օր կն հ ետազօտոզների համար*, (Հաճախ տպադրուած ու
դա լիքի համար միակ հետքն մնաց ած որոշ
տողեր եւ տե ղե կո ւթի ւնն եր ՝ էապէս հեռու են իր ական տուեա շներից * կարեւոր
կ՝ որ այն ժ՜ամանակին ունենայ նաեւ իր
լրացուցիչ դո ւդահ եռ ուղղումները յ

ԱՆՕՐԻՆԱԿՆԵՐԻ ԼԵԶՈՒՆ
(Հատկանշական կր ա յն երեւոյթն՝ որ
նա /սկին llj որհ • Մի ո ւթեան միջոցով պաշտ,
պան ո ւած ու պահուող ֆիլմերի արխիւներից Փարիզ հասած հայկական արտա֊
դրութիւններ ի ցանկը կազմող վերնադըրերը՝ յաճախ ներկայացան 1993 թուին
ֆր անսեր կնի թարգմանուած ու մա՚կադըրւած օրինակներով*, Նկատելի կր ՝ Ոը այդ
նոր թարգմանուիմ իւններ ը շատ
յաճախ
խին համապատասխանում ֆիէմերի ձայ.
ներիղի վրայ գոյութիւն ունեցո ղ ու ԷԸսւող փոխասաց ութիւններին եւ խօսքին :
Ն կատի ունենա լով ՝ որ ֆի լմերից
ոմանք նախապէս թարգմանուած նման որաէլի օրինակներ կին ունեցել ՝
հարց կ
ծագում թկ թն չ մտահոգութիւնից ելնե
լով կր արուած այս
նոր թարդման ու.
թիւնն ու պա տճկնահ ան ո ւմը յ Եթէ թարգ
ման ո ւթի ւններ ի որակն բարելաւելու նպա.
տակո Հ կր կ ա տ ա ր ո ւե լ ՝ ապա ին չւմ ւ կր
ա յ^՚ք նրանց
բո վան դա կո ւթի ւնն
եւս
թարգմանութեան գծուիք կհրանաJաճէ :
Ատեղծուած քաղաքական նոր պայման
ներում հարց կ թկ ինչո* լ Ազդ ա յին ֆիլմաղարանը
Հայաստանի
կինո արո ւես.
տի (4) ա ր տա դր ո ւթի ւններ ը ՝ աղատ աշ
խարհին ՝ հայերկն
բնօրինակներով
չի
ներկայացնում ;
Տարօրինակ էր նաեւ. Հայ ֆիլմ-^ր 1972
թուին արտադրաէր Տդամաթւլիկ ֆ/ւ լմ ր
ֆրանսե րէն խօսուն օր ինա կոփ ներկա յաց ընելը : Ոչ հ այերկն պա տճկնահանո ւած
օրինակներով Փուրիդ հասան' Համօ ք*եկ.
նա զարեանի ՆալքոՆս (1925) ? Խաս _ ւիոՆշ
(1927) , Զանգն զուր (1938) Դաւֆթ- Աէկ
(1943) յ Արտաշկս
Հայարտեանի
վանղադկի
դր ա մա յի հիման վր աJ նկ արահանուա ծ Պատուի համար (1956) (5) ,
Հենբիկ Մ ա լեանի Մի կտոր երկինք (1981)
եւ մի քանի ուրիշ համր ու խօսուն ֆ իլ.
մեՐ :

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

*Լյշուած ֆթմերից մի քանիսը
կարե
ւոր հարցադրում կին առաջացնում
եւ
տարօրինակ
կին հնչում երբ գիտկինք՝
որ վերնագր երից մի քանի սը
Ափիւռքում նախապկս դիտուել
կ ին հայերկն
Հայաստանի
Ազդույին
օրինակներով ;
ֆիլմադաբանի
! ա րւ
ր տա կան ո ւթի ւնն կ
պա
վեր ա դտնել ու վերականգնէլ ա յդ արտադրութիւններն իրենց ճշմարիտ աղդա.
յին լե զուով ու դիմաւլծով' բառիս առողջ
ել դիպուկ իմաստով՝ ոչ թկ դրա սահմա
նափակ եւ նեղ մեկնութեամբ*, իբրեւ լըրացուց ի չ
եւ հեղինակային իրաւունք՝
մկջ եմ բերում 1934 թուին գրուած Համ օ
fi ևկնաղա ր եան ի հ՛ետե, ես,լ տողերը .

«Վորոշ չափով անվինելի յե (խոսող կի.
նոյի գյուտի հետևանքով) ազգի մյուս
կարևորագույն հատկանիշի' լեզվի հար.
ցրւ; կարելի յե , իհարկե, վիճել վարիանտ
ների մասին , րայ g միայ ն անհուսալի
իյաււնաշֆոթողը կարող ե վին(ել ակընհայտ նշմարտությամր դեմ, այն , փոր իո.
սող ֆիլմը պետք ե հանվի նաիւ եւ առաջ
տվյալ ազգության լեզվոլ[ : ինդ վորում
գեղարվեստական պատկերավոր արտա.
հայտչոլթյունը զուգահեռաբար այլ լե
զուներով հանվող վարիանտներում զգա.
լիորեն ցածր ե հիմնական լեզվից» (6):

ՆՈՐՈԴՈ՞ՒՄ Թէ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈհՄ
Հայ կինո.,y/, հ ամր չ^ջ^նի վերանորոդ.
ուած ֆի էմ եր ի ցուցադրումը
Լայդ շար
քում յատկապկ ս Համ օ
իեկն աղարեան ի
թէ համր ձւ թէ խ օս ուն աշխատանքները')
անբարեխիղճ էլ ոչ մասնագիտական մօ
տեցում բացա յայ տ եցին :
\,կա տի ունե
նա լով ՝
որ վեր ան ո ր ո դո ւթի ւևն երն կա.
տարո ւել են նա խ էլին տարիներում' ենթա
կայ լինեյով տիրող որոշ կեց ո ւածքն եր ի ՝
կարեւոր կ Ոը հայկական
շարժ՜արուեստին պատկանող նշուած գոհարներն այ մմ
վերագտնեն իրենց բուն կառոյցն ու ձեւը ï Օրինակ' ժ՜ողովրդական խան դավաո.
ընդունելութիւն
վա յ ելո ղ
նորոդուած
7>որ Եւ Շ^րշոր-Ե ՝ ա յո օր իր հն չի ւնա յթտարբերակում միանգամայն ղր կո ւել կ
կա տա կեր գա կան ա յն
դար կեր ա կի ղ
եւ
չափական կառոյց ից ՝ որն իւրայատուկ կ
Աեկնազա րեան ի արուեստին* Ֆիլմի հիւս
ուածքից հանուած են բացատրական գը~
րութիւնները եւ դրանց փո խար կն կց ուած
է Հ^խօսքը^ ՝ որն փոխել կ ֆիէմի ներքին
զուրկը
չա փ ա կան ո ւթի ւն ը : քՍօսքի բե
րումով դիտողը յաճախ ծիծաղում կ ներ.
մուծուած ու աւելաց ուած մտքի եւ ձայ.
ն ի պատմութեան վրու յ եւ ոչ թէ գործողո ւթեան ՈԸԸ P ն կնա զար ե անի շարժ՜արուեստի
նրբին իւրա յա տկո ւթի ւնն եր ից
•րէկն էր ել պէաք է , որ լխՆ/, :
Զ ույնի անխո հեմ ու ան տեղին
օգտադործմամր՝
դիտողի ուշադրութիւնն իր
բնական հ ո ւն ից շեղւում եւ բնականաբար
փ ոխւո ւմ կ ֆի էմի մկջ դր ս ե ւո ր ո ւած դե
րակատարման եւ֊ ղեկավարութեան խէ՜
տը։
Նման անխնամ «ւ/ր ա մի //ւ» նորոգու
մով՝ կորել կ շարժարուեստի լեզուին իւրայա տուկ հմտութեամբ իրագործուած
մի մեծարժ՜կք բեմ ա դի րի սինեմաթո գրա
ֆիկ ա լանդո ւթի ւնը ՝ որն իր արժանիքներով ուսանելի օրինակ կ կարող
հան
դիսանալ մեր շարժ՜ա ր ո ւե ս տի համար :
Պէտը է յիշել նաեւ ՝ որ վեր ան որ ո գո ւթեան կարօտ այդ ֆիլմերը՝
առանձնակթ առած ՝ պա տմա էլան եւ ա ղդա դր ա էլան
մեծ արժկք ներկայացնող՝ իրենց ժամա
նակէէ
հետ աո ընչուող ինքնին իյօսող ?
վկա յութիւններ են*, Հէուէլային կամ հա
սար ա կո ւթ եանը դի ւր տմա տ չելի դարձնե
լու՝ հնսւ,թոյր.Ե թարմա ցնե լ-ո£_ նպ ա տա կո վ
նորոդուած ֆիլմերի ու պատմական եւ
դեղւսրուես տա էլան ճշմարտութիւնը պա
հէլու մ տահ ո դո ւթ ե ամր ՝ սլատասխանատու կերպով վերանորոգման
ենթարկը.
ւած ֆիէմի
մկջ՝ կա էլան ու հ ի մն ա կան
տարբեր ո ւթիւնն ե ր կան :
վստա՛հ՝ Հայաստանի Աղդա յին
ֆէլմաղարանը լաւատեղեակ կ
ւսյս
հար
ցին ու այժմ իրագործուած աւերին։ հու
սանք՝ որ աստիճանաբար այն պիտի կա
րողանայ ուղղել ու բարելաւել նա խ կին
տ ար ին եր ո ւմ' Ւր կ ա դմա կերպուելուց առաջ՝ քմահաճ կերպով նո րոդուած մի
շուրք ֆիլմերի (7) աւերուած ու անմը.
խիթար
ներկայ
վիճա կր =
Այ ս նր բին
հ ա րց ո ւմ նրան Նեց ու կ են կ արող դաոնա լ
մ/, շարք գործնական քայլեր ՝
որի հա
մար կական են Ֆի էմա դա րան ին տրամադրոււսծ պետական՝ տնտեսական եւ մի
շարք բան իմաց ար ո ւե ս տա գկ տն եր ի պատասխանատոլ ու նպա ս տաւո ր կեցուածքները։
Միւս դիտողութիւնը
վեր աբերո ւմ կ
հ ամր
ֆիլմեր/,
գրական բաժնին . այսինքն գրաւոր բաց ա տրո ւթիւնն երին (in
tertitres) : 8 ի■խլով՝ որ այդ մասերն ժա-

