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Աււաջ/։ն անդամ ըլլալութ
Հրազդան
Զէյթէետն իր անունը կը դնէ հատորի մը
կողքին։ ['աց՚առիկ
հատ՛որ մըն է
ս՚յյյ
մէկը՝ չատ մը պատճառներով»
fiutjg
նուազ բացառիկ չէին նախորդ հրատարա
կուիիւնները որոնց մէջ կ^երեւար թեքը՝
իբր «Նոր Գրականութիւնդ շարժումին
ռահվիրաներէն մէկը։ Հաւաքա՛կան
հըրա տարակո ւթի ւնն եր
ասոնք ՝
դր սեւոր ումները դրա կան շարժ՛ումի մը ՝ որուն
հիմնադիրներն էին (լման անունները հի
մա ՚ կ իմանա նք
սլա շւոօնա պէ ս ) ներ կա յ
հատորի հեղինակին հետ' Ա ե լա կ
Արծ֊
րունի եւ Մ հեր fi արաքա շե ան :
1984-^Ն LnJu կր տ Լսնէր Պէյրութէ մէջ
անվեր նա դիր հ ՚ա՚տորիկ մը,
մօտ վ ութ
սուն է ջնոց , «Հրաղդան ՝ Միհր՝ Ս ելակդ
վեր տա ռո ւթե ամբ ՝ դժո ւար ընթերռնլի ,
միայն ան ստորադիր դր ութիւններ պա
րունակող ՝ մեծ մասամբ' բա նա ս տե ղծական բնոյթի , բայգ մէ$_ ընդ մէ£
արձակ կտորներով , ու վերջաւորութեան'
«Աւս յրենիին' վտա կո ւմներ U'muiu
Լեո-էնդ թորադր ով բառարանային րաժին ո վ
մը՝ ՈԲ կ՛1 ար ո ւէր հաւանաբար' ընթերզումը դիւրացնելու գովելի րայՅ տննըսբս տա կայարմար դիտաւորութեամբ z Այս
նորերեւոյթ շարժման ներկայացուցիչնե
րը կը Հ ի"-րրնկալէին ի հ ար կէ' Մ ուսա Լերան բարբառէն շատ մը Հ(ւվտա կումն երդ
[•րենց բանաստեղծական
լեղուին մէջ՝
ինչ որ առաջթե ակնարկութ «արմանքիդ
ու զարմանքի կը մղէր այդ բարբառլ,ն
անծանօթ ՝ բայց սլէյրութեան սովորա
կան րանա ս տեղծ ո ւթեան լեզուական միասլազաղութեա^է քաջածանօ'թ լնթերզողը» Գրքին կ որնԸԸ կր
բոսորա՛գոյն
ակնախտիղ դծա դր ո ւթի ւն մը ՝ որուն
կր կարդաց ո լէին ի միջի այլոց' ֆրանսե
րէն լեղուով «baroque absolu» բառերը՝
[‘նչ որ թերեւս ո՛չ դի տաւո րե ա լ կերպով
եղած ՝ րայց ամէն պար ադայի' շատ դի
պուկ յատկանշում մը կը թո ւէր ըլլալ հե-.
ղինսւկներու հետապնդա՛ծ «ժանրդին հա
մար . Կողքին
ներ սի կողմս գրա՛ւուած
էր երկար հանդանակով մը՝ «մանիֆեսթ^ով մլ. ՝ որ կը լրացնէր իր կար դին հան
գանակի սեռին բոլոր

նա խապա յմաննե-

ԸԸ յա թուռն
յարձակում ՝ անյողդողդ
ինքեավս տահ ո լթի լն ՝ «արմանելուդ մարել քանի մը սրբադը ելի՝ խակութիւնյ^Ը • Ա՛հաւասիկ կարդ մը մէՀ^բերո ւմներ
1սյղ հ անգտնա կէն ՝ յի չեալ յա տ կանիշներ ը
‘յՈլզաբերՈղ, Հէ, •Գ *ը ահաբե կչո ւթիւն է՝
և էեկտրոնւսյին ռմբակոծում' ի սփիւռս
անչարժացած ենթա դի տակից ին ♦ ♦ • բխեէով վրոյրադ սերմէ ՝ կը փորձէ ճապղտել

աս տաաո լածդ ա զա տադր ո ւմներ ո ւ

լը-

Ilրծուն ծուծը, .. Ն • Գ *եան ^կի^ը Պէյ-

բութի

տարտղնումն

է
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♦ • . իր

դռները

Ըա3 են բացարձակ զա ռանց անքին • • • Ն •
ր պարոքի նախաքայլը կը դանէ ffinuէինի մօտ ել նո յնքան ւփառա՚սէը է * * * Ն •
Ը իր կեցութիւնը ար տա յայտո ւթեան
որ կերպերու փնտռտուքով կ'արդարաI կ''*
Սահ մանագան ձ
տարածումով
փորձ անցընելու
արուեստի
այլազան
լեղուներոլ սեմէն, . . Աէկ կողմէ «^շաձթի» մեռելաթաղը հռչակողհերը • • • ,
թ" knrL^^ նոր խօսքէ՛ , նոր պատկերէ՛
"ր ձայնէ՛ ւսէ ե դերքհեր եր ա զո զներ բձ !
^^կութեան
րամնէն
կը
պատկանի
*) ի սկզբանէ ընդուներ է Հ *3 *Գ *
Ըո^գիրի ուղեւոր ումըդ յա յտաբարութիւ

նը : կարեւոր է 1984-^/ այս հանդան ակը ՝
որովհետև դրեթէ ամբո ղթո ւթե՚ամբ {ներ ) մո լծուած էՀ* Զէյթլեանի նորատիպ հա
տորին սկիզբը 5 բա յց ընդլա յնուած , բա.
րեփ ոխո լած ո լ քանի մը կէ տե ր ո ւ շուրթ
ուղղակի շբջափոխուած եղանակով {չրկա՛յ է մէջ[, այլոց վերոյէշեալ յա յատ.
րար ո ւթիւնը} • Ամէն
պարագայի'
իւ
րացուած
ամբողջո ւթեամբ հեղէն ա կէն
կ՚՚՚լձ է, էնչ որ
առն ո լավն բաբո յական
հարց մը կը ծագեցնէ ՝ քանի որ խօսքը
հա լաքա կան շարժումի մը հանգանակին
մասին է :
1986-/,ն լո յս կը տեսնէր խմբակին երկ
րորդ հա տորեակը , խորագրուած' Utp յ
եւ 1988-/^' նոր հատոբեակ մը՝ նոյնպէս
հաւաքական երեւոյթ՝ նոյնպէս Պէյրութ
տպուած ՝ այս անդամ' հեղինակներու անուններուն յի շա տա կո ւմո վ ; Այս հատորը
նո ւիր ո ւած էր Պետրոս Հերեան այնճարցի բանաստեղծի յիշատակին {հատորին
մէջ' Հրազդան իր դրո ւթիւնը կը յառա
ջաբանէ «'ք՝աղաքր եւ քաղաքի ‘խքքը Հո
տող Պետրոս Հերկելեան բանաստեղծին
եւ ընկերոջ ՝ սա ամօ՛թ դրութիւնըդ ձօ
նով ՝ որ գրեթէ ն ո յն՝ո ւթեամբ կը կրկն ո ւի
1993-^ հատորէն մէջ) , է^՚չ որ 3nJ3 ևոԼ
տայ մա սաւքբ {բայց մասա՛մբ մէայն},
թկ կյոր ^Իրականոսթէւն շարմումը էն շպկ՛ս կէ սահմանէ էնքղէնք , է նչ սերնղաբանոլթէւն կ՚էնդունէ ու կը յայտարարէ ,
էլ, Տն ո ւն դը եւ էր էութէւնը բացատրող :
/ԷԵ Հ ւ1երնադրուաՏ այսօրուան հատո.
րը կը ներկայանայ զէրրէ ձ"ը համար ան.
սովոր լայն
Տաւալով, պարբերաթերթ
մը յէշեցնող : Կր կրկ ենթախոբադէր մէ'
^Իէպէ նոր դբա կան ո ւթէ ւն^ î Եը սհկսէ 1հ>
էջնոց յաււս/էաբանով մը,
հայերէն եւ
անգլերէն- Գր ո ւթէւնն եր ո ւն մէկ
մասը
խումբէն նա խոր,լ
հրատարակութէւննե.
րէն հոս փոխադրուաՏ ու հաւաքոլաՏ է ï
Այս ամբողջը կը փաստէ որ հեղէնակը ուղաՏ է ներկայ հատորէն տլ տալ հանգա
նակս։ յէն հանդամ անք, "՚ J ս անդամ
էր
անունով երեւան դալով եւ էր հաշւոյն հըրտմցնելով չարմումէն դրոJթ՚։Ը ֊ պեր
կայ հատորը նոր ա բար ո ւթեան մէջ յա
ւելեալ քայլ մը կը կատարէ սակայն էր
էջադրումով : Տողերը {մէնշեւ էսկ յառա
ջաբանէ բամէնը)
տարտղնուած
են էջերուն չորս Տաղը , ուղղութէւն կը փո
խեն, կը սեղմուէն ու կը կլորնան, քոմփէւթըրայթն խավերով ու զծաղրութէւններով, Կրկնակէ նպատակ մը կը հետա
պնդէ այս էջադըական աշխատանքը-. Ըն
թերցողէն ձեռքը դևղեցէկ առարկայ մը
մա տո, ցելու ջանքը կայ անշուշտ, բայց
ատոր կողքէն' հա վան կար տ» բառէն ուս
մունքը դրութէւններու արտաքէն տեսքէն
մէջ արձանագրելու փափաքը դղալէ է :
էջագրումը
չէ խանգարեր
է հարկէ' ընթերցումէն շարունակակա
նս ւթէւնը,
չէ պահանջեր ընթերցումէ
տարբեր եղանակ մը : Այլ խօսքով'

զուգադիպիր ան իմաստային տարտղնու
մին հետ, որուն փորձը զղալէ է (ուղոլած ու բացայայտուած
էբբեւ
այդ}
հատորէն մէկ ծա յրէն մէւսը-. Այս կա.
րեւոր {ու բացատրութեան կարօտ) նըշմարը հասկնալէ պէտէ դառնայ քէշ ետ
քը : Ամէն պարագայէ' Զէյթլնանէ մօտ
կայ
ակնբախ
փնտռտուք
մը ,
գրո
ղական նոր ձեւերու անդուլ հետապնդում
մը, արեւմտեան աշխարհ էն մէջ
կէրար-
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կու\ած կամ փորձուած ձեւեր ո ւն նկատմամբ արթու^յ ու յանձնառու գիտակցու
թենէ մը մղուած՝ բան մը որ գրեթէ ան
նա իրընթաց է հայ դրականութեան ծիրէե
ներս :
3 ԱՀ ռա ջաբան ին անդլեր էն տարբեր ա կին
մէջ { Ոը նոյն դաղափարնեըը կը զօդէ
իրարու՝ բայց որ հայերէն տարբերա
կին
ո ւղղա կի
թարդմանո ւթի ւնը չէ )
Ջ է յթլեան ՝կը դրէ հ ետեւեա լը {թար ղմոս
նութեան փորձ մը կիառաջարկեմ՛) • «Այս
դրականութեան նիւթը սեւեռուն ներ թա
ւի անց ո ւմ մըն է
արեւմտեան Սփիւռքի
մէջ ապրող Հայերու դոյութենա}կան ե ւ
միջավայրային պայմաններուն
եւ պա յման՚ադր ո ւած ո ւթի ւններ ո ւն մէջ...-. Գըրքին նպատակն է նաեւ հայերէն դիելու
ա ր արքին ո րակա յին
յա ռաջխ աղա ց ո ւմը
եւ հայերէն գրելու նորարար մեթո տներու զարգացումը : Գի աա ւոր ո ւթիւն ը արեւմտահ\այեր էն ը հարստ՛ացն՛ել է եւ անոր ներա՛րկել նոր ստեղծական ուժ մը :
Հատորին մէջ պար ո ւնա կո ւած դր ո ւթիւններր
յերէն ա ր ձակին ձեւա յէն (formai)
սահմանները կը հրեն, կը֊ հրձ շտկեն,
նոր էմա սաներ ազատագրելու.
{նոր էմաստներ, որոնք ալ֊ելէ պէտէ յարմա
րէ էն սփէւռքեան համածէ ր էն) եւ. հայկա
կան ն է ւ֊թեր ո ւ֊ն նկատմամբ նոր
մօտե.
ցումներ զարգացնելու համար». Հա յ են-

Գրեք
ՄԱՐԿ. Ն&ԱՆեԱՆ

թա կա յա կան ո ւթեան նկատմամբ այս նոր
մօտեցումներուն շնորհ իմ պիտի արագա
նա յ ս փ ի ւռքեան
բազմակի ենթ\ակա յին
ծնո ւնդ տուող շարժումը^ {էջ 4) î Պայքա
րին դրականութիւն մը ուրեմն*. Որոշ չա
վը ո վ' այո՛ : Սը կարդանք հոս ՝ որ արեւ,
մթտեան Սփիւռքը չէ գտած ա՛ռ այսօր
Ւ'Ր ւփղոմե ՝ կը շարունակէ ապրիլ ու ինք
զինք մտածել հին կաղապարներու
պա
հեստը օգտ՛ագործելով*,
Իայտ կը կաւ՚դանք Նաեւ որ չէ բաւեր գաղափարները
քննա դատել ՝ որպէ սղի
կա ղա պարներ ը
փոթուին՝ տեղի տան՝ նորին առջեւ զի
ջին • Նո ը ի մա ս տներ ա ղա տա գր ելու հա
մար ՝ հ արկաւո ր է «արձակին
ձեւային
սահմանները^ հրել՝
հրմշտել՝ խն գրա
կանացնել :
Ա ար աֆ ե անէն սկսեալ ըԱփիւռքի կարեւոր գրողներ ը ուրիշ բան
չեն ըրած՝
բանաստեղծական մարզին
մէջ առաւելաբար : fi այց ըրած են J,UJ'ճախ անկազմէն կերպ ձեւով՝ կէրաբկելով
դա ղա փարա բանո ւթեան դէմ ա շխա տա h4?Ir դրո *-թեն ական դե անին վրա J > առանց
մտածելու սակայն այդ աշխատանքը՝
այդ կիրառումը*, 1969-/^ ւ Գր • Պըլտեան
կարեւոր էջեր գրած էր այդ մասին՝ որոնք ոչթեչ կորսնցոլցած են իրենց այժմէութենէն այսօր՝ քսանը
չոՐս տարի
ետք ( 1 ) :
Ըսի որ ^էյթլեանէն առաջ արձակէն ՛ա
ւելի' բանաստեղծութեան մարզին մէջ է
որ սահմաններու զանցումը փորձուած է :
Զէ յթէեան խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ
նաեւ այդ զա՛տորոշումը*. Ահա՛ւա՛սիկ թչ
կր կարդանք այս մասին Յառաջաբանին
մէջ» «Նոր Գրական՛ութիւնը դրա կան սե
ռերու խառնուրդէ ի հարցի առընչո ւթեամբ
չափազանց փորձառական է ՝
կը հաւա
տայ խառնուրդին^ {էջ 14) : Այդ իմաս
տով^ հատորը կարե լի՚ո ւթի ւնն եր ո ւ
աձPnjliԲ. Հը պ^ր^^ե^կէ ՈԼ- k‘l ներ
կայացնէ *, Երբեմն' զուտ արձակ ՝ օրի
նակ' ՂԲքթե Ղ՚ԼՈսթւԼ դետեղուած « Հոդէառ^ վերնադրուած կտորը ՝
իր
երկու
ղուդահեռ ու անջա՛տ ս իւնամլներ ո վ*. Եր
բեմն' անխառն բանաստեղծութիւն ՝ ինչ
պէս «Աեց fiաղաք>yին պարադային ՝ թէեւ
այս մէկը կը ներկայանայ իբրեւ
կարճ

արձակներու Հ_արք Ը • Հասկնալի է որ
այդ տեսա կի տարբեր ո ւթի ւններ դադրին
հոս ի զօրու ըլլալէ : «Աեg քազաք^ի^ է.
ջերը

տպուած էին {կարծեմ'
1986-/»i/)
խմբա դիր ին
ներ ա ծական
տողերով՝ չարամիտ ոդիո վ դր ո ւած *, է] որ
քին մ էջ
դա՛սական ոճով ներկա յացող
գործ մըն էր «1Լեց 'fiաղաքար բայց կեն
սախայտ՝ դրելով բ/լա / ո՛ ւ ճիգ մը ցու
ցադրող՝ դր ելուն մէջ
փրկութիւն մը
փնտռող ՝ դրեթէ անս պա ս ելվւ բան մը մեր

Բագինդ

^ամ գրողներուն մօտ։ Սյդ գործին մէջէն
է որ հա ւնած 47' ատ՚ենօք Հրաղդան Զէյ/ձլեանէն դրէչը - Կտոր մբ կ՚առնեմ ((l'init'iuu.
կոս» բամէնէն {էջ 44) •

Դամասկոս հարուածեց զիս հնա.
ւուրց թարշամած տախտակներով
մուշարրապիէներոլ (փւեւլկելւով ծած.
կոլած պատշգամրներ) կրկնակի կը.
րիտներով. մոլշարրապիէներ' ընդ
լայնող տեսողութեան թաղանթը
երր ներսէն դուրս դիտես , ընդլայ,
նող տեսողութիւնը յաւելեալ ծալա.
լոլ[ մը եւ արգիլող տեսողութիւնյւ
(արգիլող թափանցկութիւն ւ )
ՀեյլՈւն, մզկիթի
պատէն անդին
մամլուք մինարէն|եր , րււնկած Օ֊ա.
մասկոսի տօթէն : Այս ծաւալին մէջ
երկվայրկեան մը չգտայ րացոլիլ մը
դէպի վեր, այլ, հոն, երկինքը պար.
զապէս ըլլար հովանի մակերես մը'
տուն մը կես նք իս եւ քու կեանքիդ:
Արձակէն եւ. ղուտ բանա ս տե գծա կանէն
մէջե, կ,, յամենան շատ մլ ո ւր ե շ կտոր
ներ ՝ ոմանք
շեշտ՛ակի «փորձառական'^
բնո յթ ո ւն եց ո ղ ( կը թո յ լա տրե մ ես ինծի
տյդ բառին ղոբծած ո ւթի ւնը հոս՝ քանի
որ հանգանակը չի մերժեր փորձառա՛կա
նը* պէտք է սակայն խոստովան իլ
ո.ր
ջլատեցնող բան մը ունի տյդ որ՛ակումը) :
Օրէնա կ' Զէյթլնանէ ամենա վել>ջին դ ո րծերէն մէկը
( ժամանակագրոյ կան
կար
գով) կը ներկայանայ երեք վերնւադիրով
միաժամանակ
{«Գէշ տեղեր ՝
էշխում
կրակ՝ Ուորչն'^) իբրեւ եռա սիւնակ ար
տադրութիւն մը՝ որուն կ՚աւելնայ /Հ,/7“
րորդ սիւնակ մըն տլ՝ «լո ւս անց քա յին ղըրաբեկորներ^ու սէլ՜նտկբ {էջ 26), ո րոնց
մաս ին հ եղինամլը կ՚ըսէ թէ « անիմա ս տ^>
են {չակերտները
իրմէ՛) ,
աւելցնելով
փակագծի մէջ՝ «իմա' իմա ս տա ւոր ե յ ի» :
Հոա դեռ' երեք գլխաւոր սիւն՛ակն՛երէն եըկուքո պատմողական
բնոյթ ունին՝ ու
ըևթեոնլի են շարունակաբար : Աւելց ո ւքներու սիւնակը միայն {ուրիշ թնչպէս կո
չել դրա բեկորներ ը) չի հպատակիր
ըն
թերցումի
քաղաքակիրթ
օր էնքներ ո ւե
(«. . ,րա՝ամէշ խաժ ու ժախ խ՚անփիլ խ՚աՀ֊ըրեիլ
ֆախ
ճեղոբա՚ծ ծեխանկ • • •» ,
{անդ)՝ տյլ ցոյց կու տայ կ՛'ենթադրեմ'
գրողի մը «խոհ՛անոցայինդ աշխատանքը ՝
la fabrique de l’écriture, կտմ գոնէ տյդպէ ս կը ձեւացնէ •
Պէտք է լխ դունիլ որ տյս <ձարհէմս։ւ,,ո j
էմտստէաւորելէ-» ղոյդէն կէրարկու-մչ կա.
մա յական՝ չըսելու համար գաղափարա
բանական երանդ մլ ունի իր մէջ*, Ամէե
ղրող իրաւունքն ունի իր դր ո ւթի ւններ ո ւն
թեւքսւգթռւթ֊իՆն-ը իր ուզածին պէս կատա
րելու ՝ տա լով ՛անոնg
ա դ իծը կամ ոչ ՝
հ բամg նե լով մէկ սիւնակ կամ բազմա,թիւ
ս իւնակներ ՝ կարդացողը հրաւիրէ լով ղըծա յին
կամ անցումա յին ընթեր g ո ւմ ի ՝
հնարելոյԼ {ինչո^ւ չէ) ոչ թէ պարզ զու
գահեռական կտ՚ոոյց մը ՝ ա յլ որեւէ ու
րիշ ձեւա ւոր ում ՝ ոլորապտոյտ՝
շրջանակա յին ՝
պտուտակէս ձեւ ՝
կո տո ր ա կուած կամ խճանկարային ՝ փայլարեկորներու ցուցադրում ։ իմա՛ստազուրկ շրջա
գիծ են երեւան հանել,
բազմաթիւ կարե
լի ո լթխւններ էն մէկն է միայն ։ Յեմա՚դլբու֊թէւն մըն է է մէջէ, այլոց-.
Ի՞նչ կը
բեմադրէ ; Անշուչտ դրոասծէն Լտէն' զ ը.
րութէւնը-.
Թէ չվախնայէ նորաբանութէւններէն ,
կ՚լսէէ' «զ ր ո ։ ած ո ւ թ է ։ն ր ։
Ա օթանա ս ունա կան թուա կանն-և ըո ւն այղ

(Շար-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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Մ Ի Տ'fi

Ըն ԴԱ ԴԱ Ջ Ո Ի Մ
Գուրսը
Ո Z արաբերէն ՝ ոչ ալ հրէական ձայհասփիւռթն
անդա դ ար
ինբըղինը
ականջիդ կարկտանող եբրայերէնն էր ան՝
այ՚1 բարբառը որ լսեր եմ թաղին մէջ՝
ստէպ ստէպ ? այն ՝փորԼո^Ը որ 'կը Ըա 3 ~
Ոէ-ի դպր ոց ին
դիմաց : Տունը'
երկու
սենեակ՝ խոհանոց մը՝
հաւնոցի չափ՝
բացուող բակին վբայ՝ ուր ծեր ձիթենի
ձ*ր կր զառամի . Գդխո ւե ճերմակ լաչակ
ձ*ը կր փաթթէ մայրը՝ թաղին բոլոր ծե
րուկներուն նման ՝ եւ օրն ի բույլ կը դրա.
դի
չորս տզոց ը առտնին
գործերու! .
^աչ ) լո ւաg ր ՝
արդուկ'
որ փո /" կ 'առ
նէ դրացիներէն՝ հիւսը ՝ յետոյ նորէն'
ճաշ ՝ լո ւացը ՝ բամբասանը •
իս կ տղա֊
ըը հնակարկատ ՝ կլայեկող վարպետ' որ
կը
փողոցկ փողոց >
այդ վաղեմի
արվեստին իբրեւ
վե ին մա ռանգ սրդները.դ,ո ւռ-դր ագիներուն հետ կր խօսին
հայերէն կամ արաբերէն »
սակայն տօն
օրերուն կ' երթան հ եռաւոր թա ղեր ո ւ եկեղեց ին երր . ան ոնg հարսներ ր կու դան ՈԼ.
բիշ սձեղերէ ՝ հարսանիքները կ'լյյան մե
՛ր ինն եր էն
տարբեր ոճով ոլ ծէսով ՝ կր.
նունըն երուն մեր ըահանան չէ մկրտողը,
անոնց մեռելր կը տարուի դագաղը բաց'
^այբն է ՝ չաւար տող
մահաքունէ
մր
ՀԿ՚ջ, մ աըր ո ւած , սրբուած ՝ ծա ղի կներոլ բարձի մր վրայ յալի տենո ւթի ւնը
վաստակածի դիրքով՝ թափօրին առջեւէն
ե ղե ր ամա՛յբեր որ աւարտող աշխարհ մր
կ ողբան ՝ իս՛կ ետին' տա պանը , որ կրող,
ներ պարելով կ'օրօրեն :
աշխարհ
են անոնը : թաղին մէջ կարծես դուրսն
են , Մենը անոնց տունը չենք մտներ՝ անոնը չեն իջներ մեր հ ան դէ սն եր ո ւն ՝ կզան
գիտանան թաղին թատր ոնն ու վէճերը ՝
հոլ՛ տարուան °ՐաՅոյՅ էխն գներ , Խոր.
հուրդ Մեծը
չերդոլիր անոնց սեմին,
Անոնց հայերէն ո
ունի անս ո վոր
դո յն
մը՝ սորվըուածի չորութիւնը՝ բայց գո ր^Ւ-րՒ
սահ ո ւն չէ զոըո ւթի ւնը յ քթ վ
են ՝ որ կը թուին այնըան մօտիկ :
Այն ատեն չէի դիտեր ո* ւրկէ կու դա-

լ 'ԷՐ ինըն ո ւթի ւնը ՝ ոչ ալ կըն այի գուշակել մեր բարբառը դոբծածս ղ
ուրիշ աՀդի մը գոյութիւնը, ա յնըան մեր
լեզուն կը թուէր միայն մե՛րը, զալի,
տխրութեան , ակումրի,
ճառի, հայրե
նասիրութեան ու ստահակութեան միջին
րար րառ մը, ուր իր դրում , Արարկիր,
Կ՛խ՛ ը թ։ , Սիս Ու Ստանա դրեր էին իրենց
կնիրևերր-, Տ “՚րիեր ո ւթի ւններր շենը րղ.
ԳաԸ > կ'ա՚եցնինը անոնցմէ : Տանիրէ տա.
եիր կանցնթն հայերէնի ու թրըախառն
գաւառարարբառի
ճիչերը եւ
այդպէս
ւ1 ենք ալ կը շյ՚ջինր թաղին բոլոր տանիր՜
ներէն , կ՚իջնենք
դէպի վարի յարկէր ր
տանող րաց ձգուաէ դււներէն . սանդուխ
ներ կան ,
մթին ■ու խոնաւ անցըեր որ
տուներուն անտեսանելի մասերը կը փո
րեն ՝ կը բաg ո լին բաղնիըփ վերին լուսա
մուտներուն է1_Ր՝այ^ կամ իրո հանոց ի պա
հեստներուն. ձեղուններէն կր կախուին
չորցուած սմբուկի ՝ պիպեռի կամ պամՒայէ՛ չաբեր y գետինը խ իմայի՝ տաքտե
ղի ՝ վարունգի թուր շիներ , &ետո յ' աւե
լի վարերը՝
կիները
իրենց մտերմու
թեան պա հ եր ո ւն յ Ամէն ինչ կը թուի
բու g ՝ փոխադարձ ու հաղորդակ՛ից ՝ թէ
եւ նման վար խո լմումի մը ընթա gըին սլ
նա 1լեկա լի եկած Մ ար ի ձան կը ճչ այ վ ա.
խէն, սպառնալով
չկտրտելդ» մեր
ոտբերը :
Այդ ո տնձգո ւթիւնն երէն
մէկուն առթիւ է՝ ՛որ կը Լսէի y օր մը՝ առաջին ան
դամ տանիըը փ ռո ւած սպիտակ սաւան
ներու ետին՝ անծանօթ
բարբառը՝ որ ՝
հրաչքի մը պէս որ մէկէն կր
դառնայ
սլա տճ ա ռա բան ո ւած իր ո ղո ւթի ւն ՝ եղաւ
յետոյ պատմութեան ասորերէնս, Ան ակընկալր թեիեւս ՝
ճերմակ սաւանն ու
ամրան տաըը կր բացատրեն գուցէ լզդա բնութիւնը տեսակ մր անորոշելի մի
ջոցի ,
ինչպէս երբ կը թափանց ես դա
տարկ
յարկարամնէ
մը ուր
ապրեր
ես տարիներով եւ ոլ, յաճախ կը յա յա
նուի եր ա ղներո ւդ մէջ տեսակ մը կո րիղա յին ՝ ան խլելի վա յրի մ ո պէս • ամ էն
ինչ բեղ կր յոլշէ , րռւյց ղուն կը թուիս
դուրսը կամ կը կարծես մտնել դուն ըոլ
մէջ օտսքր մարմնի մր պէս : էյ Օստկցո ւթիւ.
նը րնդհ ատուեցաւ յանկարծ, Տեսայ Հա
ճի Խ անումին կոն ծած ձեռըր ՝ իր կար
միր ոսկի ապարանջանով'
որ սաւանը
անդին
նետել կը փորձէր • hjnju տուի.

{'այց մնաց ականջիս անոր մտերմութե
նէն
ու ինընո ւթեն էն խլուած բաբբառին ձայնը : կար անիկա ուրեմն' կը խօս
ուԷր տա կաւփն ՝ այն ա տեն կեն դան ի ՝ utunր եր էնր :
Ի՞նչ է լեզու մը , որուն
վերջին խօ
սողները' Տիյարպէբիրի , Եդեսիոյ ,
Աիջադետբի գիւղերէն աքսորուած'
մինչեւ
Պէյրութ եւ աւելի հեռուևերը՝ անկարող
են զայն կրելու, թնչ է ան որ յանկարծ
կը Գ՚աԳՐՒ աշխար ի^ն ըլլալէ y երկիր ու
իրեր կոչելէ , բաշխելէ սէրեր Ո լ հ իացումներ՝ կը դաոնայ առտնին ել ա՛ յն
ըան մտերիմ' որ կը ղրկուի ն՛երքին տա
րածութենէն
ու շուն չէն ՝
լռո ւթեան
այն որակէն որ կը հեւայ ամէն
մտա
ծումի երկայնըին . ատեն մը կը շարունա՛լէ
ապրիլ մարդոց մէջ տեսակ մը
մեղսաւոր ար ենակց ո ւթե ամբ ՝ էը յա բոնա կեր պո ւի անոնց երազներուն մէջ՝ կ,»
խօսի կտոր-կտոր ՝ կր կակազէ ՝
կր վե
րած ուի բառի կամ նոր բարբառ մը դունաւո րող կշռո յթի y շե շտի ու դո յնի • յե
տո յ
կը մտնէ
մահաըունի մէջ, վեր
ջացող եւ այլեւս ինը՚զինը
չստեւլծող
լեզոլ մը՝ Որ եթէ լսեմ իսկ հիմա թեր եւս
երբեը չճանչնամ. երբեմն ՚կը թուի թէ ՝
տեղ մր մէջս կը խլրաայ ու կր պահպա
նեմ ղայն իր կորսուած յիշատակին ան
մոռանալի ել անթարգմանելի շեշտով,
Ջեմ իսկ պահպաներ ՝ որովհետեւ զուրկ
եմ անոր իմա ս տատարո ւմէն :
Հա ւանաբար ունիմ նա յուածըր անոնց
ոբոնը մեթրո յՒ 1սճողուած մայթին վռրայ մեր բարբառը կը լսեն մեր բերն էն
եւ կը զարմանան • դեռ կա՛ն ը եղեր :

ԹարդմաեոԼթինե
Պ ա տար ւբդ ու ծի ս ա կա տ ար ո ւթիւն մ՜ա
մանա կա կից
լեզուով'
թերեւս կարելի
են • չեմ
կրնար
ատիկա եր եւա կա լել ՝
թէել լա տին եկեղեg իներ ը տեղական բար
բառներ
կը կիրար կեն արդէն ամ էն ո լրեը • վարմ՜ութեա^ն խնդիր ՝ թէ ն որ ին
հանդէպ
ընդդիմութիւնն՝
կամ ա լ Hսի ու սուրբ բաներ ո լ անվաւեր
միաց ո* լմ : խորհուրդը ունի թեր եւս հոգե
բանական հող՝
արդեօք ը սակայն մի
այն հոգեբանական էա՛կներ ենը ՝ ^րբ
դի տենը որ խորհուրդը կար հ ո դեբանո ւթենէն առաջ, կք ր կարծենը յաճախ՝ որ
ծէսին մէջ ի դործ դրուած լեզուն չի մաս
նակցիր ար ար ո ղո ւթեան ՝
ինչպէս դո յն
ու բոյր ու խունկ՝ ոսկի ու ձայն ու կըշռո յթ կ' առա ջն որ դեն սրբա ղան
շարմ՜ումբ դէպի զոհագործում յ է սը կը կրկնէ ՝
կ^ըսէ վեր ս տին ո չ յիշատակր առաջին
զոհագործման՝
ա յ լ անյիշելին որ կա յ
մ՜ ամանա՝կներէն առաջ եւ որուն կր յուսանը
հասնիլ
մ՜ամանակներ էն
'վ^՚Րւ'
ք՝առը ձայն՝ իմաստ՝ պատկեր՝
շարա
հիւս ո ւթի ւնը
յօդ ու կապ՝ հասկնա լի
ութիւնը' ո է 1՛*^ է՜
կ՛'աւելցնեն ՝ ըա նի որ
արարըին իմաստը սահմանս ւած ենը գիտ
նալ , Մ էսին մէջ լեզուն արարը է ՝ ինչպէս
մարմինը
շար մ՜ ում . Անհասկնալի գրա
բար մը՝ յունարէն մը՝ ասորերէն մբ այղ
շարմ՜ումն են՝ >ուր խորհուրդս ՝ հեռաւորուած , կր մնայ ,
@Ր Ը ’ յունական դիւղի մը մէջ՝ կիրակմուտըի արարողութեան ՝ PhÔS hylarioil֊/> l*nJu Զուարթի յունարէն եղանակը
ղի՛ս տարաւ երկնաւ եկեղեցին ՝ ուր երկու
տղաը եւ ըահանան ՝
գր՛եթէ բո լո ր ո վին
դատարկ սրահին մէջ կը կատար էին
արարողութիւնը, փոխ՝ կցուրդ ՝
մեղե
դի կ} երդուէ ին այդ մանուկ
անփորձ
ու թարմ ձայներ էն՝ մինչ ըահանային
թալ
սաղմոսաձայնր'
պատկերակալի
միմն ած շըեղանըին ետեւէն' կը վարէր
մ՛արդկային յողնած ու պարտասած ու
հոդերով բեռնաւոր հո դին դէպի Կիր ա >ւՒՒ ո լ ծննդեան
առաջին հանգիստը :
Լո յ սի y գո յնի յո ւշիկ փախչողդ տօն մր
չկար ՝ գրեթէ նա խնական այդ կառո յց ին
մէջ. միայն ծէսին հ անդի ս ա ւո ր ո ւմր' որ
ո՛ չ բացարձակ ՝ ոչ ալ րո լո ր ո վին առօրեայ ու սովորական պահի
մ ո մ՛էջ կբ
կերպարանաւոբուէր ինծի համար
ան.
հասկնալի բիւղանդական յունարէնով մր,
Ար պատկերացնէիր արդեօը վեցօրեայ արար չո ւթ ի ւն մր ՝ որ տիեզերըի հ եռունե
բուն մէջ րնդարձա կ այլափոխման մը եւ
աճման մր օրէնըով՝ լոյսի՝ նիւթի՝ հողհ տեր եւի ՝ թ ռչո ւններո ւ ՝ դե ռո ւննե ր ո ւն

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

գնացը մը կը պարածածանէր եւ իր աւար տը կը դանէր < ոս ՝ իմ ա՝կանջիս : Ա-

Խես ի հօրէ , այնքա՜ն հ՚եռուներէն „ր
կը թուէր աներեւա՛կայելի ու աներեւոյթ

րարողութեան ծայրագոյն
ոճաւորում
կանոնաւոր ՝ անյեղլի ՝ անշեղ րնթացըր^
\ար քք՜ումն երուն պարզ
ու
տիրապետ,
ուած՝ որովհետեւ անդադար կրկնուած
կարգը հասկնալի էին իրենը իրենց մէջ ՝
առանց բառի
եւ նախադասութեան իմացումին, Մանուկ' երբոր Աւադ չաՐ՜
թու ար արո րլո ւթի ւնն՚եր ո ւն
կանոններր
կ' երդէ ինը ՝
^րբ ^Պարգեւատուն
ամենեց ուն՚^ը կր փառաւորուէր
համօրէն ՝
եւ սեւ վարադոյրին ետեւէն ծանօթ ձայն
մր՝ երդէն՝
պահէն՝ խռովըէն
այլա
փոխուած՝ այլացած պէտը էր
կը
տարածէ ր խաւարմամբ
անդայտացած
միջոց ը ՝ կ' ողբար
տիեղերական էա g ո վ
կորուստ մը՝
կր հ՚ասէլնայի րառեՐ&' ահաւորաւ։ ըան չ ու անիմանալի խոր
հուրդը թելադրող շար ա կանն եր էն ՝ թա
նին մի
բնութեամբ
մարմնաւորութե
նէն'
անոր մինչեւ
դմոխը
մուտըէն՝
բայց գետէ ի այգ արիւնոտ եւ անմո ռա հա
լի եւ մարդկային
Մեր սէեղր ՝
ուր ենը ՝ նո յնի ս կ երբ կ' ան դի տան անը ,

նախքան
բխման
դաոնալը երփնաճա.
ճան չ ու բաղմ աեալ վա րա ղոյր ։
անոր

Գրեց'

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

իա կան ը անսովորն է մերթ եւ մերթ սո
վորականին հիմունըը՝
որ կր մոռեանը՝
թերեւս
որպէ սգի ապրինը միմիայն ու
ղերծինը անոր կր ա կն եր էն ՝
Տարիներ վփՐւ ՐՐ ^.Ր
Րա.1ր1
շարականները՝ խհթերg ո լածներն ու փո
խասաց ո ւթիւնները ՝ կր թուի ՝ որ եր կնայ[՚ն ու տի ե զեըա կտն ծէսս ո' լ միայն կր
պակս ի ՝ ա յլե լ
մա՛ ն ա ւան դ խորհ ո ւր դր
^.Ր վ^Ր^Ւ հ ա un ղո ւթեն է ս ՝ որըան ջանամ
տարրալուծել՝ յօդաւորել եւ ըմբռնել լե
զուն յ որ կր դառնա յ անբովանդակ ու աւելորդ : Jfl ո րհ ո ւրդ ր անհասկնալի լեզու
ին մէջ չէ՝ հ արկաւ ՝ ոչ ալ հ՛աս կխա լիին
որ զայն իբրեւ թ\է կը դար ձնէ աւելի մե
ղում օտ , Ն ս ււիր ականաց ո ւած
կարգա
ւորուած ՝ մեղմէ առյաւէտ անջատուած ՝
չխօսուող ել ուրե՛մն' լեզու ր\յլալէ դադրած բարբառ մը իր սրբացմամբ իսկ կ՚ը
սէ առեղծո ւածը, թարգմանուած'
ծէսև,լ։ ը կ,ւ յօր1ւն՚են մար դ կսւքթև պատրաՆք
մը որ խորհուրդը կր գնէ
մևր լորամսւ.
դրութեան տակ , անմթ ջապէս որ լեղուի
պատնէշը իյնայ, կամ կարև-ենը' ինկաւ-,
Կ ո ւո ը է պատրանքը որ էական ու անհը֊
րամեչտ հեռաւորութիւն
մը
կը ջնջէ:
^•մոլարաւ .կ՛՛ուզեմ երեւա՛կայ՛ել,
թէեւ
պէտք է երեւակայեմ
ել արդէն "՛[՛[՛ Լ
բան չեմ կրնար րնել ըան եր ե ւա կա յել
խորհուրդը՝ որ կը թուի երբեմն ա յն
յ' յնըան
ըան մ ա տ չելի եւ
երբւեմն
գաղտնօբէն ներհիւսուած՝ մտածման շ[՝րջերեսին,
Մն որ չի յուսար անյուսալին եւ ան
սպասելին չի սպասեր ՝ կրնա՛*յ բացուիլ
դինը ողողող ու այլացնող թարդմ անո ւթեան ,