մտնտկակից „րոշ վկայոլթ/^.
րռւնտկում, պէաը է դրան էլ f ն >■
իրենց մամանակին ա.րաագՀ
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գրութեամր֊ ըանղփ, ,„յգ բոլ
չտկոյթի

M

մէջ զանազան պսոօԼ^Հ,^

/ովոյթների հևա տուխչո,թ,
իըենըեՀ

Z"' <»■
;£լ

կտրող են նշանակալից հա .
ըտնել..
Կտրեւոր է} որ այղ
,/երնաղրային եւ. միջանկեա.
ները
վերա կան զնոլեն <ա ճ
նա կներ ի
հետաղօաոլթեամո ւ
միայն պտհուաՏ
վար ի ան ,„ն Լ ր ,,
թեամր : Արխիւոլմ
որո
'

վերականգնեցնել

թ
՛>"՛■

իրենց հայերէն

բովան դա կո ւթե ամբ •

ՎԿԱՅՈԻԹԻՒՆՆԵՐ
ծրագրին նշանակից մաս էր

կ

.յ

նաեւ. հայկական հարցին ոլ ջա ո ,
ւիրուատ ֆիլմերի շարըր, Ինչ1'
որ այգ շարըում ոչ մէկ գոր^ ,
ուսաական մնայուն արմէը շէր ներկ տ
gընում: Դրանը մնում էին մակերէ, ո
եւ ■"'‘■համոզիչ ընղհանրասլէս:
յոյմ կարեւոր էր գիտել այԱ երե^^
սակա յն խան,, արիշ էր դաոնում ա ճ
ներառւում էր գեղարուեստական մտաէ,„.
դոլթեամբ արտադրուած ֆիլմերք, ,աք,
ըում :
Անհիմն պատճառաբանութեամբ՝ խ.
հանրասլէս ծրագրից
դ„Լր„
ուել, հայկական շարմարոլեստի Վ? ա?.
տա դրուած փաստադրական միւս նկաք1.
ներր
(8) : Ստացուած
անհաւասաբա.
էչիռ ցանկում , վերը նշուած վկայԱ1ր111,
ֆիլմերը ոչ տեղեակ հանդիս,n,n^
համար , թերի սխալ ել միապաղաղ չեչ.

նող

տա դրութիւն կրող՝ հայկական փաստս,,
դրական շարմարոլեստի
պատկեո էխ
հաստատում î
Հայկական
շարժար ո ւե ս տը վաւերա.
դրնէ ՝ վկա յել ել արդիւնաբեր կ եղել
բաւա կտնին րնդարձակ
առումով*, յյե.
որ այն միջա ղդային տեսան,
կիւնից
առած ՝ ստե ղծա դործ ական ար.
ներկայացնող մի ծրագրում ՝ միայն
նման սահմանափա էլ մօտեցմամբ ներկալացուէր ; Աքս հարցի հ ա ւա ս ա ր ա կրւու.
ԷԼ կարեւոր է նշուած կկայԱ1թա(1ուլ ֆքէ
մերը ճշմարտապէս դիպուկ կեր պաք դի
տ՛ելու համար* ԱՀնհնարին է լնդհանրա.
*դէս
գեղարուեստական նիւթեր չօշա.
փող ծրագրում ՝ միեւնոյն շեշտն ու բո
վանդակութիւնն կրոզ_ ՈԼ- շօշափող մի
քանի նմանօրինաէլ ֆիլմ դիտել նամա
նա լան դ երր յաճախ կր էշն ո ւած էն նսրեւ
միեւնո յն
վկայողնէրր :
ր կնողութիւնր՝ նման միատեղ ցուցադրութեան դեպ
քում՝ ծառայում կ ի ւինաս նպատակինվկա յողներ ը դեր ա ս անն եր չեն եւ նըրանց անդադար
կբէյնուոդ դրսեւորումներն զանազան
ար տագր ո ւթիւններում,
փա ս տա գը աէլան արուեստի տ եսանկիււնի՚յ
առած՝ էոլ֊րջ հարցադրումներ են առախց ընում *
Լաւ կը լիխէր , որ ծրագրի մէ/ ֆիթ^
լ,ը կարճամետրամ եւ լիամետրաժ ֆթ՛
րա ւորո ւմների ց