Հուրերու, վերադարձը
Ա' ո լզէի տեսնել :
Տարտամ ու խորունկ կարկաչ մրն էր
ան մեր ըա յլեր ո ւն հետ՝ հեռուէն ՝ բայց
մօտիկ ո լ տեւական թրթռացող խոխ riչում մը . մեր անցյչին ադմո ւ կէն կ'րնդ.
հ ա տո լէ ր ՝
կը տիր էր անոր ինչպէ ս որ
կ'իչխէր դիմացի ապառամուող բլուրին,
աշունը բռնկեցուցեր էր իր կարմիր ՝ ն՝արընջադոյն՝ գեղին դո լներ ով պտերներ h
ու լեռնային թուփերը՝ որոնց մէջ երկի
րը կ>; դնէր իր կա պո յտը ՝ եւ այն չա լի
զը որ ակռվուկներու
ա լո ճին երո լ բո
վերէն կր տանէր մեզ դէպի թափանցող ՝
գր աւո ղ ՝
ին^թւացող մեծ
չառա չիլեր :
Հյ րջադար ձին' երբ կը սպա ս էի
գ՛եղջ ո ւկ
աղբիւրի մը յամառօրէն ղլ1լ.լսւն
ցայտ
քին ՝ ջուրի ա յն մանրիկ ելըին ո ր օր
մը գա g եր էինք ողջունելոլ վանձասար /ւ
համբ ուն
վ՛բա յ ՝
հոն ՝ շա ւի ղի նեղու
թեան մէջ կա՛ր յանկարծ
սպիտ՛ակու
թիւն մը սրընթաց ու զով.
փրփուրի՝
բիւրեղի
փշուրներու
օդառկախ դիմեցում մը ուր g եր ե կո ւան ԼոյսԸ
ԳԸԱ1~
ւէր ՝ կր մաղուէր ՝ տնօոր ո ւթեն էն կր դաո
նար չօ չա փ եքի , եւ ա լելի անդին ՝
ուր
անդին չկտր ՝ մայթը մը՝ բխում մը կար-

վերաեուիլը ջոլր[՛ ։
Արդարեւ' ջուր մը չէր , որ կը վիմէը
ճառագայթի եւ անկման մէջ կայուն զ„.
րոլթեամբ,
այլ ընծայութիւն մլն էր
սիրտն ի վար , քերթուած մը , . ոչ,
քերթուաե մը, չա տ դիւրին պիտի ըլլար
տեսարանին
այլափոխումը պատկերին
մէ9 մեր տչըին .
արադ պահն էր երբ
աշխարհը կր յայ տն ա կե ր պո Կի իբրեւ ն չան
ու կոչ ու սպասում բա g ա դո չման ՝ մինչ
կորսուած են բառերը՝
ջուրը կը կեբ_
տուի եւ կը կայկսրյի իբրեւ բայբայում :
Շաւիղի ծայրագոյն կէտին՝ վարը՝ մենը
էինբ՝ բանի մբ մարդ՝ կ' ընղուն է ինը այս
վազըը՝ այս ոստ՛ումը բեկումը մէկէն՝
այս վէմըը՝ ապառամի հեռաւոր
կտրրւածըէն
մեր ոտիերուն տակ ճղմը.
ւած խիճերն ու ցեխը. ափ մր աղտոտ
ջուր' վրան' մեր սասանող ստ՛ուերները •
Շ առա չին մէջ մունջ է ինը՝ կարծես ըր
լայինը տիեզերական մրմունջի մը կեղ.
բոնին՝ մեղմէ դուրս՝
մեղ տ՛արագրող
իր ձայնին մէջ՝ \իր զուտ մայթըի մբ ա.
պաձա յնո ւթեան , Մապր էինը կոր հնչումի՝ թրթռացման ու կշռո յթի միջոցը ան'
մեր շուրջն էր y
մինչ խոր տ՚ուբոր տ գե
տինը
կր թուէր ճողփացող՝
երերող
լաստ' որ կիրնթանար ՝ կր ղարնո լէ ր ալի.
ըի ՝ կր յա ւերմանար հեղեղէն ,
թերեւս
էինք սկսող՝ արարուող եւ դեռ իմաստէն
ասդին ա րձակո ւո ղ կայութեան մը դլխսւպտո յտ են , Անյատակ ու ա նկիր անդո լն
դէ մը երկիրը կ'երկվի ո լէր կոր այնտեղ ,
հ ա ս տա տա ղերծ , Աարելի էր ամփոփել ձե
ւեր լ ւ այս կերտումին՝
սակայն անոր ղօ.
ր ո ւթիւնը կ> մնար մերմ ուած .
լա յա
նա եր սլումր կալ, միա՛յն որպէ սղի աւելի
խոր հ ր դա ւոր ապէ ս
ըօղարկոլէր ՝ յայտ
նա կերպս ւմը ըօղա կերպում մըն էր նոյն
ատեն :
թերեւս շատ մտերիմ ել նոյն ատեն
րաց արձակ օրէն
արտաըին
եզեէութիւն
մըն էր որ
աչըը չէր կրնար հեռանալ՝
եւ չէր յա$չովեր ալ պարփակել իր մէջ,
շան ակո ւթի ւնն է տեսողութեան սահմա.
նր ՝ Ոբ կը դնենը ՝ որպէսզի մեր սկզբնա
կան ու .անսդիւա
ապշանըբ ՝
սրբացան
ահն ու տարփանքը որ կը կոչուի պակու
ցում ՝ հերըենը՝ եւ մեղ ամէն կողմէն գըրաւող՝ յորդեցնող արարման մէջ գըտնենը խարիսխ ու կեցութեան ապաս
տան ,
Մէկը՝ կայինը՝ ո^վ՝ մեզմէ մէկը խօ
սեցաւ ա յնըան բարձրերէն եկող չնորհբի
մասին ՝ մկրտութեան' որ մեզ ըար էն հա
ներ էր մինչեւ ջոլրին
մէջ թ՛եւածող՝
փսփսացող հոգիի մը այցելութիւնը, ՄիԼ՝
սր կ>1 հաշուէր փ լչո ղ հեղուկին խորա
նարդները մէ՛կ երկվայրկեանի մէջ՝ ելեկտ՚լրական ցանցեր կը նետէր ու կ՚ոռոգէր
դաշտերն ու հ՛ան դեր ը այս անջրդի հո
ղին : Ոլրէչ մը էստեղ մի լաւ ճաշարան
կը սարըէր ՝
հէնց էստեղ փրփուրներու
իրոնա ւո ւթե ան մօտիկ ՝ եւ մարդիկ կը
դան՝ կ^ ապրեն էլի,
Մէ՛կը դեգերեցաւ՝
շեղեցաւ յանկարծ՝ շրթունըհերր խած
նելէն՝ գէւդէ հոսուն՝ յարատեւօրէն հո
սուն աղբերակը ՛կնոջ վայելըին --այրերուե տեւա կան յաճախանըն
ու երազը
նոյն ատեն—՝ իսկ բոլորէն մարդկայինը
բանա ս տե ղծը հոս գտաւ յորդահո սան ՝
անս պառ աղբիւրը իր բա զդա տ՝ո ւթի ւններուն , Ըայց խռովըին մէջ ուր էէնբ^ ԸԱտոյդ անձկութիւն մը կար ՝ յարատեւ՝
խաոն եւ անորոշելի վախ մը' ո՛չ բնու
թեան վեհութենէն ՝ ինչպէս կՀրս է ր բանա ստեղծը՝ ա յլ տիեզերըի այս նեղ ան
կիւնին լ[բ-ա՚յ ԸԼԼա էէն ՝ փ՚ակո լզի էն՝ հոս
վայր մը ստեղծելու փ ո ր ձո ւթեն էն : Պէտբ
Էր ա գա տա գրէ ինը
ան ս տ ո յգը ՝ ձեւա՚ւորէինը զայն նորէն. Հեշտ էր ըսել ոը
(եայռի յաւերմ՜օրէն բաց աչըին վըայ՝^ո1՜՜
րերը արցունը է ին երկար ՝ անընդհատ ՝
/,սկ եթէ ընդհ ատո ւէին, մ՛էկէն կը դառնար ամրո զ^ա կան
լռո ւթի ւն .
այս պէկարելի էր մտածել՝ պատկերել՝ բերեք
ամէն ինչ իմաստի չափին,
Ջեմ պատմեր վերա՛դարձը՝ որ տ՛եղի
չունեցաւ. հոս է ,
Աը ձգեմ որ ջբվէմք1
դառնայ էնբղինը • Ավուղեմ պահել այս
պահը խուսափուկ ո՛ չ անմրռտg այլ իը“
րեւ դէմէ Ս եկող ու բարձրադիր տեղա
տուութիւն որուն
վայրն էի եւ ընղունար անը , Այն որ ջուր ՛ու կրակ' կու դաJ y
է'աշխարհ ուի ՝
կը սպասէ ՝ սկզբնական
վայրենութեան մը նման որ մեր ձեռքե
րը կը մ՜խտեն մ՚արդկային կայըերու կա
ռո ւց մամբ . բա jg անիկա յար ա տե ւօր էն կք՛
դիմադրէ մեզի ՝ կոլ տայ իր շքեղութիւնը
մթին ՝ այնքա՛ն մթին իր սպառի չ պա յծա~
ռութեամբ՝ որ բիրերս ցաւին՝ երբ աչ
քերս կը փակեմ ,
□
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MOL GREGOIRE, religieux prêtre...
A l’aube du 2ème millénaire de notre
ère, un poète de génie qui, de son vivant,
était déjà considéré comme un saint, a
écrit un livre. Un livre où l’on sent
le
souffle ardent des Prophètes de la Bible,
]es cris de détresse ou de jubilation des
Psaumes et la poésie bondissante du Can
tique des Cantiques.
Mais Grégoire de Narek ne connaît pas
le désespoir de Job car il sait qu’il est
sauvé, que Dieu l’aime et qu’il ressuscite
ra à la fin des Temps. Une joyeuse espé
rance le soutient dans sa vie de chrétien
semée d’embûches. Même s’il vit les tour
ments de l’homme qui, face à Dieu, se
sent écrasé par sa finitude pécheresse, il
ne se décourage pas, il persévère dans un
cheminement de foi, plein d’humilité et
de contrition, vers un but qu’il pressent,
certes, mais dont il n’est, peut-être pas,
pleinement conscient au départ.
Le livre que Grégoire a écrit en son cou
vent de Narek situé au sud du lac de Van,
et qui fut achevé en l’an 1002, est le pre
mier grand ouvrage de la littérature armé
nienne;
il comporte
95 chapitres et
compte 500 à 600 pages selon les éditions.
Il est intitulé : Մատեան Ողբերզութեան.
Dans le 9ème chapitre, Grégoire énonce
son intention
d’écrire un
«Livre
de
Prières et de Lamentations», c’est pour
quoi on lui donne aussi le titre de «Livre
de Chants de Lamentations».
La traduction française complète
qui
en a été faite par le Père I. Kéchichian,
s. j., et éditée en 1961 dans la collection
«Source Chrétiennes», Cerf, Paris, porte
le titre : «Le Livre de Prières».
Dans
l’étude
très approfondie que
K. Beledian en fait dans son essai :
^քրիդոր ՛Լար ե կաy ի լեղոլի սահմաններուն
մէջ» (Grigor Naregatsi dans les limites du
langage), Venise-St Lazare 1985, l’auteur
écrit : «L’analyse des modalités de l’écri
ture et des faits textuels dégagent
ainsi
une conception fondamentalement
tragi
que du monde, de l’existence et du lan
gage. Cette conception forme le soubas
sement du Matean Oghbergout’ean,
que
l’on peut désormais traduire par
”Le
Livre Tragique”».
Nous garderons le titre : «Le Livre de
Prières» puisque le livre, en France, est
surtout lu et connu dans la traduction du
Père Kéchichian; les citations de cet ar
ticle proviennent de cette traduction qui.
hélas, ne peut rendre la richesse du texte
arménien.
G. de Narek écrit dans le silence et la
solitude d’une cellule de moine; là, il
scrute l’infini avec acharnement et dans
la souffrance : «et moi qui sème mes pa
roles en pleurant» (2,2).
Car comment oser parler à Dieu ? Dire
Dieu ?
Narek accumule les mots. En vain, le
vocable humain est limité, les lettres qui
le composent sont incapables de donner
a lire Dieu —Dieu qui, d’ailleurs ne peut
être dit, ne peut être écrit—. Il accumule
les images, les pensées, les concepts qui
°nt cours dans le champ culture du chris
tianisme de l’époque. C’est pourquoi le
'ocabulaire, les images

dont il se sert,

proviennent en grande partie de l’Ancien
Testament.
L ensemble de l’Ancien Testament a été
Pensé, écrit en hébreu. Dieu a choisi son
peuple dans le monde sémitique.
Tous
•es Apôtres sont des Juifs.
Le christia
nisme se situe dans le droit fil de la pensee sémitique qui véhiculait depuis des
siècles la Parole de Dieu. Il s’est aussi
propagé dans un climat héllenistique, en
angue grecque, le Nouveau
Testament
a été écrit en grec. La foi chrétienne s’est
servie de deux courants de pensée qui reletent deux mondes.
Dans la religion de ces deux mondes
(nebraïqUe et grec) comme dans beaucoup
autres religions, les fidèles pratiquaient,
e?. Pri°rité, des rites nommés sacrifices,
a m de montrer leur déférence vis à vis
e la divinité
et s’attirer
sa bienveil
lance (1).
U n est pas facile, à notre époque, de
saisir la pensée qui présidait à ces prahques.

Si 1 on part d’une définition simple, on
peut dire que le sacrifice est toute
frande animale ou végétale, qui est

of
dé

truite, en tout ou en partie, sur l’autel,
en hommage à la divinité.
Dans une pensée plus élaborée, le sacri
fice est un rite où l’on se sépare d’une
réalité à laquelle on tient: quelque chose,
un animal, soi-même, pour exprimer la
différence entre Dieu et l’homme, étant
entendu que la différence permet la com
munion, car le sacrifice dit la recherche
d’une communion, d’une union à Dieu.

Il y a trois types de sacrifices :
1° — L’holocauste est la forme la plus
ancienne, c’est le sacrifice total: la vic
time, un mâle sans défaut du gros ou petit
bétail, est brûlée entièrement sur l’au
tel.
2° — Le sacrifice de communion dont
le rituel est décrit aux chapitres 3 et 7
du Lévitique (Lv) (3ème livre de l’A.T.):
la victime, animal mâle ou femelle, of
ferte à Dieu, est partagée entre
Dieu,
le prêtre et l’offrant. Une partie est brû
lée sur l’autel pour Dieu,
ce sont
la
graisse et le sang qui appartiennent à
Yahvé seul :
«Toute la graisse appartient à Yahvé...
Vous ne mangerez ni graisse, ni sang»
(Lv 3, 46-17 et 7, 23-30). La poitrine et
la cuisse droite reviennent
aux prêtres.
L’offrant reçoit le reste des chairs qu’il
mange avec sa famille.
Les rituels distinguent plusieurs sortes
de sacrifices de communion : le sacrifice
de louange offert à l’occasion d’une solemnité, le sacrifice spontané offert par
dévotion, le sacrifice votif auquel l’of
frant s’est obligé par un vœu et le sacri
fice de consécration (2).
3° — Le sacrifice pour le péché.
Toute la graisse est brûlée sur l’autel.
Le sang de la victime est projeté sur le
voile
du Temple et sur
les assistants
(Lv 4, 1-5, 13; 6, 7-23). Le sang joue un
rôle de premier plan dans le rituel des
sacrifices et des alliances car il était consi
déré comme le siège du principe vital,
d’où sa valeur expiatoire.
D’autres rites accompagnent ces
sacri
fices : des offrandes végétales, des pains
d’oblation, les offrandes d’encens (3).

Le langage sacrificiel
La foi chrétienne qui, ainsi que nous
l’avons écrit précédemment,est née dans
le monde hébraïque de l’A.T., a hérité
de ses concepts, de son langage religieux.
C’est ainsi qu’elle a dû utiliser un langage
sacrificiel, Jésus, lui-même, l’a fait, les
apôtres, St Paul les Pères de l’Eglise l’ont
fait (4).
Narek le fait dès les premiers
«Livre

de

mots du

Prières» :

La voix de mes soupirs
le gémissement de mon cœur,
le cri de mes lamentations,
vers Toi je les élève en offrande,
ô Toi qui vois les secrets.
Je Te présente le sacrifice des désirs
brûlants
de mon esprit agité,
et le plaçant sur le feu de mon âme
désolée et ardente,
par l’encensoir de ma volonté
je Te l’envoie.
Mais regarde-le, accepte-le en odeur
de suavité,
ô Compatissant,
plus que le sacrifice d holocauste,
offert dans une fumée épaisse,
Reçois la composition de mes brefs discours
comme agréable,
et non comme digne de colère.

ԱՐՈՒԵՍՏ*
qu’elle brûle en holocauste
par la vertu de la graisse
dont je suis engraissé (1,1).

Զա՜յր հառաչանաց հեծութեան ոզբոց
սրտից աղաց ակի
■Fbq վերընծայեմ, տեսողդ գաղտնեաց,
Ել մատուցեալ եղեալ ի հուր
թախծութեան անձին տոչորման
Զպտուղ ըղձիդ նենճերոյ սասանեալ
մտացս'
էուրվաոաւ կամացս առաքել աո քեզ :
Այլ հոտոտեսցի'ս, հայեսցի'ս , գթած,
՚|’-ան ի պատարագն բոլորապտուղ ,
Աատոլցեսւլ ծխոյ ն րարդութ-եան :
Ընկավ զսակալամսնեայ յարգուածս
թանից’
Քեզ ի հաճութիւն եւ մի' ի բարկութիւն :
Ելցէ' ի խորոց աստի զգայութեանց
խորհրդակիր սենեկիս՝
Վաևլվաղակի ժամանել աո քեզ՝
Կամաւորական նուէր բանական զոհիս,
Ողջակիզիալ զաւրութեամբ ճարպոյ ,
Որ յիսն է պարարտութիւն (5) :
Toutefois la victime dont il est ques
tion ici quand Narek évoque un sacrifice
d’holocauste dont la graisse brûle dans
une fumée épaisse —la victime immolée
dont il parle tout au long du «Livre de
Prières— n’est ni un taureau, ni un mou
ton comme dans les rites de l’A.T.
La victime,
c’est Grégoire lui-même
offert en sacrifice expiatoire afin d’apai
ser la colère de Deu et suspendre le châti
ment : c’est le sacrifice pour le péché.
Le péché de l’homme qui est une trans
gression de la loi divine est une offense
faite à Dieu et elle demande réparation.
Le pardon de Dieu est
obtenu par la
contrition du cœur,
mais il est normal
que ce sentiment intérieur s’exprime et
soit rendu efficace par des rites de péni-
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tence : le sacrifice pour le péché dans
l’A.T., le sacrement de réconciliation dans
la Nouvelle Alliance.
Narek est effrayé par l’étendue et la
noirceur de ses péchés, et exprime cet
effroi en des images éloquentes,
poéti
ques, quelque peu hyperboliques !
Si, en effet, le contenu d’une mer
je le changeais en encre,
et si je recouvrais de papier
toute l’étendue de champs immenses,
et si je taillais en plumes
les roseaux de mille cannaies touffues,
je ne pourrais pas encore consigner
par écrit
même une faible partie de mes iniquités
accumulées !
Bien plus, si pour évaluer mes péchés
à leur juste poids
je mettais sur le plateau de la balance
les Cèdres du Liban liés en un faisceau
unique,
ou bien le Mont Ararat
dans toute sa hauteur,
ils seraient impuissants à maintenir
l’équilibre ! (9,1)

Զի եթէ զլիճ մի ծովուց ի յորակութիւն
Աեղոյ յհզյհզհղից,
Եւ զդաշտս ասպարիսաւք բազմաւք
սահմանեալ'
Ե տարածումն լայնութեան քարտենի
չափեցից,
Եւ գպուրակս յոգունց անտառաց շամբից
եղեգանց
Ի հատուածս գոյութեան գրչաց
կազմեցից,
Եւ ո՛չ զթիւ մի ի թարդելոցն
անաւրէնութեանց
Զաւրեցից ընդ գթով սահմանի գրաւելՆա զի թէ զմայրս էիբանանոլ ի մի լուծ
կշռոց զալդեցից ,
Եւ կամ զլեառն Արարաաեան
Ե կէտ ամբարձման նժարի միոյ
Արդարութեան միջնորդ կացոլցից,
Ո՜չ հաւասարէ այնր հարթութեան
համազուգակցել :
Narek ne se complaît pas dans
une
autoflagellation, il parle au nom de tout
chrétien.

Des profondeurs de ma chambre secrète,
qui recèle pensées et sentiments,
que sorte et monte aussitôt vers Toi
mon oblation volontaire, moi qui suis
une victime pensante :

Des sacrifices spirituels
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cheminement spirituel. Le rite périmé de
l’A.T. est, pour lui, la métaphore de ce
qui se déroule en tout chrétien, l’obéis
sance et l’humilité,
la confiance et le
renoncement. Les sacrifices qu’il évoque,
ne sont plus des rites; ce sont des atti
tudes spirituelles.
En effet, le temps des sacrifices d’ani
maux est révolu. Le Christ est allé jus
qu’au don de sa vie pour que
s’accom
plisse entre Dieu et l’humanité une com
munion véritable. Ce n’est plus un, agneau
de substitution qui meurt pour réaliser
un rite salutaire. Le sang versé par Jésus
mourant sur la croix est celui
d’un
homme et cet homme est Dieu. Ce sacri
fice est unique, il est immense car fondé
sur l’amour, c’est le sacrifice parfait, il
remplace tous les autres sacrifices, il dé
passe ceux du passé, il rend inutile que
l’on en fasse d’autres à l’avenir. Par son
propre sang, Jésus a obtenu notre libéra
tion définitive.
Est-ce à dire que le croyant est sauvé
définitivement et sans effort de sa part ?
Il lui est demandé, à son tour, de suivre
l’exemple de son Seigneur,
non pas en
mourant sur la croix (certains l’ont fait),
mais en faisant à Dieu l’offrande de son
existence : «sa personne et sa vie en sacri
fice saint, c’est là pour lui l’adoration véri
table» écrit St Paul dans
l’Epître aux
Romains (12,1). C’est un «sacrifice» fait
librement, volontairement,
par
amour
pour Dieu.
C’est dans cet esprit que Narek offre
à Dieu une vie de prière. La prière est
don de soi, car, alors, on offre à Dieu
son temps, sa volonté; on s’arrête d’agir,
de penser pour Lui remettre son corps
inactif et le tourbillon de ses pensées, on
fait le vide en soi pour accueillir le ToutAutre.
Ses prières, qu’elles soient «actions de
grâce», «chants incessants» ou «suppli
cations» lui viennent du fond de
son
cœur, ce sont :
«/* խորոց սրտից խօսք
ընդ Աստուծ՛ոյն (6). Car «ce que dit la
bouche, c’est ce qui déborde du cœur»
dit St Luc (6,45). Le cœur est le symbole
de l’orientation profonde de tout l’être.
On ne parle pas à Dieu du bout des lèvres,
mais de son être le plus profond et ins
piré par l’Esprit —l’Esprit-Saint qui vient
à notre aide, car, sans Lui, nous serions
incapables de prier—.
G. de Narek offre à D eu ses paroles
qui, liées toutes ensemble, avec l’art du
grand poète qu’il est, composent le Livre:
«Reçois donc, à présent, la composition
de ces discours pleins de gém'issements et
de componction;
accepte en odeur de suavité l’offrande de
ce sacrifice non sanglant [անարիւն ç„<)
ô Roi du Ciel» (88,2).
Toute cette symbolique du sacrifice qui
se déploie dans le livre,
certainement
aussi dans le vécu de Narek, culmine lors
du Sacrifice Suprême où «est immolé
l’AgneaLi céleste» (33,3). Le Saint Sacri
fice de la messe est exalté en ces termes :

Պատարագ անմահ, սպանդ անվախճան,
Նուէր մաքրութեան, ողջակէզ անծախ ,
բաժակ անսպառ :
«Sacrifice immortel, immolation sans fin,
Oblation immaculée, holocauste
impérissable, coupe inépuisable» (34,10).
C’est alors durant la Divine Liturgie,
que Grégoire vit une union intense avec
le Christ en recevant Son Corps et Son
Sang,
«la nourriture
salvatrice de sa
Communion vivifiante» (32,3).
Ainsi, la relation de G. de Narek avec
Dieu comme celle du Christ avec les
hommes est pensée en termes de dons, de
sacrifice.
La métaphore biblique du sacrifice s’est
déroulée tout au long du Livre, dès le
1er chapitre. Elle sera aussi présente dans
le Mémorial qui termine l’œuvre.

Le Mémorial
Le mot évoque un relevé officiel.
Il peut aussi évoquer le mémorial des
sacrifices, c’est-à-dire la part des offran
des brûlées sur l’autel «en parfum d’apai
sement» (Lv 2,2).
Le livre tout entier
étant déjà offert à Dieu, le mémorial qui
le termine, devient le mémorial de sacri
fice brûlé en «odeur de suavité» (88.2).
Tout est consumé, Narek a terminé son
œuvre et peut-être sa vie, car il a atteint

Par un constant vocabulaire ritualiste,
Grégoire couvre comme de pudeur son

Fonds A.R.A.M

Էջ 4 , Կիրակի, Յունուար 9 , 1994

-------

pierre sera un témoin contre nous parce
qu’elle a entendu toutes les paroles que
Yahvé nous a adressées, elle sera un té
moin contre vous pour vous empêcher de
renier votre Dieu”» (Jos 24,27).
Ainsi, tout en respectant les prescrip
tions de l’Ancienne Alliance et de la Nou
velle Alliance, G. de Narek a conclu une
alliance personnelle avec Dieu, en toute
humilité et, en même temps, avec fierté !
Au jour tant redouté du Jugement Der
nier, le Livre témoignera en faveur de
Narek.
Semblable aux stèles érigées il y a 2 ou
3000 ans avant notre ère, en Mésopota
mie, qui commémoraient un règne glo
rieux ou une victoire, ce livre se dressera
en vivant témoignage d’une âme éprise
d’absolu. II indiquera aux hommes le che
min du salut et de l’alliance avec Dieu
car il a été écrit pour tous les hommes de
tous les temps :
«Ainsi
d’un grand poète
d’offrande universelle» (7).

l’œuvre est

«Moi, Grégoire...»
Le temps d’un livre, le temps d’une vie,
Narek a approfondi le mystère où Dieu
se révèle à quelqu’un comme un être per
sonnel et entre en alliance avec lui.
Cette alliance devient alors si étroite
qu’elle permet de rentrer dans la
pro
fondeur d’un long dialogue avec Dieu.
Souvent, Grégoire avait l’impression de
n’avoir d’autre interlocuteur
que luimême. Il vivait un corps à corps avec luimême dans une solitude totale, il s’en
fonçait dans son labyrinthe, y connaissait
'l’errance, souffrait, gémissait, et persévé
rait dans cette quête de soi à travers la
quête de Dieu. Car Dieu provoque à être,
il est aussi révélation de
nous à nousmêmes.
C’est en écrivant que Narek a approfondi
les exigences intérieures
qui montaient
en lui et qui correspondaient de manière
singulière et mystérieuse à la maturation
Imprimé sur les
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Հրսւզդան Զէյթլեան,

l’âge de la vieillesse» (87,3), l’âge où
l’ultime issue est la mort et le retour à
Dieu.
Dans l’un des livres plus tardifs de la
Bible, celui de Tobie, Raphaël présente
à Dieu le «mémoire» des prières et des
bonnes œuvres de Tobie (Tb 12,12). De
même, l’Ange du centurion Corneille lui
dira que ses prières et aumônes
«sont
montées en mémorial» devant Dieu (Actes
10,4).
Ainsi, le mot mémorial éveille deux ré
sonances profondes :
le sacrifice et la
prière, en parfaite harmonie avec le conte
nu du livre.
Le texte original du mémorial apporte
une précision supplémentaire sur le but
poursuivi par l’auteur.
Dans le langage courant, un mémorial
est un écrit où sont consignés les éléments
dont on veut se souvenir. En effet, celui
de Narek situe le livre dans l’espace et le
temps et indique le nom de l’auteur et
celui de son proche collaborateur, son
frère Jean.
Grégoire y décrit aussi la genèse de son
livre :
«J’en ai posé les fondements,
je l’ai construit,
je l’ai ordonné, je l’ai dressé,
je l’ai exposé»;
l’un de ces verbes décrivant une action
est : ա րձանացուցք qui signifie : ériger,
et dans lequel on retrouve le mot արձան
qui signifie : statue, stèle, pierre.
Le livre /terminé se dresse telle
une
stèle !
Dans quel but ?
Pour le comprendre, il nous faut à nou
veau retourner dans l’A.T., au temps des
sacrifices et des premières alliances avec
Dieu. Les alliances conclues par Dieu avec
Moïse, au Sinaï (Exode 19 et 24), et avec
Josué (Jos 24) suivent un rituel précis
dont voici le déroulement : convocation
du peuple, présentation ou proclamation
de Dieu, rappel de l’histoire, don de la
Loi, adhésion du peuple. Le rite de clô
ture comporte
un dépôt de texte, des
holocaustes et des sacrifices de communion,
une aspersion de l’autel et du peuple avec
le sang des sacrifices, puis l’érection d’une
stèle ou d’une pierre :
Josué prit une grosse pierre et la dressa...
Il dit alors à tout le peuple : ”Voici, cette
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ՌԵՀ, ԴԷՊԻ ՆՈՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
Լոս Աննըլըս , 1994

(Շար- Ա- էջէն)
չյ,ջաղ.}րայվ։ն
էֆեկտներ ը
ն որո յթ էքն
^յրանսւսյէ մէջ*. ^ուտ իմացա կան
ու
տես ւսբանա կան դե տնի վրայ է սակայն ,
եւ հոն միւսյն յ որ անոնր մնա^/ն «ապա կառուցո ւմ» ի շատ բեղուն մի£rrցներ :
Այս ուղղութեամբ' երկրորդ ցայտուն
օրինակը հա տոր ին մէջ կը կոչուի «Ցուլ»
Աջ 47-49) , որմէ ահաւասիկ կարճ հատ
ուած մը միայն , կէ ս-պատահ ական ընտ
րութեամբ* «Հիմա երբ Լուսարձակներու
տակ դիշերային ռմբակոծումը ձաթէ կ Ո
մօտենամ յեղուող բեւեռներուն ճարակող
■դէպքերու ակմոմը ծծելու մինչեւ ծու
ծը սլարանշո ւած տբսՀդուոզ քա զաքին որ
որակներուս առաստաղր եղաւ» (2) : Ւնչ
որ ալ փորձէ Հ . Զէյթլեան այս եղանակով
(երիեմն շատ մօտ դերիրա պաշտ թէքնիհ1՚ արդիւնքներուն) y չի կրնար
արդիլեւ
որ թեմաներոլ ամբողջ ցանց մը երեւի
իր դրաներ ո ւն մէջ , չի կրնար ար դի լե լ
"P այ՚է ՅանՅԸ ԸԼևայ վերա կազմել],, քքչ
թէ շատ յաջողութեամբ՝, finiյg ինչ
ոf
վեբա կա դմելի
է } իբր եւ հեղինակի մը
եր եւա կառո յց ը (3) յ
կը դա դրի հետաքրրքրական ըլլալէ : Հր տզզ ան Ջէյթլեանի դրական՛ութեան յար ո լցած հարցերէն
մէկն է, էստ իս' անշր ջանց ելի : ինքը գըր ո ւթեան ս կի զբը կը դն է հետեւեալ ծա
նուցումը (բայց թնչ պէտք կար ծանու
ցումի •
միշտ այս անիծեալ փորձառա
կան _ հանգանակային ծիրին
ձ դողու
թիւն ը) . «Հ՛ու/ կր հետապնդուին դրսւթենա կան ինքեուրո յն կարելի ութիւններ ,
նոր գրելու կերպեր ուր դր ո ւթիւնը անպայմանօրէն ենթարկուած հ(ԼԼԼաJ գծա
յին մի ամակար դա կ մամանակի մը ՝ այ լ
գրութիւնը ղարդանայ
մամանա կքն մէջ
աղատ յար՛աբեր ո ւթի ւններ պեվելով , բա
ռեր ու եւ ի մաս տներ ո ւ մի գամածին մէջ • • .
Գր ութիւնը իբրեւ իմա ստա յին կարելիո,ւթիւննեբո ւ մե կնաբանելի համակարգ ,
անսահմանափակնլի
միակ
վերծանու
թեան մէջ» (էջ 47) : Ւնչ որ կը նշանակէ ՝
թէ *?էկ < ատիկ վերծանում մը չի կրնար
սպաոել դրութեան բա՚ղմիմա ս լռութիւնը*,
վստահ չեմ, որ դրելա կերպի տյս փոր
ձը իսկապէս' «>.նթերց ո ղի մեկնաբանա
կան անկախութիւնը կը յարդէ» (անդ) :
Գերիրապաշտ թէք^իքը խորքին
մէջ
կը պար տագր է հեղինակի մը եր եւա կա
ռոյցը*. Երկրորդ դմուար ո ւթի ւնը այն է՝
որ գծային ընթերցումի ծ իրէն
դուրս
չենք ելլեր երբ կողք կո ղքի
կը դնենք
հատուածներ
{իմաստալից կամ
անի
մաստ') ւ որոնց ներքին կա ղմա կեր պո ւթիւնը չէ մտածո ւա ծ յ Եթէ ^արՅԸ խախ*
տել է լեղո լի իմաստային ցանցը՝ խախ
տումն ալ կրնայ ըլլալ կազմակերպուած î
Պիտի ըսէք նոյեքսէլ' խտխտոլմը պէ’տք

de ce qu’il portait en lui. Ponts jetés
entre la solitude et l’éternité, les mots
l’ont sauvé. Il est sorti encore plus vivant
de cette errance, il a atteint son être pro
fond.
L’œuvre qu’il a entreprise lui a
permis de s’édifier lui-même.
Face à Dieu —le Dieu qui se cache dans
la plénitude de notre être— et à la face
du monde, son destin accompli, Grégoire
de Narek peut alors, à livre ouvert, s’af
firmer lui-même et prendre le risque de
se nommer :
«Moi, Grégoire, religieux prêtre
Ես ՝ ‘Կ՚Ւգ որ կրօնաւո ր քահանա յ :
Saténig GOSTANIAN
(1) Agathange relate les sacrifices votifs
pratiqués à Vagharshapat sur l’ordre du
roi Khosrov le Grand, après une grande
victoire remportée sur les Perses
(3èzne
siècle j. Ashtishat, dans la province du
Taron, était le «lieu des sacrifices» par ex
cellence. L’obstination
du futur St Gré
goire l’Illuminateur à ne pas vouloir sacri
fier aux divinités du royaume d’Arménie
et surtout à Anahit, le fera condamner
à être jeté dans un cachot.
(2) Notre madagh, dans son rituel initial
Presses du
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է էլազն'տ՛կերպոլտՀլ ր [/այ ,
թէ կ’ո ւ •լէ
իսկապէս խախտում ըլլալ ու մնալ ՝ չըվերադաոնալ շատ արադ' ընկալեա՛լ ձե
ւեր,ու հ քն պահեստքն՛ ,
եթէ էլուղէ բ՛ե
րել քրապէ ս «դիելու յա ռաջա տար մե.
թո տներ» : Արթիւր Աէմպ ոն չէ՞ր
րուոր
դդայաբանքն եր ու {իմա ս տներ ո* ւ) համա
կարգային խախտումի մը մասին խօսո
ղը՝ հաւանաբար' իբրեւ բանաստեղծա
կան խորագոյն փորձառութիւնը*.
Ակիդբրի երբ կ՚ըսէի թէ էջագրումի տարտէղնումը չի ղո ւդադիպիր
իմաստի
տար.
տըդնումին հետ՝ հոս է "Ս կ'ոլ-ղէի Հաս
նիլ : Ւ մա ստի տարտդնո ւմը
Զէ Jթլեանի
մօտ պատահական է՝ կաղմակերսլուած
շ է՛ * ^Ը մնայ հետեւաբար նախադասու
թեան մակար դա կին }
նոյնիսկ բառա յին
մակարդակին վրայ*.
Այդ է պատճառը
բարբառային բադմաթիլ հ ետիերու ներ
կայութեան Զէ Jթլեանի եւ իր ընկերնե
րու դր ո ւթի ւննեբո ւն մէջ *. թառային խտխ
տ՛ում գծային
ընթերցումի
համակարզքնմէջ.. «Երր բառը կենար ըլԼար huil|jl
CJIULJl հեղեղուէր անվերջի թ-Ulli.
գերուն մէջ» {.էջ 48) :
թայց կտյ նաեւ սլատերաղմը ՝ մահուան
յաճա խանքս եւ. սպասումը ՝ արմատացած
վ_ախը աղու մը՝ մարդու մը՝ ռմբակոծ
ուած Պէյրութք քր սեն՚եակքն մէջ բան
աւոր կո ւած յ Այդ պարագային' դրելր կը
դաոնա յ վեր ստին վերապրելու միջոց ՝ դի
մանալու գործիք՝ մամ մը՝ մ՜ամ մը եւս :
Աար ս ափ էն պոռալ ՝ ափիբերան
պոռալ *.
Գրել պոռալը : Գրելը պոռալ {ել ո՛ չ թէ
պատկերացն՛ել, /քթէ, JnL,'l_^ Նկարա
գրել, ողբալ) : Աարսա՚փք
մ՚ահաե՜քրքն
մէ ջ ղերագոյն ժամանց :

Խրեր եղեգները մխող խէժեթուն
մէջ նախնական պարտէզի մածնոտ
նշենիի թունին երթ ռւքթակտորները
թաթխէին սենեակիս սլատերուն քանգելով «ներքին մակերեսէն» գան
գիս ամենէն հեոու նեղուցները պե.
ղող առաջին պարտէզի փխուրները
արեան երկունքներով թոնկցնող թա.
զարձակ համարկման մը արթունքովը քանդումը պոռացնող գիս :
Աջ 48) :

Հ. ԶէJթլեանի արձակ կտորներուն մէջ
մանա ւան դ' տ րիւնի , հաշմս ւած մարմքն.
ներ,ու ՝ պայթող գանկերու ՝ ճզմուա՛ծ ան
դամներ ո լ իսկական յաճախանք մը կտյ՝
շա տ մօտ վերջքն հ աշուաթ ա,մ\երքկեան
երր ո ր ղա՛կան մ՚ա՚էլարրրակք ֆքլմ՛եր ո լ րքրտ
պատկերներուն մէջ ց ո ւց՚ադրո ւաեքն , մահա՚րեր - ղորեքրեերո ւ.'
ատրճան՚ակներ ո լ. ,
«ո ւղք՚^ն՚երո լ. , զրահապատ մեքենաներ,,,՜,

(c’est-à-dire avec immolation de brebis,
agneau ou coq) s’apparente au sacrifice
de communion.
(3) Les sacrifices
offerts à
YIIWII
(Yahvé : nom qu’Israël a privilégié pour
désigner son Dieu) ne peuvent plus se
pratiquer depuis l’an 70 de notre ère : le
Temple de Jérusalem, lieu unique où de
vaient s'accomplir ces rites, a été détruit
à cette date, par les soldats romains.
(4) Ce langage sacrificiel
se retrouve
dans les prières et la liturgie : ex. : le
Saint Sacrifice de la messe,
պատարագ
signifie : sacrifice holocauste, messe.
(5) Մատեան ողթերգռւթեան, աշխա.