բացի , բամանուած

րեորոշուած լինէին նաեւ ոճային
լւՒ,ՆՒթ
ներկ ա լաց նե լո ւի հայկ՚ական չաէԼ
ժարուեստի զանազան զե գ ար ո ւ.ե աոակ11
եւ փաստագրակա՛ն բաժինները*դա ս ական համարուող U,JU lOUi
դիտողներն աւ եէի հեշտութեամբ
հաղո րդակցուկին մշակութային "['"լ
րեւոյթների հետ*
Ընդհանրապկս հանդիսատեսն
եակ մնաց փաստադրական արա^էէ1
թիւններից եւ այն տպաւորութիւն
ցաւ թէ հայկական շարժարուեստԻ
մարգում սահմանուէլ է ջարդն 'էկ J Iեւ Ափիւռք ու Հայաստան՝ միմիայն J
նպատակով են փա ս տան կար արա^Դէ1^
Աքդ թերի
հանուած եզրակաց^թՒ
պէտք է շեշտել ՝ որ շա ա հ ե^ ւ է
կան ճշմար աո ւթիւնից ։
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րսւկութիւնների մկջ թէ անձնանունների
եւ թէ ֆիլմերի վերնագրերի նկատմամբ
մասնագիտական
մօտեցում
„լ դրելա.
կերպ է կիրառուել. Տարիներ շարունակ
Հայկական անձնանուններն, Ափիւռքում
եւ երկրում , իրեն,, մի քանի տարբերակ,
ներով, գբե լակեր,գով եւ հն չի լն ա բան ո լ.
թեամբ, կատարեալ շփոթ էին ստեղծում
շարմարուեստի մարգում լուրջ
հետա.
զօտական կամ ճանաչողական աշխատանք
տանելու
մամանա կ-,
Անձնանունները,
ֆիլմերի վերնագրերն , դրանց արատդ,
րութեան տար եթլերն ել այլ մանրամաս,
նութիւններ , հայկական ակունքներ ունե.
նալու բերումով, կարեւոր են տեղագրա
կան պատմական ո լ մ շակութային հար.
յերի
լուսաբանման համարԱրթեմն
որոշ վերնագիր կամ անհատ, տարիներ
անճանաչելի էր մնում ա յգ խառնա շփո թ ,
անհիմն, ու անփոյթ վիճակի բերումով :
Այմմ մեծ մտ սամբ. կար դա լ.ո ր ո ւած ա յդ
վիճակը՝ կարող է աստիճանաբար՝
մի.
խ զգային
մասշտաբով եւս ,
հարթել
հայկական շաբ եար ո ւե ս աին
առրնչուռդ
մի չաքք կարեւո լ, հաղորդակցական հար.
9ե1' :
If եծածաւալ հատորի մկջ խմբագրուած
՝հն նաեւ հայկական շարմար ո ւե ս տին վե.
րարերող մի քանի յօդուածներ ՝ ար խի
լային նիւթեր ու տ եղե կութիւններ,
որոնք կարող են գալիք տարիներում այգ
մարգում մա սնագէ տների , հետազօտող,
ների ել հ ետաքրքր ո ւո գներ ի, համար կա.
րեւոր աղբիւր դառնայ Աակայն
պիտի
չմոռնալ, Որ երբեմն՝
խմբագրի անու.
չագրոլթեան ,
թերի տեղեկութեան ել
թարգմանութեան, բերումով,
հէնց այգ
նոյն, գրքում մատք են գործել նաեւ մի
չարք վրիպակներ . օրինակ'
ԷԼ 6՝

Համօ Բ՚եկնա,բորեանի Անահիտ
(1947) ֆիլմին, վերաբերող լու.
սանկարր մակագրուած է Դա.
ւիթ- Բէկ (1944):

էջ 38' Բ ա դր ա տ (Հովհաննիսեա նի Հըն.
àuiQ ֆ [՛ է1?[Լ նշուած կ
իբրեւ
Խակ խսւղող: Այս ֆիլմը ռուսերկն իր երկրորդ վերնագրի
ճամբո վ կ կարող միայն (համա
ձայն գրքի կջ 1&ֆում յիշ ուաճանա չո ւել նաեւ իր բուն'
հայերէն վերնագրով •
էջ 42' Աղբեր տ Ա* կր տչեանի դծ ան կարն երր
վերադրուել են
3)րու նգէ
Մկրտչեանին :
էջ 67' Աուրէն Ց աս միկե ա նի ա զգան ո ւնը ռուս երկն րնադր ից թարգ
մանուելովդ
թերի տառադար
ձութեան բերումով՝ դարձել կ
Ասմի կեան :
££114' Տժւժիկ./, մասին ն շո ւմը վերա,
դրուել կ կարկնէ՜ ֆիլմին :
կջ 115' La Fontaine d’Heghnar-ր "եըչւել է Le Retour (1973) ■
Հատորի մէջ չափաղանց քմահաճ, ան.
Հաւասարակշիռ ու
անտեղի չեշտով է
կազմուած Cinéma, culture et société բտ-եինը (9) ,
ուր politique et société
եւ
Culture սիւնակներ,, հարկաւոր լրացում,
ներ և տեղեկութիւններ չեն, դաոնում մի
եւնոյն բամնի cinéma սիւնակին-.
՛Լման
մի զուգահեռ կազմելու բուն, նպատակը
պէտք է cinématographique
գործօն ու
ապրող ջիղ զարգացնելու
մէջ կայանւար
ել օգնէր վ-որմ Փոմփիտու կենտրոնում
ցուցադրուող ծրագրի բո վան դա կո ւթեան,
փոխանցմանը-. Կազմուածը
պարզապէս
զանազան գրքերից
հանուած ու երբեմն
անհիմն , ան ստո յգ եւ վիճելի րո վանդակութեամբ մի շարք ի մի բերուած , պատ
մական ել ոչ֊սլատմական նշանակութիւն
ունեց ո ղ նի ւթեր ի շարան է Ï 32 (£ դրաԼոզ այդ զուգահեռն ոչ մի հիմնաւորուած
քաղաքական , հ աս ար ա կա կան ,
մչա կո ւթային ել պատմական առին չու թիւն չու.
եի Հայկական
քյարժսւրուեսա բնորոշ,
մազ, հետ եւ այգ հարցում մնում է մի.
անգամս,յն ամուլ-, Այն ընթերցողին մեր
չարեարուեստի
էական հարցերի
հետ
ծանօթացնելու համար ,
շատ հարուստ
աղբիւր էր կարող հանդիսանալ եւ ցա.
լք' այդպէս չէ .
Երբ հայկական շարմար ո ւե ս տին առին,
չուող
բարդ հարցերն
խաւարի միջից
Լոյս աշխարհ հանելու համար, մի քանի
մա սնագ է տներ տարիներ տքնաջան
ա շ.
1‘սստանք են տանում , յո յմ կարեւոր է ,
"ք "ւյգ մարգում պատահական ու
ան.
‘ոեղեակ անձինք ազնիւ ու համեստ զըտնուեն ել նախկին տարիներում կաղմը"ւ՚ծ , սխալներով լեցուն,
nPni_ Գե՚մ^ք
չքանան ու դրանք առանց ստուզելու էտր'Ո“,գրեն t քանզի այդպիսով մի քանի մասնս։դէանեբի տասնեակ դմուարին տարի-

RENCONTRES DE L'ART:

Onze académies d'Europe
à Bruxelles
Qu il ne faut point confondre l’Europe
avec 1 entité économico-idéologique qu’est
la C.E.E., tel semble être, par son titre
même, le message que nous lance la grande
exposition itinérante organisée par l’Aca
démie de Naples et que présente, après
Madrid, 1 Académie Royale des BeauxAits de Bruxelles. L’Europe se trouve ici
(à Bruxelles, capitale de la C.E.E.) consi
dérée comme espace géographique au sein
duquel 1 art évolue, en vivant ou en mou
rant, dans le lieu même qui l’institue de
puis toujours en Europe, il’Académie. Si
le terme «Académie» ne manque pas d’é
voquer de nos jours le manque de créati
vité, un style codifié, une atmosphère dé
suète dans laquelle errent de grands plâ
tres conformes aux imitations de l'Anti
que, l’exposition de Bruxelles, pour sa
part, nous démontre qu’il n’en est rien et
balaie d’emblée la connotation péjorative
de l’expression «c’est académique».
La
centaine d’œuvres, créées par une tren
taine de jeunes artistes travaillant
dans
onze pays, révèle une multiplicité de par
cours parmi lesquels peuvent apparaitre
l’«académisme»
au mauvais
sens du
terme, tout comme des situations nouvel
les basées sur des supports traditionnels
ou extérieurs au champ des arts
plasti
ques. D’Athènes à Vienne, nous passons
par Berlin, Bruxelles, Londres, Madrid.
Milan, Munich Moscou, Naples et Paris.
Chaque Académie répond ainsi, par son
travail, au problème que lui pose la so
ciété moderne, problème essentiel
qui
touche au statut même de l’Académie.
Quelle est la place d’une institution où
l’on enseigne l’art dès lors qu’il n’y a
plus d’art ? Il incombait aux Académies
de répondre à ceux qui ont décrété la
mort de l’art. Cet événement, s’avère
bien plus qu’une
exposition, il est un
questionnement du sens de l’art dans une
société où ne peuvent plus avoir cours
les critères esthétiques
(beau, sublime,
harmonie, idéalisation, spiritualisation) et
les critères idéologiques (révolutionnaire,
avant-gardiste...). Le fait que l’idéal (au
sens esthétique et politique) ne serve dé
sormais plus à cautionner l’œuvre et que
l’art contemporain, comme le dénonçait
Harold Rosenberg,
devienne
«entière
ment tributaire des mots»,
implique-t-il
nécessairement que tout puisse acquérir
le statut d’œuvre d’art ? En problématisant, comme elle l’a toujours fait, le rap-