տասիրոլթեամթ Պ • Խաչատրեանի եւ ԱՎագինեանի , Երեւան , 1985 :
(6) Ces mots se trouvent aux début de
chaque chapitre et peuvent se
traduire
ainsi : «des profondeurs des cœurs, paro
les avec Dieu» ou «des cœurs profonds,
paroles avec Dieu». L’expression
«des
cœurs» est au pluriel car le je qui parle
à Dieu, le fait au nom de tous les hommes:
traduction et explication extraites
des
cours de K. Beledian à l’Université Ca
tholique de Lyon.
(7) Saint-John Perse, Discours de Flo
rence, La Pléiade, p. 455, Gallimard.
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հա կա հ րա ս՛այլայքն
հրթքռարձակներՈլ
ա նվերջանա լք, թ՛ո ւո ւմ „ ,Լ նա\եւ : էքքակ նր
սլատակչ: հոս' վայրագութքւն ՛մր մ.էջտէղ
լերելն է, մեռցնելու, մարմքններ ը ջալԱ
ջախելու կոյր, անհ ա՚կակշք ռ մղո ւմ՚ր . էքք՝
եւն՚ոյն ատեն' ւքարոտքր ախորմակ մր
կայ այս կտորներուն մէ] : ‘l-մ՜ուար է ո_
րոչելը, թէ ո՞րն է ղերակչքռր. ջախջախ.
ուաե մարմքններ պատկերացնող տեսա,
րաններուն հան՚ղէպ շեշտ հա՛ճո յաս քրոլ.
թք՞ ւնը արդեօր , արք՚ւնքն յաճախա՞նքը
մեռցնելու հադք ւ վսեմացան րնա՞ղղր, թէ
զուտ փարո տք ա՞ն : հ.Հողէառ»ք երկրոր՛դ
ս քւնակքն վր՝ս1'յ'
մահասփք՚ւռ դորնո.
ղոլթքւններոլ
աեսարանոլմր կ„ նւսւա.
լք՛ ո՛չ թէ Լոս . Սն՚ճըլլ՚սք փողոցներուն
•Ահ "Դ թէ Պէյրութք ռո ւմբե ր ո ւհ տակ ,
՝տյլ ^ա՚րա՚բաւլի մէ ջ : «Ւր մացաոնհրուն
մէջ թաղուած հ ո դե տո ւո ղ գանկը լեղո լն\եբ պիտի
բուսցնէր
հաղար գրողի»
(էջ2Ա: կռիւը տ՛ju է նաեւ ՝ այս արիլ^
նարբու
ախ՝որմա կներ ո լ դր սեւոր ո ւմը՝
այս սարսափազդու վայբադ ո ւթիւնը այս
պայթող ուպհղխերը՝ այս ջարդուած ան
դամները» «արիւնը
ծտնր մետաղային
պարաններ ՝ արիւնը կը թափ ո ւէ ր հա լած
ս եւ կուպրծանր հ\եղուկ » » . գն դա կներ ր
մտած էին դանկին ետեւէն 'եւ մայթքած
դուրս
աչքէն
ա չքի գունդը
ոստեց
դուրս • * •» Աջ 22-23) : Հ ոս ալ ան շո ւշա
կա լ հաճո յ ա ս իր,ո ւթե ա^յ
բամինը Ս.ղե.
րի՛ի մը մորթուիլը՝ ինչպէս թէ մատաղ
մը ըլլար՝ բոլոր մանրամա սնո ւթի ւնն երով նկարադր ո ւած , եւ հողին սրբանալր
այգ արիւնէն (էջ 22) : Արցախեան շարմումին ղօբավիդ կանդնիլը կապ մը ունթ
դրական յ անգղն ո ւթ եան հ'ետ , կտմ աւանդա սլա շտ դր ելա կեր պեր ո ւն ղէմ
քնն՝ադա տական կեց ո ւածքին հ՝ետ :
վստահ
չեմ :
Աջե\էն
պարագայի'
յա ռաջաբա
նի անդլերէն
տարբեբակը բբտութիւնը
դրելու արարքին մաս քն կ'ըս է
աւելի
դի պո ւկ րան մը ո լ կը բնութադբէ հեղի,
հա կքն հ ոս ներկա յաց ո ւած դր եթէ բոլոր
դր ո ւթի ւններ ո ւն 'էութիւն»:» «Այս դրու
թիւնն եր ուն մէջի դէպքերը միշտ բիրտ
դէպքեր են *
Գրելու
Գէս1ք[ե
հ'ոս'
դրեթէ միշտ բիրտ է (The event of this
writing is almost always violent); Պէյըու
թէն մինչեւ Փ րո վիտրնս եւ Լո ս _ Անճըլըս , բրտութեան պատկերները, այս ղըրքքն նքւթլ, կ,ը կաղմեն» (էջ 4-5) :
Հրա զղան Զէյթլեան վերջապէս քսկա.
կա՛ն նոր \ղրող մո հայ քր ա՚կան՚ո ւթ են էն
ներս :

ՄԱՐԿ- ՆՇԱՆԵԱՆ
(1) Կ’ակնարկեմ Սարաֆեանի գործին
անդրադարձող իր առաջին ուսումնասի.
րութեան
(Ահեկան, Պէյրութ,
1969,
թիւ 2-3) ,
փուիոխոլթիւններով վեր.
տպուած Տրամ հատորին մէջ : Այս huiսարին մէջ , տե'ս • մանաւանդ էջ 414, ութ
կ՚ըսՈլի Սարաֆեանի աշխատանքին երկ
դիմութիւնը տուեալ հարցին շուրջ . «Մքջերկրական ր» կը համակարգէ սփիւռք,
եան կացութիւնը ամթողջ տրամախոհա.
կան կազմածի մը մէջ • • • , կը շարունակէ
սակայն կրկնել Սարաֆեանով արդէն իսկ
ցանցուած ”թանաստեղծոլթեան” րմթըռնում մը» : Այդ կրկնութեան թացատրութիւնը կը արուի քիչ վերը նոյն էջին վըրայ . «Յաճախ կը կարծուի թէ "ձեւերը"
անկախ , իտէացուած պարունակներ են • • •
Արդ գաղափարաթանոլթեան մը խախտումը միա՛յն ”նոր” գաղափարներու արտադրութեամբ չէ որ կ՚ըլլայ: ...Երր կր
խախտի "ձեւի” մը ընկալեալ նպատակա.
դրումը , երթ գթութիւնը ընդունուած խա.
ղին ընդունուած օրէնքները խախտելով կը
փոխէ իր դերը, իր լեզուն, իը շարժ՜ու.
ulj1 ատեն է որ կը սկսի գաղափարաթանոլթենէն դուրս աշխատանքը, չեմ ը.
սեր ելքը» : Աւելորդաբանութիւն չէ այս
յղումը, քանի որ Զէյթլեան ի՛նքը’ ան.
նպաստ (իրե՛ն աննպաստ) վէսի մը մէջ
կը մտնէ այս հարցերոլն շուրջ իր գրքի
յառաջաբանով ; Անտեղի կերպով թերու
թիւն մը կը մտցնէ իր ուժեղ կեցոլած.
> Ւր լէգուական յանդգնութեան մէջ :
Յառաջաբանին մէջ դրուած էական հարգերուն (Սփիւռքի էութիւնը ու գրակա
նութիւնը յուղող, հարցեր որոնք առաջին
անգամ ըլլալով կ՚երեւին այդքան յստակ
եւ շեշտակի անով սՓիւռքահալ գրողի մը
մօտ) պիտի անդրադառնամ աւելի ուշ,
երկրորդ յ օդոլածով մը ;
(2) Մեջբերումներուս մէջ՝ զանց կ՚առ
նեմ ընդհանրապես տառատեսակի փոփո.
խութիւնները, շեղակի կամ հաստ գսրլածները, որոնց միջոցաւ Զէյթւեան երե
ւան կբ հանէ այս կամ այն թառը :
(3) Այդ թառով կը փորձեմ ըսել հայե
րէն ինչ որ ֆրանսերէնը կը կոչէ' structure
imaginaire.
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տեսակցութիւնը
C’est un véritable hymne à la joie que
devrait chanter cette communauté armé
nienne de Paris, devenue si amorphe, à
l’occasion du double anniversaire qui lui
est offert : 70 ans pour la chorale «Sipan
Komitas» et 40 ans pour la direction de
Garbis Aprikian.
Si nous ne tenons compte des maîtri
ses, ayant souvent l’âge de leurs églises,
qui, dans la diaspora arménienne, peut
se vanter d’une telle chance dans sa
durée ?
Comme le temps passe !
C’était hier. Non, avant-hier, que les
chorales «Sipan» et «Komitas» se
re
joignaient sur la scène du Grand Amphi
théâtre de la Sorbonne, en 1931, pour le
60ème anniversaire du grand Komitas.
Dans, ces mêmes pages, Ara Bartévian
signait alors un compte-rendu, que nous
reproduisons par ailleurs, comme le vi
brant témoignage d’un évènement mémo
rable. Celui, qui fût aussi un court laps
de temps, le chef de la chorale, y formule

աւ vœu qui prend aujourd’hui' toute sa

Հ • — Նախօրեակին ենք Սիփան . Էոլքիտաս երգչախումբին 70-ամեակին • երգչա.
խոլմբին որուն ղեկավարն էք 40 տարիէ ի
վեր : Ւթրեւ սփիւոքեան կազմակերսլու.
թիւն, ի՞'նչ է տեղը երգչախումթի մը եւ
ի՞նչ է դերը անոր ղեկավարին :
qi . _ -Ընդհանրապէս
արտասահմանէ
մեր եր դ չաԷք ո ւմբեր ը ս էր ո ղն եր է կա ղմը.
ւա\ են. տյրերէ ել կէնեբէ որոնր յաճախ
եր ամչտա կան պա տր ա ս տո ւթէ ւն չո ւնին եւ
իրենց դործ էն եւոր կո լ դան հայ երդուէ
ապր ելո ւ :
Ո ւ֊ր եմն ղ եմլւ ւվար մը չասէ
անդամ պարտաւոր չէր երամշտական Jtuտուկ ուսում ունենալու՝ ա յլ կարո ղու.,
թիւնը
երի տասարդները հետաքրքրելո։
ել աշխատցնելու*. Այս պայմաններով՝
մեր երդչա էսումբեր ը Ս փիւռքի մ էէ ազդա֊
պահպանման դեր կատարած են՝ սակայն
միշտ չէ որ հայ ^րդը երամշտական ար
ուեստի տեսակէտով արմանի մակարդա
կով ներկայացուած է։
Երդչսյէսումբէ^ ղեկավարը ստիպուած է
գոհացում տա լ մողովրդական լա յն զան
գուածներու ՝ ինչ որ մղած է էսանդավառո ղեր դեր առնելու յա յ տա դիրներ ո ւ մէէ-

Պ* — Եոմիտասի
կողմէ ներդաշհակուած ՝նոյնիսկ մասամբ յօրինուած
պատարադէւ եւ շարականի մեր երգեցողու
թիւնը եթէ լաւ մեկնաբանուի ՝ ֆրանսաց է։ կամ այլ երամշտասէր
հանրութեան
կողմէ կը գնահատուի ՝ ինչպէս որեւէ
ա ւըլէւ որակաւոր երամ շտո ւթիւն : Այս հա
մս ղո ւ մր ղի11 մղեց ծանրանալու այս եր՜
գերուն վրայ՝ նոյնիսկ յաճախ քննադա
տուելով որ միշտ նոյն երդերը կլերդենք*.
Ամէն անդամուն մեկնաբանութեան
տե
սանէի ւն էն էանացած եմ աւելի լաւը ընել։
Արդիւնքը այն եղաւ օրինակ՝ որ երամըշտ ա դէ տ Պրէմէթ Մ ասէն ձայնասփիւ
ռէ։ հ ա ղո ր դո ւմէւ մը ընթա gքէն մեծապէս
գնահատեց «///որհուբդ Խորթերը ՝ ինչպէս
նաեւ փան Վէ։ թո լա «Մ եծ եր ամէւ շւոն եր ^/»
հաղորդումով բաղդատական մը ըրաւ Եոմիտասի եւ փ * JJ • Պա էսի միէեւ^

Հ . - Ի՞նչ դժուարութիւն ունեցաք այո
ճամրուն վրայ :
Պ,
JJ՝ եծա դոյն դմ ո ւար ո ւթի ւն ս եղած
է սիրող տարրերու սէլրցնել հայկական
երամ շտո ւթիւն ը եւ հասկցնել
որ իրենց
եբդածը դեռ բարելաւման ս[էտք ունի *

dimension. Il y souhaite que cette union
ne soit pas éphémère, comme cella arrive
fréquemment, car, dit-il,
ce serait vrai

Ce souhait fut exaucé et aujourd’hui,
au-delà des sépultures, les chefs de cette
chorale de Sako Hagopian à K. Alemshah
ne peuvent que se réjouir.
Dans cette
même Sorbonne, où vit le jour la fusion
des deux chorales, le 18 mars prochain,
c’est avec un éclat tout
particulier que
ce double anniversaire.

Par ce numéro mensuel, consacré aux
lettres et aux arts, nous avons tenu a
rendre l’hommage mérité à la chorale et
à son chef.
Comme le temps passe !
Tout au long des années la passion du
chant arménien s’est peu à peu estompée,
les générations qui se sont succédé dans
l;l chorale ont commencé à faire partie
du cercle des arménophones disparus et
JT a fallu tout l’acharnement, le dévoue-

Comme le temps passe !
Tout au long des années, la communauté
a Perdu son visage d’antan. L’inculture, a,
chez nous comme ailleurs du reste, rem
placé un passé culturel qui faisait notre
fierté.

Que cet hommage ne soit pas seulement
témoignage de reconnaissance
pour
°u passé, mais aus si et surtout une ex
ortation pour son avenir.

«HARATCH»

Պ * — Ես յաւերմական չեմ. ամբո ղջ
գործս լաւագոյն ձեւով ներկայացնել Լղաւ յատկապէս
Եսմէ^տասի , Ե ան աշեutնէ։ եւ Ալէմշահի գործերը» UJJrJ ընթացքին
մոռցած է էւ որ ստացած երամշտական ու
սումիս արմանէ։ բան մը ունիմ ձգելիք*
դործ մր որ մնար երտգչախումբին երգա
ցանկին մէջ*. Տար մարաղոյնը նկատեց է։
գործադրել ծրագիր մլ ղոր ունէի Եդիպտոսէն ♦

Հ . — Ծրագիրը միշա նկփւոի ունէր
Օշականի ր֊աաերաիյա°ղը :

8 •

էրագործեյ ;

Հ • -. Որքա՞ն ժամանակէ ի վեր երգչա.
խումթով կևՈշխատիք այս գործին 4ււԱ1.] ՛•

mène

a apprécier d’autant plus l’œuvre accomPle par «Sipan - Komitas», sans désamParer.

Հ•
Սիփան - էոմիւոասի 70-ամեակը
պիտի նշուփ ձեր մէկ յօրինումով, ուրկէ0
էր անոր գաղափարը :

Աւելէ։ լաւ պիտէ։ թ/ !ա Ր ^թէ
1»)
տարի առաջ դր է էէ • բա յց ներկայացնելու
համար կային նիւթական ԼՈէ~րջ հարցեր*.
Այսօր եւս եթէ Մկրտիչ Պօղոսեանը այդ
մարզին հայթայթումը
ինք ապահովել
լանձն չառնէր ու բարոյական նեցուկ լըկանդնէր , պէտէ չկարենա յէ նպատակս

gouvernail contre vents et marées.

nous

Պ* — Այն որ հոմիւոասի մասին լաւ գա
ղափար մը կրցանք կազմել տալ ֆրան
սացի եւ օտար եր ամշտ ա դէ տներ ո ւ :

Հ . .. *Րաււասուն տարուան ծրագրի մը
իրականացումն է, ուրեմն, ձեր Աասունցի Գաւիթը:

Htent, la foi de Garbis Aprikian et de
quelques féal s pour continuer à tenir le

Cette nostalgie naturelle

Հ • — Ո^յւյւ կը նկաաէք ձեթ ղեկավսւ.
րուր-եան շրջանի մեծագոյն նուաճումը:

Պ* - Այո* Ս ասունg է։ Գաւիթը : P'ա տերա էսա ղէն ամելէ։ ղիս խանդավառած է Ա՛
նոր նա ի։ եր դանքը (փրոլոկ)
թէ՛ ըսուա
ծէն՝ թէ՛ վաքրին տեսակէտէն Լվանք մրն
է այդ վայրը) ։ Ան կարելիութիւն տուաւ
ինծէ։ երդչաէսմբա յին դործ մը յօրինելու ,
միա էսւոոնե/ով եկեղեցական եւ ա շխարհ իկ
երամշտութիւններու ոճը :
Տ* Օշականի այս գործին նաէսերղանքին
նիւթ ը Ա ա սուն ի Մ հ եր ի շվս ան
ո լէստն է Մ տբութա յ Ս •
Աս տուա ծա ծն է։
տօնին* ան զգալով իր մօտա լուս։
վ աէսճանր ՝ կը էսնդրէ մանչ զաւակ մը ունենալ
որպէ սղի առաջնորդէ իր
մողովուրդը ;
Վ^երջփ^յ ուխտին հ րե շտ ա կը 1լ աւետէ իրեն
թէ փափաքը պիտի էրտ դո րծ ո լէ , բայդ
զա լկէն ծնած օրը թէ՛ էնը , թէ կէեը պէտէ
մա հանան •
0չական ի գործր աւելի կչ նմանէ։
Տ*
թ ո ւմա նե ա նէ տարբերտկին : Հոն ևԸ չԿ֊
տուէ նորէն յայտնութեան համար հէնէն
մա հ ուան անհ րամ՜ե չտո ւթէ ւնը :

ment dommage.

sera célébré

Զդա լի է արական ձա յ ներ ու
սլա կա ս ը :
Ընդհանուր էմիւը 'J'Q-ի չափ է որոնց մէջ
կան նաեւ ֆրանսացի երգողներ :

ատով, մենր չենք կբդս՚ծ Ի^ոպ՚սյէ երտ.
մըչտտսէր հասարակութեան ներկտյադը.
նել մեր երդէն էնրնո ւր Ոյն ո ւթէ ւնչը ել
բարձր մակարդակէ մեկնս,բանո ւթեամբ
ծանօ թա դնել զայն: Իմ դլխաւոր մ տահ ո.
գութէւնս եղած է այս բադը զոդել, մտնաւանդ Ֆրանսայէ նման երկրէ մր մէէ
ուր կայ օտար երաժշտութեան բադ ե,.
ճաշակէ տէր հ անբութէւն մը .

Հ - - Ի՞նչ ըրիք յաջողելու համար:

Կարեւոր համերգներու, հրաւէրած եմ նա
եւ. արհեստավարմ եր դէ չն եր , պայմանով
որ անոնց թէւը 15%-Z> չանդնէ, որպէսզէ
երդերու, հնչումներն
ու ոճը չաղաւաղ-

Հ • -. Ֆրանսական երգչախո՞ւմբ մըն
ալ պիտի մասնակցի ներկայացումին:

ուէն *
Հ • .. Ի՞նչ պատկեր կը պարզէ
երգչախումթին կազմը :

Պ . Վ՛եր ամ ուտ էն է վեր. շաբաթ չ մէկ
։ի որ ձո վ յ

այսօր
Պ . .. Այո- Հանրէ Տասէ ղեկավարած
Աո լան տը Լա ս է ւս երդչա էսումրն է • ոլղե.

Պ • - Որոշ է որ երգչախումբը ծերա
ցած է i թէեւ կան երիտասարդ ումեր :

Fonds A.R.A.M
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b? 2, Կիրակի, Փետրուար 6, 1994
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NDLR.— Nous tenons à remercier Mme Anne REY, critique musicale du «Monde»
qui a bien voulu donner à «Haratch» la primeur de

ce papier

destiné

au

pro

gramme de la soirée du 18 Mars.

APRIKIAN, le cantor
Il y a beaucoup de façons d’être musi
cien. Iil en est une pour laquelle ale can
tor de Leipzig», Jean-Sébastien BACH, a
montré le chemin : la transmission de la
foi,
le service d’une communauté,
la
croyance que les traditions sont un moyen
de souder les hommes aux hommes, même
si toute tradition doit être
par la création.

transcendée

Accepter l’idée
que quelqu-chose du
passé doive mourir pour que naisse l’en
fant nouveau : c’est le message symboli
que que vient apporter
Garbis AP
RIKIAN, «cantor» à sa façon, avec LA
NAISSANCE de DAVID DE SASSOUN,
qui sera exécutée le 18 Mars en création.
N’y attendons nulle désespérance, nul ap
pel au renoncement envers 'les richesses
musicales traditionnelles, toujours vives
dans la mémoire de la communauté armé
nienne à laquelle l’œuvre s’adresse. Re
tenons simplement cqrtte évidence à l’issue
de l’exécution de cette cantate-oratorio :
pour qu’une tradition survive, elle doit
être revivifiée de siècle en siècle par des
créateurs assez originaux pour ne pas se
laisser écraser par le poids d’un passé in
timidant.
Le texte de l’épopée médiévale de DA
VID DE SASSOUN n’a է-il pas lui-même,
avant d’être mis en musique par AP
RIKIAN, été revivifié par un romancier
du tournant de ce siècle, Hagop OCHAGAN, qui a fait sien,
pour le revisiter
dans une optique moderne, l’épisode de
la naissance du héros ? Ce héros s’appelle
David, il estt la figure légendaire de l’an
cienne province située à l’ouest du lac de
Van, près la ville de Mouch. Il incarne
jusqu’à l’excès les valeurs
ancestrales
comme le courage, l’oubli de soi, une in
trépidité illuminée.
On reconnaîtra peut-être dans l’histoire
des vieux parents venus implorer une tar
dive procréation et avertis par
l’ange
qu’ils ne pourront être comblés qu’au prix
du sacrifice de leur vie, quelques échos
de l’épisode raconté par Luc dans les Tes
taments.
«Tu ne pourras plus parler jusqu’à la

naissance de ton fils», annonce
l’ange
Gabriel au vieux Zacharie qui désespérait
comme sa femme Elisabeth, d’engendrer
une postérité. Même image du sacrifice
imposé aux croyants pour que naisse la
vie. Jean Baptiste, fils d’Elisabeth et de
Zacharie, sera comme on sait «celui qui
marche en avant». Frère pacifique de l’é
pique David ?
On retrouvera en tout cas dans l’écri
ture musicale de cet oratorio, la rythmi
que ferme, les climats orchesîtraux vive
ment contrastés, la patte bien personnelle
d’APRIKIAN, même si l’écriture vocale
fait, ici et là, appel aux ornements «orien
taux» des chants traditionnels et si cer
tains thèmes sortent du Veux fonds mélo
dique, de l’inépuisable tradition liturgi
que arménienne. Comme celle des Pages
arméniennes d’APRIKIAN, restituées avec
bonheur par un enregistrement sur CD,
la musique de DAVID DE SASSOUN dé
borde de sentiments, d’éclat, de vitalité.
L’idée de naissance n’ y est pas évoquée
pour rien.
Comment, dans ces conditions, ne pas
être incrédule lorsqu’on nous dit que ce
cantor plein d’allant dirige depuis qua
rante ans la Chorale SIPAN-KOMITAS, et
que cette chorale, joyau culturel de la
diaspora
arménienne,
existe
depuis
soixante-dix ans ? Ce n’est pas le nombre
de bougies, on le sait bien, qu’il faudra
prendre en compte pour ce double anni
versaire, mais la santé des poumons de
ceux qui les souffleront. Revivifiée elle
aussi, périodiquement, par de jeunes chan
teurs qui viennent se substituer aux an
ciens pour empêcher que
le grain ne
meure, la Chorale SIPAN-KOMITAS a un
souffle —et des qualités strictement musi
cales comme la beauté des basses et la
justesse des aigus —que personne n’ignore
plus à Paris et que beaucoup de chœurs
professionnels
lui envient. Pour Garbis
APRIKIAN, parlons, en plus de souffle,
de jeunesse de cœur. Et pour tous, de
talent.
ANNE REY
Critique musicale
au journal «Le Monde»
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«.ՍԻՓԱՆ - ԿՈՄԻՏԱՍ»
ԵՕ ԹԱՆԱՍ ՈՒՆԱՄԵԱԿԻ

ԵՐԳՉԱԽՈՒՄԲՍ

ԱՈ-ԻԹՈվ

ՍՐՏԱՆՑ

ԿԸ

ՀԻՄՆԱԳՐՈՒԹԵԱՆ
ՇՆՈՐ ՀԱՒՈՐԵՆԲ

ՍՈՅՆ ՏԱՐԵԴԱՐԶԸ ԵՒ ԿԸ Յ՚ԼԵՆԲ ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԵՐ ՕՐՀՆՈՒ
ԹԻՒՆԸ ԽՄԲԻ ԲՈԼՈՐ ԱՆԳԱՄՆԵՐՈԻՆ ԵՒ ՅԱՏԿԱՊԷՍ ԵՐԿԱՐԱՄԵԱՅ
'ԼԵԿԱՀԱՐ ԿԱՐՊԻՍ ԱՓՐԻԿԵԱՆԻՆ» :

Վ Ա Զ Գ է Ն Ակաթողիկոս Ամենայն Հայոց
1993 , Դեկտեմբեր 8

րինք ֆրանսական երգշաիւումրի մրն ալ
մա սնա կր n ւթ՜ի ւնը , մսլաեելով որ գորեր
սիրելու պարագային յեւոագայ համերգ
ներուն յայաագրին մէ^ տեգ կու տայ ա_
նոր * Նաեւ կան Հայերէ գա ւո , օտար մե
ներ գի լներ ալ : Մ ա սնա կիր երրորդ երգ
չաիա ւմրն ալ Հտլկ Սարգիսեանի ղեկա
վարս ւիեեամր Գպրո րասէր
վարմարանի
35 < Ո ՂՒնոր մանկական երգչաիյումրն է î
Անոնր պիտի լնկերանայ Ամա-Տէուս սէնֆոնիք նո լա գա իւո ւմրը î

Հ • .- Այս րոլորր ձեր ղեկավարութեամբ
Մաթա 18-ի համերգին:

գէն ուրիշ ծրագիր չկայ աո այժմ- իսկ
չունի՞ք նաեւ գործր ձայնագրելու եւ օրինակ , սալի վերածելու հեոանկար :
Պ ■ — Կ'ուզէի անշուշտ որ ձայնադրուէր
տյգ նպատա՛կով,
բայր սալի մր պատ
րաստութ՛իւնը 309-400 հագար
Ֆրանքի
պիւտճէ մը կ՚՚ենթագրէ ... ;

Հ- — Մաղթենք որ 70-ամեայ երգչա.
խումրի մը գոյոլթ-իւնը ու անով հայ եր.
գին, հայկական երաժշտութեան արժանին
մատուցանելու մղուած քաոասնամեայ
ձեր անշահախնդիր ջանքը գնահատող ու.
րիշներ ալ գտնուին ու Աասունցի Դալի,
թը միակ համերգի մր սլեր1&անքը չմնայ :

Պ ■ -. Այո ։

Տեսակցեցաւ՝
Հ ■ — Կիսէք թէ Սորպոնի այս համեր

Ա- Թ-

Notre fête de la musique
A quelques jours du printemps, en ce
mois de mars 94, nous nous apprêtons à
fêter un anniversaire. On dijt plutôt «cé
lébrer» ? C’est vrai. Mais je crois que
nous voudrions vous convier à une fête,
ce jour là. Notre fête de la musique.
Soixante dix ans d’existence pour un
chœur - Sipan-Komitas - .
Quarante ans de direction pour son
chef - Garbis Aprikian -.
Je ne citerai pas d’autre chiffre.
Le nombre de chants ou d’auteurs au
répertoire, les heures de travail, les mi
nutes de vrai bonheur musical, les con
certs ici, les festivals là bas... nous savons
bien que ce n’est pas une question de
quantité.
Et que pourtant, ça a compté. Tout ça,
et le reste aussi. Mais surtout, cette pré
sence de la musique vocale dans notre
diaspora arménienne. Ce chant vivant et
multiforme.
Il y eut celui que les premiers avaient
apporté avec eux. Celui qui était né autre
fois dans cet ailleurs que l’on venait de
quitter. Pas forcément celui de la Terre
avec un grand T, comme on a aimé ima
giner parfois. Mais plutôt celui de toutes
ces communautés fracassées qui se retrou
vaient là. Celui, aussi bien, de ces chora
les citadines qu’avaient dirigées un soir
Komitas ou Ganatchian...
U y eut la chanson sans grande préten
tion. La chorale pour être ensemble. Peutêtre pour dire autrement qu’au moyen
du discours ce que chacun avait à dire
au delà des mots.
11 y eut le chant des survivants qui
voulaient continuer à défier la mort.
Il y eut l’œuvre. A retrouver, à décou
vrir, à redécouvrir, à préserver... Celle
des partitions signées de ces artistes dont
on alliait devenir l’interprète.
Soixante-dix ans de musiques forcément
différentes, dont chacun de nous a retenu
ce qu’il a voulu, ce qu’il a pu. Et que
nous pouvons associer à des moments, à
des événements, à des lieux.
Souvenons-nous.
Souvenez-vous, puis
que c’est à cela aussi que servent les anni
versaires.
Le «Hoy Nazan» entre deux orateurs,
à la salle des fêtes de telle mairie comme
l’hymne médiéval vibrant dans le silence
impressionnant de telle cathédrale gothi
que ont une place dans notre mémoire
commune.
Par delà ce besoin vital d’entretenir,
de perpétuer ce qui au cours des années
est devenu notre chant (*), nous avons eu
aussi à trouver à travers lui un lien avec
le monde qui nous entourait.
Alors que paraissaient enfin dans des
collections
prestigieuses
des ouvrages
consacrés à l’art arménien, nous avons dé
siré entendre un chant de mariage
de
Komitas à la radio, sur France-Musique...
Nous l’avons entendu et P «autre», avec
qui nous voulions justement partager ce
plaisir à pu l’entendre aussi.
Komitas avant nous avait eu la convic
tion que la musique arménienne avait sa
place dans la culture universelle. Et cette
place restait à définir.
Aurions-nous pu seulement envisager
d’apporter notre
modeste contribution
d’ambassadeur artistique à cette conquête
sans le travail de Garbis Aprikian ? El
pouvons-nous aujourd’hui mesurer ce que
nous devons à celui qui avait accepté
quarante ans auparavant
— provisoire
ment, croyait-il ! — d’assumer la direc
tion d’un chœur endeuillé par la mort
brutale de son chef précédent, Kourkène
Alemshah ?
Dans ses bagages, Aprikian avait alors
un bout d’héritage musical précieux : ses
premiers maîtres, dans cette communauté
arménienne d’Egypte dont il est issu lui
avaient directement transmis un savoir
traditionnel qu’il n’a jamais renié. II avait
aussi cette formation et cette compétence
si particulières que se doit d’avoir l’«écrivain de musique» et que l’interprète n.’a
pas toujours. Celle que l’on nomme ana
lyse, contre point ou esthétique musicale,
par exemple et qu’il avait acquises chez
les plus grands (Tony Aubin, Olivier Messilaen... ).

Et l’envie, la volonté, le goût sans doute '
de relever bien des défis à lia tête de ces t
générations d’apprentis chanteurs qui ]սլ
ont, depuis, tenu lieu d’instrument. (Aux j
choristes excédés de le voir, le soir d’un
concert, passer de trop longues minuies I
à les placer pour les déplacer avant de les
replacer à nouveau je crois pouvoir dire
aujourd’hui que c’est peut-être là, après
tout, une pratique équivalente à celle du
violoniste
passant longuement sa collo.
phone sur l’archet avant
d’affronter Ա
scène).
J’aurais aimé écrire qu’Aprikian vient
de «consacrer quarante belles années de i
sa vie à la musique arménienne».
Nous
savons bien qu’il n’en est rien et qu’il
n’a pu lui vouer qu’une
infime partie
d’un temps volé aux exigeances d’un, qu0.
tidien bien contraignant...
Pourtant, redonner vie comme ill a su
le faire à des pages et des pages de musi
que,
c’est
bel et bien accomplir une
œuvre.
Le chœur d’amateurs qui a appris de i
lui ce qu’interpréter veut dire
(tempo
juste, dynamique efficace, phrasé
pro
pre...) se devaient de lui rendre hom
mage. Le 18 Mars, nous voulions lui dire
notre reconnaissance. Et feuilleter avec I
lui, peut-être, un album de nos meilleurs |
souvenirs musicaux.
Ce n’est apparemment pas ainsi qu’il
l’entendait.
Il voulait, lui, nous offrir de partici
per à une création et transformer ainsi
l’anniversaire en «naissance». Il m’est un
peu facile de jouer sur les mots : l’œuvre
composée
par Garbis Aprikian a pour
titre :
NAISSANCE DE DAVID DE SASSOUN
Après tant d’années
consacrées au
chant choral, Aprikian a voulu (nous) lé
guer une œuvre vocale.
Comme bon nombre d’œuvres contem
poraines, nous aurions du mal à la faire i
entrer dans un cadre formel strict. Sug-1
gérons donc l’appellation la plus՛ plau
sible, celle d’oratorio profane. Le compo
siteur, sur la partition, a écrit «fresque».
Le caractère dramatique ne sera donc
pas dominanjt. La musique fera surgir des
images, des figures légendaires, des pay-1
sages de ce monde enfoui dans l’incon
scient d’un peuple éloigné de ses lieux d’o-1
rigine qui a gardé en lui des références an- i
ciennes qui continuent parfois de le tra
vailler et auxquelles les artistes savent
donner une nouvelle vie.
L’argument est emprunté à un écrit de
Hagop Ochagan :
une pièce de théâtre
dont Aprikian n’a retenu que le prologue i
et qui nous invite à revisiter ւտ ֊moment
de l’épopée David de Sassoun.
Meher le Grand et sa femme Ta՛
line (**), entourés de leur peuple, sont
venus présenter un vœu lo'rs d’un pèle
rinage à la chapelle
de Sourp Marout.
Cela fait quarante ans qu’ils vivent en
semble et qu’ils viennent
(tous les ans
offrir leurs présents à la Vierge, le jour
de l’Assomption. Leur vœu, c’est celui de
tout le Sassoun : il leur faut un fils. Un
héritier qui portera cette Croix des Ba
tailles, pourfendra l’ennemi de cette Epée
Fulgurante et chevauchera
ce Poulain
Djalali que Meher a apportés là, près de
l’Autel, avec tous les autres dons destinés
au monastère.
Le peuple, par la voix du chœur, ac
compagne la requête des suppliants. Leur
stérilité suscite l’angoisse : la lignée des
héros protecteurs ne doit pas s’éteindre, I
il faut oe «garçonnet tout nu» que réclame
Meher, oe «tout petit» que chante déjà
avec tendresse Dame Taline.
Un ange viendra répondre.
La jme t
éclate lorsqu’il annonce que le vœu du I
Sassoun sera exaucé...
Mais le messager reprend : pour que
naisse l’enfant promis, Meher et Taline
doivent accepter de mourir à l’heure
même de sa naissance.
Les vieux héros acceptent de se sou
mettre : le fils à venir naîtra donc or
phelin.
Garbis Aprikian a choisi de mettre en
musique cette unique scène de la pièce

Fonds A.R.A.M

էՏԱՌԱՋ
dont le sens symbolique ne pouvait lui
échapper. Ce prologue - pèlerinage conve
nait dit-il, à l’idée musicale qu’il se fai
sait ’ de l’œuvre qu’il voulait offrir à sa
chorale. La large part réservée aux solis
tes le rôle important donné à l’orchestre
(qui n’est pas simple accompagnateur) ne
font en effet jamais oublier que le chœur
a été voulu protagoniste principal : la
participation du peuple au pèlerinage mis
en scène par Ochagan offrait cette oppor
tunité. Il permettait aussi de mêler inti
mement le profane au sacré, comme le
fait si souvent la musique arménienne.
Car l’inspiration arménienne sera per
ceptible tout au long de l’œuvre : nous
pourrons la sentir —comme on le dit d’un
parfum— sans jamais pourtant avoir à re
connaître de citation.
լ6Տ invocations qui ponctuent le mor
ceau joueront un rôle de fil conducteur :
comme les charagans les plus anciens elles
se feront à capella» avec un simple «bour
don», l’harmonie ne retrouvant ses droits
que dans leurs éclatants «répons» (Amen.
Aleluia). Les personnages
principaux,
—Meher, Taline et l’ange— ont chacun
leur thème, avec un caractère propre.
Lorsque l’ange aura disparu, à la fin, son
thème repris à l’orchestre prolongera sa
présence et renforcera l’effet de son mes
sage.
L’écriture est tour à tour harmonique
et contrapuntique. Bien que tonale elle
fait un usage si fréquent de la modulation
qu’on ne peut en définir la tonalité do
minante.
Ces modulations sont peu
conformes aux usages
«classiques»
car
beaucoup d’entre elles ne sont pas «pré
parées». Nous les vivrons donc le plus sou
vent comme des ruptures et non des trans
formations. Aprikian assume parfaite
ment ce choix de ne pas toujours respecter
le confort de notre oreille. Mais ne tient
pas à en dévoiler les raisons.
Peut-être
faut-il en effet laisser une part de mys
tère, afin que chacun puisse trouver les
références, la symbolique ou la lecture
qui lui conviennent. L’œuvre cl’art laisse
toujours à celui qui la découvre une part
importante du chemin à parcourir...
Aujourd’hui les centaines de notes sont
encore en attente sur ces impressionnants
—et fort beaux— blocs de papiers à mu
sique que le compositeur a dû noircir des
nuits durant. Et nul ne sait encore com
ment elles sonneront à l’orchestre.
Ceux qui seront avec nous le 18 Mars
seront les seuls à pouvoir dire si le rythme
obsédant de la procession ou les savants
accords du prélude ont trouvé un écho
en eux.
E|t s’il nous est possible de rester indif
férents à la requête poignante du mélo
dieux solo de Meher qui voudrait tant
qu’il fût possible de faire naître la vie
հորդած բոլեէն տա ր խհե ր n lu
du tronc desséché de mes ans.

LISE NAZARIAN
(*) D’autres, ailleurs, ont aussi créé leur
propre chant, à partir, parfois, du même
répertoire. Et il se trouve que ce n’est
Par le même...
(**) Le nom n’est pas celui de l’épopée,
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ՎԿԱՅԱՐԱՆ
ԱԼԼ-ՄՇԱձհ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
14 Դեկտեմբեր 1947-/-Ն մեծ կոր ուստ
մԸ ՛եմ կրէր Հ Ա/J եբաժչտաժլան աչէսարհը ,
մահովը Դուրղէն Ալէմշահխ.
Մեկնած Ֆրանսայէն դէպի Ամերիկա,
ղեկավարելու, իր զործերր, հ աղիւ ծանօ
թացուցած իր հ ե զինա կո ւթէ ւնն'ելր էն ii էւ
քանին՝ մահը կը հարուածէր ա յ ս երիտա
սարդ ոլ տաղանդաւոր արուեստագէտը
չէսնսւյելո •Լ Ւր աղզին ու եր ա ժ չա ա կան
աչխարհին :
Այս տխուր թո լականին տասներորդ
տարեդարձը յ ի չատակելու համար էր որ
*2 Նո յեմբեր 1958-//ե Ա ալ Կաւէոյէւ մէջ
կր սարյտ ւէր եր ամչտ՝սէկան հ անդէ ս ‘քը,
մասնակցութեամբ «£/իփան _ Կ"մ'իտաս$
երդչախումբի՝ (յ11ՆթՕ
նուադա էսումբփ
ղե կա ւէար ո Lթե ա մբ Պ • Ավ՚րիկե անի եւ ծա
նօթ հայ ար ո ւե ս տա դէ տներ ո ւ :
Ա այտա գրին առաջին մ ա ս ո՝ կը բա րլկ անար Աաթեան՝ Ապենդիարեան՝ Կտնաչեան եւ Ալթունեանէ, գործերէն ՝ դաշնա
ւորուած
. Այիրիկեանի կողմէ ՝
որոնց
մեներւլներր կատարուեցան՝ Պ *Պ • Պօղոս
եանք Սեբորեան եւ '{Հիւփ է էեա նի կողմէ
մեծ ո դե ւոր ո ւթիւն ստեղծ ելո յէ ներկաներ ո ւն մէչ ե, արձ՜անանա լուէ անոնց ջե ր մ
գնահատութեան :
երկրորդ մասը կը բաղկանար միա յն
Ալէմչահի գործեր էն։
Նաեւ երեք մեղե
դի "[քոնր չատ զգայուն կերպով երդուե
ցան Օր • Առաքելէ ան ի կողմէ ՝ դա շնա ՚լՒ
ըն կեր ա կց ո ւթեամր Պ. Ափրիկեանի. Յետոյ «Հէքեաթը» (ն ո ւա դավս-ո ւմբ) ՝
«ÎZ.ւարալրէյ պատերազմը»
[երդչաէսոljPբ ՝
նուադախումբ) ու յէերջապէս հոյյ ժոգոյէքրդական սլար մը (նուագախումբ) :
Հեղինակին ղդայուն հոդին ու ոճը կշ
տիրապետէ ին այս բոլոր դործերուն մէջ՝.
Հա յկական
եղանակներ ը
հ ան ճ ա ր օր է ե
դաշնաւորուած են արեւմսձեան երամչտութիւնով Ոլ երգահանը կրցած է բուն եսկ
իրենց տեղը գործածել ղան աղան գործիք,
ները՝ արտայայտելով իր զգացումները։
Անկ ասկտծ «Աւարայրի պատերազմին է որ
կարելի է նկատել
իր ղլուխպործո ց ը :
Դրուած Փօէմ Սէնֆոնիք^, ձեւին տակ այս
կտորը կր նկարազրկ հայկական
պատ
մութեան ամկնկն յատկանշական
հերո
սամարտը- Նուագախումբ, երգչախումբ,
մեներզներ զիրար կի ա մ'բո ij^ui ւլն են պա տկերտ ընելու համար
սպասումը, կոյիւը,
ասէեամեա յ յաղթանակը,
յաջորդէս բար
սլա ր տո ւթիւնը հայկական բսՀնա կին *աջե
‘քարղանի մահով :

ՓոնթրրւիՈՆէքւ^ հանճարեղ խաղերով
երղահանը յաջողած կ տպաւորիչ «էֆֆէիներ ձեռք ^դել մանաւանդ նկարագրրա կան մաս [Հհ մէջ՛. I] ահերդ մը կը հնչէ
հերոսին մահկն վերջ որուն մկջ կը լըսլի ողբ մը որ լրիւ կ’ար տայայակ ղդայուն
եր գահ ան ին բո [“ր յուղումը ï Եւ այղ ող
բը սակայն կը չարունակուի մեր մկջ հան
դէպ Դուր դէն Ալկմչահի , որ ինր ալ կանէսահաս բաժնուեցաւ մեղմ կ :
‘ԼերՊադնենք շնորհաւորելով նախ
ՊԿ ■ Աւի ր ի կեան ը Որ յա^ողո ւթեամր կրց ա լ
դլուխ հանել այս համերգը, ինչպէս նաեւ
Աիւիան. կոմիտաս երգչախումբը, ‘Շութո
ն՛ուագախումբը եւ բոլոր արուեստագկտներր, որոնք իր են ,լ ար մ կքաւոր մասնակ
ցութիւնը թերին այս յիշատակելի հանդկ-

et ce n’est pas le seul «oubli» d’Ochagan.
^'le confrontation pourrait peut-être s’a

ս ին ;

vérer révélatrice ou, à défaut, amusante.
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ՆԱՀԱՊԵՏ ԱԼԱԼԷՄՃԵԱՆ

«Messieurs,
Je vous suis très obligé d’avoir, lors de la Conférence
Fête de la Musique, représenté à son plus haut niveau de

de Presse de

la

qualité la musique

vivante, qui, vous le savez, est au coeur même de cette Fête.
De nombreux témoignages m’incitent à vous assurer que votre prestation
a été vivement appréciée. Votre talent et votre générosité ont ainsi largement
contribué au succès de cette manifestation et je vous en remercie chaleureuse
ment.
Je vous prie de croire, Messieurs, à l’expression

de mes meilleurs sen

timents.
JACK LANG
Ministre de la Culture, de la Communication,
des Grands Travaux et du Bicentenaire
շ4 Juillet 1990

եւ

« ՍԻՓԱՆ- Կ11ՄԻ8ԱՍ »
ԵՐԳՋԱԽՕԻՄՐԻ
ՀԱՄԵՐԳԻՆ ԱՌԹԻԻ

խՈՐ1ՐԴԱԵ>ՈՒ0ԻհՆՆհՐ
« ՍԻՓԱՆ-UnifbSUU >
■աԱհՐԳԻՆ ԱՌԽԹՈԱ.

Մ 'h Jb JJ 13-ին յ լեցուն սրահի մը առջեւ
եւ Պ * Կարպիս Ափ րի կեանԷէ ղեկա վա ր ո ւ—
Էժե uni բ տե ղի ո ւն\եցալ «Աիփան - Կսմիտա ւՀֆերգչախումբին նոր համերգը՝ որուն
մ ա ս ին կրնան ր անվերա պա հօրէն ըսել եղաւ իր ամէնէն յս^ող համերգներէն մին :
Սիրողներէ կազմուած այդպիսի երդչյսիրումբերո լ արԺէքէյ կամ ո րա կի յլնահա տման չա ւի անի չը անչուչտ
ո րո չ աս
տիճանի մր ւիրա յ կր, տարբերի անոնց ■քկ'
ո րոնց համար էսմբա կան եր գեց ո ղո ւթե սւն
ւոր ո ւեստր ոչ միայն օղտ ա կար կամ հա
ճելի ու ա ղն ո լաց ո ւց ի չ պար ապո ւմ մրն է ՝
այլեւ ա սպար էղ մը ին չպէ ս ուրիշ աւարս,
րկդներ :
Ըս ենք միեւնո յն ատեն թէ սիսա լ պի տէյ
ր[լլար մեկնել այս տողերուն իմ աստր ի քե
րել լայն թո յլա աո ւո ւթիւն մը արուեստի
կիրաբ՛կումին տ ե ս ա կէ տ էն :
Մեր նպա֊
տակն է միւս ին չեշտել պար ղա սլէ ս սա
սլար ա դան թէ , ն եր ո դամիտ ո դէն ո ր ո ւի
դիմեցինք յս յդ օրը
նրդահանդէսի
սրահը՝ պէտք չունեցաւ ընել մեծ՜ ղիջումներ հա չսրուելու համար կացութեան մը
հետ հակաււակ մեր համոդումին
ընդհակառա կն ի> տես եր ւլչախ ո յ.մբին յիս ւոահ
կե3 ո ւածքին ՝ եւ կա տա ր ո ւմներ ո ւն մէի իր
ցոյց տուած որակին՝ ւմեր մէ$ առաւելասլէս պահանջկոտ ո զֆն կ սր արթնցյյյլ անոր հանդէպ ՝ եւ այղ ո\գին է ոլ, յայյոագրին ւիր ա յ ի
առաջին երդին կա տար ո ւմէն յիերջ իսկ առաջնորդեց
այլեւս մեր
յլ ա տո դո ւ
Այդպէսոյի է որ հասանք նաեւ այն եղ
րա կաց ո ւթեան թէ ՀԱիյիան - Կոմի տաս^
երւլչա իսո ւմ\բր կա տարած է
անկասկած
ղդա լի յա ռյս ջդիմ ո ւթի ւն մը եւ արժանի է
ամէն իրրաիսոյսի : Ը ր երեւումը նոյն u[urJմաններուն ժէջ մեր
եր ւլահանդէ սներո լ

[Ա^յյիվւճելի իր ո ղո լթի ւն է } որ մեր իրականութեան մէջ մեծ եւ նշանակելի, հոգե
փոխութիւն մը արձանագրուեցաւ
Հ տյ
եր‘էին նկատմամբ Կոմիտաս վրդ-ի գոր
ծին շն որ հիլ- : Մ անա ւանդ'
ւիո խո լեղաւ
նրբացաւ մեր
երաժչտական
ճաչակբ։
Մտսնաւորապէս 1912-£5>
սկսեալ՝
նրբ
անզուգական երգահանը օրինակել ե
ջ,ս.
նասիրութեամբ մը սիրցուց հտյ ^րգր
ւղատրաստեց շնորհալի երիտասարդներէ
կյսղմուած հտյ երդի սպա սար կոներս լ

բեմերուն վ[*այ t
տարակոյս չկայ թկ
հաճոյք պիտի պատճառէ միչտ մ եր եր JJJժըչտսյ ս էր հ ա սարա կո ւթեան :
Պ • Կարպիս Մփրիկեան ի բր ե լ երգա
հան - խմբյյյյիար ունեցաւ այդ °րը նոյնսլէս ընտիր ե լո յ իԺ մը՝ :
իբրեւ զգայուն \ար ո ւե ս տա ղէ յո ՝ ցոյց
տուաւ թկ ունի նաեւ թայիանցող
հեղխ
նւսւկո ւթիւն մը ենթարկելու համար երգ
չախումբը
անհրաժեչտ դեղագիտական
կարգապահութեան մը î
7».հ/ յիարելու կերպը՝ իր չարժո ւմներ ոն
Փ1Ա1Աթ-լ1ս]ւթ-է1/ ոնի հաղորդամլանութին
մը որ կ1 ա րտա բերէ իր եբա •fbj տի հոդին՝
որմէ կ։Դ ներ չնչուի անտարակոյս նաեւ
եր զ չա իսո ւմրը :
ՍայտյւՀղրին երկրորդ մասին մէջ երդ.
չա իսո ւմբին կ ըեկ եր անար
նուա դախ ո ւմ,ռ
մը- Այդտեղ հաճոյք^ ոնեցանք ճանթւաւոԼ- Պ • Ափր[‘կ եանը իբրեւ երգահան ՝ թկ
Ւր անձնյոկան հ եղինա կո ւթիւններ ո ւն ՝ թկ
ոլրեչ երեք հալ հ ե ղինաձլն եր ո ւ գործե բուն
ն ո ւա՚ղա իյո ւմբի համար օթքեսթվււսս{ւոն ի
իր ա չիսա յռաս իր ո ւթի ւններ ոն մէջ՝.
Աքդ ճիւղին մէջ երիտասարդ արուէս֊
տա ֊յկ տին մինչեւ- հիմա տիրացած ար
դիւնքները մեր մէջ Ju յն համոզումը զ,ոլացուցին թէ երգահանի ար ոնս տին իս
յեերձեցումր տեղի կ՚ունենայ արդէն շատ
նսլա ստա ւոր դե յոնի, մը վրայ։
թէ
յս ր ո լ[ե ս յո յյլգէ տ ի
ղդտ յն ո ւթե ան ՝
ներ թւ չումի աղա տո ւթեան եւ թէ իր ձեռք
բերած թեքե իքին օդտա գործման տեսակկ տէն Պ * Ա^յիրիկ-ե ան կւ՚տ1 գտնուք, այնպիսքւ
դիրքի մը վրա լ ուրկէ այլեւս աչխտտանքր եւ փորձառութինթ< ‘էէեքը կրնան միա լն դկԱ/Ւ աւելի փայլուն ապագայ մը առաջնորգել՝ հետեւաբար հայ երաժչտութիւնը կրնա լ նաեւ ակնկալել իրմէ աւ ելի
գեղեցիկ եւ պար ո նա կա լից գործեր ։
Նսւա՝յրա հանդէս էն
իրեն հետ ու
նեցած մեր մէկ տեսակցութիւնը յսռիթը
տուաւ միշտ մօտէն ծանօթանալու նաեւ
իր գեղագիտական ըմրոն ո ւմն եր ո ն ՝
իր
ս տեղծա յրործա կան ո ւղղութեան եւլն • ՝ ո^
րոնք մեծապէս նպաստեցին մեր մէջ այդ
հ ամո ղո ւմն եոր ւն ամր ապնդո ւմին ։
Ալդ օր՛1 5 ինչպէս միչտ՝ անգամ մըն ալ
մեծ հաճոյքով
ունկնդրեցինք զգա յոն
եւ շնորհալի երգչուհ թ Աստղի կ Առաքէլեանը իրըեւ մեներգու Ար տա չէ ս էԱաչաւոո I- չ^եանք։ եւ Դուրդ է՛ն Աէկ՚քչա^/' սիրուն
դործերուն ւքէջ յ Ւր եր դեց ո ղո ւթեան կ' քնկերանար , դաշքնակի վրա J ,
Կ •
Ափ ր Ւ կ՛
եան :

հոյլ մԸ-

Անվիճելի իրողութիւն է նաեւ * որ երգչախումբերր ազգապահպանման
գործին
սատարող կարեւոր ա զդա կներ են ՝ սլա յ֊
մանալ որ գե կա վարուին ձեռնհ ւս ս խըմբա վաբներ ո ւ կո ղմէ :
Ղ^եկտվարութիւնը բնա ծփ ն շնորհ մրն
է նախ։ Նուադածոներ >:< ՝
ձայնագրու
թեան ՛եւ նուաղի չատ կարող 5 չատ առիթ չեն ունենար իրենց ա չքե ր ը ուղղե
լու վե կա վարին ՝ սակա յն ա յս վերջինք
սլար տի իր գերին մէջ ըլլտ լ
ապրելով
եր աժչտո ւթեան հետ՝
cPl:UiLt"L եղանա
կին սլար տա դր ո ւթի ւններ ր եւա յիւ :
Ա/, տվար եւմ նա շնա կեր ճսլո տ ը շար
ժել մեքենական ձեւուէ» ճպոտյ,՝ պէտք է
բւսրձրանայ՝ պէտք է հանդարտի ՝ սլէւոք
է ո ւր աէս ան ա յ ՝այս ինքն' պ կորք է ապրի ,
է>'սկ տյս ապրումը կախում ունի էսմբա•էտր\ին զգայութեան աստիճանէն։
Ար տա սան ո ղն եր ո ւ դերն ալ ա յդ չէ&
միթէ։ Ար տաս անողը եթէ խորապէս ըմրնտր ած 1երբըոնած ԷԸ[էա J իմաստը իր ըհտրած
լր
տոր ին' P'il՛ ^1՜Ւ,րւ1ր^1 կ^[նէ զա յն ՝ ենխար
կուելով ծաղր ու ծանակի * Նոյնն է ւղարաղան եր աժ շտո ւթեան մ էջ ? ահա թկ
ինչու խմբավար p
պարտէդ ո ւս ո ււէն ա յյ իրել իր կտորը եւ ըմբո^ւել անոր ոգին
ու

թեք:

Հարցը որո չ չավւով կը տար բե ր էւ էսըմբերւլներոլ պարադային՝ որովհետեւ եր.
դո գները անդւսդար կը նային ղեկավարին'
ւլր ւս ւելո ւէ նաեւ ա յս վերջնո յն ուչադրութի ւնր իրենց վրայ։ Անհրաժեշտ է՝ ու
րեմն՝ որ էսմբայէւսր^ ^րգը ղող սորվի իր
ամբո ղ ջո J-թե տնր մէջ*.
Կ ո •քի տաս 1Լրդ •, որ տեղեակ էր ղանաղտն նուագարաններու՝ անպա լմ ան ^րղո,Լ
կ^աւանդէր իր դա սեր, ը որպէսզի երգող֊
ներն ալ հ ե տ եւին իր երգեց ոգո ւթեան ձե
ւէին ։ Ղ*ա շիրա կուէ կրնանք երյլփն եգանակր
սորվիլ՝ սւսկայն երբեք
անոր երւէելակերպք ;
Տեզ/A է յվշատաւկել ւ թէ երբ 1912-//ե
Կոմիտաս Վ^րւշ. •
Մ այր Ակեւլեցւոյ մեր
դպրաց դասուն թաւանդէր
Ակմալեանի
պատարագը՝ պա տահ եցաւ որ օր մք իր
ձայնը անլսելի դաոնալու աստիճան մարՒ - Այսուհանդերձ ՝ մեծ երղահանը չբյյյցտկայեցալ վարձին երեկոյթէն ՝ ներկայ
գտնուեցաւ եյ_ այս անդամ ԱՈ1_լե|Ուլ յիորձի ենթարկեց մեզ ։
Զենք տարակուսիր ՝
թէ Փ տրիզի հտյ
գազությր ներկայ յրյոնուելով ՀԱի փան
Կ ո մլ, տաս »Ւ համերգին՝ ոչ միայն յար
գած ոչիաի ըլլայ անզուգական Կոմի տա֊
սի յիչատակը՝ այլեւ առիթ, պիտի ունենայ գոհ ո ւնաժլո ւթեա մր ուեկնդր ելու անոր
գեղեցիկ գործերը*. Մ տ սնա ւորաբար երբ
նկատի ունենանք թէ այդ ընտիր գործե
րը պիտի մ ե կնար կուզին ւկարող երգչախումբի մը կողմէ՝ որուն խմ\բա ւէար ո ւթիւնը յոարիներէ ի վեր կատարեալ ձեռընհա un ւթեամբ կը յէար է երաժիշտ Կտրպ ի ս Այիր ի կեան *.
ՆՇԱՆ ՍԵՐԳՈՑԵԱՆ
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ՀԱիյիան - Կոմիտաս'^ եր\լչա էսո ւմրր այ
լեւս գտած f Աա[ կը թուէՒ Ւր ՛Լա ր1՚[ը յանձ[։ն Պ • Ե • Ափրք՚կեանի եւ այդ համ ագո րծակցոլթենէն ան չո ւչտ չատ բան կարելի
է ակն կա լել :
Մ. Ն*
(ԴԵԴԱՄ փէՐԷՍՐՎ-ՃԵԱՆ)
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Fonds A.R.A.M

Էջ 4, Կիրակի, Փետրուար 6, 1994

<8ԱՈ-ԱՀ

միտ*

III'ՓԱՆ֊ԿՈՍԻՏԱՍ
Զ ա փ ա ղան g ած չենք ր յ յար ՝ եՀրբ ըսենք
թկ հերոսութիւն կ JnJu “ քաղաքի խասսլւ
ու դմնդակ սլայմաններ ու մկջ ո աքի վրա J
պահել հ ա յ կա կան երդչա խումբ մը։
Փարթ չի նմանիր Մ երձաւոր _ Արե
ւելքի՝ ուր մեր հայրենակիցները !լապրին համախումբ' համեմատաբար
փո^['
քա ղաքներ ո լ մկջ :
Այն տեղ ա շվուս տանքի
ու երթեւեկի պայմանները մեծ դիւր ութիւններ կ՚ընծայեն ամկն կարգի
կազ
մակերպութեանդ ծնունդին ՝ զարգացման
ու յարատեւութեան համար :
Ֆրանսայի

մայրաքաղաքը
զուրկ կ
Հոս Հա յեր ը !լ ապ
րին ցիրուցան
Փարիզի եւ արուարձան
ներու անսահման տարածութեանց ՏԷչ,
Ւր արմկ եւ կեդրոնկն քիլոմեթրներով հե
ռու •
tuյդ սլա յմաններ կն :

Գաղթականութեան
ա^լ['ԳՐՒ
տա ր իներոէն ամկն մարդ տեղաւորուած՝ կր հոն՝
ուր ա շիրա տանքի եւ բնակարանի կւսրե—
լիութիւն կր դտած : Ա րւումր աւելի չեչ.
տ<ո ւեցաւ տարիներու հոլովումով՝ երբ ո.
րոշ դիրքի տիրացողներ հեռացան այն
թաղամ ա սերէն ՝ ուր համախմբումի փոք
րիկ կորիզներ կին ս տեղի՛ ո ւած է
Ալս տեսակէտէն կարկառուն

օրինակ

մ/' ևԸ. նե ր կայա ցն կ լատինական թաղր ՝
Փարիզի մտաւորական կեդրոնը՝ ուր մեծ'
թիլով Հայեր կ՚ապրէին tf-ամանակին եւ
ուր հիմը դրո ւեց ա լ UJïxJlUlfi. երդչա խո ւմրին ՝ 4:5 տարի առաջ ՝ 1923-/'^ լ նախաձեռնութեամբ Փարիզի հայ Ուսանողա^
կան Աի ո ւթեան եւ ղեկավարութեամբ Ա uiքօ 3՝ակո բեան ի :
Մեր ողբացեալ երամի շտ ընկերը բընիկ Ա իմֆերոսլո լցի
(ՀԼրիմ) ՝
նաքսկին
սան éF/'ածնի Գկորղ֊եան ճեմարանին ,
Հա յաստանկն Փ արի զ կր եկած հայ մողո վրդական եւ գեղջուկ երդերու կարե
ւոր պաշար ո վ մը ։
իր հեզ
Ոլ
ընկերա ս կր բնաւորութեամբ՝ անիկա
կրցաւ ամուր հիմերու
վրայ դնել Աիփանը՝ որու շոէ֊րջ համա
խմբուեցան տասնեակներով հայրենասկր
աղջիկներ ու տզաք :
Տարիներով Աիփան երգչախումբը դար.
ձաւ մեր հանդէսներու զարդը*
Փարիզի Հայոց Եկեղեցւոյ

դպրապետ

իշան Աերդոյեան յե տա դային (1927) 1ըսղմեց Եոմի տաս երգչախումբը՝. իւ օր մըն
ալ երկ ու երդչաքսումբերը միասին մաս
նակցեցան Աստուածաշունչի
թարդմա-

եւ

արուեստ*

ԿՈՄԻՏ ԱՍ
(FEST

ԵԲԳԱՏ0ՆՈ

Յուսաց ուածէն շատ աւելի խանդավառ
եւ արդիւնաբեր անցա լ Կիր ա կիի համեր
գը հ ստուար բազմութեան մը ներկայու.
թեան z
Հո՛ն կին
ամէնէն հարուստէն
մինչհ, յետին դործա ւորը ՝ իրենց յար
գանքի արտայայտութիւնը բերելու. մեր
ազգային երամի շ
կոմի տաս վարդապե
տին •
Փ ու ր ի ւլի մ կջ առաջին անդամ կ ո ր ութ
սուն հոգինոց երկսեռ երդչա խումբի մը
գոյութիւնը կ'ո զջո ւն ենք ՝.
Յարատեւու
թիւն կը մաղթենք եւ մեր գնահատու
թիւնը մասնաւորասլկս կը կեդրոնացնենք
սա կկտին վբա յ որ խումբը իր երգեցողու թեան <ոջ մի ատարր էր ՝ միաձոյլ եւ
մի ա խմոր որքան կարելի կ Ըէէա Լ սիրող
ներէ բաղկացած կազմով՝, էւ UiJu յստա

րիլ։
Ոպփչ առթիւ. երբ քիչ մը ոլղա^
ենք քննադատել
ինչ ինչ ն եր կայ ա զո սէ՝
ներ ՝ պատճառն այն է որ անոնք իրենօ
կարելին չեն ըրած լաւագոյնին համս,լ,,
եւ այս'' շահ՛ագիտական նպատակաւ՝ էԼ
կամ ան գի տա կից օր էն •

IVAL)

նութեան 1500-*"*^եակի հանդի un ւթ ետն ,
Աորպոնի մեծ ամֆիթատրոնին մկջ՝.
Գործակցութիւնը
յանդեցաւ ձուլման
եւ զոյգ եր\գչաքսումբերը միացան
Աի
փան
Ա ոմիտԱէս անուան տակ : Ու- այդ.
պկս ալ մասնակցեցան կոմի տասի ծնրնդեան վաթսուն ամեակի համեր դին (1931?
Յունիս 28) î Այդ անունով ալ պահ ո ւեց աւ
ա յս վերջինը տարիներու ընթա g քին ՝ Ju,~
ջորդաբար ղեկավար փոխելով :
Աաքօ
Յակռբեան կանուխկն
Ամերիկա
մեկնած կր իբրեւ ուսուցիչ ; Արա Պար
թեւեան y պահ մը նաեւ
Վարդան Աարգըսեան ՝ Աւետիս
Մ ես ո ւմենg եւ ()հան
Տ ո ւր եան եւ
վերջապէս
տարէս բախտ
Գուրգկն Աէկ մշահ ՝ հ ետղհ ե տկ ղեկավա
րեցին երդչա խումրը ՝
որ հուսկ ուր եմն
անցաւ եր ամի շտ կարպիս Ափրիկեանի ղե
կաւքար ութեան
տա!ը 1954-/'ե :
իոր ղեկավարի խղճամիտ ու բծաքս բն
դիր առաջնորդութեամբ Աի փան
կոմ իտաս երդչախումբը արձանագրեց փայլուն
յաջո ղութի ւնն եր : 3 ի շատակելի պիտի մը֊
նայ իր մասնակցութիւնը
միջա ղդային
եր ամշտա կան փա ռա տօնին ՝ որ տեղի ու
նեցաւ 1957-/'î* Փալէ տը ՀՀայեոյի մկջ՝.
Ֆրանսական մամուլը յաճախ գնահատա
կան տողեր նուիրած է երդչա խումրին անոր համերգներուն առթիւ՝.
Շն ո րհ ա ւո ր ութեան
արմանի են ^րդչա խումրին երկսեռ անդամները՝ որոնք
իրենց օրուան ա շխա տանքէն տք մեծ ղոհ,սղութեամբ երդի վարձերուն կը
հետեւին ՝ գիշերը ուշ ատեն տուն վերադառ
նալով՝ յՈգնած — դա դրած : Հյատեր հե.
ռաւոր թաղերու ել արուարձաններու մկջ
կ'ապրին :
Շաբաթ իրիկուան համերգը Աալ Կ utվո յի մկջ^ նուիրուած կ անմահն կոմfiտասի ստեղծագործութեանց ՝ մեծ
վար
դապետին ծննդեան հարիւրամեակին առ
թիւ- ) իբրեւ նախա տօն ակ ՝
ոդեկո չելո ւ
համար անոր անմոռանալի ո լ խնկելի յի
շա տա 1լը :
Մեր պարտականութիւնն է մեր ներկայութեամբ պատուել հանճարեղ մեծ Վար
պետին յիշատակը ել քաջալերել հայ եր
դի տարածման եւ յաւերմացման սատա
րող երգչա\խում\բի մեր աղջիկներն
ու
տզաքը ։
ՀՐԱՆՏ - ՍԱՄՈՒԷԼ
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կութիւնը շատ աւելիր էԼԳԱ>ԼՒ
[Լ1եա1է
Լի պատին խումբին} եթկ բեմը ել սրահը
ըլլային ,րիչ մ՛ը
փորր ■
Համերգը երամշտական
գետնի վրայ
վայելք մը 'Ըէէաէէ զա տ y իր կազմով եւ
թողած տպաւորութեան տեսակէտով հա
մազգային ցոյցի մը վերածուեցաւ : Եր ախ
տագիտական
մը անոխ որ մեր ազ
դին մատոյց ամենամեծ ծառայութիւն
մը : փողովուրդ մը ոտքի հանելու՝ զայհ
խանդավառելոլ եւ ազգային
շարմում
կամ փրոփականտ ստեղծելու լաւագոյն
միջոցը նորէն արուեստն կ ՝ եւ խան գա վա
ռող երգ սլկ տք կ
մեզի ՝ համերաշխ ու—
թեան եւ
վեր ա կան զն ո ւմի ս ա տար ելո ւ
համար•
Հաճոյքով նշմարեցինք՝ որ բոլոր կուս ակց ո ւթի ւնն երը ՝ «հայ էայֆ^է] գործա
ւորը y հ ա ւաքո յթներու մէչ չտ ե սն ո ւած
մարդիկ,
3 ո ւՏ։ ի սի այս տաք կիրակիին
քուք քո վի հ ա ւաքո ւեր էին:
*Լքերկայ մողովուրդո գուցէ անգիտակ
կ թկ թնչ պայմաններով այս երդչա խում բը տարալ
յաղթանակը՝.
Եօթը ամիս
փորձ) շաբաթը երկու անգամ ՝ այստեղ՝
այնտեղ՝ եկեվեցին՝ եկեղեցիէն պահ մը
վռնտուելով : Որովհետեւ անհանգիստ ըրած կ ր քիան-Ե ո ւմ ոն ի
բնակիչներ ը ՝ յե
տոյ ոստիկանատան մասնաւոր թոյլտուո ւթեամբ կրկին հա ւա քո ւած ՝ անձրեւին ՝
արեւին եւ այլ դմուար պարագաներու
յաղթելով :
Գեղարուեստի որեւէ արտայայտութիւն
հայ իրականութեան մէջ կա տար եալ չի
կրնար ըլլալ, բայյյ, երր որեւէ կաղմա_
կերպութի՛ւն իր կաթելիքլ կ՚ընէ լաւագոյ.
նի համար՝ կատարեալ կա րելի կ համա-

Եսկ սլաբադան նոյնը չէր կիրակիի հսւ.
մ երգին՝ մանաւանդ այգ խանդավառ է.
ր ի տա սաը զո ւթե ան զո հո ղո ւթի ւնները ար.
դիւնք տուին :
Անցնելով ուղղակի համերգին ՝
գիաո_
ղոլթիւններր առաւելապէս լաւին կը հա
՚ւՒն =
փոդովուրդը խանդավառ ծափերով ող.
ջունեց Աաքօն որ սրտով արուեստագէտ ՝
առանց
երամշտական որոշ դա ս տիս,րա.
1լո ւթիւն մ ը տեսած Ը1ԷԱ'1,ււ »
բնատուր
յա տկութիւնն ունի խանդավառելոլ էլ
կազմակերպելու՝ բան մր ընելու՝, է] ո ստո.
tfանինք որ իր վարած բամինները, մասնս,,
ւո րապէս ո դեւորի չ դարձան կրկնութեան
արմանանա լով : Ե ր կր սր դ խ'մբավարը
(յ շան Աերդոյեան հակում ÿ'njy
տուաւ
ճարտարօրկն վարելու կր օն ական երդերը՝
իսկ մո զո վր դա կանն երը պահ մը
անոնւյ
ազդեց ո ւթիւնէչ կրեցին ար տա յայ տո ւմ
ձեւին մկջ՝. Ոայց՝ թնչո^լ չխոստովանքլ
որ իիեն վեր ապա հո ւած կին կա ռո լցո ւած
քո1Լ դմուար կտորները՝ որպիսիք են Հդա.
լի եբգ^ը ու ՀԱիփ անայ քաջերը^ ՝ որոեղ
ուսուցման մկջ ցոյց տուաւ մեծ րծա.
ի,խւ դր ո ւթի ւն •
Մ եներդեց ին
օրիորդներ
Մ արդար քտ
Ո ա բա յեան առա ջին *էոբ ^՜ա 4//ZZ է' վար դա.
պետին ՝
Հայկանոյշ քմ ո ր ո ս եան ՝
Ւրխ
Պ ի ւլսլիւքեան ՝ Պ ՝Պ ՝
Ն՛ա ւա ս ար դեան եւ.
Ա եր դո յեան որ իբր ղեկա վար աւեԱ, յաջսղ էր անշուշտ z Գա շն ակո վ ճար տարօրէն կ^ընկերանար Օր • Վա զար ո սեան եւ
Լի էի կա սքին տաւիղով ՝ իսկ Օր ՝ Qiun.utifեան նուազեց վարդապետին դաշնաւորած
սլարեր ը :
Այս խո ւմբո վ եւ մեներգուներ ու կագ
մին համերգը միացուց նաեւ նոյն բեմքն
վրայ բազմաթիւ ար ո ւե ս տտգկ տն եր ՝ նոյն
նպա տակ ին շու ր չ՛- Կը ցաւինք խո րապէս
Ոl1 Օր • Գարիպեան հրաւիրուած չէր մաս
նակցելու : Ան մեր ա շխա տող 'եւ արմէքս.
ւոր երգչուհիներէն մկ 1լն կ ե լ \կա զմա կեր
պիչներու ո ւշադրո ւթենկն վրիսլելու չէր ։
Համերգի միջոցին Պ՝ Զօպանեան րա՝
նախօսո ւթեամբ
պար ղեց ւքարդապետքն
գործը ՝ տե ղե կո ւ թի ւնն եր տուաւ
Վար
դապետին քյնամա տար Մ արմնին ա չթս.
տանքին մասին - դիտել տուաւ որ մամա
նա կին Փարիզի հարուստները չէին դք՝տ’
ցած գնահատել վարպետը եւ պահել դսխ
գաղութին մէջ՝ որով փրկուէր պատե
րազմի ար հ ա ւիրքէն :
Այս երամշտական փառաւոր
արտա
յայտութեան միջոցին ՛երբ բոլորը խաեդա վառ ԷՒն, "/ ահ մը մտածեց խւք Վքէ
միւիֆի այն խցիկին վրայ ուր կը
Վարդապետը z Արդեօք իր երդերէն ձայն
մը հասսմլ մ՛ինչեւ իրեն՝ եւ կամ նոյն
մլ,չոցւ,ն բնութեան
խորհրդաւոր
մէ^յ
դիպուածով տեսիլք մը կամ երազ մր տե՝
սա1 ւ նոյն ‘էքշ^էէ1 ՝ ^U,JJJ ք՚բ մասնակք1
մահով անմահացաւ ինքը՝ եւ վայել է չ
ս^է հ.մահուամբ զմահ կոխեաց^*
X Յաճախ ս/եսած ենք որ խումբ "է
կր կազմուի նպատակի մը համար եւ ուն՝
Վերջ կը ցրուի՝. Եթկ նոյնը պասրահ1՛
միացեալ երդչախումբին ալ , ափս" ս
մեր խ՛անդավա ռո ւթեանը :
ա յ,,

X Մեզի կը հաղորդեն թկ կիրակի ^Աէ’
մեր գէն ետք մօտ 1() հազար Ֆրանքի չ01''
մ ո գոյացած է յօգուտ Վարպետին*
ԱՐԱ ՊԱՐԹԵՒԵԱՆ

Les Chorales SIPAN et KOMITAS réunies pour la première fois sous la direction de Sako HAGOPIAN et de
Neclian SERKOYAN, à l’occasion du Festival dédié au 60e anniversaire de KOMITAS (Sorbonne, 28 Juin 1931)
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բամ.
West

ilth Street, New-York, 1935 թո ւադր ո ւած
Հսւսցէի տակ նշում Հ •

Ես սսւաջին անգամ Նիւ-Եորք հասայ
15)28 բոլի Օգոստոսին, իմ ծննդեան քըսսւներոթդ. տարեդարձից մի քանի օր ա.
սաջ եւ շթջԻ ց ի Մանհաթանի, ինչպէս նա
եւ Պյաւքլինի տարբեր մասերում : Ստոր,
երկրեայ գնացքով անցայ ֊Իոնի կղզին ու
մի քանի ուրիշ վայրեր եւ շրջելու համար
ստորերկրեայ անցքի աստիճաններից վեր
բարձրացայ մի նոր երկիր :
Տերդ փողոցից վեր ու վար քայլելիս
անգամներ անցայ Մեծ Հիւսիսային Հիւ
րանոցի նեղ մուտքի մօտից եւ անգամներ
(կւսաեցի այգ անունը, որը դիւր եկաւ
ինձ, րայց ես մինչեւ 1935 թիւն երր իմ
աոաջին հատորը հրատարակուեր ել համ.
րաւ ձեւլք բերի, այնտեղ չբԱակուեցի :
/ • • • /

Նիւ- Նորքի 3*ւսմանա կն եր^ը.

թ-սւսՆե՜ըական

էջի զեկոյցն Սշմսւրիւո. եղսււ (1) :
Սւիլիթմ Ս արո յեանը բազմաթիւ առ!ւթ.
ներ ով խօսել՝ դրել ու նշել կ բեմին նըւիր ո ւած իր դրականութեան ակունքների
մասին : Սակայն նրա առաջին խադր
մադրու\ելու բերումով այսօր ղրեթկ մոռաց ո ւել ու իր հերթը զիջել կ 1939 թուին
բեմ ա դր ո ւած ՝ դա ս ա կան ու հանրա յա յտ
դար ձա ծ Իմ սիըւսը լեոնելաւմ է եւ Քո
կեանքի Ժամանակը խաղերին :
Սչքաթող արուած ՍԼՈՈըեըկըեայ
զթ-

նացք ի կըկէո-/7

մի ահ ի լսուած կ տասը ա-

Հ-ն դասական է (6) ։
// իեւնոյն թաղին կցուած կ .

Ձօն' սրտով անարատին
Ձօն' աշխարհի բանաստեղծին
Ձօն' խոնարհին եւ մեծին, իր կեանքը
տուած բանաստեղծին
Ձօն' մանկան տարեց եւ մանուկին մեր
մանկութ եան
Ձօն' այն սրտին, որ լեոնեբում է (7)
Շօ' G արո յեան , G արո յեան (յ օ թաղը

1

^[՛կրեայ

գնացքի

կր կկս-9 '•

Uj

մա^'ոտլԱւ1ւու1ւլ։ Դրող^րի
էհ՜
ոեւՐւ} 17 ’ Բայց bu 11 չ է րէմաԳրՈԼչես տեսել : Եւ այսպիսով ի Վերջոյ

նրբին հ իւս ո ւածքով շարունակաբար ղղլրս ե լոր ւում կ Ո*-իլիըմի զանազան '/Z7771""
թի ւնն եր ո ւմ եւ յա տ կա սլկ ս բեմի համար
նկատի առնուած բո լո ր խաղերում :

...աշխարհի վերջին Հայն է, եւ դեււ
ւսւելին' խազեր է գրում (8) : Սարոյեանը
1914 թ ուին այսսլկս կր ներկայացուէլ ՛Շո
յի knrL^lr3 1 ^njl' բնակարանում • »*
35 տարի յետոյ ղր ուած եւ յետ մահու՝
1986 թուին հրատարակուած
«3 տոտ 9»
թաղի՝ մէ՜ջ գործող անձերից մկ կն ասում
է֊

ՍԱՐ Ո 3 ԵԱՆ - Իմ անունը Ուիլիըմ

է:

ռանձնակի երազներից ՝
հետեւեալ շ արրով. ..
1 • ճշմարտութիւնը

շ. Լարախաղացը
3 • Սիրահարները
4- Հերոսը
5 • Հրեան աշխարհում
6- Յեղափոխութիւնը
7 ■ Պարը
8- Միլիոնատէրը
9 • Անմահները
10- Երգը

Մեծ Հիւսիսային Հիւրանոցոլմ լինե
լուս համար գոհ էի, որովհետեւ սկնեակնեբը մեծ էին, րադնիսը մեծ էր, աոասաաղները բարձր եւ վարձը (սա այժմ
ւխուաբ է հաւատալ) շաբաթը 12 տոլար ԹԱՏԵՐԱԳԻՐԸ
էր: Հինգերորդ յարկի ներքին մասում
G տորերկրեայ գնացքի կրկկսՀ) նշանա
գտնուող, ոչ լաւ դիտակէտ ունեցող' կար.
ծեմ համար 512 սենեակում, ծրագրեցի կութիւնը ամենայն հաւանականութեամբ
Եդապա կատարելիք աոաջին
ճաւքթոր. կայանում է նրանում, որ այն նպատակին
հանգչելու փոխարէն ուղղութիւն է նթղուրիլնս էլ մասամբ էլ գրականութեամբ
շում (2) :
զրաղուեցի :
իքաղն բնորո չուած կ' վոտրվիլ :
Օրինակ' The New-York Times-ի մէջ
Նկատի ունենալով բառի հնչտբանոլկարդացի, որ վերջերս Նիւ-Սորք եմ գըտթիւնն
իբրեւ ք ազւսքի-ձայն , G արո յետ
նրւում եւ մի խադ եմ գրում, որն յոյս
նի
թա՛ղն
յագեցուած մանկական,
պա
ունեմ ծովի Սամթով Եւրոպա մեկնելուց
տանեկան
ու
երիտասարդութեան
տա
աոաջ աւարտել : Թէ Times-ը ինչպէս կամ
Ոլր էր գտել այս անստոյգ լուրը, վեր է րիների ապրումներով, իր բեմական կա
գլխից, րայց որոշեցի «լաւ եթէ Ն/rL- տարեալ լրումն կ գտնում վոտթվիլ/- ոճին
d-աման՛ա՛կները յայսւնում է,
որ մէջ-,
Ամերիկեան վոտըվիլն իմ թատրոնն էր :
խաղ եմ գրում, ապա ինչո՞ւ ոչ : Ինչո՞ւ
Եա պարզապէս ետ նստեցի ու
թողի,
ՊպԵորքի ^ամանակները ստող դաոնան:
որ
զուարթ
զանազանութիւնն
ապրի
(3) :
Խազ գրեմ» :
թատորագիր
ը
բազմիցս
է
նշել
Պերնար
1928 թուին մի
շարք նշումներ էի
կատարել մտածելով իմ աոաջին վէպի Նոյի հանդէպ ունեցած իր յարգանքն ու
երերելս եբրեւէ գրուելիք լաւագոյն ակնածանքը :
. . .մարդն , որին ես բոլորից աւելի հա
գրութեանս համար, որն անուանու ելու
էր մկւսյն G տորեր կրեայ ՛պնացքը՝. Րո. ւանեցի եւ մարդն' որ կարծես թէ ինձ
կանդսւկոլթիլ-կը 'հիւ-Եորքի ստորերկըր- անձս յիշեցրեց' իրապէս ինչ էի եւ վստահ
էոկ գնացքը էր, սակայն ծածուկ կերպով ինչ պիտի դաոնամ, Պերնար Շոն էր (4) ։
սլյն նշում էր ոչ միայն ստորերկրեայ գը՚*ացքի լսյլ մարդկանց, ճամբորդների ծա.
• ՏԵՂ
GuiCnjl.u^l, Եւրոպա , ապա Խորհ . Հա
էուկ նսւմբսւն , ներքին ճամբան , ժամա
նակի րաքնուտծ ճշմարտութիւնը' գծի յաստան եւ կուսաստան կատարած իր ա'իրջն հասնելու էածոլկ իմաստը: Րայց ո֊աջին ճամբորգութիւնից Ֆրէվնօ վերա,
աւսւղ այս արժէքալոր գիրքն երբեք չը. դառնա չով, անտիպ ել չթագացոլած.
Ստորերկրեայ գնացքի կրկէս-չ/ հառցկագրուեց ;
Ինչո՞ւ:
դրում կ Շ ո յին :
Ն"ն թաղն ընթերցելուց յետոյ
1935
Չգիտեմ : Ինչպէ՞ս եմ կւսրող գիտնալ :
Ա]ն պարզապէս չգրուեց : Եւ միշտ էլ թուի Gեպտեմլ}եր 23փե G-pnjkuApb է
ննՏաիելեմ, որ չեղաւ:
Ուրեմն այժմ 1935 թուին, եօթ տարի
1 11111J, եօթ դժուար, արագընթաց, վըաանգալոր, հոյակապ, տխրալի եւ 99ասխնա^ի տարիներից
յետոյ , Նիւ-Եորք
H րտդւսյլնալով յիշեցի չգրածս դիրքն Իւ
P էեցի տեսնել արդեօք կարող եմ ստոր,
նկրեայ գնացքը փոխակերպել խաղի , ու! ն երեք օրոլսւյ ընթացքում, գըԻգի
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Ուիլիըմն Նիւ-Եորքում իր անդրանիկ
բեմս։ դրուած եւ տպադրուած թաղի յա
րաւ ջաբան ո ւմ՝ դրում կ .
Համոզոււսծ եմ' Եմ սիրտը թոներում

aid-LhClT OllpnՅեԱՆԸ
րոմ, Ով՚լ1՚ըմ Աարոյևանը 29-րդ

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար. 1-000 Ֆ- - Վեցամսեայ ; 510 Ֆ •
Արտասահման : Տար. 1-300 Ֆ- (ամէնօրեայ աււաքում)
1’150 Ֆ- (շաբաթական աո_աքում) _ Հատը : 5.00 Ֆ-

8CHAVARCH MISSAKIAN

Pbirc, M mil ՛մ, l»m
l;l>

^սփ նթ֊-Եսրբ եւ ապա մ[, քանի տա.
րի յետոյ Լոնտոն հ ր ա տար ա կո ւա})- Վայ.
jikji ուր ժամանակ եմ հաստատել հատո.
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ուղարկում հետեւեալ րացիկը՛ / . . . / շատ 1աւ են • լալ են ամէն

տեսակէտի ց • տիպարներ „ գործողու
թիւն - երաժշտական խ°Աք (ոԲ) - պաստաոին յարմար արգի մօտեցում - բազ.
մերանգ հետաքրքրութիւն - աոողջ տըն
տեսական եւ քաղաքական հիմք - բոլորն
էլ կենսունակ .- 0 - իՈձ ստիպում է յիշել
գրքարանին դրուած մի հնամենի դասա.
կանի :
Շարունակի՜ր,
ԱՅԴ ես :

վստահ, Ուիլխըմ- դու
ճ- Պերնար Շօ (5)

Գրեց'

ԱՐԲհ

ՅՈՎ.1ԱՆՆԽՍԵԱՆ

Ծնուել եմ Ֆբէզնօ, մերոնք ծնուել են
Պիթլիս: Ես խաղ եմ գրում (9) :
Ստորերկրեայ գնացքի կրկէսդ
հրատարա կւո ւմ կ 1941 թուին կցուած ^յէ
փ որբ ածա ւալ խաղեր ի հետ Շող_շողոլ_ն ,

Մսկւղ-կային օվւեըա ? պալէ Էն վթկէս
հանուր /Լերնա դրի տակ յ Հա տորը ներառ
նում կ սլա ր ի ՝ երաժշտութեան ՝ ռա:ոիոյի եւ բեմական այլ ձեւերի համար դըրւած խաղեր î
Ղ^րրի ներածականում խօսելով ընդհա
նուր վեբնադրի մասին
Սարոյեանն իր
լին տռտո ւրն եր ի շարրում իբր
խորադիր
յիշում կ նաեւ սւփէզ.ցփիղ (10) Zr<- սա

(հլք-նա եժ հա յևրէն բնորոշումը :
Շող-շողուն կամ ափեղ-ցփեղ հատորը
hj • ԷԼբովե անի
Պարապ վախտի խ աղա
լիք-Î, յի լեցնող այլաբ՛անական թաղերի
յ լարէ ւծոյ է

• d-ԱՄԱՆԱԿ
Իմ գործը միշտ էլ ի՛մ ժամանակի ար
տադրութիւնն է եղել (11) : Տի լել է G ՛ո
րո յե անը ի՛ր թատեր՛ա՛կան թա ղերի՝ առաջին հատորի ներածականում :
1944 թուին ՝ Շոյի հետ կայացած անդբանիկ հանդիպումից յ՛ետոյ,
Giupnjliinնո վերահր՛ատարակում կ իր իրա ղեր ի եր
րորդ հ՛ատորն հետեւեա լ յաւելումով.
ՆՇՈՒՄ ԱՆԴԼԵՐԷՆ (12) ՀՐԱՏԱՐԱ

ԿՈՒԹԵԱՆ ՀԱՄԱՐ
Այս գրքի բոլոր գբութիւններն ես վե
րանայել ել վերադասաւորել եմ :
Լոնտոն, 1944 Յունիս 7
Շող-շողուն.// առաջին եւ երկրորդ հբրա տարա կութի ւնները բաց ւում են հետեւեաւ տողերով.