ներ ո լմ տարած' աշխատանքը , 4zz4Z,^/ Ո՛
կրկին թերի իխթոպյրի մէջ են գնում - - .
Լալ կը լինէր ել կար ե լոր էր եւ է , որ
Հայոց այբուբենն եւս անվրէպ ներկա,
յացուի-.
Հրատարակուած հայերէն ա յ.
բուբենի շար քո ւմ , որ կցուած է Avertissement-ին (10) , գլխագիր «Փ» ել «Ֆ»
տառերի մէջ տարբերութիւն չի նկատ,
ուել ել ով զարմանք, այմմ Հայոց այրոլիենը մի «նոր հրահանգ-ովդ երկու մ իակերպ , բայց տարբեր հնչուող գլխագրե.
րի տէր է դարձել : Հէնորհաւո՛ր :

Հայկական Շարժարու_եսսՆ-^ բացման օրր
8"/’^ հոծ բազմութեան ներ
կա յո ւթեան սլա աճառով ՝
Փ "մփիտոլ կենտրոնը ստիպուած երկու սրահ
տրամադրեց ուր եւ ցուցադրողէցին նըշւած ու նա խա տես ո ւած ֆիլմերը՛. Ծրա.
Դրի փակման օրը
Հոկտեմբերի ձ.8-ին ,
կենտրոնի սրահում
ներկայ էին ընդա
մէնը քսաներկու հոգի, : Ար տանց կը յու
սամ, որ այս առաջին միջազգային կա.
րեւոր վ, որձառո ւթիւնի ց յետոյ
Հայաս
տանի Ազգային
Տ)իլմադարանը եւ նրան
հովանաւորող Հայաստանի
Աշակութա.
յին նախարարութիւնը ապագայում կարող
պիտի լինեն յարգել նաեւ նչո,ած նրբին
բայց էական հարցերը, որի հետեւանքով
աստիճանաբար յստակ կր դառնայ Հայ
կական ՇարԺաթՈՆհստ-^ ճշմարիտ դիմա
գիծն , արմէքն ու նշանակութիւնը :

port de l'art à la société, l’Académie en
arrive aujourd’hui à une
question cru
ciale qui dépasse celle de ce rapport,
à
savoir la question de ce qu’il faut bien
appeler «l’essence» de l’art et, par consé
quent, du statut même de l’Académie,
c’est-à-dire, de sa raison d’être. Les tra
vaux des onze académies se révèlent ainsi
comme des discours différents, comme
autant de réponses possibles à la mélanco
lie contemporaine de l’art. A travers les
œuvres de ses trois artistes, Athènes tra
vaille la question du lieu originaire, en

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication
Professeur à l’Université Nouvelle
de Lisbonne
se raportant au mythe,
comme le fait
Thalia Hioti, rappelant, par l’agencement
des objets du tissage et du filage, le pou
voir du temps sur l’œuvre ou du temps
comme œuvre (l’autorité des Moires) et
le destin de l’artiste qui telle Arachné se
voit dictée, par Athéna,
de filer
son
œuvre, éternellement. C’est le mythe dans
l’art, de l’art et du lieu de l’art qu’explo
rent les artistes grecs, interrogeant ainsi
l’espace de l’Académie, dès lors que c’est
à Athènes qu’un certain Akademos a en
gendré, en arpentant un jardin, le lieu
«Académie» où Platon et ses disciples dia
logueront.
La recherche du lieu passe
par l’«archê» tant chez Yannis Koutrolis,
qui travaille l’archéologie, que chez Paris
Haviaras qui recompose, sur le mode de
l’archive, une histoire singulière qui ne
suit pas l’ordre chronologique mais bien
au contraire la logique de la mémoire,
avec ses lieux, ses trous,
ses sélections
a-logiques, ses associations illogiques ou
analogiques. Surgissent ainsi,
selon les
villes, selon l’arôme des cafés, des images
et des mots que l’artiste retrace et qui
seront comme toute œuvre, ainsi que le
signalait Nietzsche, la confession de leur
auteur. Koutrolis, pour sa part, joue sur
les figures de l’ouvert et du clos, du de
hors
(«ex-cavations»)
et
du
dedans
(«cercle») au sein desquelles se rejoue le
renversement. L’excavation devient (re)construction et limite sous forme de muret
et le cercle, discontinu contient en lui la
clef de son ouverture, une sorte d’atome

Ծանօթագրութիւն
(1) Զ- Մ* ՈթթՈւնի «Շարմարուհստը))
8ՈԼՓ, Յուլիս 1928, Փարիզ:
(2) Տողերիս հեղինակը դիտել է ծրա.

գրում ցուցադրուած րոլոր ֆիլմերը :
(3) Տե'ս- «թալարի մէջ գիտուած պատ
կերներդ . ՅԱՌԱՋ ,
Մ իտք եւ Ար ո ւե ս տ ,
1993 Յունիս 6 :
(4) Պատմականօրէն շփոթ՜ չստեղծելու
համար , այստեղ շարմարուեստ բնորոշու.
մը վերապահօրէն չեմ օգտագործում :
(5) Հայերէն րնօրինակը համարւում է
կորած ; Պահուել է միայն սուսերէն վա.
րիանտը , որի անխնամ պահուած նեգատիւից, երկրորդական նեգատիւի պաս I յէ.
նահանմամր տպագրուել է ցուցադրուող
օրինակը: Ստոյգ տեղեկոլթիւնների հա.
մածայն այս ֆիլմից հայերէն պողիտիւ
օրինակներ գոյութիւն ունեն Սփիւոքի մի
քանի հայաշատ գաղութներում : Դրանք
ապագայում կարող են հիմք ծասայել վե
րանորոգման եւ նոր պատնէնահանումնե.
րի համար :
(6)

հթ որ հ ր գային

Արվեստդ ,

1934,

թ՜իւ 10, էջ 25:
(7) Շոր ել Շորշոր, իէտր է , Պէպօ եւ

այւն :
(8) Բացասութեամբ մէկ կամ երկու
կախնաւքետրաժներից :
(9) Ստորագրոլած՝ Claire Mouradian
եւ Jean Radvanyi :
(10) S'bu- LE CINEMA ARMENIEN /

ԱՐԲԻ ՑՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱն
Նոյեմբեր 1-4

Editions du Centre Pompidou, Collection
Cinéma/Pluriel 1993, էջ 9:

de bois hérissé de clous. L’idée d’une pro
pagation atomique (ouverture du cercle)
se trouve renforcée
par le recours aux
matériaux vivants (bois, os) ou éminem
ment culturels (le métal, l’outil, l’âge de
fer) de même que par certaines formes,
dont les champignons, symboles de vie
et de mort, images de la prolifération et
du venin. En référence à la force cosmi
que, Shelley Castel, de Londres, anime
ses toiles, grandes et profondes, de formes
sphériques comme lieu de naissance (Vé
nus)
et de communication
(Sounding
spheres).
C’est la prolifération visqueuse
que
choisit 1 Irlandais Deolan de l’Académie
de Berlin, en élaborant de l’informe qui,
par son élan, tend au difforme. Le mé
lange coloré se tient dans un contour,
mais des filaments énergiques de matière,
de même que l’aspect brillant de cette
dernière qui varie selon la lumière, pousse
le contour informe en direction du dif
forme, de la transmutation.
Le travail
sur le mouvement apparait
de manière
très subtile chez Ulrich Bauss dont les
belles sculptures consistent en des tas de
sacs de béton.
Il pose ou construit la
question du retournement de la forme.
Ses titres mêmes sont éclairants
à cet
égard : «I am N° 3», «Me too», «I am
small». Je, moi et l’autre se trouvent ainsi
réunis dans une logique du tiers inclus
qui va caractériser le style paradoxal de
ses sculptures. L’artiste parvient d’abord
à donner au béton, matériau considéré
comme froid, inhumain,
laid et triste,
une poésie insoupçonnable qui découle
des formes arrondies, accueillantes, et du
format humain
(hauteur, largeur). La
texture des sacs reste visible et Bauss a
donc recouvert des sacs de béton par leur
contenu, coulant la matière
dans
sa
propre matière séparée d’elle-même par
1 épaisseur d’une toile, d’un tissu, limite
minime, comme celle du miroir, qui suf
fit à préserver l’étanchéité fragile et vi
tale, la limite comme fêlure, entre
le
«I am» et le «me too».
Avec beaucoup de sensibilité et de fi
nesse, Vincent Delpierre,
de l’académie
de Bruxelles, propose lui aussi
un tra
vail de renversement,
d’inversion, de
paradoxe, créant par l’espace de l’œuvre,
la temporalité du vertige. Non pas d’un
vertige tragique ou malheureux, mais de
l’advenue de petits vertiges qui sont une
façon de se perdre dans l’espace du ta
bleau, c’est-à-dire du paysage.
On dis
parait
dans un tableau de Delpierre
comme on se perd dans la nature, en s’y
évaporant. Il orientalise la vision occiden
tale en nous présentant des paysages ver
ticaux, incluant de cette manière un dé
roulement du paysage qui ne correspond
plus à l’étendue d’une ligne d’horizon.
Refusant l’horizontal,
il élimine l’hori
zon et divise son paysage en trois, comme
un déroulement cinématographique, un
défilé de séquences. L’inexistence
d’un
horizon permet à l’espace et au temps
de se déployer et de se replier. Aussi as
sistons-nous
à des variations d’échelle
qui correspondent aux traces de la mé
moire, agrandies, floues,
colorées
ou
grises.
Le spectateur se laisse absorber
par les vapeurs sombres, aveugler et brû
ler par l’éclat rouge et solaire, il dispa
rait sous la «grande fougère».
C’est au contraire le point de fuite dans
une mise en abime que présente Jochen
Klein (Munich) qui tente de
perturber
la position de maitrise liée à la perspec
tive par le recours aux coulées de la cou
leur. Optant pour le noir (tout en se ré
férant à Gauguin) Marcello Cinque rap
porte le tableau à l’inscription de la mé
moire. Il prend le noir comme source
en lui associant cette autre forme de mi
roir secret qu’est le métal.
Traitant le
tableau comme un tableau noir, l’artiste
y inscrit ses repères («ma ville», «moi»),
qui émergent comme des traces de pas
ou des fils tendus; il sillonne la surface
par des incrustations régulières, des plis
de la mémoire. De la mémoire, Ulla Frantzen (Paris) semble nous dire qu’elle n’ad
vient que par la voie royale découverte
par Freud, aussi nous envoie-t-elle nous
coucher, avec non pas une image juste
mais juste des images, sur ses matelas
rayés et fleuris.
L’exposition sera présentée
à Athènes
en décembre 1993 et à Moscou en mars
1994.

Fonds A.R.A.M
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րենց տարփանքէն ,