ՆՇՈՒՄ
Այս գիրքն իմ միւս երկու խաղերի գրրքերին կից հատոր է, մսւաջինը' Երեք թա
ղեր պարունակում է «Իմ սիրտը լեոներում է» , «Քո կեանքի ժամանակը» և «Սէ
րը հին անոյշ երգ է», երկրորդը վերնա,
գրուած Հ['ա}'ս/i' մարդիկ ունի
գքքի
վերնագիրն կրող խաղը, «Սուինին ծա.
ւկեբի մէջ» եւ «Րեմից հեծած Աո֊աւօտ Լուսոյին» : Րացաոութեամբ «Ստորերկըթեայ գնացքի կրկէս»-//^ , որ գրուել է 1935
թուին եւ «Իմ սիրտը լեոնեբում է» , որ
գրուել է 1938-իմ, այս երեք հատորների
նիւթերը 1939 ,'1940 եւ 1941 թոլերի գոր
ծեր են :
Այս երեք հատորները կազմում են մինչ

այժմ թատրոնի ել նրա բազմաթիւ միւս
ճիւղերի համար իլք կատարած բոլոր գոր.
ծերը, որոնք այժմ ցանկանում եմ վկա.
յեն ընթերցուելու, յիշուելու իւ արարուելու համար :
Սան-Ֆրանսիսքօ
1941 Սեպտեմբեր 7 (13)
Հատորը կազմուած կ տասնևհինղ փոքր ած ա լա լ թաղերից : Գրանցից առաջինը

է՜յ Ոլ1 կայ--- մէկ գործ ո ղո ւթեամբ եւ
ժամանակին (1941 թ •)
թբւրեէ- ծրադրի
լրացուցիչ (14) Պերնար Հյոյի
լ|ս1լոսւն]ւ
ճուսւ (15) խոյ ղին կից բեմա դրուած դրու
թիւնն կ :
Պատերազմի ամբողջ ընթացքում Շ ոն
ողջ աշխարհում ար դիլել կր իր բոլոր խա
ղերի բեմադբութիւնըւ
ՍՄՆ-ում բեմ tuդր ո ւածը առաջին ու վերջինն կր :
Շող-շԱղա֊ն հատորը ւիակւում կ Նէս1յԼԱ1_
qnJp կամ եթջսւնիկ վերջը վերնադիրն կըրող կջով ուր ն շո ւած կ •

Արուեստը ձախողում է, ի յտւէւռ, եր֊է
նրա ւոեւփլքից մի րաց յաւխոենապէս չի
մնում նրա մօա ? որին արուեստ^ ներզոր.
ծեէ է (16) :
• ՆԻՒԹ
Պատերաղմի ս՛կզբնական ամիսներին հրր ա տ ա ր ա կո ւած
Քո կեանքի ժամանակը
կոչուող, երեք թաղերից կազմուած հա
տորի ներածականում կարդում ենք.

Եթէ արուեստի համար անկարելի է
զինուորին հասնել, որ սպաննուելու կամ
սպաննելու եզրին է գտնւում , այն կարող
է պատրաստուել զինուորի որդու համար :
Եթէ արուեստն շի կարող բարելաւել քա.
ղաքագէտի ոատիոյի ճաոի շեշտն ո ւ իմաստը, այն կարող է նախատեսել նրա
թաղումը եւ պատրաստ գտնուիլ յաջորդի
համար :
/ . . . /
Քանի դեշլ բանաստեղծներ կան աշխար
հում ճշմարիտ է, որ պատերազմը ոչինչ
չի կարող սպաննել (17) s
G•ար^յեանի թաղերի երրորդ հատորում
ներառուած Օփերա , Օփերա փո քր իկ թաղը մակագրուած՝ Հայերէն (18) Օէիերա
անգլերէնով ս կս ւո ւմ կ ա յս պկս.

Օփերա գրելու գաղափարը վաղուց է իմ
մէջ, բայց աոայժմս մնացել է չիրագոր
ծուած :
Ես վստահ եմ, որ կարող եմ գրել ամէն
բան, եթէ ժամանակը ների, թայց միշտ
ժամանակի պակաս կայ :
իրականում ժամանակ ասածը'
գոնէ
այնքանով, որքանով դա աոընչլում է ա.
մէն տեսակի ստեղծագործութեան հետ,
եոանդն է :
Իրապէս կարեւոր թաներն անշօշափելի
են, մարդկային հրաշքի մէջ ընկղմուած
եւ հաշուելու կամ քննութեան նպատակով
արուսդ գիտական մասնատումների հա.
մար' անմատչելի (19) ։
• ԿԱՌՈՅՑ
GnJjmjLu^^i թավերում նպատակն էակաե մամանա՚կի հետ կց ո ւե յն կ ï Տ՚֊յդ նըպատակով են կառուցուած եւ շարադրըլած նրա թա ղերը : Պ*ա հիմնական
պա
հ՛անջ կ բո լոր թատերական
զո րծ ո ղ ութիւնների եւ արարումների համար, սա
կայն հետաքրքիր ու կարեւորն ա յն կ, որ
Ուիլիըմն յա ջո ղում կ
մ աման ակի , տա
րածքի եւ բովանդակութեան մ կ ջ բեմա
կան դրմեւորման պահին նոր երեույթների համար հնարա ւոր ո ւթի ւններ ստեղ
ծել :
Եթէ բո վան դա՚կո ւթի ւեը ՝ կորո վն, կը.
շիո-ն ու ղրանց ի g ծնուած շա րժում Ը նկա.
տենք ՝ որ տարածքի մկջ կ երեւելի դառ
նում ու արարւում (20) )
այն Ւ^Ւայ^
կարող կ բացատրուէլ՝ դրսեւո րուել՝ թա
լա լուէլ ու դիտուել ժամանակի տեւոդութեան մկջ» Սա ր ո յեանի կորԼ,Րի'Ա ԳՐ ւՒ^1
յանձնո լածը կեանքի
ներհուն հ ո ս անքը
տեսանելի եւ շօշափելի ժամանակի մկջ
վեր ամարմնաւոր ելո լ համար կէ

(Շար-ը Գ- էջ)

Fonds A.R.A.M
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'l ANDRE VESALE:

—

ԱՆՍՈՎՈՐ ԵՐԵԿՈՍ
ԲԱՆԱՍ ՏԵՎԾ ՈՒԹԵԱՆ

L'ANNIVERSAIRE DE LA «FABRICA»

Լուռ միռեր էր անիծեալ բանաստեղծը' Փասթեռնաք,
Մեռեր էր լուս ամէնէ՜ն աղմկարար երկրին մէջ ,
Ուր սիւք (լ անգամ մրրկաձայն կը տարփողէր իր երնած
Մէկ ցորենհատն իսկ իբրեւ սեղաններու հաց անվերջ :

L’un des plus célèbres ouvrages d'ana
tomie, le De Humani corporis Fabrica
(1543) du médecin belge
André Vésale
(1514-1564) a fêté, discrètement, ses 450
ans (le quatrième centenaire
de Vésale
avait été solennellement commémoré en
1964). Il semble que Bruxelles n’aura pas
toujours su rendre à Vésale l’hommage
qu il mérite. Elle a donné le nom de l’ana
tomiste parmi les plus influents de la Re
naissance à une ruelle sordide débou
chant sur la Cité administrative, révélant
par là-même quelque
chose de l’ordre
d’une gêne, la gêne de l’institution face au
débordement du génie. La Cité admi
nistrative dévore la Fabrica, renouant,
à travers la topographie, avec la nécessité
dune maîtrise institutionnelle
des fan

Եւ չես գիտեր' ինչպէ՞ս , ո՞ւր սպրդեր էր միմիայն
Մահազդ մը կարէն, ուր մեոտծ քերթողին մարդը այստեղ,
Տմա՜րդօրէն փոքրոգի ? զլացեր էր նոյնիսկ այն,
ինչ Աստուած ինքն իր աջով թաիյտագրեր էր' բանաստե՜ղծ :
Յայց նոյն երկրին մէջ մարդիկ, դուժ ժխորէր յոգնատանջ
Եւ ստախօս լոյսերէն խնայած աչքն իրենց դեո'
Դարձեր էին աւելի՜ սրատես ու սրականջ
•Յան լուսանի ել բուի գիշերայած սերունդներ • ■ •
Եւ Մոսկուային մերձակայ ամարանոցը փայտէ ,
Ուր ապրեր էր բանաստեղծն , ինչպէս մինակ իր թխկին,
Խոտի վրայ նստոտած' յոլշքով էին շուրջպատեր
Երիտասարդ, պատանի երդուեալներն իր երգին :

tasmes angoissants que l’anatomie n’aura
jamais cessé d’engendrer. Qu’il n’y a pas
d innocence topographique,
l'époque de
Vésale nous l’a montré, à travers le tra
vail des
cartographes.
Et si Charles
Quint, puis Philippe II, ont choisi Vésale
pour médecin, ils ont également choisi
Deventer pour lever, par une méthode
moderne, le plan des villes de Belgique et
de Hollande dont l’exactitude sert bien
évidemment à des fins militaires.
Les 450 ans de la Fabrique du corps hu
main ont donné lieu à une commémora
tion un peu terne dans la Galerie Houyoux de la Bibliothèque Royale, où se te
nait, durant un mois à peine, une expo
sition organisée par la Bibliothèque Royale
et le Collège des Médecins de l’Agglomé
ration bruxelloise. Mais peut-être la tris
tesse de la rue Vésale et l’exiguïté de la
fête
commémorative
apparaissent-elles
comme les meilleurs moyens de rendre
le caractère d’un «Vesalius tacitumus et
melancholicus», comme le décrivait R.
Soflenander en 1566.
Il importe de souligner le sérieux de
l’exposition, la rigueur avec laquelle elle
a été montée, la sobriété dans la présen
tation des pièces et, surtout, la richesse
du catalogue composé par Hossam Elkhadem, Jean-Paul Heerbrant, Liliane Wellens-De Donder et Nicole Walch, au sein
d”une équipe de
chercheurs spécialisés
de la Bibliothèque Royale,
du Centre
National
d’Histoire des Sciences et des
Musées Royaux d’Art et d’Histoire. La
méticulosité des notes fournies dans le ca
talogue fait de lui (malgré un manque
d’unité
dans l’orthographe
de certains

Մերթ Յոհաննու Յայտնութեան տեսիլներու ձեւերով ,
Նկարահան սարք ուսած' կերեւային մութ մարգեր ,
Եւ ան ? որ հոս գալով էսկ, մնացեր էր վեհերոտ ,
Կը շրշէր դէմքն , ուրիշներ կը յաոէին աներեր :
Մահուան մէջ իսկ աքսորեալ քերթողի բաց փեղկերէն ,
Ծոպիկներուն իր նման' մեխակ , յասմիկ, շահասպրամ,
Լոկ Ռիխթերի մատներէն կը թոչէին փերթօրէն
մ|ավս , Պեթհովէն ոլ լափէն եւ իր կախարդը' Պրամս :
Խոտերուն մէջ , շողերուն կբ վառէին թհրթ աո թերթ
Հնչիւններն այդ, ուր միայն կեանքն էր չքնաղ ու ահեղ •
Դաշնակահարը զանոնք սկսեր էր փեթռտել ,
Երբ մտերմին իր անդարձ հրաժեշտն էր կռահէր :
Ու դագաղին աոջեւէն ձիգ սգերթը լռութեան
Կրակահերթ էր կարծես գիրքերուն դէմ տէրերուն.
Այտոսկրները, ցցուած, ինչպէս կռուփ ու կռան,
Կփջնէին լոկ սալերուն ակոտներու կնրտուն :
Երբ սգերթն իր երգչին շուրջ չէր բռլորուած ղհո լման ,
Դիակառք մը կանգ առաւ ցանկորմին քով ծաղկոցին •
Եջան մարդիկ եւ ըսին, թէ հարկ է ծէսը թաղման
Փութացընել , եւ իրե՜նք աոաջինը փութացին :
Յայց ուսամբարձ էր արդէն դագաղը, զոր քնքշագին
Կր կրէին գրեթէ պատանիներ եռանդուն :
Դուրս ելան եւ, հակառակ այն մութ մարդոց մութ կամքին,
Շրջանցեցին դիակառքն ու դիմեցին շիրմատուն :
Եսկ շիրմատունը տունէն քայլ մըն էր, տան յանդիման,
Շոճիներու տակ, եզրին ձորակի մը դարուփոս .
Հանգստարա՜ն երանեալ, զոր երգեր էր օր մը ան
Պարզ թաղումն իր յայտնագրող քերթուածով մը' «Օգոստոս» :
Այլակերպման տօնը չէր իր թաղման օրը , ինչպէս
Երագեր էր ան ,ուրիշ այլակերպման ի նշան,
Յայց արեւը կը փայլէր օգոստաթար, եւ անտես
Կածան մըն էր շիրմափոս տանող անձուկ այդ ճամբան:
Լոկ աղօթք մը' «Դա՜րձ , անձն իմ» , դագաղն րջաւ գերեզման ,
Ծաղկեպսակ ? ծաղկեվւունջ , մոմ, խոլնկ , խունկի բուխ հոգին :
Յայց իր վրան թափուած հողն , այդ թեղուն հողն ու միայն
Երեկո՜ն այդ անսովոր ի։ առնուեցան իր փառքին - • •
(0՜ յիշատակն իմ լուսէ, ինչպէս արեւ ամպավար ,

Որ ափսոսանք ես միայն հայ քերքողին ի խնդիր.
Ա՜հ, պիտի ա՜ն ալ, ի՜նչ փոյթ, օրհնանք յղէր, թէ գիտնար,
Որ նոր գոցուած շիրիմն իր կր թանայ նոր կեանքի ծիր) :
Ե՞րբ կարեցան շոճիի այսքան ոստեր ու ճիւղեր,
Ու ե՞րթ , այդ ե՞րբ գոյացաւ շիրմին քով թեմն այս գալար,
Որ սկսեր է արդէն պատանի մը շիկահեր
Փասթեոնաքեան երդերէն գոց ոգել շարք մը երկար :
Ապա կարգաւ թեւք ելան երիտասարդ ու տարեց ,
Եւ աղջիկներ ու կիներ յաջորդեցին իրարու :
Շուրթին ամէն ոգողի քերթողն ինքզինքը նորեց'
Եր վիշտն ու սէրը ջլուտ, ատելութիւնը արու :
Ո'չ մէկ, ո՜չ մէկ սգակիր զգաց իրօք, թէ ինչպէս
Յուղարկաւորը իր մէջ դարձաւ յանկարծ ուղեւոր
Դէպի հոգին քերթողի' սաւառնաթե՜ւ, լուսերե՜ս - • ■
Տ,օ՜ն էր, տօ՜ն էր արդարեւ, այլակերպման տօնն' այդ օր :
Փառքի գիշերն աոաջին թիւր տաղերով կախեց վար'
■ Շո1ճիի մը կատարին , լուսապսակ լուսնկան,
,
Եսկ մութ, խաւա՜ր մարգերն այն, հեոոլներէն, դեո երկա՜ր
Նկարեցին , ցանելով աղօտ խուրձեր բռնկման :
ԱՅՐԱՀԱՄ ԱԼԵ֊ՅԵԱՆ
Ծանօթ- — Վ - Միխթեր - Ռուս նշանաւոր դաշնակահար:
Հ___________________
______________
Հ___________________
__________________>
Հ_________________________ /
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noms de lieux et la lourdeur découlant
des répétitions d’informations déjà don
nées à la page antérieure) un outil no
table.
L’exposition, volontairement di
dactique, se tient sagement dans une salle
neutre tranchant ainsi avec l’esprit péda
gogique de Vésale qui se basait
plutôt
sur la théâtralité, le spectaculaire à la li
mite
du sidérant.
L’aspect biographi
que est rendu par des documents rela
tifs à la vie personnelle de Vésale, comme
son horoscope dressé par Cardano, des
lettres à son beau-père ou encore l’histo
rique de la Maison de Vésale, aujourd’hui
disparue et տա՛ Remplacement de laquelle
a été érigée, entre 1700 et 1715, l’actuelle
Eglise des Minimes. Des livres et gravures
évoquent le voyage en Orient de Vésale,
son pèlerinage de l’Espagne jusqu’au
Saint-Sépulcre à Jérusalem,
au retour
duquel il mourra, dans l’ile ionienne de
Zante.
La partie biographique de l’ex
position rappelle le passage de Vésale
aux Universités de Louvain et Paris tout
en nous donnant des informations sur le
programme des cours que devait suivre
l’étudiant en médecine.
C’est naturelle
ment le rôle essentiel de Vésale à Padoue
qui se trouve souligné, puisque le méde
cin belge y a, par son expérience anato
mique, remis en question la tradition mé
dicale, en dénonçant les erreurs de l’en
seignement légué par Galien.
L’exposition propose un regard sur la
médecine médiévale à laquelle s’opposera
celle de la Renaissance,
montrant ainsi
comment la division entre médecins et

chirurgiens trouve l une de ses causes
dans l’horreur du sang que manifeste l’R
glise («Ecclesia a sanguine
abhorret»)
Dans leur intéressant panorama historique, ‘les auteurs mettent fortement ]’ac.
cent sur Pinfiluence de la médecine arabe
en occident, au risque
de s’appesantir
—étant donné le caractère restreint du
catalogue et de l’exposition—
sur des
lieux et des époques éloignées de la Re.
naissance. Une place de choix est heureusement laissée à Paracelse («l’une des plus
fortes personnalités
du monde médical
du XVIe siècle»), à l’encontre de cer
taines positions actuelles,
comme celle
d’André Pichot, qui voit en Vésale le «ré
novateur de l’anatomie», qu’il oppose à
Paracelse, lequel illustrerait ce que «le

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

déclin de la scolastique a produit comme
penseurs de la biologie et de la médecine»
(La notion
de vie,
Gallimard, 1993.
p. 224).
L’atmosphère politique et économique
est rendue par des cartes («Bruxella» par
Joan Blaeu),) des portraits
de Charles
Quint et Philippe II, ou par des livres
illustrés mettant en
relief Rengagement
du médecin dans la santé publique, tel
Ambroise Paré ou Giovanni Filippo Ingrassia, lequel avait été chargé par Phi
lippe Il de contrôler la situation
sani
taire de la Sicile (épidémies de peste, ma
laria). En revanche, le caractère sacri
lège de l’acte anatomique ne se trouve pas
traité et il semble même éclipsé : «Les
dissections, si mal vues et si rares durant
le Moyen Age, font désormais partie inté
grante de l’enseignement médical», lit-on
dans le catalogue. Or, la lecture des Cmnets de Leonard de Vinci ou celle de 1։
Fabrica nous révèle qu’il fallait, à la Re
naissance, justifier l’ouverture de ces
corps qui étaient bien souvent volés, de
venaient objets de trafic, et étaient tou
jours considérés comme des corps de «cri
minels». En effet, comme l’a brillemment
démontré Andrea Carliïio dans sa lecture
de la deuxième édition de la Fabrica de
Vésale, présentée au 30e Colloque de
Tours en 1987 (Le Corps à la Renaissance),
les dessins des lettrines en tête de cha
pitre loin de constituer une simple illus
tration descriptive des étapes de l’opéra
tion anatomique, comme le veulent les
auteurs du catalogue ou David le Breton
(op. cit. infra, p. 85), surgissent connue
stratégie rhétorique visant à cautionner
l’acte sacrilège de l’ouverture des ca
davres. Par un recours à la mythologie,
les lettrines (surtout la lettre «V») met
tent le médecin et les étudiants en méde
cine du côté de la Loi et de la Foi, des
lors qu’ils effectuent le châtiment post՜
mortem du criminel et entament déjà sur
terre son rachat en le rendant utile au
bien de la science.
Les rapports entre Rart et l’anatomie
se trouvent abordés
sous divers points
de vue. La question des droits d’auteur
se détache, puisque les planches sont sou
vent copiées et faussées sans que la c°՜
1ère de Vésale puisse empêcher ces em
prunts illicites. Les planches manifestent
aussi un choix esthétique, par la posture
des corps pris parmi les nus de peintres
célèbres ou même réalisés par de graI1 ’
artistes. Si l’on pense à l’entourage du
Titien pour ce qui concerne Vésale» ,
paternité des planches n’a pas encore ete
établie en toute certitude et on les attnbue en général à Jean de Calcar. Au de
mourant,

Vésale, dans sa

lettre sur J*

Radix Chinæ (que l’on suppose être
ginseng) n’a parlé que de sa déception a
collaborer avec les artistes, ainsi
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էնձ հետ երբեմն հէնց դա է

պատա.

հում (21) :

• ԽԱՂ
քյւխե՚ժ
Աարո յեանկ թատրոնն
կր
[սորում յիշուած փոքրկկ ջութակահարի
ղրսեւորած արարքի
բեմա\կան արժեւո֊
րումն է :
^ռլանտացկ գրող
Ձ) լան 0՝Պրայանի
չօգտագործած- եւ Աարո յեանկ
կողմկց
որգեղրուած Սուինին ծալերի մէջ վեր
նադիրը մկ ամրողջական նոր խաղի հիմ ր. պիտի համարել։ Ղ*րեթէ մոռացուած
այս արդի գործը լոկ խս1ղ_^ր ճամրով ե֊
րեսնական թոլերի ամ երիկեան տնտեսական տագնապի
բանաստեղծական լու.
հումն է :
^ամանակի , տարածքի եւ ներքկն ձըգ֊
տումի միաւորման արդիւնքներն են ան
սպասելի կերսլով Աար ո յեանի խաղերում
ներառուած փոքրիկ երաժշտական ՝ պա
րային րաժինները կամ
անբացատրելի
չաթումներն ու բեմավկճա ելները :

•ԼԵԶՈՒ
Ուիլիրմ Աարո յեանկ խաղերում կւրայատուկ գեր ունեն ղան ազան լեզուն երը
օր • անգլերէնը , հայերէնը , կտալերէնր դ
ճափոներէնը դ ռուսերէնը դ հունգարերէնը} գերմաներէնը դ յունարէնն եւ արաբե
րէնը նուագուած շրթնահարմոնի վրայ։
Սեիլիըմի րեմլ., բազմերանգ տի՛պարներիդ
ղանաղան առո գան ութիւններ ի եւ
սովո
րութիւներ ի ու մշակոյթներ ի հանգիս1ափայր է : \յրա խաղերի մեծ մասը զուրկ
եյյ րնգհ անուր առմամբ րնգունուած հերոսներիգ ; Աարոյեանի բեմական նկւթե-

րայ բացակայ տեսնելով իր խո րապէս ապր ո լածդ զգացած ո լ այժմ բեմին կարօտ
ա շխարհը դ Աարոյեանն որո շում է թսւտրոնում իրեն պարտագրել իբրեւ բեմագիր ։
Անց եալո ւմ 1939 թուին դ վերջին վայրկեանն եր ում *թո կեանքի ժամանակը հարւՒւ է F փրկուել տապալումից : իր ազդակտև թոս թա ղդա սարեան ի համար դ [րագր^վ^ճառկ գերն նախա տե ս ելո վ դ Աարոյ
եանը բախտ էր ունեցել իի լ-Ա որքից ու
ղարկուած թոսի ոգեւորուած նամակի ց
եղրա կացնել որ բեմագր ո ւթի ւնը հեռու է
/լրութեան մէջ
գր ս ե լոր ուած
ո ւղղո ւթիւ-նից եւ անմիջապէս 'Նկւ-Աորք էր անՅեԼ՝՝
Ար տագր ի շներն ու բեմագիր ը
դրու
թիւնն իրապաշտ մօտեց մ ամբ էին մեկնա
բանել ։
թնգամ էնը մի քանի
օր ուայ ըն թաց-

Ա ար ո յեանը պարզապէս պր ո տուէ յեան
թատերական աշխարհի եւ շուկայէ էէմ
պայքարկ էր դուրս \եկել։ Է]աղն բեմ հա
նելու համար նա բախտախաղփ էր դրել
11-000 տ ոլար :
Րեմաղբ ո ւթե ան բացումից lumuÿ ԼիւԵորքի Herald Tribune (Մունետիկի Բեմ)
օրաթերթում ծան ո ւց ւո ւմ է *
Փնտռւում են'_ 750 անհատներ, II-

րոնք երթեք Պրոտուէյում թեմադրոլած
խաղ չեն տեսել, որպէսզի Չորեքշաթթի
Ապրիլ 16-ի երեկոյեան, Լիսիոմ թատրո.
նում Հրաշալի Մ ա ր դի (f-ի վւորձի ժամա
նակ իմ հիւրս լինեն եւ ինձ օգնեն ապա.
գայ վնարող հանդիսատեսի համար խաղն
կարգաւորել: Դիմէք միայն նամակա),
ներփակելով հասցէագրուած ու նամա.

Սէրն անոյշ հին երգ է աոաջին (սաղն
էր, որ սկզբից մին չ վերջ Աարոյեանն ան
ձումբ ղեկավաիեց : իա արտադրիչներին
համոզեց , որ համբաւաւոր դերակատար
ների կողքին՝ (սաղի բերեն նաեւ թատե
րական անցեալ չունեցող իիս-Նորքի փո
ղոցներում
ձ՛ի բանի անհատների*.
Պարզապէս ն րան ց ն եր կայո ւթի ւնը , անպա
ճոյճ ձայնն ու շարմումը Հեղինակն իր
(սաղի համար ճիչդ էր նկատել*. Ն չուած
(սաղի երկրորդ արարում ,
Time Mdgdzine-ի բովանդակութիւնը, կցուած հիմ
նարկում աշխատողների ամբողջական ան
ուանացանկին , խմրադրա՛կան կազմին ու
հասցէին,
խաղի գործող անձերից մէկի
բեմական խօսքի բովանդակութիւնն էր

լ11Տ1 1 esP1֊it humaniste du médecin belge.
t_es planches revêtent encore une fonc°n éthique, elles exhibent la vanité des
Oses terrestres. Aussi les squelettes se
qUeSSent'^s elrms leur mélancolie ironi—
P°ur nous renvoyer l’image dernière
nohe Fabrique. Et c’est dans la tra

Հա կա ռակ
մկ շարք թա տեր ական ար.
ժ անկքձձերկ դ ա յգ
խա ղեր*ր ձախո ղեց կն
նկ ւթա պէս : Բնն ադա տները մկա ձայն ա յն
կարծկքկն է կն դ որ Աարո յեանկ դրութկւն-

կազմ ում :

Ծաղրանկաթ՝ Ալ Հէլշֆիլսփ (New-York Times, 1962, Սեպաեմթեթ 9)
ՈՆիլիըմ Սաթոյեաքփ աջ կողմում' Ս • ճ • Փեթելման , Ս • Ն- Իեհլւման ?
Սիւոնի Քինկզլի, ձախ կողմում' Գարաւն կանին , Հաոլըրա Լի^ազէյ ,
Ռասըլ Քրաուզ, Լիլիան Հելման :

կաղրոշմոլաձ մի պահարան եւ ւոոմսերը կԳւղարկուեն ձեզ-** (24):
պատասխան ստացւում է 4-000 նա
մակ ։ Աարոյեանն անձ ամբ է լծւում ընտ
րութեան խ^խւ՚ն գործկն եւ համաձայն
նամակկ մէջ արտայայտուած անկեղծու
թեան դ որոշում է թատրոնում յատկացու1ելկք ամէն մէկկ տոմսն օւ աթո ռը :
*1,շուածկ ց բաց կ դ բաց ումկց առաջ Հրա.
շալի մարդիկ-^ ձրկաբար նախ մէկ ան
գամ ներկայացւում է մանուկներկն եւ ապա նրանց' որոնք աառւօտեան թատրոնկ
մ ուտքկ մօտ հ երթկ է կն կան գնել դ երե
կո յեան կատարման տոմսերն ստանալու
համար։

տախա ղկ դուրս եկաւ ։

Խաղն արտադրուէ ց

իմ միջոցով,

իմ

Neic-York Times-ը զեկուցել է, որ դի
մողների թիւն սրահի տա րո զութիւնից ա.
ւելի լինելովդ չոլրջ 1 ֊000 ‘'"դի անկարող
են եղել թատրոն մտնել 'եւ տոմս ստա
ցողներից ոմանք, փողոցի մայթի վրայ,
ստացուած
տոմսերը բախտախաղի էին
հանել, Աարոյեանն յաջողել էր վարակել
հանդիսատես ին :

Հրաշալի մարդիկ

e’ il importait de montrer les desse՝ns de la nature. L’homme de Vésale haUe un pay,sage dont le sens est lié
à
g,6 ui
état du corps. Au corps vivant
s associe l’architecture humaine,
révélant

• ՔԵԶ ՀԵՏ ԵՄ ԽՕՍՈՒՄ
Շող-շողուն Հ ա տ ո ր ո ւմ տեղ գտած Քեզ
հետ ելք խօսում - մի երազ փոքրիկ խաղը ,
Աարոյեանր բեմադրեց կցուած'
Իելքիցհեծած ԱււաՆօա-Լուսոյ.^ յ

տերական Հարցերը :

նը ճշմարիտ անկիւնաքար եղաւ Ու֊իէիրՀի
խաղերի իրադործման համար*.
Աարոյ
եանը դրչի ճամրով շահած իր դրամԸ
բեմաց րութեան համար ծախսելով, բախ.

essins anatomiques de Leonard de Vinci
necupent la première place՛,
sans que
“oient pour autant oubliés Michel-Ange ou
ubens. Et chez Leonard comme chez

Այս խաղը թեմ հանելը թատրոնում իմ
ապրած ամենաերջանիկ փորձառութիւնն
էր (26):

րեմա դրական ոճի տեսակէտՒյ
ւէր յաիոլլել լուծել հեղինակի առաջադրած թա

• ՀՐԱՇԱԼԻ ՄԱՐԴԻԿ
Հրաշալի մարդիկ խաղի րեմադրութիւ-

exposition se réfère, sont empreintes de
eâtralité ou de dramatisme, comme chez
hailes Estienne ou Juan Valverde. Les

120 կատարումից յետոյ, Աարոյեանր
դադարեցնում է Հրաշալի մարդիկփ րեմ-ադր ո ւթի ւնը : Պարզապէս նրա ծա (սսած
գումարը գոյացել էր եւ Պրոտուէյի շու
կայում Ուիլիըմը մտադիր չէր խաղիւ չահ ադոր ծել*.

Միեւն ո յն տար ո լա յ րնթացքու մ բեմ
հանուած Իմ սիրտը լեոներում է խաղըդ
հ ակա ռա կ իր ստեղծած տպա ւոր ո ւթեան դ

9.1Uրմանա լի չէր դ որ իր կեանքի վփր^ւն երեք եօթամեակում ՝ Ուիլիրմ Աս,րոյ֊
նան^ դիմեց նաեւ գծին ու վրձնին ։

ar&> Maitailié, 1993, p. 80). Les plan
ches des
traités
d’anatomie auxquels

եմ, որ իմանան* Pn{nP գոյականները
պէտք է միայն էական-fl տեսիլքն Ոլնե.
նան : Բուրգը միլիոնաւոր կեանքերի կո
րուստը լինելու փոխարէն պիտի բոլորի
կեանքի թանաստեզծոլթիւնը լինի (25) :

թատերական խաղը :

րր միաւորուած միարժէք տիպարների
տպա ւոր ապա չտական մթնո լո ր տի եւ լե֊
ղուի մէջ են գրսեւորւում ։ *երա բեմը եւ
գրական ո ւթիւնը հեռոլ չեն միեւնոյն տարիներում ոճա կան իւրա յա տո ւկ զա րգագում ապրող Ար շի լ
վերացական
տպա ւոր ապա շտա կան պատկերային
լեղոլիյ յ

signalé David Le Breton (La chair à vif,

Կիրակի, Մարտ 6, 1994, էջ 3

քում դ Աարո յետնէդ յալ_ոգ^լ էր համո
զել պատասխանատուներին եւ հիմնո ‘LPփոխել էր մի քանի երեւոյթներ : Փ ո իւ ո ւե լ
է ր բեմ ա յար գար ո ւմը . ներմուծուե լ էին
սլա րա յին եր եւո յթ ո ւն ե ց ո գ մար մնա յին
շարժումներ եւ րեմ էին հանուել թատե
րական անցեալ չունէց ող մի քանի անվ
հատներ . Աա Աարոյեանի որեւէ մի խաղի
առաջին րեմա դր ո ւթի ւնն էր ուր մասամբ
շօշա փւում էր նաել
նրա հետասլեգած

Իմ դպրոցը մի քանի հոգի, որ սիրում
են խաղալ գտնել եւ նրանց խաղալու հա.
մար մի րան տալ ու ասել էր , թէ ինչպէս
է կարող իրենց խաղն տպաւորիչ լինել :
Հաւատացած եմ, որ խաղի ամէն մի
վւսյրկեանը պէտք է ուղղակի, պարզ եւ
զբաղեցնող լինի: Գանուած որեւէ այլ
թան յրացուցիչ է եւ մենք գտանք
այն (22):

§ոգորոււսծ ի՛մաստասիրութեամբ եւ
T-^գոհ բեմագր ութկ ւններկց՝
բեմի վր~

------- ------------------------

անձնական դրամագլխով եւ թեմագրու.
թեամր : Կարծում եմ ինձ համար այս մի.
ակ ձեւէ է թատրոնի մէջ աշխատելու հա
մար, ենթադրում եմ, որ թատրոնի մէջ
աշխատելու համար, այս հաւանաթար մի.
ակ նամթան է նաեւ ուրիշ թատերագիր,
ների պարագային (23) :

«11'Ու1'.'ւ1'., Ւ111Ն
Ե1> ՈՒՒԼՒԸՕ* 11Լ1111«և11ԱԸ
ցխում եմ քսան տարիներ առաջ այն
յճիկ հայ աղային, որ երեք տարեկա.
Լ ջուրակՒ ԳասեԲ Կ1 սաանում իր
1ւսւմքին հակաոակ : Ինը տարեկան էր, երր
Օրան եկեղեցական եալաքոյթի ժամանակ
կանչեցին րեմից մի րան նուազելու: Նա
ամէն ինչ կատարեալ ձեւով էր անում,
մինչեւ որ երաժշտութիւնն իր զգացմուն
քային կաււոյցով սկսեց իրապէս ոգեւորել
„այց որքան աւելի ոգեւորիչ դարձաւ
պ g նոյնքան աւելի անկապ թուաց աղա.
ին: Յանկարծ նա դադարեց նուազել եւ
ռ շատ անմեղ ու սքանչելի ժպիտ ան
հանգիստ դէմքին , վարձեց իր գլխի վրայ
իասսսարակշոութեան մէջ դնել ջոլթա.
կը’ մի թան որն իրապէս ոգեւորիչ էր
նըա համար, կամ ի դէպս թնաւ վեր չէր

ԱՐՈՒԵՍՏ*

dition des Vanités que plus tard, à la fin
du XVIIIe, renouant avec le macabre qu’il
mènera à son comble, Honoré
Fragonard crée ses sublimes anatomies naturel
les, dans la plus pure terribilita, laissant
à l’école vétérinaire d’Alfort, une véri
table incarnation de l’Apocalypse. Aux
mises en scène anatomiques, 1 exposition
de Bruxelles aura préféré (sans doute pour
une question d’espace et de cohérence pé
dagogique) une petite pièce didactique, de
l’étrange savant, l’anatomie naturelle d un
enfant.
L’illustration ouvrant le De Humain
Corporis Fabrica et incluant le seul por
trait du «divin» Vésale, circule mainte
nant sous forme de timbre lancé par la
Poste pour commémorer
1” anniversaire
et confirmer semble-t-il, cette
idée de
Walter Benjamin, selon laquelle les tim
bres sont de petits tableaux mobiles..*

խաղի տասնեւհինգ
ամ եայ բանաստեղծի հայրը,
երկրորդ
արարի առաջին ւմեսարանում իր միտքն
այսպէս է բացատրում մի հոգեւոր ակա
նի.

ՅՈՎՆԱՆ - Հայր Հոգան, եթէ ես իմ
երեխաներին չեմ քաջալերում իրենց երեւակայութեան համար, նմանապէս չեմ
խանգարում նրանց • • • / • • • / րոլրզի Ալհսիլքը' մարդկային մտքում, մեր մարգ,
կային շնորհքի տեսիլքն է : Հարիւրաւոր
տարիների ընթացքում թոլրգը կառուցող
հազարաւոր ստրուկներն, ոչինչ չգիտէին
այդ հոյակապ կառոյցի մասին: Ր-այց
այգ տեսիլքն սկիզթ առաւ ուր աւարտուել
էր' ապրող մարդկութեան մտքում : Դիծր մէկից միւսին է անցնում, սրտից
աստղին հւ աստղից թուրգին եւ թուրգից
ետ սրտին: Մէկ-}\զ բոլոր-\& : /•••/ Բա
ւական չէ աշխարհն արձանագրելայն
պէհոք է փոխել: Եւ դու դրոիg այն չես
կարող փոխել: Լաւը նախքան, որ թնակուի նիւթի մէջ եւ տարածքը գրաւի պէտք
է, որ մտքի մէջ իրագործուի; /•••/ Ես
գիտեմ եւ իմ երեխաներին էլ սովորեցրել

ները թատրոնում կր ա կտնտնա լո ւ համար ,
մասնագէտ բեմաղկրկ կար կ ք ունեն ։ Նըրանց մկեւևոյն ժամանսւկ գկւր չէր ղալկս
հեղկնակկ զծայրայեղ լա ւա տե ս ո ւթկ ւն^ը :

Իմ գթութիւնը չնայած իր պարզու
թեամբ. մատչելի ոն հաճելի է երեխանե
րին, թազմաթիւ խոհեմ մարդիկ ձեւածը,
նում են? որ դրանք անիմաստ են (27) :
Պ րոտուէ յկ՝ շուկայում ձախողած վ^ր^
ջկն բեմ ագր ութկ ւններ կ նկւթա կան
կորուստկց յետոյդ Աարոյեանր
ստկսր/ւձեց
հրաժարուել սեփական ուժերով խաղերն
րեմ հանելուց :
կորիր ծերուկդ) Աարոյեանը գրել էր
Հոլվ/վո ւտո ւմ ապր ած եւ էուկ P • Ա է յ էբկ հետ ունեցած կր
հա կադրս ւթեան
մասկն յ է] աղը Պրոտուէյում խեմագրուեց
փորձառու բեմագկրկ կո ղմկց ։ Առաջկն եւ
վերջին անէդամ լինելով , հեղինակը “կըզբից մինչ վերջ ներկայ դտնուեց խաղի
բացման գիշեր եւ դիտեց բեմադրութիւնը : Հանդիսատեսի վերաբերմուեքից ոփեւոր ո ւած , արտադրի շներ ը համո զո ւած էին, Որ խաղը յաջողելու է*.

Երկրորդ արարի վերջում թոլոր նրանք
որ առընչութիւն ունէին խաղի հետ հա.
մոզուած էին, որ այն ոչ միայն կը յա.
ջողի շուկայում այլ' կը շահի նաեւ թոլոր
մրցանակները : Ես ասացի ձախողելու է :
Չախողեց : Հանդիսատեսի վերաթերմուն.
քը նրանք նիշդ չէին ըմբռնել : Դա պա.
տահեց 1943 թուի աշնանը (28) :
Բիչ անց , 1944 թուի Փետրուարին , Աա
րոյեանն իբրեւ զինուոր ուղարկուեր Եւրոպա' սլատերաղմկ ճակատ :
ճ սւկա տա դր ա կան օրերում էր դ որ տե.
ղկ ունեցաւ արդէն նշուած Շ ո յկ հետ հանգկ պո ւմը •

Հա^յ : Իպյց միթէ Թուրքերը չսպաննե.
զի՞ն թոլոր Հայերին (8) :
Աարոյեանր մկ մեծ կողս/էով Շո յ կ հա.
մար զանազան մրգեր էր տարել։ Պուտերաղմկ Օ ր երկն նման մկ ^.ձեռնարկ^ Անդլկայում կր ականա ցնելո լ համար մեծ գումար պ կտկ վճա րուէր։ Աարոյեանը վճա.
րել էր այն :

«Պրն Շօ, կարծում եմ հանելի է տես.

Fonds A.R.A.M

Էջ

« Ô ԱՌԱՋ

Կիթսւկի, Մաթա 6, 1994

նէք , ո.թ երիտասարդ ամերիկացի զիս.
որորը ձեզ համար ինչ է րերել» • / • • •/
«Նա ամերիկացի երիտասարդ զինուոր
չէ: Նա աշխարհի վերջին Հայն է, եւ դեո
աւելին' խազեր է գրում : Ինչո՞ւ ինձ թերիր այս րոլոր կերը: Ինչո՞ւ են Ամե.
րիկացխները կարծում, որ ես սոված եմ :
Ես այն կը տամ հարեւաններին» (8) :
Շ օն սպասուհու. եելրկտյր, ւթե ամբ , իրոբամանկօր էն ու. սրսրմտօրէն ՀՀսոված Հա
յեր'^ ա մերիկե ան ար տայա յ տ ո ւթի լեն էր
խա ղի բռնել եւ դեո. աւելխ' անձամբ ու
րարում էր Ս արոյեանխ հմ լփյսոը լեււն֊եըՈԼմ կ ւ^սւսղշ գամբխ ւղն հարեւաններխն
փ ոխանց ելո վ :
ԱՀևդլխայու.մ կայացած աՀքս մխջադկպը
մխ կոկխկ Աարոյեան'
Շ օ' Աարոյեան
Հրեմադր ո ւթխ ւե» կր •

d*l"SWlWb

ԿծՏՈՒԱՀր՚ՀԸ

ճկմ Տսւ(ւԼՈ.]ւ խաղն y երկր որդ տալւ\բ\ելւա_
կում մակագրուած' Փէթ մսւըդը Ա11վկ (քա.
մ ԼԱ սա կ ? ձօն ո ւած կ Արա-J՛ էձ՝ա չա տր ե անխն :
Վարութեան երկու տարբերակները y խնչպկս նաեւ Կււըի/ը ծերուկ եւ Զայ բացած
մի7 գնա հատորները՝ Աարոյեանխ մխնչ
50-ական թուականներն հրատարակուած
բե մա կան դործ երն են :
ճկմ Տ,ա(ավւ քսագխ դործողութխւեը կտ
տար ւո ւմ կ մխ ձուխ կամ ձո զ, մի մ ա՚սխ
թափանցխկ կեղեւխ մկջ*, Ջ,\ուն կոտրուեր
բացուել կ եւ մկ$ր հոյակապ աւերակներ
են երեւում յ /(/ արլն հ խւսուած կ դերխրական ոճով եւ փակւում կ հ ետեւեալ քսաղով.
ճիմ Տունտին զրքարանից գրքերի
մի
շարք է թ՜ափում յատակին, ապա գրա
ւում է թեմի կենտրոնը : Այժմ ճիմ -Բրոուն
հայեացքն յաոում է քարայրի ներսը :
ճիմ Տ ուն տին կայտառ ուղղում է իրեն,
ամուր թոնում է իր ձեռնափայտը եւ յե.
տոյ սկսում է գնդակախաղը. քթիքէթի.
քլա'կ ■ ճիմ 'Իր ո ուն ցատքում է նրա մօտ
եւ թոնում է թեւը :
ճիմ Տունաի — Ալիւի , րա7, դա7 : Հա7,
կաո'լ , եա' ; (Աիասին չատ առոյգ եւ
՚1այելոլ-է J"1‘J[lll""l) Ռի'գ, չե'կ, չի'կ ու
մենք գացինք : Թթսւ7 ? լա7 ? լալւս7 , լալա7 :
Ա կե զեց ու զանգեր ը հնչում ՝ վար ագո յրն
շատ արագ խանում կ (29) î
կո՛րիր ծերուկ-^/ կատարեալ անյաջողութխւևխց յետոյ y մխ ամբողջ երկու եօթամեակ) Աարոյեանն խր քսաղեբը կա տար ելա֊
պկս մերձ՜ում կ Պրոտուկյխ բեմեր խն ։ Ա/*ր
ու յետ ղր ո ւթխ ւններն սկս ւո ւմ են մխա յն
բեմաղր ուել ԱՄՆ-խ տարթեր նա հ անցնե
լէ խ եւ որոշ մխջւսղլգայխն
ոչ շահաբեր
սխրողական կամ համալսարանական շըրջանա կներ ում •
4Օ-"^«հՆ թուերխն հրատարակուած ւքերջխն հատորն ո ւն խ երեր քսաղ Զայրացած
մի7 գնա ? Աամ էկոյկ ւոՈւնը եւ Համեսա
ծնունդ, ոլ երջանիկ թաղում : Հեղխնակն
այս հատորը նուխրել կ որդուն' Ար ամխն :

• • • Պէւոք է նշեմ յ որ ինչ որ գրում եմ ?
ինչ որ երբեւէ գրել ելք այլլսրլլլԹսւկան է:
Սա անխուսափելի է եղել: Մարդ այնպէս
ինչպէս ընարութիւն չունի գ՛լխին սել մա
գեր րուս նե լիս , այնպէս էլ րնարութիւն
չունի այլաբանութիւն գրելիս :
Հայ աս»
ուանի ?
'հիւրւոիսսւանի ?
Վրասաանի >
Պարսկաստանի , Աուրիայի , Արարիայի ,
Տաեիկսաանի եւ Իսրայէլի պատմութիւն,
ները բոլորն էլ այլաբանական են. . . (30) :
Ար ամխն նուխրուած հատորում
տո.ա_
ջխն քսաղը տեղխ կ ունենում հ խւանգանոցում .
երկրորդը
Վ*ալխփ որնխ այք,
մխ
փոբրխկ բազարում ուր մխ ամբողջական
տուն - չկնք շարո ւնականաբար շրջում կ
բազարում ել տարբեր վայրերում կան
գառներ կ ունենում. երրորդն խբր նխւթ
շօ շափում կ սնո տխապա շտո ւթխւնը •
աւար տւում կ ՀՀ Հո լնգարական
ճա շաբա
նում» ուր լսում ենր.
Օգոստոս
(Ն ս տ ո ւմ կ) ՛ինձ դուրս բեր
ԱԼ]Ա գերեգմանից ԼՓալր ցատբում եւ օգ
նում կ նրան դա դա ղխղ դուրս գալ \եւ ոտ.
մՒ կ տ նգնեի) Դէ' նուագէ'ք,
նուագէ'ք :

Թաղումն աւարտուեց : Երջանիկ թաղում
էր : Մանուկն ծնուել է : Համեստ ծնունդ
էր : Դէ' , նուագէ'ք, պարէ/ք ու եր.
գէ'ք (31):

frfb ՊՈՏՇԾՒ՚ԾՆԸ
Պր ո տուկյեան րեմխ վրայ

1957

թուխն

Imprimé sur les

Մ Ի Տ fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ն շլում կ' Աարոյեան հեդփնակխ
վերա
դարձը մխ նոր խաղով •
'ք՝ արանձաւ.խ բնա կխչներ-ը տեղի է Ունե-

դարման համար լալ յետապատկեր է կ111րող դաոնալ (36) :
ՍԱՄ • • ■ Ը իր
ձեւակերպմամբ

նոլլք լքուած մի թատրոնի բեմի վրայ , ո֊,
րովհետեւ րոլոր շինութիւններր քարան
ձաւներ են եւ թատրոնը քարանձաւներից
ամենալաւագոյնը, միակ վայրն է ուր՝
մխշտ հնար ա ւոր կ ամկն բան : կաււավարութեան եւ եկեղեցու քարանձավներում
օրինակ' վաղուց էյ ՈԸ ամէն բան անհնա
րին է / • • •/ Խաղի հիմնական երկու գոր
ծող անձինք, որ Թագաւոր եւ Թագուհի ե ն
կոչլում, մասնագէտ դերասաններ են'
ծերացած , աշխատանքից զուրկ , հիւանդ
եւ զուարճալի սակայն, բացառելով այն
իրողութիւնք, որ աշխարհում ամէն մի
մարգ անխուսաւիելիօրէն որեւէ Մի կերպով դերասան է, մերժուած դերասաններ
րից բացի' ոԲվ է կարող խորանը գտնել ?
լոին ու դատարկ սրահով լքի լքուած թատ
րոնի բեմում (32) :

բեմ է հան ւում 1960 թուի Այղրիթ'
Լոնտոնի արեւելըում գտնուող ThCütVG
Royal, Stratford East կոչուող շէնքում 1եւ

Նոր քսաղխ բեմագր ո ւթխ՚ւնխց
յետոյ
Աարովեանն խր բոլոր մխւս խաղերը հեռոլ պահեց Պրոտուկյխ կենտրոնական շխն ո ւթխ ւնն երխ ց : Ղ*ալխբ տարխներ ում , նրա
ղրութխւնները *Լքխ ւ-Ա որ բո ւմ երեւաց խն մ խ.
այն Պրոտուկյխ շրջակա յբում գտնուող
բեմ երխ վրայ։
Աարոյեանխ
թատրոնը «Մա սնադխտօ.
րկն-^ սկսեց ապրել խր աբսորը ։ Ա ասամր
Փարխզ բնա՛կո լելով, նա 1959 թՈԼ[մք ըոկըսեալ, շարադրեց տարբեր բաղաբեերխհ
նուխրուած
խր
կա սէա կերգո ւթխւմներխ
չարբը» Ղ^րանբ ենթավերնա գրո ւած են
Մ ո սկուայխ , Փ արխզխ , կոնտոնխ ՝ J1 ս թանպուլխ _ եւյն » _ «Հ/ատակ» ։
Կ ա տա կների շարբիբ է օներ , կտմ Փա
րիզի կատակի,.
Շներ ամէն տեղ, թելերով կապուած'
տէրերին, փողոցներում քարշ են տալիս
միւս շներին հասկե լու համար (33) :
(յներ • • "-ե
առածին բերէաղրութիւնն
է ունեհում Վ^իԷննայում ,

1960

իեուին :

Ինչո՞ւ պիտի նման մի խաղ գրէի : Դէ՜
Փարիզ էի, գրպանս ծակ, պէտք է, որ
աշխատէի (34) :

իրա ղա ց ւո ւմ է եր\եէը ել Յլէ ս շաբաթ :
Լոնտոնի մամուլն իր թատերական նիւ
թն րի սիւնսւկներում ՍԱՄ-/* նկատմամբ
բացասական է արտայայտւում : Աարոյեանն Ապրի լ ՀՕ-ին մի բաց նամակ է ուղ
ղում տասնեւհինդ
թատերական քննա
դատ ներխ î

Ես յայտնում եմ ՍԱՄ-ը լաւ խաղ է: Տա
լում եմ, որ դուք հակառակը էք յայտնում : Վստահ մեզնից մէկն Ոլ լքէկյը սր֊՛
խալլում է : Իմանալով , որ ես խայտա,
ռակ կերպով շատ քիչ բան գիտեմ, ղըժI արանում եմ հաւատալ,
որ դա
ես
ելք (37) :
Աարոյեանը ՍԱՍ • • *-ը հրատարակում
է 1961 թուին նրան կցելուԼ իրա դի համար
իր յօրինաե
եր,դերն ու երամ՜շտութիւնե
ել այն շնորհակալութեամբ նուիրում l,

. . .բոլոր նրանց որոնք կցուած են Թագա.
ւորական Թատրոնին (38) :
Հակառակ

մամուլի

բննա դա տո ւթ եա Ir
այս բեմա
կան դրրրեը ,
արդի թա աբոնի պա ամ ո ւթեան մէչ^ նման ոճ,ուԼ ստեղծո՛ւած Լսադե-

դասպանու֊թիւ֊ններ

ու

շ^իմ, Ասւմ ել Այլռ

գր ո ւթխւնն երը :
Մինչ Աարոյեանի վախճանը ապ
ւած թաղերի մէջ, կատարեալ րացսւՀ
թիւն է Խազողի այգխե, որՆ հրաաՀՀ
ուել է միայն հայերէն թարգմանի
տարբերակով-, Աարոյեանի թաղը յ,ո ,
ուել է հ<Աոլէրդուկեան թատրոնին» ։ Ա
ռաջին անդամ բեմադրուեշ է 197]
՜
Երեւանում , եչ/ււած֊ չէնըում,
զեկպ^
րո ւթեամբ
Հենրիկ Ա ալեանի յ
թլյ
կան ձեւաւորումը կա տար ել կ Վյսր
Աճկմեանը խոկ երամշտո ւթխՀևը
Q ,
նել են Ալան Ցովհաննէսն Ոլ քիոպէք^
միրթանեանը.. Խաղի մէջ գործող
rl'g մէ'լը' Գրիգոր թորդոմեանը խՕԱ^
է այսպէս ■

Ինչպէս որ որեւէ կերպ Դրէկ սւնոփ
Նորվեկիայում դարձաւ Դրիկ , ել Qui ինքը
էլ դարձաւ նորվեկիւսցի երգահան, ա,„
պէս էլ մենք դարձանք Ամերիկացի;
1981 թուի Յունի,,
ü-ին Նիւ-Եորկ
Ժամանակներ֊շ/ յայտնում էբ ։ ո
գինակն իր մէկ միլիոն երեքհարիւր <Այ
ունեցուա^լ
քը եւ գրութիլնների հեղինակային [գա.
ւունքնեբը, կտակով թողել
է
Saroyan Foiindation-ին -,

րլար տոլար արմողութեամր

Թատերական Աշխատանոց.^,

l'1'Յ սւ բեմա գր ո ւթխւևներխց առաքթը
սյխտխ համարել։
Աարոյեանխ աղգեցութիւնը թմբի ա սյագա յ զարգացման գոր
ծում նշանակալխց եղաւ ։ 1963
թուխն
նոյն խումբը y ճոն Լխթէվո ւտխ ղեկավա
րութեամբ ձեռնարկեց մխեւնոյն ոճով եւ
մօտեցմամբ մխ խաղ արարել* II)ա ղի հա_
մար օդտադործո լեցխն Ա* համաշքսարհայխն պատելւ ա ղմխ մամանակ արտայայտըւած եւ լոյյ^յ մողովրգականութխւն գտած
<վսօսբն ոլ երդը» î P եմագր ո ւթխ-՚ւնը կոչ
ուեր՝ Oh What A Lovely War (39) • • •
Հրաշալի ՊաԱւևրագՆք • • *-ը 1964 թուխ Հոկ
տեմբեր խն փոխագրուեց Պրո տուկյ եւ բեխ ւ1[,այ մնաց մխ ամբողջ

երեբ ամխս :

ԱՐԲԻ ՑՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱն
1993 Դեկա- 7 .. 1994 Փետր - ]ն
Ծանօթագրութիւն

(1) W. Saroyan, Places Where I’ve Done
Time (1972), էջ 70-80(2) W. S., Razzle Dazzle (Subway Cireus) (1945), էջ 235.
(3) Places Where..., Էջ 42.
(4) Razzle-Da. (Hello Out There), էջ 20.
(5) New-York Public Library (B.R.M.T.

հաւաքածոյ) :
(6) W. S., The Time Of Your Life &
Other Plays (1942), էջ 18. (My Heart Is
In The Highlands).
(7) Նոյնը, էջ 13:
(8) W. S., Sons Corne and Go, Mothers
Hang In Forever ,1976), էջ 159.
(9) W. S., An Arinenian Trilogy («Ha-

bPb-fi

ԱՀւ֊ԱՏէրԵՈՑՀ
ք-աթանձալփ

բնակիչ ներ.y, բեմադրու.

թիւ֊նից մէկ տարխ
յետո յ , կոն տոն ո ւմ
գխ տո ւած ճոն Լիթլվուտխ Թատերական
Աշխատանոց.^ կՈրԼլ^խր թեմադրուած խոլանտացխ գրող քհրանտըն ք^կհընխ ^|1Ա_
Աւանդը , խբր աշքսատանբ տպաւորում կ
Ստր ո յ եանին : 1960 թուխ Փե տր ո ւէն րխն ,
2rz/z մի նամակ կ ուղղում կխթլվուտխն ուր
նշում կ խր
տպա ւոր ո լթխւնն երը ։
Արգխւնբն լխնում կ այն՝ որ ԹլԱտերական
Աշխատանոց..^/ ղե կա վար ո ւթխ ւնն առխթն
օդտագործելով նրան հրաւխրում կ ա *քսա տանբխ ։ Լյաքս ա ոաջար կւո ւմ կ խրա֊
գործել Աարոյեանխ չբեմագրուած
քոաղերից մէկբ-.
Ակ սելո վ ճիմ Տանտի-^յ
վերջա պկ ս որո շլում կ
որ Ա արո յեանն
Հյանպատրաստխց'» քսմբխ հետ մխ նոր բեմադրութխլն արարի : Արդիւնքը
ԵԱՄ ,

Բոլորիզ վէր ցատքողը կամ' Լոնտոնի կա
տակը երգաիւառն իսագն է :
Պ տ յմսւնւս դրի համար
եանն առսրջսյր 1լում է'

Ուիլիըմ Աարոյ-

Ոչ մի նիւթական ակնկալութիւն չոլ.
նեմ : էը ստանամ հեղինակային իթալուն.
քըս, րայց դա չպիտի րալարարի Savoy
Hotel^1^ րնակոլելուս ծախքը: Սակայն
ես միշտ մի լքիայն թատրոն եւ մի շարք
մարդիկ եմ փնտռել (35) :
Լոնտոնում Թատերական Աշխատանոցփ
ւշեուԼ րեմաղրուաե ՍԱՄ-Հ7 Աարոյեանի
թատրոնի դր ս եւո րման ել
զարդարման
տեսակէտիր կարեւոր հանգրուան պիտի
համարել :

Նա ստացալ այն ինչ որ փնտռում էր
եւ երր փորձերն սկսուեցին, դրանք նոյն,
իսկ Թատերական Աշխատանոցի դերակա
տարներին համար յայտնութիւն էին :
Դրութեան վրայ յ անպատրաստից փորձեր
կատարելուն նրանք վարժ էին, րայց
այժմ գործի էին դրուել հեղինակի
հետ գրութիւնն աստիճանաբար ի մի թե.
րելու : Նա վիճակէ գծում, առաջարկում
էր դրած համապատասխան հնարաւոր
փոխասացոլթիլններն, ինքն իրեն շշնջում
էր եւ դրանք տալիս էր կատարողներին
նրանց կարծիքն լսելու համար ոլ նրանք
ազատ էին անձնական առաջարկներ անե
լու : Savoy Hôtel մտնելիս Սարոյեանը
ստացել էր Լոնտոնի Ստորերկրեայ գնաց.
f-ի քարտէգը եւ որոշեց որ դա րեմայար.
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եՕԹԱւրեԱԿԸ

Ուիթ՚ըմ Աարոյեանխ կեանբխ
վե րջխն
երեբ եօթամեակում ՝ նրա հեղխնակած խա.
ղեր խ բեմա գրո ւթխւեն եր ը մխջազգայխն
թատերական բեմերում y մնա gխն սահ
մանափակ ։ Աակայն խաղերի, ամենուր չր֊
դադարեցխ^յ արարուել սխրողական ,
րոցական եւ համալսարանական շրջանակ
ներում ։ նոյնն կր պարագան նոր խաղերխ հ րա տար ա կութք։ ւններխ պարադայխն :
Աաճաքս
ղանաղան պարբերականներում
եւ թատերական հաւաբածոներխ մկջ յոյս
տեսած ա յս խ ա ղերը , անն !լա ut
մնաց խն
Աարոյեանխ բեմական դործերխ ցուցա՝ կն
կազմսդներխց :
Փսբրիկ հւգրպ^նի դիրք՛»
՚Իո կեանքի
ժամանակը' ( կ ա ղմ ո ւած Ա արո յեան խ 5
հ խն հրատարակուած խավեր խց) կցուած
15 էջից բաղկացած մխ նոր յա ռաջաբանի, աւար տւում կ ա յ ս Վերջին խօսք-

ratch») (1979), էջ 178.
(10) Razzle-Da., Էջ 10.
(11) The Time Of..., Էջ 5.
(12) Բառախաղ' անգլերէն եւ անգլիա

կան իմաստների միջեւ :
(13) Razzle-Da., էջ 5.
(14) Curtain-raiser.
(15) Devil’s Disciple.
(16) Razzle-Da., Էջ 262.
(17) The Time Of..., Էջ 12.
(18) Բառախաղ1 հայերէն եւ հայկ։,

կաը իմաստների միջեւ ;
(19) Razzle-Da. (Opéra, Opéra), էջ 1O0101.
(20) Անշարժութիւնն եւս այս դէպքոմ
բելքքւ վրայ ինքնին շարժման մէկ աարջհթակը պէտք է համարել , քանի Ոը իր հա.
կադթութեամթ բացայայտում է տաբած.
1ի մէջ գոյութիւն ունեցող միւս շար
ժումները' մարմնի, մտքի, զգացումի,
ձայնի եւայլն :
(21) Razzle-Da. (Opéra, Opéra), է? 108.

Իայց վերջապէս ո՞վ է խաղեր , կար.
դում: Ո՞վ է կարող-. Ես անպայման կ’ոլ.
զեմ իմանալ թէ ո՞վ է կարդացել սրանք :
Եւ ինչո՞ւ:
Սան - Ֆրանսիսքօ
1967 Յա֊նուար 31 (40)

(22) The Time Of Your Life & Othei
Plays with a new Introduction (1967).

1975 թո լխ Աուլխսխն Աարոյեանը կրկին
ն խ լ-Ե որ բո ւմ կր գան ւում Արթխ Վաբա
լա Jb Պր ոտոսէյից դուրս (Օքք Broacluay)
թատրոնի՝ Մարդկային ցեղի վերածնուն
դի տօնախմբութիւն ծրագրի
առթիւ :
Այդ օրերին նա Նիւ-Եոթքի ժամանակնե.
\Ն֊ե թղթակցին յայտնեց , որ
տոլրըից
ա ղա տո լելո լ համար Փարիղ է րն ա կւո ւմ ,
միշտ զբաղուած է հինգ տարբեր դրոլթիւնների վբայ աշխատելով ու նաթկին
տարիների
ընթացքում ,
)բաթտաթաղի
մէջ կորցրել է 2 *000 *000 տոլար î
Երբ 1981 թուի 18 Մայիս,թե' Բ ազմամեաներխ Մա տա կար ար ո ւթեան Հխւանգանոցում y 72 տարեկան հասակում վախճանուեց Ուփքփրթ Աարոյեանը y նրա մխնչ
այմմ խնձ ծանօթ բեմի, պա ս տա ռխ , պա^
rh երամշտո ւթեան , ռատ\խո յխ ել հե
ռուստատես ո ւթեան համար գրուած 118
մեծածաւալ ու փոբրածաւալ
քսաղերխ
վերնագր երխց հրատարակուէլ կ խն ընդա^
մկնը\ 49 խաղ ։
Աարոյեանխ խաղերխ ամերխկեան վերջխն հրա տարակութխւնը վերնա գրո ւած կ
1974 թուի Փարիզի ամրան էրկոլ կախն
խաղեր: Հատորը սյարոէ-նակում կ Մար-

(25) The Beautiful..., Էջ 49, 50, 51.
(26) Նոյնը, էջ 10:
(27) Նոյնը (Across
the
Board on
To-morrow Morning), էջ 109.
(28) W. S., Opening Nights
I Ha՝e
Known / Cue, Oct. 19, 1957).
(29) W. S., Jim Dandy (1948), t? 1^՛
(30) W. S., Don’t Go Away Mad & Tw°
Other Plays /Sam Ego’s House/ (1951)։

83, Rue d’Hauteville - 75010 Paris

Էջ 7.
(23) W. S., The Beautiful People

&՜

Other Plays (1943), էջ 9-10.
(24) Herald Tribune, April, 1941.

Էջ 127.
(3!) Նոյնը (A Decent Birth, A HapPf
Funeral), էջ 276.
(32) W. S., The Cave Dwellers (1958).

Էջ 9.
(33) W. S., Chance Meetings

(1978)՛

էջ 17.
(34) W. S., Obitueries (1979), է?
(35) ) Howard Goornay,
The Theahe
Workshop Story (1981), էջ 119.
(36) Նոյնը, էջ 119:
(37) W. S., SAM, The Highest Jw»Per
Of THEM ALL (1961), էջ 14.
(38) Նոյնը, է? 5;
(39) O'h, ինչ հրաշալի պատերս1!’1
(40) The Time Of..., w. a. ո.

էջ 295.
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հարուած եղաւ երբ մկկ տարի անց Սպի
ում պեղոև.եց Սուրբ Ղ*րիգոր {ն՛աեւ ^քագկա չ^ն կ ո չուածէ տաճարը ր'Լ՛ [Լ պատմ ի չՆերի փկւս յո ւթե ամր ճճ-րգ դարի ս կղբ-թ*
Հքագխկ [Լ • ք*ա գր ա տո ւն:Ո լ
պա տո ւկ ր ո փ
կառուցուեէ կր ^բգատ ճարտարապետի
[լողմից։
Աւե րակներխց յ ա յ տնաբեր ո ւեց

A

Ռահվիրան

*իա դի կ թագաւոր ի բա ր ա կեր տ ար ձան ը
ձեռբփն տաճարի բար ա\կեբտ մանր ա՛կեր,
տը*, Ւր եռայարկ ծա ւա լաձեւեր ո փ այն
յար ու նման է թո րամանեանի փեբա՝կազ
մութեան նա խագծոփ ներկայացուածին*,
Գրտնով էլ վերջ տրուեց ըն գգէմւսգ էրնե .
րէ տարա՛կուսանքէն , նպաստեց
նաէսագծէ հ եգէնակէ դէտական խորաթափան
ցութեան լայն ճանաչմանը՛.

Թ111Կ(Ս

^nri'dr^bblYhb
ISO
bh u'utnburu eo uirbWTbbrfi i'/ւթիի

«Եթէ հարաարապեսսււթիւ&ը քարացած երաժշտութիւն է, ապա.
Թորաս ճարտարապետը այդ քարացածը վերածել է կենդանի երգի :
Նա մեր հոյակապ աւերակների նոյնքան հոյակապ (երգիչն է» :
ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

Հայա զգի հ ա յագէ տների րս» ղմաբե ղուն
այլը 2ս*՝րգ գա[*ի “ կզրթ
հարստացաւ
ïlu մէկ գործիչոփ*,
Հա յ պտ տմա բաննեազգագրագետների դ բանահաւարնեզի լեզուի դ գրականութեան ու հոգեւոր
քշակոյթի այլ րևա գա ւառներ ի գո[*^1րՀ“
՛երի թո՚-ին աւձելացա լ թորոս թորաման.
անը՝ որպէսղի լծուի հարազատ մոզոըրղի ճարտարապետական գանձարանի
իտւսկան ուսումնասիրութեան սրբա ղան
որձին*. Նրա կարիբԸ հրամայական էր î
ht Լ այգ ուգգութեամբ որոշ
գո լք
եր կատարու\ել էին դ մեծ մասամբ օտա~
ազգի գիտնականների կո ղմի g ոչ
սաս.
ա ղի տա կան գ ք[’ I11՛3
դիտ ա կան fPF~
անառո լթե ան մէջ մտց ն ելուէ 'երբեմն
երմ]ելի անհիմն տեսակէտներ ՝ սակայն
իստ կարիր կար րս տ ամենայնի դի տաան խորո ւթեա մբ անդրադառնաչու եըչելու ու համակարգելու հԱ,Լ ճարտարա
պետութեան զարգացման ճշմարիտ րնազգային առանձնայատկութ իւն.
հրը , հիմն ական նուաճումներն
ՈԼ- ՛է [Լ՜
՛անք ներկայացնել
բաղաբակիրթ
աչուշադրութեանը : Ղ^րա
բարձր
րստիլը վիճակուեց
թորոս թորաման_
•անթ : Սիրաւի չա ւի ա ղան g մեծ է թո["'ս քե'որաման\եանէ
ղէ տական փաստաԽ ղ- կատարեալ սխրանբ կարելի է հա
մարել. ին չպէս Մ եծն Կոմի տա սը ջանաւէ՚ր < աւարեց դ փերամշա կեg ու աշխարհին
^րկայացրեց հտյ
գեղջուկի հ>ո\գեկան
գանձերից մէկը' երդարուեստր ՝
աJ^“
Ulku էլ թորոս ճարտարապետը հայկա
կան ճար տարա պե տութեան ձևագո յացմ ան
1,էեղակա<հ արմատների գաղտնիրները թա.
խն3եէո,Լ ւ դիտական կուռ եւ համ ո ï/Դ
յանգումն եր ոփ ներկայացաւ րաղա^կէրթ աշխար հ էն , ստիպելոփ ե ւրաւրսկան գիտնականներից ոմանց փերանայ եէոլ է՛ր՛ենg առանձին դր ո յթները հայ ճարտսյր ապէ աո ւթե ան
մա սին :

*
էի փ

որո“ 8 արութիւնի թորամանեանը ծընԼ է 1864 թ - Ս'արտէ ՃՏ-էն Արեւմս՛եան

պուրուած դասական
ճարտարապետու
թեան մեծադործո ւթիւնն եր ոփ՝ նա ուղե
ւոր ո ւթի ւններ կատարեց
Եգիպ
տոս ու (Հունաստան դ ապա ւի ո խ ա դ ր ո ւե լո փ
Փարիզդ իր դի տելիբները լրացնելու նըպատակոփ ունկնդրեց արուեստի ու ճար
տարապետութեան ա կան ա ւոր
պատմու
րանների դա ս ախօս ո ւթիւններ ը :
իր փաղեմի րաղձանբը

հայրենի

կո.

թողներին այց ելութեան գաին էԼ1 է
այՂ՜
առի թը ս տե ղծո լեց : 1903 թ * ընկերան ալոփ բանաս
Կ արպե տ
Պ ա սմաճ եանին դ
նա Փարիզից Հայաստան եկաւ ու դար
ձաւ մասնակիցը Զուարթնոց
տաճաrb
պեղումներին դ որոնբ ձեռնարկուած էին
ք]աչիկ Վրգ* Տ ատեանի կո՛ղմից ոլ տարւում էին
դիտական ոչ պատշաճ
հիմունբներոփ*. 1901 թ • Զուարթնոց ից փո
խադրուէ լոփ Հայաստանի միջնադարեան
մայր արա գաբ
Սնի , դարձաւ ա կագեմ իկո ս Նի՚կողայոս Մ առի հնագիտական ար
շաւուիլ մրի ամեն ան ո լիբեա լ ու արդիւնա
ւէտ անգա մն երէ g մէկը : Սէփն բւսցուեց
նր ա առաջլ որպէս հէքեաթ՛" յէն մէ աշ
խարհ , արուեստէ
ու ճարտարապետու
թեան հրաչք գանձարան : «ԱւխսՓցէ մընալ այստեղ,
աշխատել տրնել,
մեր
մո ղո վր գէն հանճարէ
չնաշխարհէկ բե
կորները' փլատակներու ել գերեզմանա
կան տխուր հ ո ղա կոյ տե ր " լ տակէն աղա
տելով, ցոյց տալ ամբողջ ա շխարհ էն» •.
Ուխտեց ու հաւատարէմ
մնաց
դրան
մէնչեւ էր խեղմնաւոր կեանքէ
'[^1՚ւԸ
1934 թ- =
Շնորհ էլ էր աննկուն կա մրէ,
գէաութեանը անսահման ն ո ւէր ո ւած ո ւթե ամր
յա ղթա՚հ ար ելովնէ ւթական անապահով վէ
ճակը, նա տարէներ շարունակ զբաղ" ւե g
հայկական ճարտարապետութեան հետա
զօտութեամբ եւ շնորհէւ էէ վերլուծական
խորաթափանց ո ւնա կո ւթէ ւններէ ,հետզհե.
աէ լայն ճանաչման արմանացաւ, «Ես առաւՏել առողջ լոյս եմ սպասում ճարտա
րապետական յուշարձաններէ
ï
երր մենր սովորենր այն հասկանալ : թորամանեանէ մէ^ ծս տեսնում եմ այգ լե

ս[Այստանի Հյ ապին - Ղ*ա ր ահ ի սար ո ւմ դ
'րԼԱյգործի ընտանիրում :
Կանուխ ղըրլ~ելով ծնողներից * բարեկամների
օգլթեամբ ո ւսո ւմնա ռութեան է անցել Կ *

զուէ առաջէն ուսուցչէն», գրել է մեծ հա
յագէտ, կովկասագէտ եւ
արեւելագէտ

Ղսի Գեղարուեստի^
ակադեմիա յում դ
'9ù թ. այն աւարտելոփ ճարտարապեI ^ԱէԱնագիլոոլթեամբ : flրպէ “ նախա^ո'գ ճարտարապետ
նախ ա շխատել է

թորոս թորամանեանէ գէտտկան մըկըրտոլթէւնն եղաւ Զուարթնոց տաճարէ
չափագրութէւսն ՈԼ Գրա
նախնակա
‘ձե,\երէ
վևրակազմութեան նախագէծը :
Այն հէմնաւորող րացատրտգրէ հետ մէ.
տոթն լոյս տեսաւ 1905 թ ■ «Մ-ւրճ» ամ.

Լ Ոլմ , ապա փ ո խա գր ո ւձելո փ

Պուլկա-

’ ապրել ոլ ստեղծագործէլ է իւսռ.
•^^գարում } ուր նրա նա խագծոփ կագուել են տասի չափ մենատներ յ Z7/A/տ/Լեֆ արանր ունեցաւ իր կեանբի ու՝ տւսրալ ուրիշ
հորիզոններ : Հրա~
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նէկո ղա յո ս Մ առը :

սաղրում, ցաւօր գառնութէմններ պատ
ճառնլով հեղէնակէն
«ուսեալ» վար գա.
պետներէց մէկէ եւ առանձթս ընգգէմադէրներէ կոգմէց : Նրանց արմանէ հակա.

Աէնչել 1912 [մ- աշխատելով [խնէում
թորամանեանը չափագրել ու ուսումնասէ.
խել է աշխարհէկ ու եկեղեցա՛կան ճար
տարապետութեան
րաղմաթէւ
յոէ՜չար՜
ձաններ , մշակել մէ ըանէսէ վերակաղմութեան նախագծերը, ստեղծել բարձրո
րակ լուսանէկարներէ հարուստ հաւաըածու : Զ ս ա հ մսւն ա՛փ ա կո ւելով Զ՛1 լա Z7թ*^ ո3
տաճարէ եւ Անէէ յուշարձաններէ ուսում
նասէր ո ւթեամր ,
նա նոյն ել էետագայ
տարէներէն ընդարձակում է էր
հետաղօտո ւթէւններ է ոլորտը ըն դղ ր կելո վ Արեւմտեան եւ Արեւելեան Շէէակէ , Արագածո տնէ , Ար ար ա տե ան դաշտէ ■ բաղմաթիւ յուշարձանները ♦
Սկսուած 1905 թ-էց թորամանեանը
պարխերաբար րաղմաթէւ յօդուածներով
հանդէս է եկել Երուանգ Լալայեանէ «Ազղ աղ րական Հանգէս»ում , փարեգէն
Լեւոնեանէ
«Գեղարուեստ»
պարբերակա
նում եւ այլ թերթերում : Արմէրաւոր են

«Ն ւս մակներ Անէէց» յօդս ւածա շարը , «էէմէածնէ տաճարը» աշխատութէւնը {ռու
սերէն լոյս տեսաւ Ն- Մ առէ թարգմա.