Փ Ո Ր Թ Ո ԻԳԱԼԱԿԱՆ
ՆԱՄԱԿԱՆԻ
սամէսկ քփսդևրորդ
Վերջէն անդամ ըԼԼաԷով կը գրեմ ձեզէ
եւ այս նամակէ ար տայայտո ւթէ լեներ ո ւ ՝
դր ելա ձեւէ տարբերութեամբ JnJu ունէ մ
հասկցնելու էմ վերջնական համոզումս ՝
թէ դուր չէր սէրեր զէս ՝ ուստէ ես ալ այլեւս պէտր չէ սէրեմ ձեզ : Ուրեմն առա.
էսկ պատեհ
առէթէն
օգտուելով՝
ձեզի ոլիտի ղրկեմ այն , ինչ որ ձեզմէ
դեռ կը մնայ քո վս : ՛Նամակ գրելս թող
չսարսափեցնէ ձեզ. ծրարին վրայ նոյն,
իսկ ձեր անունը պիտի չդնեմ : Այս րո լոր
մանրմունր
րան երով գրավելու, դործը
յանձնարարեցի Տոնա Պրիթեչին,
որուն
ասկէ ուրէշ դաղտնէքներ ալ վստահելու
վարմո ւած եմ ; Ինծէ համար անոր հոդա,
տար ո լթէ ւններ ր նուազ կասկածելէ պէ
տէ ILLL^^ 1 քտն էմէնները :
Ան շր ամեչտ
բոլոր զգո ւշո ւթէ ւնները ձեռր պէտէ առ.
նէ 1 որ պէ ս զէ կարենայ վստահեցնել զէս ՝
թէ զուր ստացած էր նկարն ու ա պար ան.
ջաննեբը՝ զորս տուած էէք էնծէ*.
Այ
սուհանդերձ կյուղեմ , որ դէտնաք՝ թէ
րանէ մր օրէ է վեր կարծես կ^այրէմ ու
կը յօշոտեմ ձեր սէրոյ տյդ երաշխէքներր, որոնք այնքա՜ն սէրելէ էէն էնծէ։
Իտյց ձհզէ հանդէպ այնքան տկար եղայ,
ո ր դուր երբեր
չէվ* հալա տար , որ ես
նման ծա յրա յ եզո ւթեան մր երթալու րն.
դո ւն ա կ կ'րլլտ մ , ուստէ կ'ուզեմ ան ոնց.
մէ րա մնո ւելո ւ բո լոր g ա ւերը վայելել ել
առն ո ւազն ^ւչ մը սրան եզո ւթէւն պատ.
ճառել ձե ղէ : Եը էյոստովանէմ, յամօթ
էնձ ու ձեզ , որ էնքղէնրս աւելէ կապո ւած
դտայ այդ սն ո տէրներ ո ւն , րան կը փափա,
ըէմ պատմել ձեղէ եւ զգաgէ ՝ թէ դարձ,
եալ պէտր ունէմ էմ ամբողջք տրամաբա.
ն ո ւթեան ս անպատուելու համար
անոնդ
ամէն մէկէն, եւ ասէկա
այնսլէ ս է ատեն
մը, երր կը խաբէէ ես զէս,
թէ բնաւ
կա պո ւած չեմ ձեզէ :
Ոտ յդ
ա յսքա՜ն
պա տ ճառաբանութէւններ ով
մարդ
կը
հասնէ էր ուզածէն։
Այդ առարկաները
դԸ է Տոնա
Պրէթեշփ տրամադրութեան
տակ : Որքա՜ն ա ր տա ս ո ւր
արմեց էնծէ
այս վճռա կանո ւթէւնր : Ահա դէն յուղում,
ներէ եւ երկէն արանքներ է յետոյ, որոնց
անծանօթ էր դուր եւ որոնց մասէն, է
հա րկէ ,
հա շէլ պէտէ չտամ ձեզէ ՝ ես
երդուեցուց է զէնքը՝
որ
երբեր անոնց
խօսքո չընէ էնծէ ել չվերադարձնէ , եթէ
նոյնէսկ անդամ մրն ալ տեսնելու համար
պահանջեմ ղանոնր եւ,
վերջապէս , ա.
ռանդ էնծէ լուր տալու ուղարկէ ձեզէ î
Իմ u էրո յս
ա հ ա զն ո ւթե ան խոր ո ւն կ
համոզումն ունեցայ այն ատեն, երբ ու֊
զեցէ է գործ դնել բոլոր
հնարաւոր ու.
թէւններս անկէ բումուձելու համար եւ
վախնամ չյտնդղնէէ ձեռնարկել անոր ,
եթէ կ արենա յէ այսքան դմո ւա րութէւն.
ներ ել տանջալէդ ապրումներ նա խա տե.
սել» վստահ եմ, որ ս էրելով ձեզ, ապե
րա՛խտ Որ էր, նուաղ կը տառապէէ , րան
ձեզ յաւէտէ անս լրելով : Զդա g է , թէ դոլ-ք
տարփանքէս
պակաս սէրելէ էր էն.
ծէ , եւ ան ս ո վո ր ցաւեր ունեցա յ անոր
դէմ սլայրար ելո ւ համար, նոյնէսկ երր
ձեր նաէւա տա կան արար րն եր ը ձեր անձը
ատելէ դա րձո ւց էն ա չրէս *.
Իմ սեռէս ս ո վ ո րա էլան հսլարտութէւնը
երբեք չօգնեց էնծէ ձեր դէմ վճէոներ
գոյացնելու ժ՜ամանակ*. Աւա՜ղ՝ ես տա
րէ ձեր արհամարհանրը եւ կը հանդուր
ժ՜է է ձեր ատելութեան եւ ա յն ամբողջ
նախանձէն , զոր ձեր ուրէշ կնոջ մը կապ.
ուած ԸԷԼաԼՈլ՜ կաս կածանքը կը յա րուցէր
մէջս : Ե ս ա ոն ո ւ ա զն
սոսկական կէ ր րէ
մը գկմ պիտի պայքարէի,
բայց
ձեր
անտարրերութէւնը ան տանելէ է
էնծէ :
Զեր բարեկամական
ժպէրհ հաւաստէր,
ներն ու ձեր վերջէն նամա կէ ծէծաղելէ
ս էրա լէր ո ւթէւնները եկան զէս համալե
լու, թէ դուր ստացեր էր էմ դրած բոլոր
նամակները, թէ անոնք ոչ մէկ զգացում
են ա ռաջաg ո ւց ած ձեր սրտէն մէջ, եւ
որ, սակայն, կարդացեր էր ղանոնր յ Ա.
սլերա՚խտ, ես տակաւէն բաւական խենթ
եմ էնքղէնքս
չկարենա լ էրա բելու J ո լ.
սահատութեան մէջ ԸէէաԼով, թէ անոնր
չեն հասած ձեր ձեռրը կամ ալ չեն յանձ.
նուած ձեզէ :
^ատեժ ձեր ան կեղծո լ.
թէւնը*. Աէ՞թէ երբեւէցէ
խնդրեր եմ
ձեզ,
որ սրտբացօրէն ^աղորղէք էնծէ
ճշմարտութէւնր : Ինչս՛* ւ էնծէ չէ էր թոզուր
տար՛փանքս : Զ եղէ կը մնար բնաւ
չգրել
էնծէ .
լուսաբանուելու կարէր
չուն է է : Ա* է^ թ է րտ ւականա չափ դժրա էր տ
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չեմ ես, որ չկրցայ ս տէ պել ձեզ ղէ ս
խաբելու դոնէ որոշ ջանք թափել եւ որ
հէմա ղր կո ւած եմ ձեզէ ներ ելո ւ վիճ ակին մէջ գտնուելու կար ելէ ո ւթեն էն յ
ես համոզուած
եմ, որ դուր
անարժ՜ան էր էմ սէրոյս՝ եւ կը ճանչ.
նամ ձեր բոլոր թեր ո ւթէ ւններ ր z Այսու
հանդերձ, եթէ ձեզէ համար ըրածներս
այսպէս թէ այնպէս արժանէ են , որ գէթ
դոյզն ուշադրութէւն ցուցաբեր էր էմ կողմէս հայցուած շնորհէ մը հանդէպ , կհոր
դա չեմ , այլեւս մէ՛ դրէք էնծէ եւ օզնեցէր ՝ որ րոլոբովէն մոռնամ
ձեզ*. Եթէ
նոյնիսկ դոյզնադոյնս վկայէիք, թէ այս
նամակը կարդալով րէ չ մը ցաւ էր զգա.
ցած , գուցէ հաւատայէ ձեզէ*. Ե*- նաեւ,
թել՛ե՛- ս , ձեր էյ ո ս տ ո վան ո ւթէ ւնն ու
էմ
խնդրանքէս համաձայնելու
ձեր հաճութէւնը սրտմտութէւն եւ ղայրոյթ յաբու-,
g է էն մէջս, եւ այս բոլորը
կարենայէն
դարձեալ բոցավառել զէս* Աւստէ, այլ.
եւս մի՛ խառնուէր կեանքէս ՝
որովհե
տեւ, անտարակոյս,
կը էրորտակէք բո.
լոր ծրագէրներս , է՛ն չ ձեւով ալ ուզէր
մտնել անոնց
մէջ*.
Երրեր չեմ ուզեր
զէանալ այս նամակէն գործած տպաւո.
ր ո ւթե ան մա սէն յ Ա է՛ խռովէր այն խա.
ղա ղո ւթէ ւնը , զոր կը պա տր ա ս տեմ էնծէ
համար*. Եը կարծեմ , թէ կրնար գոհ մը.
նալ այն վէշտերէն , զորս կը պատճառէք
էնծէ, է՛նչ ալ ԸԱ_աբ
դժրախտացը.
նել Ալ է խնդէր ո ւնեg ած ձեր դէ տա ւոր ո ւ.
թէւնը : Ա է՛ խլէր էնձմէ անորոշ վէճակը ս. ժամանակէ րնթացրէն յոյս ունէմ
հոգեկան անդորրէ պէս բանէ մը վերա,
ծելու զայն : է]օսք կու տամ երրեր չա.
տել ձեզ.
ես շատ, շա՛տ կը վախնամ
կատաղէ զգացումներէն անոր ձեռնար կե լ
յանդգնելու համար*.
Համոզուած
եմ,
որ այս եր կրէն մէջ կրնայէ դտնել աւե.
լէ հաւատարէմ ու. ներկայանալէ սէրական մը*. Սակայն, աւա՜ղ՝
ո՞ վ
պէտէ
կրնայ սէր ներշնչել
էնծէ*
Ու֊ըէշէ մը
տարփանքը կը համակէի զէս*.
Մ է՞թէ
էմէն ս ^բցալ՜ որեւէ ներգործութէւն ու.
նենալ ձեր վրայ*. Աէ՛* թէ փորձով չեմ
գէտեր, թէ կակղած սէրտ մը բնաւ չէ
մոռնար այն մարդը, որ առաջէն ո ճանչ.
ցուցած է էրեն JnJ^*lr^ որոնց թկե, ըն.
գունակ էր՝ բաժց
անծանօթ ,
թէ էր
րոլոր զգացումները կապո ւած են կուռ
քէ մը պա տկերէն ՝■ զոր էնքե է յղացած ,
Pt էր առաջէն
տպաւորութէւններն ու
առաջէն Վէրքերը ո>չ կրնան
ո' չ սպէանալ , թէ էրեն օգնութեան փութացող եւ զէնք
լեցնել ո լ_ դոհացնել
ջանացող բոլոր
կէրքերը էրեն է զուր
կը խոստանան զդայունութէւն մը՝ զոր
ա յթւս չէ գտներ
էր մէջ , թէ առանց
հանդէպելու նուազագոյն ցանկութեան
էր որոնած բոլոր հաճոյքները կը սատա,
ր են մէայն համոզելու զէնքը, թէ ո չէնչ
այնքան սէրելէ է էրեն, որքան էր տա.
ռա պանքն եր ո ւն յէ շա տակլւ : Ինչո՞ւ ին.
ծէ Գրեաժ^ր^!Լ տուէք անյա լէ տենա կան սէ
րոյ մը անկատարութէւնն ու ս տա յօգու
թէ ւնը եւ ա յն բոլոր դժբախտ ո ւթէ ւննե.
րը՝ ոը կատաղէ սէրոյ մը կը հետեւէն ,
երբ ան փոխադարձ չէ*. Ե1- էնչո*լ կոյր
համակրանք մը եւ անողորմ ճակատա-

Ղեր մւ՚ սովորաբար կը մէ ան ան էրարու մ՛եզ
սահմանելու համար
անոնց ,
որոնք կրնան լոկ ուրէշ մը սէրել •
Եթէ նոյնէսկ նոր կապո լածո ւթեան մը
մէջ
կարենա յէ որոշ զո ւարճո ւթէ ւնն եր
jn ւսա լ եւ երր հանդէպէէ
հաւատարէմ
մէկոլ մը,
ես այնքանն կո գթամ էնքս
էմ վրաս , որ չափազանց մեծ խղճէ խայթ
պիտի ղղտյի աշխարհ է էետնադոյն մար.
դը դնելով այն կացութեան մէջ, որուն
մտանեցէք զէս z Եւ թէպէտ պարտաւոր
չեմ խնայելու ձեզէ, չէէ կրնար հաշտը,
•-էլ ձեզմէ այնքանն
անդթօրէն
վրէժ,
էրքրդէր ԸԱ_աէոԼ- մտքէն հետ,
եթէ նո յնէսկ
էնձմէ կա էրում ո ւնենար ա յդ հա.
տուցումր շսորհէւ փոփոխութեան
մը ,
զո ր չեմ նախատեսեր հէմա յ
W*./" PոլցէՒս տրդաբացումներ