Գրեց'

ՎԱՐԱՋԴԱՏ ՅԱՐՈհԹհՒՆԵԱՆ
ճարտարապետութեան Տոմթ • , Փրոֆ •
«Թորոս Թորամանեան»
ակադեմական մրցանակի դափնեկիր

նութեամր) , «Գաւէթ եւ մամա տուն Հա
յոց եկեզեցէներէ մէջ» , «Անէ ըաղա՞ր թէ
ամրոց» , «Հայաստանէ արքունական
եւ
էշխանական ապարանքները և անոնց ներ.
քէն կենցաղը» : Առանձնապէս նշելու է
Արշաե Զօպանեանէ «Ան ահէտ»ո ւմ {Փա.
րէզ) 1911 թ-, 1-2 համարներում
լոյս
տեսած նրա «-Հայ ճարտարապետութեան
շրջանները» խէստ շահեկան ել ընդար
ձակ աշխատութէւնը, որում թորաման,
եանը համարձակ փորձ է արել շարադրե
լու հայ ճարտարապետութեան զարգաց
ման ընդհանրական , թէեւ գեռեւս ոչ հա.
մ ա պարփ՚ա՚կ պա տմ՚ո ւթէ՚ւձ՛ր ï
Գրա հետ մէկտեղ թորոս թորաման
եանը հանդէս է ղալէս աւելէ ծաւալուն
ա շխտ տո լթէւններով : Զ՚՚՚֊ըկ լէնելով նէւթական մէջոցներէց , մեկենասէ
օգնութեամր կարողանում է 1911 թ • հրատա.
րակել էր «Տեկորէ տաճարը» մենագրութէւնը-.
Դրանում հեղինակը ընդարձա
կելով այգ նշանաւոր յուշարձանէ ուսումնասէրման շրջանա՛կները , վերլուծականօրէն ընդգրկում է վա՛ղ մէջնագարեան
հայ ճարտարապետութեան պատմութեան
յուշարձաններէ տէպաբանո ւթե ան կանո
նակարգման սկզբունքս!յէն հարցեր :
Դէտական էր մեծ աւանդը թորաման
եանը համեստաբար որակել է որպէս «Արահետէ բացում» հայ ճարտարապետու
թեան պատմութեան
դէտական հետա.
զօտման գործում, յոյս չայտնելով որ կը
գան մամանտկներ , երր այն լտյն պողո
տա յ պէտէ ՛դառնայ : Իր աշխատուէմէւն-

ն՚եբում նա պարբերաբար հան\գէս է եկել
ա յն ա ղա ւա ղո ւմների ու խե զաթի ւրո ւսն\ե.
րէ՛ եէմ > որ նկատեէի է եւրոպական nPn[_
ար ո ւե ս տա բանների մօտ հայ ճարտարա
պետութեան գնահատման հարցում : Այգ
առթիւ թորամանեանը դրում կ» ^՝ՀսյյոՅ
ճարտարապետ՚ու^թեան
եւ գեղարուեստի
մասին Հայ ել օտար յեղուներոփ^ շատ
տարիներէ ի փեր գո յութիւն ունի մի ըն
դարձակ գրականութիւնդ սակայն այգ
գրականութիւնը աննշան բացառութեամբ
Լո ւ,լ,ջ ո ւսո ւմնա սիրո ւթի ւններ չենյ> • Աի.
եւնոյն մամանակ նա իր պաբաբն է հա.
մարում նաեւ ըս տ արմանւոյն գնահատել
իւրաբանչիւր հեղինակի ծառա յութեան
գրական կողմը : Աաորեւ բաղուածաբար
մէջբերենբ նրա կարծիթեր ը ֆրանսիացի
մի բանի գիտնականների մասին նաեւդ
գրուատումները նրանց ունեցած դերում
հայ
ճարտաարսիետութիւձնը
էյ լ֊ր ոպայի
ար ո ւե ս տա դի տո ւթե անը
ներկա յաց նելու
ւրո րծ ti ւմ •
Տ է ւպ ուա տր Ա ոն Փեր ոն (նկատի ունէ
Dubois de Mont Peneaux, Voyage autour
du Caucase, vol. 6, Paris,
1839) տյգ
կատարել է որչափ որ թ՛ո յլ կու տայ իր
տեսած եւ հաւաբած խիստ համեստ նէԼթերը,
է սկ
թեքս էէէ ա շխա տ ո լթի ւհը
(Texier Ch. Description de l’Arménie, la
Perse et la Mésopotamie, Paris 1842-1852),
«թէ՛ նկարագրական ,
թէ գծագրական
էրա՚կանէ՚ն անհ ամապա տ՛ա սխան ՚ * մ ասե
ր՛1 ՛Լ ու մամանա կա դրա կան սխալ տեղե
կութիւնն եր ո փ ՝ սակայն այս վէճ ա ևե
աԼ br մամանակին անհամեմատ
ծառա
յութիւն մատուցեց Հայոց ճար տա րապե.
տութեան } նախ իր դեղեցի կ
աշխատութէւն ոփ ու մաբուր տպա՚գր ո ւթի ւնո փ հա
մա ե ւրո սլակա՚ն հե տա բրբրո ւթիւն ղարթեցուց եւ յետոյ
մի
բանի նոր ճ ըշ.
մար տո լթի ւններ յայտն ագոր ծեց , ո բոնբ
միանգ\ամայն յե ղա շր 9 եgին մինչեւ այն
մամանակ տիրող եւ նոյնիսկ անվէ.
ճելէ
հ ամ ար ո ւող կարծիբները» :
Սնղ~
րագառնալոփ ճար տար ասլետո ւթեան հա.
մրնդհ անուր պատմութեան
հ անրաճանա չ հեղինակ Օկէ ւսթ Շ լ՛՛-՛Աղէէ (Auguste
Choisy Histoire de l’architecture, Paris,
tome H, p. 84-86) կարծէքէն ,
սըխւսլմամր հայ ճար տաս՛ ր սէե տո ւթեան զար
դս՛ցմ ան շրջանը համարել է H-12-րգ դա
ր՛երը, թսրամ ան՛ես՛նը գա պարղապէս բա
ցատրել է նրան՛ով, Որ Շուաղէն ծանօթ
չէ եղել նշո՚սսծ \գարերէց առաջ հայ ճար
տար ա սլե տո ւթ եան անհամար կոթողէ՚երէ
մասէն էլոյու-թէ՚ւն ունեցող նէւթերէն : Այ
ն՛՛ ւհե ՛ոծ ւ նա յոյս է յայ անել, ՛Որ «Շ՚ռւազէէ թողած զգալէ եւ ցաւա/փ բացր . ■ ■
պէտէ ծածկուէ երկու անուանէ գէտնականներէ' մեղոլաջ՚սն
ա շխա տո ւթէ ւննե րով՝ յանձէնս հանրածանօթ հայագէտ,
լեզուաբան Ն • Մ ապէ ել Վփէննայէ հա
մա լսարանէ զեղարուեստա - պատմական
ճէւղէ փէլփսոփայ Աովս՚էփ Ատր շէկովս.

Յւրանսէացէ նշանաւոր
րէւզանղադէտ
Շ ար լ Տ է զր Փար էգում 1905 թ- լոյս րնծա յէ1,ծ (Charles Diehl, Etudes Byzantines)
աշվս՚ա տութեան
մէջ ան՛դր ա դա ռնա լով
հ ա յ-վրաg ակ՛՛ն
ճար տարապե տո ւթեանը ,
հ ակո ւած է եկել դր՛անք հ ա մար ել \րէ ւղանգա կանէ ար՛եւելեան բա ղկա ցո ւցէ չը : Սա
կայն յետադայում նոր տուեա խեր է զօրու թեամբ ստէսլուած է ե\ղել որոշ չավ՛ով
վերանայել էր կարծէքը-. Փարէզէ Աորպոնէ հ ա մա ըս ա ր անէ Turgot կոչուած դա
սար՛անում րէւղանգա՚կան
ճարտարապե
տ՛ութեան մասէն էր գա սախօ Ա՛ո ւթէ ւէ՚ո ւմ
որը հ րա տա րա կո ւել է կարապետ
Պ՚սսմաճեանէ է՚մբագրոլթեամբ լոյս տեսնող
«Բանասէր»ում , այսպէս է վերաձեւա կե րպել br ï'nr գնահատականը ■
«Իր աւե
րակներուն մէջ նշմարուած
կէսափուլ
շէնքևրը, կամ էր հէն ճարտարապետական
եւ վերջերը նորողուած 'հմոյշները, էրենց
րէլղանղական ոճէ նմանութեամբ, ար-

(Շար.ը Դ- Էջ)
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ART ET SOCIÉTÉ

LE CORPS INTOUCHABLE
DES ANNEES 90

Բ առերուն ընգմէջէն կը շօշափեմ
իրերուն անիրականութ իւնր
եւ կր նայիմ գոյութեան միւս երեսին :
Պարապը լքէջս չէ
այլ 2ՈԼԲ?Ը ալքէն էնչի
պւ կրնայ քերթ՛ուածի մը սահմաններուն մէջ անհետանալ
ինչպէս ես ինքս • • .
երրեմն նոյնիսկ կը փնտռեմ այդ մշմարտութիւնր

Sous le titre ”L’hiver de l’amour”, les
œuvres de 45 artistes nés entre 1943 et
1974 auront été exposées du 10 février
au 13 mars au Musée d’Art Moderne de
la Ville de Paris՝. Sans doute fallait-il
choisir cet oxymoron pour titre afin de
dire combien notre contemporanéité en
gendre, plus que l’angoisse,
le frisson.
Non pas le petit frisson apparenté à la
satisfaction ludique des simulacres de
vertige
dont on
garde la
maîtrise,
mais bien l’authentique frisson,
célui
de la peur et de la
maladie (ou
celui de la peur de la maladie), lorsque
le corps, par son rythme et sa tempéra
ture, échappe subitement à son contour et
perturbe
l’entendement.
L’angoisse
a
cédé le pas au frisson. Alors que l’an
goisse exprimait (le terrible pouvoir du
rien tout en restant essentiellement men
tale, abstraite, le frisson, lui, opère le
retour au corps en tant que premier sup
port de toute peur et de tout rapport es
sentiel au monde. Un corps terriblement
présent et intouchable. Noli me tangere.
”L’hiver de l’amour”
juxtapose deux
temporalités et deux températures ou
encore, si l’on veut, deux tempéraments.
L’hiver balise le temps, il nous * situe

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

dans l’écoulement chronologique,
dans
la durée. En tant que saison, l’hiver si
gnale aussi le retour^ la périodicité, le
caractère cyclique du temps,
le temps
météorologique ou cosmique.
L’hiver
évoque aussi la fixité, 'l’endormissement
solitaire, le gel des choses, comme une
sorte de mort. L’amour relève d’une tout
autre temporalité, il nait dans l’instant,
celui de la flèche décochée par une divi
nité, celui du clin d’œil et du coup de
foudre. Il lui arrive d’être étemel et, plus
souvent encore, d’être impossible. Lorsque
le moment opportun, le ”kaïros”, n’a pu
être saisi, tout est perdu, comme on
perd une bataille. ”L’hiver de l’amour”
exhibe la double brûlure du gel et du feu,
le frisson d’un corps fiévreux, à la fois
brûlant et glacé, un corps parcouru de
sueurs froides, le corps des années 90.
L’atmosphère générale créée par les
œuvres est celle de la désolation, celle d’un
paysage dévasté par l’hiver, celle d’un es
pace frigorifique où le corps repose,
comme à la morgue. L’exposition opère
une autopsie de notre contemporanéité, en
recourant à des installations, des images
photographiques et vidéographiques, des
scénographies et des recherches sonores qui
récusent toute finalité morale, tout mes
sage qui tendrait nécessairement à ancrer
l’art dans l’idéologie, par trop réductrice
et récupératrice de la souffrance.
Le temps chronologique et météorologi
que de l’hiver et celui de l’amour, s’op
posant et se croisant, établissent un rap
port avec une spatialité elle aussi ambi
guë, un espace flou participant à l’en-deçà
et à l’au-delà du monde quotidien, un es
pace traversé par l’animalité et par la mé
ditation, un espace excluant toute média
tion. L’une des premières choses à laquelle
le spectateur se trouve confronté se rap
porte à l’impalpable, à l’irreprésentable, à
savoir, le vent provenant d’une soufflerie
nous projetant dans l’hiver. D’emblée le
lien se trouve établi entre le souffle en

tant que vent et le souffle en tant qu’esprit. La machine produit du ”pneuma”,
du vent et de l’âme, de l’air comme air
que l’on respire et comme atmosphère
dans laquelle les œuvres sont créées et
vues. Profondément et discrètement, les
œuvres renouent, à travers ce traitement
du souffle, d’une part avec la pensée sto
ïcienne (en cherchant du reste à parvenir
à un détachement du monde matériel) et,
d’autre part, avec un thème fortement dé
veloppé à la Renaissance, ainsi que l’avait
analysé André Chastel, le thème de
1’ ’ aria ’. Les œuvres de ces artistes de onze
pays différents, traduisent l’air du temps,
elles résultent d’une respiration qui, au
jourd’hui՝, nous fait plutôt voir l’œuvre
comme mie expiration différente, morbide
et physique, équivalente du frisson. Au
soupir et au hoquet, liés au luxe et à
l’abondance, semble succéder aujourd’hui
une sorte d’asthme qui oblige les sujets
à se mettre à l’abri de toute poussière, de
tout air. A se mettre sous globe. D’où,
ces curieux espaces qui apparaissent dans
l’exposition, tel cet igloo de plastic trans
parent, rappelant une situation hospita
lière (ou les obsessions
d’un Michael
Jackson?). D’où, aussi, tous ces corps dont
la nudité n’apparait plus que dans la di
mension prophylactique de l’écran. Celuici démontre parfaitement sa double fonc
tion de révélateur et de cache. Les écrans
de télévision révèlent les nus et mettent
l’individu à nu à travers ses mouvements
et ses discours, alors que d’autres œuvres,
des photographies, proposent des corps
transmutés, des corps sur lesquels l’écran
aura été invisiblement greffé, jusqu’à ce
que disparaissent les signes de l’apparte
nance sexuelle ou du temps biologique. A
peine le visiteur dépasse-t-il la soufflerie
qu il se voit confronté à un lieu aux parois
vitrées, dans lequel des mannequins de
couture décapités revêtent les robes blan
ches d’un mariage mort congelé ou d’énig
matiques oripeaux qui, plus qu’une peau
d’or (aurea pellis) s’apparentent à une
peau d’argent, sans doute plus en accord
avec la saison et avec la grisaille socio
économique. Recroquevillée dans ses lu
gubres vêtements noirs, unie femme, un
modèle vivant plus mort encore que tout
ce qui l’entoure, demeure prostrée dans
cet espaoe. Une identique figure de la mort
resurgit ailleurs dans le parcours de l’ex
position, comme un triste oiseau abattu,
près de cette vanité contemporaine. Sur
une toile recouverte d’une sorte de mo
quette, quelques vieilles balles de tennis
pleurent des larmes de cristal auprès d’un
vieux panier, engendrant une image qui
renoue avec le thème baroque de la vanité.
Les jeux de ballon ou la beauté éphémère
du cristal énoncent la déréliction de l’être
et du monde, la fragilité du corps. D’autres
indices de vanités surgissent, tel cet arbre
à bijoux du Tibet, telle encore l’instal
lation d’une sorte d’antichambre où des
miroirs apposés aux murs reflètent le por
trait du spectateur en l’animal imaginaire
qu’il aura voulu être. Les masques ani
maliers s’entassent dans un grand bac. Les
visiteurs hésitent à les porter et seuls s’a
musent deux gardiens qui resserrent dis
crètement les liens déjà soupçonnés entre
le musée et le zoo.
L’animalité marque encore l’en-deçà de
la communication et l’excès des télécom
munications. Si des cris animaux surpren
nent parfois le visiteur, l’incompréhension
agressive provient également du chahut
des bandies vidéo qui passent en même
temps à quelques pas de distance. L’excès
des télécommunications nous ramène à
l’animalité et à l’incommunicabilité. Que
l’animalité comme excès de civilisation n’a

զիս շրջապատող լռութեան մէջ
աոանց ոչ մ!էկ վերացումի :
Ոչ իսկ անկում.
իմս յարատեւում մըն է
ամէն ինչի ուշացումին :
Այդպէս միայն իրերուն հեռաւորութիւնը կրնամ չափել
իրենց նիւթտկանացման կէս եամրուն վրայ
ուր ժամանակը հոլովոյթ չէ
այլ քարացած տեւողութիւն:
Պուէնոս-Այրէս, 28/2/1994

Բառերը քերթ՛ուածէն րաժնոզ սահմանին
կը յ՚այտնոլի յանկարծ տարածութիւնը
որուն հորիզոնին կը կորսոլիմ :
Ըսենք թէ կար ի սկզթանէ
աներեւոյթ հեռաւորութիւնը ես ինձմէ :
Բայց ձախողոլթիլնը կը կերպարանաւորուի
արարքին ընթացքին, անոր ընդմէջէն :
Բառերը արդէն չեն ստեղծեր քերթուածը ,
կան , պարզապէս ,
սահմանէն ասդին
եւ. յետոյ միայն տարածութիւնն է:
Ոչ իսկ ես հորիզոնին:
Եւ գիտէիր որ անխուսափելի էր այս հեռացոււքը
դուն քեզմէ
առանց տեղ մը հասած ըլլալու յոգնութեան նման :
.. Ինչո՞ւ գրել , ուրեմն :
Կը հարցնես
եւ կը շարունակես
ոչ թէ թաքուն խորհուրդի մը փնտռտուքի խար կանքով տարուած
ՆԱյլ'
անձնատուր չես գիտեր ուրկէ եկած սովորութեան մը թելադրանքին :
Պուէնոս-Այրէս,12/3/1994

Հ.

rien à voir avec l’animal, nombre d’œuvres
en témoignent. Les masques d’abord, in
diquent qu’il ne saurait y avoir, pour nous,
d’autre animalité que celle d’une repré
sentation de l’animalité, découlant davan
tage du simulacre que de la mimesis. La
banquise, ensuite, vaste espace de frigolite
sur lequel glissent et frétillent quelques
phoques en peluche.
La violence surgit parfois dans un lieu
paradoxal, comme ce mur recouvert de pa
pier peint et qui, sous l’apparence d’une
décoration de cabinet bourgeois camoufle
des scènes de violence, la guerre et le viol,
rappelant les gravures de Goya. Le simu
lacre gagne la représentation de notre corps
dont la nudité se fait image et dont la
sexualité n’est plus qu’imaginaire, désor
mais coupée par le mur de glace de la
maladie, comme une concrétisation de
1’ ”amur” lacanien. Pour cela-même, le
lit revient-il au plus proche de l’étymologie
en
devenant
exclusivement
clinique,
’kliné” telle cette chose intitulée ”vague”,
où de vrais draps sont emprisonnés sous
la couche d’une pâtie noire et cireuse.
L’ennui de nos sociétés est présenté par
les reconstitutions de bureaux, avec pa
rois vitrées, machines à écrire et ordina
teurs, où il arrive que l’artiste vienne
prendre place, à l’instar d’un bureaucrate
astreint à des horaires qui seront la con

signation de sa vie (biographie). E
violence et maladie
nous
jettent,
loin que la crise, dans la désolatio
y a l’option du suicide, proposée pa
artiste, mais aussi celle de l’espoir
plutôt d’une suspension à laquelle
autorisent quelques tatamis posés
des télévisions et,
plus encore,
”Buddha home”, ces petites tentes
couleurs vibrantes dans lesquelles
sommes priés d’entrer sans nos cl
sures. La désolation en appelle à une
religieuse et exhibe du même coup 1
tualité et l’inéfficacité des réponses
prétendent donner le scientifique <
politique au frisson contemporain.
Les installations d’hier ont lié 11
la dérision, celles
le même langage
s’en débarrasser,
chose, le désarroi.

d’aujourd’hui, gaI
formel ou ne sac
montrent tout ։
L’iexposition du M

d’Art moderne de la Ville de Paris
gnalé un tournant, le passage du 11
langage au langage. Quelque chose :
lieu : les installations s’étaient insta
dans le luxe d’un nominalisme ©P1
elles exhibent maintenant, sous une u1
apparence (les oripeaux des ainés), փ
tour à la naturalité du langage, soit
core le rapport de

l’œuvre à 1® ra

de l’esthétique, la sensibilité.
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d- lit Ո՛ւ.

Հպական թուականներէն ասդին, երր
պէ„ կոչուած «եօՕՈ1»բ
տեղէ ունե.
աԿ րսսրէնամերի կեան արձա կը տէրաԼն վէրք
ղր—Կ համաշխարհային
էականութեան մէջ, Կարս իա Ս՛արքէս,
վաք կաս Լէոսա , Աուլֆօ ,
Ֆուէնթէս ,
(խրթսաար
Տ-նոսօ եւ ուրիշ անուններ
րնկարծ մայթքեցէն ու խարիսխ նետեամենատարբեր լեզուներու մէջ :
\կղ արձակէն չատ վտէտ բան թարգյանական
հատորներու
վերածուեցալ
Երեւանի մէջ -. Կարսիա Մ ",րրէ ս , Գորխսար, Ֆ՚՚ւէնթէս մեղէ յայտնի ա.
ծածներն են , որոնք ռուսերէնէ կամ
սպաներէնէ հայացուած մէկական հաաո.
փ արձանացան : Եսկ անոնը ալ ,
եթէ
.ենք սխալիր , «վաւերացուեցան» ռուսե.
րէնի թարզմանուելէ ետք-. Հոս պէտք է
ընդգծել, որ լա տին-ամ եր ի կե ան գրակա
նութիւնը չատ
աւելի լայնօրէն թարգՏանուած է ռո՛ սերէնի , բան ինչ որ կարե
րէ երեւակայել, ըստ մեր ունեցած տե.
ղեկո ւթի ւններ ուն : Անշուշտ ,
թարգմա
ններու եւ հրատարակչական չատ աւե.
լէ լայն կար ելի ո ւթիւններ ու գոյութիւնը
նկատելի դիւրութիւն մըն է :
էնչ-ինչ գործեր ալ թարգմունուած են
Հայերէնէ ու մնացած պարբերակաե մա
գլին մէվ, ըլլան անոնը պատմուածը
թվէպ. օրինակ , Կարսիա Մ ար ըէ ս ի «Նա.
Հասլես,էն աշունը»
[ռուսերէնէ
թարգմանուած ք}*ուբ.էն 3ովս-էփեանի կողմէ ,որ
((հարիւր տա ր ո ւան մենութեան»
թտրդմանիքն էր նաեւ) լո յս տեսաւ «{/ ովե տա
կան դրականութիւն» ի մէջ 1986-/'î/. PutJ3
մանրատառ, չար ուած : Հ£ենք գիտեր րանի
հոդի յանգգնեցալ կա ր գա լ օշականատիպ
այդ ‘ԼէսԼ{Լ^ րէ[*հթէ առանց նոր տողի եւ
8 ■ point շարուած («Մնաց որ դաց» ի Գտհիր է ի տպագրութեա՛ն ս[էս բան մը ) յ
Աինք այգ՝
«ԵօՕրՈ»ին նախահայրը
-ըստ կարսիտ Մ աբըէսի- , արմանթինgի
Եւսրխէ Լ ուիս Պորխէս, կը մնար չթարգ
մանուած՝, Գտղափարա խօսական
-.դրդա
պատճառները մէկ կողմ, կար սակայն
ռուսերէնի թարգմանուած
հատոր մը :
1989-^îf էր , որ «Գարուն» ամսագիրը տր
ձակի համ եմա տարար ծաւալուն Լա Ը Հ Ը
հրատարակեց :
1Լյգ շարքէն
ծնունդ առաւ Պորխէսի
հայերէն
անդրանիկ մորլովածուն ,
/»/»
{իրքերս լոյս տեսած է ՀԳարուն»ի նախա
ձեռնած
«Ապոլոն»
հրատարակչատուH^(*) , 40-000 տպարան ակո վ՝. Ասկէ ա“
^ք, Գրիգոր Պըլտեան դրա խօսած է տյս
մատենաշար էն ա յլ հ ա տորներ տյս kfj1"
{•ուն մէջ, ընթերցողը դիտէ ուրեմն , որ
այս ձեռնար կը ուղղուած է թարգմանա
կան զգալի րտց մը գո ց ե լու հայերէնով
ծամա շխա ր հային դրականութեան գարդ
Լասլուսւ^- երկեր ու անուններ
[_nJu
՛հպելով՝ Ամէն քս^տ քեր անրի արմանի
"'JU ձեռնար կր ունի նաեւ ուրիշ տռաւեչու թիւն մը,
բնագրային թարգմանութիւններ .կատարելու նախանձաքսնդրութթնը՝ Որ ցարդ պէտր եղած քափով կիրարկոլած չէր երեւան եան դրական շըրխնտկներուն մէջ ՝,
կ արմէ նշել, որ Պորխէսէն ք՛ոնի
Ը
''•ձ՚ւյշնեը , շատ լ,է չ թիլով , լոյս տեսած
են ",րեւմտահայերէն՝ սվրիւռըահայ մա.

Il Ւն

տական համալսարանին մ էթ
ՏՕ -ա կան
թուականներու երկրորդ կէ սին , աւար
տելով հա յկա կան բանա սիր ութեա ն ճիւ.
ղր : Ներկայիս կ՚ապրի Ա*ոնթէվիտէօ , ուր
Հ՝ Բ՝ Ը՝ Մ '-ի «bnւպտր\եան _ Արեք Ս ան ո ւկեանդ վար մարանի հայկական րամն ի
տնօր էնո ւթիւնը կը վարէ :
ինչո* ւ կար ե ւոր է ա յս ն շո ւմը : Ոք ուխ
հե տեւ թարգմանիչը հեղինակի
լեգո լա
կան նոյն ոլորտին մէջ կ՚ապրի , սպաներէ
նը գիտնա լուք մայրենի լեղուի հաւասարա
չափ ՝ իբրեւ անմիջական շփումի հետեւանր , բնա ւլր ի լեղո ւՀ/յ
ս տաg ական տըւեայ մը չէ, այէ
կենդանի ու առօրեայ
իրողութիւն ՝,
Գիրքը կազմ ուած է նկա տի ո ւն են ալո վ
Պոր քսէ սի ւլե ղար ո ւե ս տա կան արձակի եւ
փորձագրութեան վեg գիր բեր » (վք՝աման.
ո լող արահետների այ\դիե» (1942) , «Հընաբքներ» (1944) , «Ալեֆը» (1949) 5 «Այլ
հ ետազօտութէւններ» (1952), «Ար տ ր ի չը»
(1960) ՛եւ «Րրոդիի տեղեկանքը» (1970) :
Պահպանուած են բնագրային կարգը նիւթերոլ յաջոր դա կան ո ւթի ւնը եւ նո յն ի ս կ
հեղինա մլին նախաբանները՝ որոնբ
/աճախ արտակարգ նշանակութիւն ունին.
անշուշտ } բո լո ր դրութիւնները
թարգ
մանուած չեն բտյց եղածը պատկառելի
գումար մըն է (54 միաւոր) ; Պէտբ է
ափսոսալ որ նկատի առն ո ւած
ւԸԷԼա J
1975-՛/' <մԼւազէ գիրքը» հաւաբածոն y ուր
խխստ
շահեկան
պատմուածբներ կան՝.
Գիտել տանբ՝ որ «inquisitions» բառը
«Հ ե տա ղօ տո ւթի ւններդ չէ ա յլ «հտրցա.
պնդումներդ կամ «հ ար g ա բնն ո ւթի ւններդ ՝,
Հաւանաբար իրաւունբի , բամին մր ունին անոնը ( ոբոնը կ'ըսեն ,
թէ Պ՚՚րխէս
կարդա լու համար սյէտը է հանրադիտա.
բան մբ ունենալ ընթերցումի սլահոլն :
Այս իմա ստով, ծանօթաղրութիւններր աւելորդ բեռ մը չեն, թէեւ, ինչպէս Ր •
llj ա շա ար եա'ւ, կ'ըս է , «հարկ է աւելցնել,
ո լ, իոր խէսի իսպաներէն բնադրի բոլոր
հ ր ա տար ա կո ւթի ւնն եր ո ւմ դիեթէ բացակայում են ղրանը [բացառութեամբ հե.
գինակի կատարածի)» [էջ 299) : Այռինըն ,
կարելի է դրութեան մէջ թաղուիշ առանց
ծանօթագրութեան դիմելու, թէեւ յատ
կապէս շահեկան են անոնը, որ կը լուսա
բանեն հեղինակի այս կամ կայն ակնար
կութիւնը [թիլով ըիչ, սակայն)-.
Ծ- անօթադր ո ւթի ւնն ե ր ո ւն մէջ տառա.
դարձութեան ս խա խեր կան (Ա6աթ ,
ոչ
թէ Աըտբ . Եամվլիը, փոխանակ Եամքլիկոււի- Ֆոն
Գառնս,կի,
Ֆոն Հաոնակ/,
աձյշ, եւլն.), որոնը ռուսերէն հատորի
օդտաղործումէն կու
դան.
ուրիշներ
նուազ ըմբռնելի են, ինչպէս ԱգպՓ (Ադոլֆօ) Բիոյ Կասարէս, Խոսէ Խեբվասիօ

Արտիկիս

[Ար տի դա ս) , եւին •
Ջոյղ Տը
տեղեր տպարանային «խաղեր» 'ենթադրե
լի են [Ո-սստսի մասին ծանօթագրութիւ
նը իիրոկ ա յին վեբազբուած է , իսկ վեր
ջինիս մասին դրուելիըը չկայ,
եւլն.),
առանց հաշուելու որոշ ւիրէպներ [՛իսուլ
Սոլար նկարիչ էր, Պօլ Գրռւսակ [Paul
Groussac) ֆրանսացի էր ազդութեամբ) ,

թարգմւսգործն. է՝

Պ որ խէս ի օգտադոբծած
օտարս, լեզու
բառերը, ասոյթները, ղիրըերու խորա.
դիրները ,
մէջբերումները
տողատակի
թարգմանուած են-. Երբեմն, սակայն, ո.
բոշ բաներ չեն թար դմանո լիր : Ի ռկ «Առեդծուածնեբի
հայելին»
փորձառու
թեան մէջ, Պօղոս առաըեալի թուղթերէն,
եղած լատիներէն մէջբերումը հայերէն
տրուած է, ու
տողատակի' «բնադրում
լատիներէն է» ծանօթագրութիւնը
[էջ
241): Մնաց որ, աստուածաչնչական մէջ.
բերումներու լեզուն հետեւոզական ալ չէերբեմն դրա բար է, երբեմե'
աշխա րհա.
բար-. Իսկ տողատակի թարգմանութիւն,

Հ4* • /* ոգո ւկե ան Հա յաստան ծնած
ք[ սրւսսսյմըն է, որ մանուկ տարիրին

ներուն մէջ սխալներ չեն, պակսիր :
ընդունելի՞ է ոչ-սպտներէն բա.

^^գսւղթտծ է Մոնթէվիտէօ

ռերու հայացումը, նոյնիսկ'
տողատա
կի-. Մեղի կը թուի, ռր առնուաղն վիճե
լի է : Ընթերցողը պարտադիր չէ , ի հարկէ. հինգ-վեց լեզու գիտնալ, բայց մե.

Խուլին մէջ, գոնէ 1984-4՜ ե ասդին [եթէ
աւելի հիներ, մեզի ծանօթ չեն),
1'ա’լ““ստեղծոլթիմ1ւ եւ արձակ :
Hl-ըը սպաներէնէ թարգմանած է Յով‘հաննէո Բ ո դո ւկե անը • մ ո ղո ված ո ւն կաղ> խմրագրած ու ծանօթագրած է Բ^տդէոս flj ւս չա տր ե անը . Հոս անհրաժեշտ է
նԺլ, nP ի տարբերութիւն ամԼ
տո Ը~
[,ni-y աիեւելա հ ա յերէն տյս
ւթիւնը Ափ իւռրահ ա յու մը

(Ոպ՚ու-

1 ո*-ր ստացած է նա ին ական ու միքկտրգ ուսումը, ապա շարունակած է
t Հ ^ւ՚ձրտգոjj,

ուսումը Երեւանի

պե

ծաւ մասամը տյդ օտարաէևղու նքււքմերը բնաւ չեն խանգարեր ընթերցումը •
պէտր չք կարծ՛ել^ որ Պորխքսփ սպանալեղու ընթերցոմյները բազմահմուտ մար
գի կ են :
Հ//Ն ցալ մըն է , բայց պէտը է նշել լատ ի ե ա տա ռ րա ռեր ո լ •և՚ւ՛ պա կներ ու առա
տութիւնը՝, Ակս ելով ետեւի կողրքն մին
չեւ առաջին պատմուածրի խորագրին ու
ամբողջ բնագրին
բազմածդ երեր
հարիւր էջերու եր կա յնրին տ յգ վրիպակ
ները շատ են երրեմն'
աննշան ,
յա~
ճաքս ա չր ծակող :
Ա ին չեւ հիմա ան գր ա գար ձանր
ղէըմփ
ձեւին y
ը^ւգհ անուր
յա տկանի^ւեր ո ւն ՝,
թնչ կարելի է ըսել թարգմանութեան մ utսին :
Պորխէո թար ւլմանե/ր փորձարար մըն
է, որովհետեւ անոր
լե ղո t ամտածո ղո լ—
թիւնը մշակութային երկակի աւանդութենէ մը ս սլան ա-ամ երիկե ան ել անգլի
ական կու գայ ֆրանսական եւ գերմա
նական տար ր եր ո վ նպաստաւորուած : Աճին ճշգրտութիւնը մեծ ա ղա տ ո ւթի ւնն եր
շար տօներ ՝ ել յաճախ բառերը ամենասո
վոր ա կան իխենց տեսրով նորանոր
իմաստ ու կիրառում կը գտնեն յ /* ղուր
ըս ո ւա ծ չէ, "ը Պորխէս ղխել սորլԼԼցոլՅ
արմանթին եան ^ու մինչեւ իսկ լա տի ե՛
ւս մ եը/՚կ եան) դրականութեան յետադա յ
բոլոր ս եր ուն դներ ուն :
Ափթւռրահ այեր ո ւս
համար թարգմա
նական հ ա տ որն ե ր ո ւ մասին մտածելը անսովոր երեւոյթ մըն է՝ որրան ատեն որ
վերջին տա սնամեա կներու ըեթացրին այգ
արուեստը գրեթէ մեռած է մեր մէջ (բա
ցա ռելով «Մսւ սա Տազի քառասուն օրե_
րըդ եւ «?/* արգարէնդ) ՝ ու թարդմանու
թի ւնը սահմանուած է թերթեր ո ւ
կամ
հանդէսներու էջերուն : Մ ենք Պորխէսի ,
վ^աֆքայի^ փունտերայի հետ մեր յարա

բերութիւնը բնագրի լե ղո ւո ւք կը հաստա
տենք^ երբ կարելի է^ կամ միջնորդ լեղուի մը օման դա կո ւթ եամբ ՝ որ հայերէ
նը չէ : Երր տյս կամ տյն հեղինակը կը
կարդանք հայերէնով, կարծես միայն տեղեկատուական բնոյթ ունի>, մեր լեզուով
չենք մտածած ղինքը :
[]րո շ էքերապահումներուք, տյս Պորխէսը կրնա յ էլար գաg ո ւի լ իբրեւ գե ղա ր ո ւե ս _
տական ինքնուրոյն յօրինուածք մը՝, թե
րեւս հոս դեր մը կը խաղայ թարգմ անքէ
շին Հօ տար ո ւթի ւնըդ , հ ե ղին ա կին դե դարri ւես տա կան աւան դո ւթեն էն գալու փաս
տըթերեւս', Բտյց կր կարծենք, որ
լեզուական փոխագրում էն անգին , թարւլմանիչը կրցած է քան գե լ բնադրի լեղո լա
կան կառոյցը եւ Հհայախօս'^ Պրւր խ էս մը
տալ՝, թէեւ այղ Պորխէսը կա տար ելա զործելքւ է :
3”վհ ՝ Բոդուկեանը բնադրին հանդէպ
րնգգծելի հաւատարմութիւն մը պահած
է եւ տյս իմա ս տո վ վերստեղծումի աշխա
տանքը ամուր հիմերու վրտյ գրած է '. Եր
բեմն , սակայն ՝ բառաg ի ո ւթի ւնը գամեր
լարած էէ «Ալեֆը» պա տմուածքին մէջ ,
երբ գլխաւոր հերոսը կը դխտէ Ալեֆը
այդ փ՚՚-թե՚ւ՚՚ւ 9ո։-նԳԸ [sphère, ռր «չլ,ջ,ս.
նակ»' cercle չէ) , ուր տե եղերական ողջ
տար ած ո ւթ[։ ւնը պարփակուած է , կր թըւարկէ. « . . .Զակարաայու_մ ահսայ սրԱշ.

ւոաւքունքի մի կոթող, տեսայ այն զազրելի
աճիւնը , որին վերածուել էր մի մամա,
ն՚ակոլայ Բէատրիս Վիտերրոյի եմայ.
քը---» (££ 209) («•••vi-un adorado monumento en la Chacarita, vi la reliquia
atroz de lo que deliciosamente habia sido
Beatriz Viterbo...») :
Հոս «Զ՛՛՛կար ,ոա»ն
կամ Ինտոնեզփան
որեւէ դործ շունէն [անոնց մուտքը պէտք
է վերադրել դրա շար է ու սր բա դրէչէ տդէտութեան) • էւօսքը Պ՚՚ւէնոս - Այբէսէ հան.
րայայտ մէկ դևը ե ղման ա տան' Օաքարի.
թայ2< մաս էն է, կոթողն ու աճէւնը անոր
կ\առընշուփն : «Adorado» պէ՚ռք է «պաչաելէ» ըլլա յ եւ ո՛ չ' «պաշտամունքէ» , ու
ամբողջ տողը աւելէ, հարազատօրէն կտ

«topografia» եւ դարձած • • .«տեղեկագը.
րութիւնը» , '.կան քանէ ՛եր հ՛ա տո լած՛ներ ,
որոնք վէճայարոյց

են, Այսպէս.

« . . do

bueno ya no es de nadie, ni siquiera del
otro,
sino del lenguaje o la tradicion»
թաբդմանուած է. « . . .գրսւքւց մէջ լալա»

Օոյնը պարտական է լեզոլիը կամ սււանղՈլթեաճը» : Հոս ջնջուած՛ է
«մէւսը»
«l autre» ,
որ Պ որ է՚է՚՚է դր ա կան ո ւթ ե ան
մ տա ս եւեռո ւմն եր էն է , ու երեւան եկած
է
«պարտք» մը,
որ բնաղբայէն չէ
եւ հեղէն տկէն մէտքը կը շյ՚ջէ : Այ ս տոՂ.Ը "ւէ՚ոք է թարգմանուէր . «...լալը այ.

լեւս չի պատկաճում ոչ ոքի, ոչ իսկ միւ
սին, այլ լեզոլիճ կամ աւաճզութեաճը» յ
Ըստ՝ երեւոյթ՚էն ,
«խմբագէրներս են ա.
րել». մէկը Հպատկսէնում ճ՜2/>> կարդացեր
է Հպարտական են^ եւ».. եղեւ խաւար՝,
իյեղճ միւսը նորէն բնաջնջուած է յտջորգ նախադասութեան մէջ, «Բտցի այգ ,
իմ ճակատագիրը վերջնականապէս կոր.
ծանուեյն է , եւ ինձնից միայն մասնիկներ
են գոյա տեւելու'» ՝, Գտրձեալ սխայ ընթ1երց ո ղ մը Հկործանուել» տեսեր է կար
ծես, ուր պէտք է Հկորսուել» (perderse)
,1քու-է1է }ևւ թարգմանիչը չէ նկատած ,
թկ «պ ահեր» (instantes) և ոչ մասնի1յներ
Հեն գոյատեւելու միւսին մէջ», Ը01՛1 թԸ"
նա\դրին :
Ե որ ո ւս տի գաղափարը երկու նախա դա
սութիւն տնգին նորէն կ՚երեւի, բայց տյլ
րաներոլ կար ‘ւ1՚ն ա յլա փ ոխ ո ւած է ՝, Պթ
տի մէջբերենք խւս՚ւ, պարբեր ո ւթէ ւնը . ..
«Yo lie de quedar en Borges, no en
mi [si es que alguien soy), pero me reco
nozco menos en sus libros que en muchos
otros o que en el laborioso rasgueo de una
guitarra. Hace anos yo traté de librarme
de él y բ-asé de las niitologias del arrabal
a los juegos con el tiempo y con el injinito, pero essos juegos son
de Borges
ahora y tendre que idear otras cosns».
իլ թա ր դման ո ւթէ ւնը կ'ըսէ . —.

«Ես պէտք է Բորիյէս լինեմ եւ ոչ թէ ես
ինքս (եթէ ի հարկէ ես ինչ-որ մէկն եմ) ,
սակայն ես ինքս ինձ աւելի քիչ եմ ճանա
չում նրա գրքերում կամ ինձ կարող եմ
(ձանաչել այլ գրքերում, կամ ինչ.որ կի.
թայլի երաժշտութեան մէջ : Տարիներ ա.
ոաջ ես փորձեցի նրանից ձերրազատուել
եւ, մի կողմ թողնելով արուարձանների
աոասպելը՝ ժամանակի եւ անսահմանի
մասին իազեր պէտք է յօրինեմ» :
ինադէրը կը խօսէ «մնալու, դոյատե.
լելո ւ» [quedar) մասէն,
հայերէն
կը
կարդանք «լէնել» : Յետոյ,
Պ որ խէ ս ճա
նաչումէ աստէճաններ կը սահմանէ [«նըւաղ • ■ ■ քան») , հայերէն' այլընտրանք,
ներ : Իոկ խավերը յօր էնո լած Ու կոր սը.
ւած են ար՛դէն'
է նպաստ «մէւսէն» ,
բայց հայերէնէն մէջ վերջէնս չկա J եւ
խա ղերը յօր էն ելփ են î
Այսթեքն ,
աւելէ ճշդրէտ
թարդմանութէւն մը [կրնա՞յ մէկը «քան»ը «կամ»
կա՛րդացած Ըէէ՚"[) թերեւս հետեւեալը ըլ.
Լ-՛J- -

«Ես մնալու եմ Ըորիյէսի եւ ոչ իմ մէջ
(եթէ ի հարկէ ես ինչ.որ մէկն եմ) , սա
կայն ես ինքս ինձ նուազ եմ ճանաչում
նրա գրքերում քան այլ շատ գրքերում
կամ ինչ-որ կիթաոի մր աջան կսմէթէն
մէջ : Տարիներ աոաջ ես փորձեցի նրանից
ձերրազատուել եւ, մի կողմ թողնելով
արուարձանների առասպե խեր ը , ժամա.
նակի եւ անհունէ խաղերին անցայ, բայց
սրանք այմմ Պորխէսէն են պատկանում
եւ պէ՛տէ այլ բաներ մտածեմ»-.
Այոօրէնակ վէճելէ կէտեր, խմբագրէ ,
ղրաշարէ թէ
սբրսւդրէչէ «մեղքերով»
հանդերձ , ներկայ են
որոշ դրոլթէւն.
ներու մէջ :
Անոր հ ամար կը խօ սէէնք վերապահ ո ւթէւեն եր ո լ մասէն : Բայց
էբրեւ առաջէն հայերէն Պորխէս, յուսա,
լէ “ hb'LL ւ,'ե կ ՚ "լ՚ոլե պկ՚ոք կ ուրէշներ
հետեւէն , թէ' ա յս արտակարգ գրողէն
գործերէն եւ թէ 20-րդ
գարու արման,
թէնեան
դրականութեան ո ւր է շ անուն,
ներ, ո՛չ մէայն «դասական» կամ «նուէ,
րադործուած» , այլ նաեւ՝
լէնելութ եան
մկջ եղող-.
Իսկ, մէւս կողմէ, հարցում մը. էն չո ւ
չլխդդրկել, երբ կտրելէ է, տրամադրելէ , կամ հարկաւոր, ար ե ւմ տա հ այեր էնէ
թարգմանուած գործեր-, 1թնտեղէ՞
աւե.
լո՞ր՛դ, ամէն պարագայէ, կ' ա ր ձան ա դը.
՝, են.•ջ՛-

րելէ է դրել այսպէս-

Պոլէնոս-Այ րէս

«Պ՚՚րխէս 'ել ևս» արձակ բանաստեդծու.
թէւնը, էը
բխւրեղայէն
պարզութեան
մէջ, դմ-ուաբաղոյն
կտոր մըն է՛. Զ՚սեց
ընելով «la tipografia
(տպագրութիւնը)
del siglo XVIII» , որ
կարդացուած է

(*) Խորխէ Լուիս Պորխէս, Երկ ու արքաներն ու երկու լարէրէնթոսները, «Ա.