կը փըն.
տբռեմ ձեզէ համար եւ հ էանա լէ կը հաս.
կըն ամ , Pi սովորաբար մէ անձն ո ւհ էները
այնքան ալ հրապուրէ չ չեն*.
Ոայց եւ
ա
էս 1
տղամա ր դէկ ո ղջամէտ
խէբոյթե էրենց ընտրութեան մէջ, աւելէ
շուտ պէտք է մէանձնուհէները սէրէէն,
քս*ն մէւս կէն երը»
ոչէնչ կ՝արդէ լէ մէ.
անձնուհէները անընդհատ մտածելու է.
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եւ անոնց ուշադրու-

թէւնը բնաւ չէ չ^ղ^ր ահտզար ու մէկ
մանր ո լքներ էն , որ ոնք ևը ղո ւա ր ճացն են
ու կը զբաղեցնեն ա շխարհ է կ կէ^՚^՚ԸԸ : Ըստ
էս , այնքան ալ հաճելէ չէ սձեսնել սէրած
կէնդ շարունակ հազարաւոր
սնո տէքհերով մտացէր *. Պէտք է տարրական նրբա.
զգացոդոլթենէ զուրկ ըլլտլ հանդո ւրժե.
լու համար,
առանց յուսահատութեան
մատնուելու, այն
անվերջ խօս ակց ու
թէ ւննեբուն , զորս անոնք կր վարեն հաւաքո յթներ ու, պաճուճանքներու եւ պըտոյտներու մասէն z Աարդ անդադար նո.
րան որ նախանձներու սպառնալէ քէն տակ
է • անոնց դ[՚բքԸ ուշադրութեան , ղուարճա խօսութէւններու
եւ դրո յցներու կը
պարտաւորեցնէ ղէրենք •
Ո^ վ կրնայ ե.
րաշխաւորել՝ թէ անոնք որեւէ հաճոյք
չեն ղդտը տյդ բոլոր պա տ եհ ո ւթէ ւններ էն
եւ որ մէ շտ ծայրայեղ պժգանքով ու ա.
ռանց դո յւլն դո հ ո ւն ա կո ւթեան կը հանդուրժեն էբհ*նց ամուսէններո Լն-, Ահ, անոնք որքան քէչ պէտք է վստահէն սի.
րա կանէ մը , որ ճշդրէտ հաշէլ չէ պահանջեր տյս րո լո րէ մասէն, որ դէւրու.
թ եամբ
եւ առանց մտա Հ ո դո ւթե ան 'լը
հաւատայ էրենց ըսածէն եւ որ մեծ ան.
վըր դո րէո ւթեամր ու անփութութեամբ կր
կատարէ էր վրայ դրուած
այս բոլոր
պար տա կանո ւթէ ւնները*. Ոայց ես բնաւ
չեմ յա ւակնէր ծանրակշէռ պատճառա
բան ո ւթէ ւնն ե ր ո րէ ապացուցել ձեզէ, թէ
դուք պէտք է սէր էէք զէս «
Ասոնք չափ ա ղանg ո ղբա լէ մէջոցներ են • ե ս շա տ
ալ եթ, լալներս է գործ դրէ առանց JUJջո ղո ւթ ե ան յանդելո ւ : Հէանա լէ դէտեմ

/,մ ճակատադէրս , որ "ti ս գՒ յա ղթահար ե լ
ջանամ զայն* ամբողջ կեանքէս մէջ դըժբախտ պէտէ ըլլամ • Ամէն Օր ձեզ տես.
նելով մէ՞*թէ դժբախտ չէէ* Ստրսափէ կր
մեռնէէ, թէ հաւատարէմ չէք ըԼԼար էն.
ծէ *. ո լզէէ ձեզ տեսնել ամէն վայրկեան ,
եւ անկարելէ էր այդ*.
վտանդը, որուն
կ՚ընդառաջէ էք մտնելով այս մենարանը,
կը էրռովէր ղէս * Ջէի ապր եր , եր բ բա
նակէ հետ կ^ԸԱտյէք*. Q ո ւսահ ա տո ւթեան
էէ մատնուած
աւելէ դեղեցէ կ եւ ձեզէ
աւելէ արժանէ չԸԼԷաԼուս հտմար*. Համեստ դէրքէս
կը տրտնջա յէ եւ յաճախ
կո խորհէի, թէ այն կապուածութէւնը ,
ղոր ինծի հանդէպ ունենալ կը ձեւաg ը.
նէէք՝ կրնայ որեւէ վնաս հասցնել
ձեզէ : Ի նծ է կը թո լէր , թէ պէտք եղած
չափով չեմ ս էրեր ձեզ : Ազդա կ անն եր ո ւս
զայրոյթէն կը վախնայէ ձեզէ դէմ եւ,
վ^բ^ է 1Լեր^ո յ > նո' յնքան խղճա լէ վէճակէ մէջ էէ, էնչքան հէմա * Եթէ Փոր.
թուդալէն բացակա յելէն
է վ^բ ո1'Ոլ
վկայութէ ւններ տայէք էնծէ ձեր սէրոյ
մասէն , անշուշտ ջանք ու ճէգ չէէ խնա
յեր տյս վէճակէն դուրս դալու համար
ե, կր ծ պտո ւէէ երթալ ձեզ դտնելո լ նը.
պա տա կով*. Աակայն, աւսմղ, թնչ կ՝ըլ.
լտյէ ես , եթէ Ձ)րտնսա հասնելէ ս յետո յ
անտեսէէք ղէս*. Ի^նչ դա յթակղութէւն *.
Ի'նչ մո լորո ւթէւն *.
Ի՜նչ մեծ ամօթ ընտանէքէս համար, որ ձեզ սէրելէ
դադ.
րելէս ասդէն այնքսՀն թան կագէն է էն.
ծէ : Ինչպէ ս կը տեսն է ք , պա ղար է ւն ո ւթեամր կը հասկնամ , թէ հնարաւոր էր ,
որ շատ աւելէ ողբալէ դաոնա յէ , քան ե՛մ
հէմա եւ առնո ւազն կեանքէս մէջ առաջին
անդամ ըԱտլով տրամաբանօրէն կո էւօսէմ
ձեզէ հե տ z Ր֊կ իմ չափաւարութէւն ա հա
ճելէ պէտէ ըլլտյ ձեզէ՝ եւ թէ դուք դոհ
պէտէ րէն աք էնձմէ' չեմ ուզեր դէ տնա լ :
Ես արդէն խնդրած եմ ձեզ այլեւս շդըրել էնծէ ել ահա դարձեալ կր պաղատէմ :
Զէ՞ ք անդրադարձած երբեք ՝ թէ է՛ն չ
ձեւ ով վարուեցար հետս-, սէ՞ր մտած՛եր
բնաւ , թէ դուք չատ աւելի
պարտաւո
րութիւնն եր ունիր ինծ՜ի, րան ա չխարհ ի
մէջ ոեւէ մէկուն հանդէպ : Աս ձեղ սիր եր ի խենթի մը պէս, ին չրսՀն արհա.
մարհանր
ունեցայ ամէն բանի նկատ
մամբ, Ջեր տրտրքը երբեք ազն էլ մար.
դու արար ր չէ , Պէտր է որ րն ա կան հա
կակրանք ունենայիր ինծի հանդէպ , րա.
նի Որ տարփադին չս իրեg ի ր ղիս, Աս ա.
կամայ յալի չտա կո ւեg այ
չափ՛ազանց մի.
խւ, կ յատկո ւթիւններէ ; Դուր ի՞նչ բրիր
ինծ՜ի հաճոյանալու համար, Ա՞ն չ զոհա
բերեցիր ինծի, Հ տզար ար. որ ուրէշ հաճոյրներ չփնտռեցի՞ր, Ար րեւիg է հրամարեցա՞ր թդթախաղէ ել որսորդութե.
եէ : Բանակին միանալու համար միշտ ա.
ռաջին մեկնողը ել միշտ ալ ան՛կէ վերա,
դարձողներէն
‘թրջինը
չէի՞ք ԸԷԼար '•
Այնտեղ դուր ձեզ անփութօրէն կ'ենթար.
կէիր վտանգներու , թէպէտ կը խնդրէի ,
որ յանուն սիրոյս խնայէր ձեզի • Բնաւ
միջոցներ չփնտռեցիր Փորթուգալի
մէջ
հաստատուելու համար, „լր յարգուած
էիք՛
Ջեր եղբօրմէն
հասած առաջէն
նամակն իսկ բաւական եղաւ, „ր առանց
վայրկեան մ'անդամ վարանելոլ մեկնիր

«HARATCH» — 83. Rue d’Hauteville - 75010 Paris

հոսկէ։ Աւ մի՞թէ
չիմացա,
պարհի ամբողջ տեւող„ԼթէՀ "Լ ճէԱ^.
տրամադրութեան
մէջ էք /
է խոս տովանիլ. ես ստիպոլ^
ուան չափ ատել ձեղ ; Ահ լյ,
' մւսէըախտութիւններուս պատճառ^մ[
: Առաջին իսկ օրէն չավՒաղա^
րացօրէն մեծ տարփանրի մ . Հ
ձեզ : Արհե ստականոլթիլ^
J. :inL3l‘
գինքդ սիրցնելու համար.
h
րէն բորբոքելու հնարքներ փն1Լ \
■ոյն սէրը սէր չի ծնիր երրեր, ԳՀ Դ
ղէիք, որ ես սիրեմ ձեզ, ել
՞՛
էր ձեր ծրագիրը, պատրաստ է/, ‘"“‘'՚
ինչի, որ զայն իրագործէր, ր 1չ'ՀՀ
եալ հարկին նոյնիսկ որոշած էյ,
Հ՜
?/'"••
Բայց տեսար, „ր առանց աս,
րոյ ալ կրնաք գլուխ բե[,ել չ,
Դ
թիւնը.
թնչ նենգութիւն, Մթռ/՛՛
կարծէք, թէ կրցար անպաաիմ ւ}
ձե"'
^ե
պատահա^ն'^
ձեզ դարձեալ նետէ այս ափերը, ,լԱԼ
եղէք,
ազգականներուս
վրէյ-խնդ.^
թեան պէտէ յանձն\եմ ձեզ*.
Արկար ատեն ապրեցայ լքման Ոլ ,
պաշտոլթեան
մը մէջ, որ սոսկոլյ,
պատճառէ ինծի, ել անտանեԱ, դաՀ
նոլթեամբ մը կը հալածուիմ
է! ո րապէս կը զղամ
ոճիրներու
զորս դուք գործել տուիք ինծի, ի„կ Լ'
, այլեւս չունիմ այն աարփանր ’
որ անոնց
հ ր է չայնո ւթե ան անգրաղՀ_
նալս կ՝արդիլէր

ինծի,

Ա՞րբ

սիրտս պիտի դադրի յօչոտուելէ,
պիտի ազատիմ այս անողորմ կապանթ.
րէն , Աակայն ել այնպէս ինծի կը թոլ^
թէ երրեք չարիր չեմ ցանկար ձեղէ 1Լ
պիտի կրնայի նոյնիսկ համաձայնիլ, „f
երջանիկ ըլլայիք, Բայց ինչպէ՞„
նար երջանիկ ըլլալ ,
եթէ ազնիւ սիր
մը ունիք : Կ'ուզեմ ձեզի ուրիշ նսոքակ
մըն ալ գրել ցոյց տալու համար, թկ
րոշ մամանա կ անց, թերեւս, աւելի <աԼ
դիստ
ըլլամ ,
Ինչքա՜ն հաճոյք պիտի
զդամ ձեր անարդար արարքները ձեր երե.
սին
զարնել կարողանալով, երր այլեւս
անոնցմէ այսքան ազդուած պիտի յյլլ.
լամ եւ երր պիտի հասկցնեմ ձեզի, թկ
կ արհամարհեմ ձեզ, թէ գերագոյն ան.
տարբեր ո ւթե ամր կը խ՛օսիմ ձեր ղալա,
ճանութեան մասին , թէ մոռցած եմ բոլսր
հաճո յքներ ս ու րոլո ր վիշտերս եւ թկ
կը յիթմ ձեղ միայն այն ատեն, երբկնւ.
զեմ յիշել Z Հաժաձայն 'եմ , դուք մեծ ա.
ռա ւծըո ւթէ ւններ ունէք էմ վրաս ել ներչշնչեցիք ինծի այնպէսէ տարփանք մչ՝
որմէ դլէրապտոյտ ունեցայ*. Աակաէւ ա.
սոր համար այնքան ալ սնապարծ
չէ րյյաք • ես եր է տ ա ս ար դ էէ } դէւրահա.
ւատ՝ մանկութենէս է վելէ զէս փակած
էէն այս մենարանէն մէջ՝ տեսեր էէ մի
այն անհրապոյր
մարդէկ՝ երրեք չէէ
լսած ա յն գովեստները ղորս դուք շա
րունակ կը շռայլէէք էնծէ՝. Եր կա[ձ>էի)
թէ ձեզէ եմ պարտական այն հմայքն ու
դեղեցկութէւնը , զորս դոլը կը
էմ մէջս ել դէտել կու տա յիք Plirt ■ Լաւ
լուրեր կը լս էէ ձեր մասէն. ամէն մարդ
է նպաստ ձեզէ կը էրօս էր շուրջս, էլ
դո լք կ'ընէ էք այն ամէնը՝ էնչ ՈԸ սւէտՀ
էր սէր ներշնչելու համար*. Աա կայն ես,
ջա պէ ս
ձերբա զա տած եմ այս յա*
փըշտա կութեն էն • դուք չատ *^նծ օդնոլ՛
թէմն ղոյց տուէք էնծէ ՝ եւ պէտք է է/ՈՍ“
սրովանէմ' անոր ծայրայեղ կարէքն սե
նէ է : Զեզէ վեր դար ձնելով ձեր նամակ.
ները^ խնամքով պէտէ պահեմ
երկուքը՝ զոր դուք դրած էք էն^1'} ^ւ
աւելէ յաճաէր պէտէ կարդամ զանոնք^
քան արւաջէնները՝ որպէսզէ այլեւս ^]'J*
նամ նախ կէն տ կար ո ւթէ ւնն եր ո ւս
Ահ՝ է՛նչ չարժեր էնծէ այս տկարսփՒՆ
ն եր էն րա ժն ո ւէլը ՝ եւ որքանն ՚երխ^1 Լ
Vp±LUJjb՝>
PnjL տս,յՒՀ՝ nc յաԼ1,ս1
եանս սէրէ է ձեղ : Ես խորապէս կ[Լ 7*
տա կց էմ ՝ որ դեռ քէչ մը շատ եմ ղթԱ,'Լ
է մ մեղադրանքներովս
եւ ձեր սրն*»ա
տարմ ութեամր ՝ սա կա յն յիչ՚՚Սէե՝ "ր “
ինծի էւ ո ս տա g ած եմ աւ ելէ խաղաղս,լ1>ս1
դր ո ւթէւն մը եւ որ պէտէ հասնէմ ս1 f
կամ ալ ամենա յ ո ւսա հա տա կան ք^յԼւ^
պէ
դէմեմ
էնքղէնքէս
սւո է
ր րւրրր
սա
ր սքզր “թի՛ " դէմ
՚ԷԵ ~ ՝1 զո
՜Լ ր
l Ղո1մ
լ
uiէ էմանաք առանց մեծ տհաճո ւթե ,
սրտէ ցաւէ*.
Ոայց այլեւս " չէնչ
դեմ ձեզմէ . խենթ մըն եմ՝ որ նոյն
րը հազար անգամ
կրկնելու աՈ1Լ ^
թի ւնն ունի ,

Պկորք է լքել ձեՂ եւ՜ “՚

մտածել ձեր մասին : Նոյեիսէ
J
ծեմ, թէ այլեւս նամակ պիտի W՛1
զի , Մթթէ պարտաւոր եմ
շէլ տալու ձեղէ էմ բոէր1[՛ 4,ու
դդա g ո ւմն եր ո ւս մաս էն :
Թարգ-

(*) էԱաջին չորս նամակները /Հս
:<3աո,սւջ

. Միտք ես Արուեստ»
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