« • • • Չակարիտա.
յում տեսայ պաշտելի մի կոթող, տեսայ
երբեմնի հմայալից Բէատբիս Վիտերրոյի
զազրելի աճիւնը • • •» ։

պոլոն»

հրատարակչատուն,
1992 , 318 էջ :

Երեւան,

Fonds A.R.A.M

Էջ

i,

<8ԱԱԱՋ

Կիթակի, Ապրիլ 3, 1994

ՄԻՏ-fi

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*
աչի,տաակից ,
ղեկավարեց պեղույ,
իջմիաենա-մ ել. Գիղարղաձորոլյ J
մա կերպեր
Հա յաւ, առնի պտ,ոմ'^
թանգարանի ճարտարա պետակս,^ ?

Q.IWM ԲՇՀՒԼ

եթ, շարադրելով թե.րսթեր
ցադրու-աե կարեւոր յուշարձա^է^

ՌԱՀՎԻՐԱՆ

Ծաոերի հհւքը շաղապատուած
աչքերին
բացորոշում է ինձ եւ քեզ :

սին ։ Զոպահեռարար տարիներ չա.„ոԼ
ջանադիր աշխատեց , ամփոփլ^^
T
ամեայ
ուսումնասիրոլթիլԼլՀւ^ր^
դիլերները , „թ„եՔ ցաւով ի վիճսՀ^
զա ւ աւարտել առողջական վթճտկխՀ
թարացման ու֊ վերահաս մահոլ^
'/'«Վ
ճառով :

(Շար. Ա- էջէն)

Նա գողացել է օթը
ցերեկը խորշելով , գիշերը անէացնելով :

մ՜անի էլ ընեն մեր բի ւզան դա կան ճա ր տ t.tր ա պե աո ւթեան դասերում ■քէջ ո ւսո ւմն ասէէրելու , թնչպէս նոյն աղղ՝Ը) այնպէս եւ
ՒԸեն ղե զար ո ւե ս տաJէ*ն ճ ար տար ա սլhir.HL.
թետն ոճը• Այ ս շէնբերը
աաըա ծ ո ւած
Հա յա ս տ անթ ա յս ա յն կոգմւերը սրբան որ
բթւ ղանդական ճար աաը ա պե տո ւթեան
ոճթն կը նմ'անթն , սակայն իրենց աււսւնձնա-

Օդն է միայն
օթացած ,
զարտուղի ծալալւում
իմ եւ֊ քո միջեւ֊ :

յատուկ սեփական նիշերով բոլորովին կը
տարրերին անոնցինէն [ընդգծումը մերն

Իսկ մե՞նք :
Հատուկենտ կէտեր

է, Վ•
* ) , եւ ա յսպէ ս ճ ար տ ա ր ա պե տ ական ոճեր ո ւ շարբթն վր ա յ
կ' աւե լցնեն
նաեւ էսթստ հե տաբրբր ական ոճ մը — հայ֊
կական արուեստ (l’ait arménien)— անու
նով» : ^Լերջթն հ ր ա տար ակո ւթեան մկջ
(Manuel d’art byzantin) , - շարունակում
է թոր ա\ման եանր ՝ բանթ մը բա յ լ աւելի
առա $ կ՚երթայ հ ա յ արուեստԷէն էէնբնու-,
ր ո յն զարգացումը եւ անոր օտարներու
վրայ ունեցած
ազդե զ ութեան
ճանաչ֊
ման մէջ , հ թարմամր կը ղր ո ւա տէ հ ա յ
ճ ար տար ա պետներ ո լ
ղերաղո յն
հմ տո ւթթւեր եւ բադաբակրթո ,թլ.,ն ու ղե զար
ուեստ տարածելու մէջ հթն դարերուն utնոնց \կատարած մեծ ղերը։ Սակայն դրմ
բաէստ utբար , ուրթ շ ադբիւրն\երէ րա զած
թերի եւ հակասական տեզեկո ւPI՛
ՈԼ
վատ ա զգեցութիւն ուներ եր են՝ իր
եզր ակաg ո ւթէէւններ էէ ւՀհ/ այ : Անոր մեծ մա
սամբ ծանօթ չեն Հայոց ^-րդ դա
ւսռաջ կանգնո ւած յթշա տա կաբանն եր ը : Աս
կէ զա տ, 'թրեն օգտուած աղրիւրնե՝ր ո ւ
մէջ այն պթսթ յթ շա տակո ւթթ ւններ ո t tuնո ւնն եր ու պա տկերներ \կան , որոնբ ան
պայման ^-րղ դարէն առաջ են, սակայն
նոյն ա\գբթւրներոլ հեղինակները զանա
զան թի ւր իմա՝ց ո ւթիւններ ուվ 1ւ ՛կամ նուազ
պա տճա ռո վ
մ՜ամահ ե տաբրբր ո ւթեան
ն ակա դրա կան սէսա լ տե դեկո ւթէէ ւններ ար

լոյ սի կուսութեամբ
ամլանում են նրա մէջ ,
որը մեթ ծնունդը
կտակում է
պատուհաններին :
Վայրկեանք տիպաւորւում է
իմ աչքերը պարունակող
լոյսի մէջ,
որը անստուեր թայ g
իրանիշ
ծ՛ագում է պատուհանների արանքում
խօսեցնելուէ մեզ
Աշխարհի մասին :

Անձդ յուրապատումն է երէկոլայ ,
երթ ես սահմանապուրծ
փորձեցի գտնել աքլորների բոլորակը'
ապաստարանը
շարժում սիրող
աչքերը շարժող
թայ g անհետաքրքիր շնչող
մի կենդանու'

ձան ա դր ած են անոնց մասին» :

ս տհմանագիրը
տարտղնուած , տղմասէր , աղտաղտուկ ;
անձիդ , !
որը ծածկում է նշխարները
ինչ որ մի երէկոլայ ,
որը նոյ նիսկ հէքեաթ- լինելու ունակազուրկ i
ուրիշ ոչինչ էր'
սոսկ երէկ,

;

երթ հաշտուած կամքով
ձայնակցում էի
լուսնին եւ աթեւին
արեւին ու լուսնին

i

եւ թողանցում քեզ :

i

Կաթո՞ղ ես խօսել :
Աոանձին կանգնած
Կրկնօթում ես ծնունդդ
անխօս :
Կարծես թէ միայն ելք ես,
անցում, հատում :
Տարփա՞նք; էայց ինչո՞ւ,
երթ լուո ես,
լսում ամէնին
եւ հաւաքում ծագման յոյսերը
հեոակայ , լոակայ իրերի ,
որոնք չեն ուզում անտեսուել
fn առանձնութեան մէջ
եւ չեն անտեսում
որ դու ելք ես ,
անցում, հատում ,
որ ուզում ես լսուել ,
կանգնել,
րացա.
դըրուել ;
անապականարար ;
Imprimé sur les

Այ ս մէջբեր ո ւմութ
սահմանափա կենբ
թորամանեանի կարծիբը հ ա յ ճարտարա
պետութեան վ եր աբեր ետլ Հ/առլ Տիլի թէ
դրական եւ թէ թերթ գնահատականի մասին: Թորամանեանը ա յն համո զկէն կ ut ր֊
ծթբթն էր, որ հայ արոէձե՜սւոթ ՛ո լ ճար տարապետո ւթեան դիտական ուսումնասէրր ո Լ.թիւնը առաջթն հերթին '•“ղ ղթ տնա
կաններթ թէնղթ ր ր պիտի լինի :
Հ^Տեկորթ
տաճարը» մենադր ո ւթեան ա ռաջաբ՚ան ո ւմ
նա դրում է . «Եթէ կը կարծեն , որ եւրո
պացի դի տնականը, ա ր ո ւես տադէտր
թրենցմէ աւելթ էսելբ ու կարողութիւն ու
նի. եւ իրենցմէ աւելթ լաւ կը տեսնէք ճըշմա բտո ւթիւնը , կը սթւալութն ; Այս կար
ծիբով նաէս ինբզինբեին կր զբկեն ար
մ՛ անա պա տ ո ւո ւթեն է • ♦ ♦ ես կը կ ար ձեմ,
որ բաւական է այլեւս եւրոպացի
դիտնակ ա նթն մեծ մասամբ իրա կանո ւթ ենէ
եւ ճշմարտութենէ զուրկ տեսութիւններն
ու վճիռներբ թո ղո ւլ , որ սլատմ ո ւթթ ւնը
անմահացնէ : Աինիեւ ե^ր բ անոնբ պթտթ
ւլր են ել մենբ թարդմանենբ որպէս երկ_
րայթն պատգամներ գիտութեան կարօտ
մեր հասարակութեան
մատակարարելու
համար» i թորամանեանի զփտական մ՜ա
ռան ղո ւթե ան մէջ Հա յա ս տանի 5 - 7-րւյք.
դարերի ճարտարապետութեան
ուս ո ւմնա սիր ո ւթիւնը .գերակշռող տեղ է դրա
ւս ւմ : Հայաստանի բազիլիկ եւ դմբէթաւո ր եկեղեցիների տարատեսակ յա տակագծային եւ ծա ւալա տաբածա կան յ°ըթնուածբներթ իէՈրամուէս
ուսումնասիրու
թիւնը նրան հնար ա ւոր ո ւթթւն է
տուել
ներկայացնել հ ա յ
ազդայթն ճարտարա
պետութեան զարթօնբթ ճշմարտացի պատկերը ■
էւրոսլական ար ո ւես տա դէ տն երթg 1Լթէննայթ
համալսարանթ
արուեստն երի
պատմութեան ինստիտուտի ղեկավար (թոզէֆ Ա տր չթ կովսբթն առաջթն հերթթն հետաբրբրուեց թոբոս թորամանեանի
*ւթ~
տական համարձակ եզրայանդո ւմներ ով^
զանկութթհնն ունեցաւ ծան օթանաJn ւ նրա
հարուս տ՝
փ ա ս տագր ա կան
նթւթերթն :
Հարկ է նշել^ որ այդ ցանկոլթթւնր եր
կուս տեբ էր } բանթ որ
թորամանեանը
կողմնա\կթց էր Ատրչթկովսբոլ
կոզմթց
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համամարդկայթն բապյսբակրթութեան ակունբները արեւելբում տեսնելու դթտւսկան դթրրթն : ք*ն ս տթ տ ո ւտթ ուսանող եւ
աշթւատակթց Լեւոն Լթսթց եանր {ազդազ րրւսզէտ ՝ բանասէր y Ա տեփ ան Լ[- սթց եանր
որդու) ջանքերով ել հօր ա Լա 1լց ո ւթմե ա մբ
յաջոզւում է 1913 թ՝ գարնանը, թորամանե ա նին Վիէննա հրաւիրել։
Այ ս տեղ
նա ծանօ թ ան ո ւմ է Ատր չթկո վսբո ւն , մաս
նակցում հա յ արուեստթ ոլ ճարտարապե
տս ւթե անր ն ութբո լած ս եմթնարթն ,
ներ
կա յացնելով թրեն հետ բերած հայ ճար
տարապետութեան յուշարձաններէ։ վերա
բերեալ հարուստ նթլթերը , մեծ
հետաքր1՛"լ-թթլն է առաջացնում :
Ս եկնելուլյ առաջ աւստրթացթ եւ հայ
դթ տնականները պայմ անաւոր ւո ւմ են հա
մատեղ աշթէսւտութթւն ստեղծել հայ ճարտարապետութեանը ն ութը ո ւած , ոըթ հա
մար թորաման եանը պթտթ լրացնէր
թր
նթւթերը, թսկ Ս ար չթկովսբթն^ գթ տական
մթ արշա ւաթյմբո վ Հայաստան մ՜ամ անէր ,
տեղում ո ւս ո ւմնա սթր ո ւթթւննեը կա տար ելու նպա տա կո էէ :
Ս տր չթկո ւէսբո ւ ա ր շա ւաէսո ւմբը ,
ոըթ
կազմում նաեւ Հձ ւոն
Լթս\թց եանն էր >
Հայաստան մամանեց նոյն տարուայ աշ
նանը :
Ուզեկցութ եամբ թոր աման եան էւ
շուրջ 20 Օր տեւողութեամբ
JnL~
շարձաններ , չափագրեց թն ու լուսանկաԸ^^թն , դթ^տական հարուստ աւարով վե
րադարձա՛ն Վփէննա , պայման աւորո ւելով
յաՀո րդ տարթ նորթց հանդթպել 1Լթէնն այում ու մթա սթն դոր նի անցնել։ Աակայն
ո>յդ հանդթ սլումը տեղթ չունեցաւ հ Ակը սւեց առաջթն ա շէս աբհ ամար տը եւ ակամայթց բաժ-լսնուեցթն երկու գիտնականները :
Վփէննայում մնացած թորամանեանէւ հա
րուստ նթւթերով {^չափադրո լթթւններ ո վ,
լուսանկարներով) ,
ել թր արշաւաէսմբթ
ձեռբ բերածով, աւստրթացթ
գթտնականը նաեւ ամուր հթմնուելով թորոս թո
րամսէն եան գթ տնականի դրո յթներէէ
‘J Ը“
բայ 1918 թ* գերմաներէն լեզուով հրա
տարակեց թր եր կհ ա տոր ,
ս տուարածա* ալ , բազմաթիւ գծագրերով ու նկաբնե
րով հարուստ «Die Baukunst Der Armemer und Europa» {Հայերի ճարտարապե
տութիւնը եւ Աւր ոպան} մենադր ո ւթիւնը :
Վ/ե ռումբի սլէս պայթեց եւրոպական ար
ուեստագիտութեան երկնակամարում , առաջացրեց բուռն րնդդթմա դիին եր , նաեւ
կողմնակիցներ î ԱՀեկաէս դրանից , մեծա
պէս նպաստեց հայկական ճարտարապե
տութեան ճանաչմանը (1) : Այս առթիւ
հարկ է առանձնապէս յիշատակէլ էսոստըմնալից երիտասարդ գիտնական , 1921
թ* բա դաբաg թ ա կան ներբին րաէսումներթն զոհ դարձած Լեւոն Լթսիցեանթ բտցառթկ ծառայութիւնը {ոըպէս ադբիւրադէտ , թարգմանիչ, վերծանող} ,
մենա
դր ո ւթեան հրատարակման գործում, ոըթ
մասին շնորհակալութեամբ յիշատա կում
է հ եղինա կը։ Ա* ենա դր ո ւթեան
առածա
բանում դրո ւա տանբի ջերմ էսօ սբեր կան
նաեւ թորոս թորամանեանի հասցէին ել
էս ո ստո վան»է ւթիւն ,
որ
նրա գի տա կան
հայեացքները եւ նիւթերը լայնօրէն օդտադործուել է իր կոզմթց յ ք*այց թոր՝ամանեանը չմէսի թաբուեց դրանով,
մա
նաւանդ որ իր նիւթերի ղդալի մասը կորըստեան մատնուեցին։ Լյորհրդային Հաjutu տանէր կա ռավար ո ւթեա ն
միջամտ ո ւթեամ՚բ միայն դրանց մի մասը յաջԱդ^
ուեց ետ ստանալ*. Ամփ՛ոփ՛ելով նշենբ որ ,
դեմեէ ա նա էսաիէո րհադային հրջանում թո
րոս թորամանեանը հանդէս եկաւ որպէս
հայ ճարտարապետութեան լեզուէւ առա
ջին ուսուց չասէետը, յիրա՛ւի ռահվիրան։
Ւր բեղմնաւոր դիտական դործո ւնէ ո լ_
թեան վերջին փուլը ընթացաւ թորհ ր դա
յին Հայաստանում ։ Նա իբ կարողոլթթլններր թ սպաս դրեց յուշարձանների պահ
պանութեան 'գործին^ որպէս 1923 թ • ըստեղծուած հնութիւնների պահպանութեան
Կոմիտէի դործունեա յ անդամ։ Դառնա լով
գիտութեան եւ արուեստի թնստթտուտթ
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Հա յաս տանթ
կառավարութեան
մամբ թորոս թո րամա ն'եանՒ դխՀ
հարուսա

ա ռանղո ւթի ւնը հրատար^

թեան նախա սլա արա ստո ւեց եւ Հքյթռ
հս>յ ճարտարապետութեան պս՚տմոլթԼ^
խորագրով լոյս տեսաւ երկու պրակաւ
(1942
1948 թթ ■ ) ։ Այդ Հխէնար,^ է
հատորեակր սեղանք, գիրք

դարձաւ

ճարտաարպե սրութ՛եան
"/•“սսքարաննէլ
մի քանի սերունդների համար էլ
լին պահպանում կ դիտական անանասէ
լթ արմէքը : 'Իանզվ, թոթաթանէանք, կ
տարուեր յիրաւի ։! եեադորեոլթիլն կ
րի առաջ մշտասլէս պիտի խոնարհ„ս
րոլոր նրանք, ում համար [մանկ է հս^
դատ մոդովրդի ճարտարապետական է
ռանդո ւթիւնը , նրա խո շորս, դո յն նու
ճ ո ւմն եր թ՛ ճ շմ ւսր թւո դն ut հ տ տ ւս կ անը .
Զբա ւար ար ո լելով Հեիւթեր»թ , իգ
թորամանեանի նամակներթ ել նրա ւ
բանի ա շէս ատութթ ւնների լրացուցիչ հր
տւսրակմամբ , տարիներ առաջ ՀայւԱԱսւէ
նթ Հանրապետութեան ազդա յթն Ակսւդհ
թւսյթ արուեստներ թ պատմութեան խ
տթ տուտի կողմից ձեոնար՛կուէg քՒՈը
թո ր ամ ան ե անէէ դիտական մա ռանղո լթհլ
նոր , աւելէ։ րնդդբկուն ու թնամբով կս,
մուած բա զմահ ա տորե ա կի
ակա դեմէ,
կան հրատարակութիւնը } մէջ առներ
ՀՆ՝թւթեր»թց դուրս մնաg ած մթ չս^
էսիստ ար մ էբա ւոր ա շթա տո ւթիւնն եը
չափա\դր ութի ւններ' այրէ թուում fini
բէ,ւսյթ տարածբոլմ գտնուող յուչարձսւ
ներթՀւոր՚ոնբ կամ լիովին աւերուաՀթ ե
կամ հ ա յ դթ տնականն եր թ ուսումնսւս^
ձան համար՛ դարձել են անմատջելի} (2
տա սնամեա կն եր էւ ընթաց րու
թորոս թորամանեանէւ երազանբը su
ճարտարասլետո ւթեան դիտական ուսոս
նասթրութիւնը հանել
լայնահուն ուղո
վըայ սկսել է թր ակա կան ա լ ։ Նրա մերՕք
^այ էւթ^էոլոըագր

քթձւրը հայրենիբում\

արտասահմանում

{Ձ)ր ան սթ այո ւմ'

էոք

կիս աLPV ոԼւ" J PI' սեԼ » Սթրարփթ Տ(ք.
Ներս՚էսեանը , .Արմէն իք ա չա տրեւսնը,
lf թչէլ
Նթրոլ թթէրթները , իմ liai
Պատրիկ Տ օնա պեւեեա նըՆ շար՚ո ւնա
թորամանեանէւ գործը նորանոր հասաք՛
ներ ո ւէ հարստացնում են հայ ճարտար
պետութեան պատմութեան
մատենար1
րը։ Այ՛լ ոլղդութեամբ չաւիա զանց
րուստ է
մեր թաա լացէք բար եկամ^մ^
Ատրթանօ Ալփ ակ օ-Նո վելլոյի ել Փ"">,
Գունէսյի , ի՛սկ Գիրմա նիւսյում Աւ՛^
Հտխն ա զաթե տնի ներդրումը : fiuipf
բո լորին :
Իբքան պիտի ուրախանար մեր
ուսուց շս,պէտ թոր Ո U թոր ա մանե անը,
թէ յա յանուէլ,, մեր օրերում յ
ՎԱՐԱԶԳԱՏ ՅԱՐՈԻԲԻԻն^
1994 , Մ արտ 3

çl) '1‘եոեւս զէս դար աոաջ ս1111!^
հեղինակի նախաձեոնութեամթ մենա<}]
թիւնը թարգմանուած է սուսերէն
թերթողների աւելի լայն շրջանակէ 1
կայացնելու նպատակադրութեամբ) ։
այն տարիներ աոաջ դրա աոաջին ն»
րը ներկայացուած է հրսասսրակաթ1
որը ներկայ պայմաններում մնսւցհ
նիրագործելի :
(2) Արդէն տպագրութեան պաս1]11111^
երկու ստուարածաւալ հատորները,
չիկովսքոլ գրքի աոաջին հատորի ս1
լիովին պատրաստ է տպագրութեան, ք1'
նոյն պատնաոով անշարժ է մնացած՛'
րելի՞ է արդեօք Ֆրանսիայում
հայրենասէր բարերար , նիւթապէս
տելու համար դրանց տպագրու?
Պատասխսւնի կը սպասենք «Յաոայ^ւ1
ջոցով:
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պատրաստութիւն մը, կեցուածր մը ճըշգելու մտա հո դո ւթի ւ^յ [չենթադրէ Հ
Ո*պա տր ա ս տ ո ւիժ ե ան ձեւ
մը նպա տա կն է
վէպին : Պ *ս տր ա ս տո ւթիւն որ կր ն եր կա
յանա յ աւանդական կեցուածքին որպէս
այլըհտրանք մը. միայն անցեալին դար
ձածի,
1լո ր սն g ո ւց ածն եր ո ւն միայն կառ
չածի փորձառութիւնը ուրիշ բանով փո
խանակելու մտածում մը .

«Միայն էոՐ91ւածոլ1 ապրհլը թոպսւցԱոՆմ
է մեր աչքերն ? ու ոսլեւլը ifpQnuif է արն՚անեթկ Jուշերի ամէնօրեայ կրկնութ-իւնից , եղեււնի սպին fո չփորելուց» [չըսէ
Պետրոսեանի հերոսը , ու կը շարունակէ .

վ. Պետրոսեանի մահուան առի թով կա
տարուած դրա ւոր թէ բերանացի ,
պաշ
տօնական կամ անհատական նշումները
Հասարակ յայտարար ունեցան յանձնաոու մտաւորականի անոր յա տ կանի շը ։ Այ ս
ղէծը մեր կրականութեան մ էջ աւելի եւս
իմաստալից կը դառնայ յատկապէս Հա֊
րստտնկ պարսէ լային , ուր նոր մամա,

Գրեթէ նոյն թուականներուն
(1986)
ան նորովի ՛փոր ձով մը որոշ ալեկոծում
պատճառեց հանրութեան Լայն շյւԼանա!լներու։
Այս փորձը Սփիւռքի
հանդէպ

նակներր տակաւին Հվ[Ր9ան
‘[['"ԳԸ.
թրծեչ ու դրեթէ ամէն դ րի Լ կը չա~
րււնակէ խմել իր նա իսկին կաղամարէն։
Ւրմօտ այս յատկանիշին արտայայտութիւն գտած ուշագրաւ մէկ հանգրուանը
1987 Բեկտեմբեր ձՏ)-ի Գր ո ղն եր ու Մլ.ո,:.

մօտեցումէն շատ աւելի խոր 111['![[' Լ1
կ՝ առըն չո ւէր : Սն [չառաջարկէր այլ ակ
նոցով
մը դիտել, կամ դիտել ւիււբ ձել
հա յեւթուրր յար ա րեր ո ւթի ւնն եր ո լ ոլոր
տը յ
Անոր առաջարկը
մար մնա ւոր ո ւեg ut ւ

թան լիակազմ նիստին ունեցած Եէո յթն
(յւ ուր կարեւոր տեղ մը կը դրա լկին
վթռքր , անոր հետ դր ա կան , ընկերա
ծն լար ա րեր ո ւթի ւևն երը . Աձ, կ''ըս կլւ .

«Կր ա ս շապիկը» վէպով որուն չոլԸ$_
յար ո ւց ո ւած վէճերուն հ աղմուկին
լուրերր դոբծէն առաջ
հասան Ս՛իի ւո ր :
Աղմո ւկն ու վէճերը շա տեր ո լ յի շեց ո ւ-

«Մեր կուսակցութեան հռչակած նոր
մտածողութեան
պայմաններում մենն
պէաք է նոր վերաբերմունք մշակենք դե
պի Սփիւռքը ■ ամէնից աոաջ պէտք է ճա.
Խչեսք Սփիւռքը իր խորքային երեւոյթ
ներով , տեղաշարժերով , խմորումներով :
Երկար ժամանակ Սփիւռքը մեր պատկե
րացումներում ներկայացել է երկու գոյԽի հայրենասիրական ճակատ եւ Դաշ.
Խւկցաթիւն : Բայց չէ՞ որ Սփիւռքը կեն.
ւրսնի օըկանիզմ է եւ մասնաւորապէս վեր.
փն 15-20 աաթիներՈՆլք ձեռք է բերել բա.
ipuf նոր, մեզ անծանօթ կամ քիչ ծա.
նօթ ղոյներ, ներքին խմորումներ կան
ազգային. - քաղաքական բոլոր հոսանք
ներում , քաղաքական ծանօթ կուսակցու.
փւննեբից դուրս
գոյացել են կազմա.
կերպչակաց նոր միաւորներ : Մենք պէտք
է նանաչենք այդ խճանկարը» :

ցին ՃԱՕս-ական թուականներուն Գ- Մ ահարիի ենթար կո ւած հալածանրը
«Այր ո ւո ղ Այդե ս տանն եր» ո ւն պատճառով :
Գրրծը հատորով լոյ,, տեսնելէ
առաջ
հ րատարակուեցալ «Ս ո վետական
Գրա
կանս ւթի /_Ն» ամսաթերթին {ներկայիս
«Նորք») 1986 Ապր [՛լ - Մայիս - Յունիսի
թիլերուն մէջ, «Ղ•ատարկ աթոռներ ծընընդեան տօնին» թոբագիր ով :
Պատումը հոն երեր մայր դիծերով կը
զարգանայ* գլխաւորը տարեդարձի տօ
նակատարութիւն մըն է , երկր ո րդը երի
տասարդ դր ո ղ-խմբա դիր հերոսի մը շուրջ
կը հիւսուի , իսկ երրորդը վիճայար ոյց

Այսօր , ^ր ր իր
«նոր
մ տածո ղո լ.
թ/1լն» կոչածը պատմութիւն կ
արդկն
իկ ոլ մեր իրականութիւնը
«քսճանկա,ք ճանչնալ^կն շատ աւելի ին անհրամեշ'ՈՈլթի>֊նը բերած է , կրնսմնք ըսել թէ
1՝ Պետրոսեանի թ ելա դր ո ւթի ւնր լսուած
Կ նկատի առած պաշտօնական կեցուածր»
^քն ու ա րտա յա յտութիւևն եր ը , բաւամիամտութիւն

պէտր է գրական պա-

Ա,Ա1սան մր բանաձեւելու համար :

ժումով տ լ ւ հ ա կա ռա կ

«մ"

ոբ ներկան բո-

[րուք[ւն տար\րէր —իբրել թէ մեղի համար

Պեկն ցանկալի-. հունէ մը կր քալէ ,
• Պեսւրոսեանի հրաւէրը
մամանակա'lA“t չկ : Ընդհ
ա կա ռա կն :
յ[՚չեա! ելոյթէն երկրորռ մէԳբե^.ալտյլ մարդի
մկկ մտահո.
^[,լնր կը մատնէր Պետրոսեան
հան{ա'քդ''րծ^'^'ն'

ան

չսյրունա1ւ'>Ր •

.
յաճախ ցալոլլ ոլ դառնութեամբ
[յ^ա?ՈՆ^
> գրում Արեւմտահայւսստալ մեր պատմական յուշարձաններէ ա.
|լ^
կործանմւսն փաստերի մասին:
buQ րա^^ՈԼլք մենք հալքարեա անօգնւս]Լսո\ք :pFpLJff չէ՞ nP հայ մ2աԿո.ւր Ի 2ատ
է ՚ ։ “անների վիճակն անմխիթարական
IThn Լ ւ^’1 ։՚ա,]բննիքի՝
Սովետական
ա ւ սաեմսւննեթում : Աղէտալի վի.
սոսն ՆՆ ենո հ^Թ Ջոս1ա,]Ւ գերեզմանս!.
'Խնքեո1Ա1Ա!Ա1նչ խաչքարները , Ագուլիսի
ÎWA RRL Հէեեււնակտւլանքը,
շատ յու.
ո֊Խ
ե Լեռնային Յարաբ աղում : Մի1ւ” մե“ք
եպլւ
& kBf ;
կ՛ուզենայի քննարկ.
Ափ հղ
ներկայացնել մի առաջարկ :
JM մ,ԱէԳ 'Լ՞ il# nP ոէեւէ ազգա.
‘ ւո,]Ը՜ի յուշարձանի խն՛ամքը,
w

պահպանութիւնք, վերականգնումը , ինչ
տարածքի վրայ էլ գտնուի այն, պետւսկանօրէն վերապահոլի տուեալ մշակոյ.
թի տէր Հանրապետոլթեանը» :

յ արարեր ո ւթիւններ ուն մ արղն է :
Տարեդարձի թեման այն անհրամեշտ
շրջարկն է որուն մէջ կը ղարգանայ բուն
նիւթը։ Նունէ մայրիկը որ գերդաստա
նին աւադ դէմքն էէ դարավերջին 'Լարս
ծնած ու հասարակաց ճ՚ա կատաղիր կն իր
րամինը առած, Երեւան
հանզրսւանած
տիպար մըն է։ Այս ներկայացումը ար
դկն ինքնաբերաբար կու տայ
մնացեալ
բոլոր օղակները.
«Երեր դարու րնա.
կիչ» այս մեծ մայրիկը շառաւիղներ , Հա.
րաղատներ ունի աշխարհի բոլոր անկիւն,
ները որոնց անկարելի
հաւաքոյթը կու
տայ վէպին գլխաւոր նիւթը :
Անոր մէջ կը զետեղուի վիճայարս յց թե.
ման, հինին ու նորին հակադրումով, հի
նը կը մարմնաւորեն նախ գերդաստանին
պապը, ապա մէկ թոռնիկը, իսկ նորը
վէպին գլխաւոր հերոսը, Առաջինը
կ՝լո
սէ . «մինչեւ չիմանանք ով ենք, որ տեղից

ինք գալիս, չենք կարող որոշել թէ ո'ւր
ենք գնում»: Երկրորդը "JL հանցում
ունի , որով կր աարաղուի
վիպագիրին
փորձին
առաջարկը, պէար է կարենալ
մոռնալ անցեալը,
որպէսղի
ապր ինը.
եթկ շմոռնանը, «ե'ւ այսօրը կը փախչի

մեր ոտքի տակից, ե'ւ ապագան» :
Այս «փորձեր կը հիմնուի
վարկածի
մը վրայ, վէպին ընթերցումը կը հաս.
ցընէ հոն ուր պատումին մէջ մուտք կը
գործէ հ ա ւանա կանո ւթի ւնը ներկայացը.
նող հերոսը : թուրք երիտասարդ ուսա.
նող մըն է ան, որ մէկ երկու օրով կու
գայ Երեւան , Անոր ու հայ երիտասարդին
միասնութիւնը առիիմ կու աայ ղարդացը.
նելու վարկածը. «Թուրքի հետ մենք հա

րեւան ենք եղել ու հարեւան պիտի մը.
նանք մինչեւ ահեղ դատաստան»: Երը
այս կ իրականութիւնը, թուրք երիտա
սարդին Երեւան
գալու հաւանականութիւնը կը զարգացնէ փորձին առաջարկը :
Հաւանականութեան
ամէն
մտածում

«Ժողովուրդ որ անդադար իր ցաւը կր
մրմնջէ աշխարհի ականջին, ի՞նչ զգա
ցում կարող է ակնկալել • շաա շա՜տ խըղհահարոլթփլն : Վիրալորական է» :
Տեսած ու րաղմակի փորձի
տիրացած
ենք թէ ուրիշէն թեր չկայ մեղի, եղածն
ալ —եթէ կ*սյ— այՂ՜ ո գրիչին չա^ո,[ միայն պա յմանա ւոր ո ւած է : Ւ^նչ կը մնա յ
րնելիք «միայն կորցրածով ապրել»#, եւ
«անդադար մեր ցաւը մրմնջել»# ղատ :
Այ ս հարցումէն մ ե [լնած է Պե տր ոս ե անի
վարկածը որ թուրր երիտասարդին Երե-

Գրեց'

ԱՐՓԻ ԹքաՈՅեԱՆ

ըսել
ւան ղա լու հ ա ւան ա կան ո ւթ եա մբ ,
կու տայ իյ, հերոսին . «Ատելութիւնը ճա

նապարհ է դէպի Ոչմիտեղ: Բայց ատելու
թեան միւս երեսը սէրը չէ անպայման:
Ես ուզում եմ պարգապէս հասկանալ միւ
թուրք տղայի, որ իմ հասակ՛ակիցն է
համարեա : Մենք նրա հետ պիտի շարու.
նակենք ապրել նաել գալիք ԵԱ • դա.
րում-.-: Ուրեմն ի՞նչ, մենք առանց իրսւր նանչնալու արդէն թշնամի՞ ենք : Եւ
իմ չծնուած զաւակն արդէն թշնամի՞ է
նրա չծ նուած զաւակին . . . . Դու կարո՞ղ
ես այս հարցերին պատասխան գտնել,
որեւէ մէկը կարո՞ղ է - • •» :
Արքան ալ մտածումի, մօտեցումի մա
կարդակին վրայ 111Jւր^՚՚որանքի մը փորձ
նկատուի վէպը, ան կասկածները բոլո
րովին թօթափած հանգամանքով չի ներ
կա լանար, Վ ՚ Պետրոսեանի համար միա.
նշանակ
չէ նորին րն տր ո ւթի ւնը • '"JJ
սլատդամին հետ հերոսներէն մէկը կամ
միւսը կր գրաւուին զեթէ^չն եր է : Հարցա
կաններ կան , որոնք յաճաի։ կր խանգա
րեն նորութեան տրամադիր մտորումներու ,ընթացքր’. Ար ամին Աասունցի
Գա
ւիթի արձանին մօտ կատարած մևնաիւօսո ւթիւն ր որ ուղղուած է ա րձան ին հերո
սին , այս մասին լաւագոյն օրինակը կու
տայ. «ճի՞շդ էը արդեօք Դաւիթ որ դու

թշնամուդ մօրն ու քրոջը զիջեցիր առաջին
երկու զարկդ, իսկ եթէ երրորդը վրի
պէի՞ր • • • : Պապը կ ՛ասէր որ Կ֊աւիթն էր
ճիշդ, Արտ մ կասկածներ ունէր: .. Այդ
պէս չեղա՞ւ որ մենք կորցրինք մեր հո.
ղը , պատմութիւնը , որովհետեւ մեր թըշնամին մեզ երթեք չզիջեց - ■ -» Արամը եր.
բեմն խօսում էր նաեւ Փոքր Մհերի հետ
որ փակուեց քարտ ն ծա՜լում , «դուրս կը
գամ երթ որ ցորենը դառնայ ընկոյզի
չափ»...: Ո՞վ պիտի ցորենը ընկոյզի
չափ դարձնէր Ահեր • • • ; Այնպէս չեղա՞ւ
որ ապաւինելով արդարութեանց , մենք
յաճախ գերադասեցինք սուրը չհանել
պատեանից, որովհետեւ որտեղ եւ երբ
այգ սուրը հանեցինք ,կարողացանք պաշտ
պան կանգնել մեր պատուին, հողին»:
Կասկածի քամինի մը գոյութեան մա
սին կը խօսի նաեւ վէպին վերջաւորու
թեան մօա տարեդարձի սեղանին մէկ
դ րուադր • դ եր դա ս տան ին աւադ դէմքը
Նունէ մայրիկը իր գրեթէ
մէկ դարու
ճամրո րդութեան աւարտին, տարեդարձի

տօնա 1լա տտր n ւթվէ ւնը կը փտ ՛լէ հ անդի սա
լսր արարքով մը, լայն, մեծ դրպանէն
պղինձէ բանալի մը հանելով կ՝ եր կա ր է
թոռանը , ըս ելո վ .

«էս թանալիները • • • Վարսայ մեր տան
բանալիներն են . . . Պապիդ տան , հօրդ
տաճ--. ՝Բո էլ տան բանալիները •• . Երթ
որ պիտի Դիւմրի փախչէինք, պապդ փա.
կեց բոլոր դռները •■ . էս են բանալիներն
ու ես հիմա. . . քեզ եմ պահ տալիս • . .
Պապդ համաձայն կը լինէր... Ես, քիչ
մնաց, գնալու եմ, բանալիները քեզ եմ
տալիս - . . Աշէ, չկորցնես • ■ • : ■ • • Պապդ
դռները իր ձեռքով կողպեց, բոլոր դըռ.
ները իր ձեռքով կողպեց • • • էս են բա
նալիները , յիսուն տարի պահում
էր,
ամիսը մէկ մաքրում, իւղ էր քսում ու
գնալուց առաջ ստկեց ինձ • • . Ես էլ՝ գբ
նալուց առաջ ; քեզ եմ տալիս . . . Աշէ ,
չկորցնես...»:
'Լէպ՚ւ՚ն վերջին մասերուն մէջ, դլխաւոր թեման
կերպս վ վը հ տ կա կշռելո ւ
կոչուած ա J ս բամփնը, հայեւթուրր յարարերո ւթ!յլնն եբուն նոր ակն ող
փորձելու
մի տու մին հանդէպ հաւանական հ ա [չազ
դեց ո ւթ ւնն եր ը
մեղմելո լ
նաթաղդուշութիլյյ մը կրն ա յ ն կա տ ո լի լ . ել կամ ,
նոր մօտեցումի
փորձը աւանդականէն
հետ համադրելու տտրաղ մը։ Են չ որ ալ
Ըլ[աJ պարագան, անմիջական աղմուկը,
մերմումի թտփը որ տարածուն հակազ
դեց ութիւնը եղաւ գործին հանդէպ , այս
կէ տի*/! մատնուած
կատարեալ անուշա
դրութեան ապացոյցէ է։ Գոնէ առաջին
շրջանէքէն , իը նպա տա կա կէ տ ին
չհ ա ս ա ւ.
• Պ ե տր ո ս եանի ձգտումը ու վէպը 1988/'ե ծագում տռած յորձանքին մէջ, մնաց
ան կե ւն մր :
Շ ուտով սակայն, ամէն
երեւակա քութիւն դ h ր աղանց ող
հա յա ս սէսՀհ եան վ երջին 4-5 տարիներու իր ա [լան ո ւթի ւնր
իր
մ՜ ամանա կա կից ա նհ ր ամ ե շտո ւթե ամբ 1Լըրեթէ մէկ օրէն միւսը մամանա կա վր է սլ
դարձուց վէպով առաջարկուած փորձը ։
Գո
գործնական դետնի վրայ,
յարա1րերու թիւններու
հարցը պատասխանեց
վէպին շատ մը հ արg ա կանն եր ո ւն ,
երկմրտութիւններ ո ւն :
Այղ
սլ ա տա ս թան ր
ճ/՚շդ է որ չրնթացաւ հեղինակին վար կածին ուղզութեամբ . թուր ք
երիտասարդ
ուսանող մր չեկաւ Երեւան։ Ընդհակա
ռակն յ «// ինչեւ ահեղ դա տա ս տ ան ի °րր
հարեւանդ ըլլալու անմսուսափելի տուեա
լը Երեւանի մե կնա կէ տր եղաւ ,
գերերը : Սակայն, ե^ ր ր դրական
դործ
մը քաղաքական հ ո լո վո յ թի մը նախաբա
նը կարե լի է նկատել , կամ քա ղա քտ կ ան
ղործը1ւթաց ի մը նա թա բան - դեղ աղ իր ր :
Յետոյ, կայ Սփիւ֊ււքի
պարագան որ
էլրեթէ աննախադէպ տարողութեամբ տեղ
գրաւած է գործին մէջ, նկատի
առած
հայտս տանեան դրականութիւնը։ յյունէ
մայրիկին տարեդարձի
տօնակատարու
թեան անկարելի հաւաքոյթին գլխաւոր
հերոսը Սփի^ո-քն է* անոր երեք աշխար
համասին 17 քաղաքներէն պէտք էր հասնէին գերդաստանին ան դա մն եր ը ,
կըտր ելո վ 119 հ աղար քմ•: Այդ համա շխարհային ցրւումի
պատկեր զանզուածին հ ամար միշտ ի ղօրու է Պետրոսեանի ա յլըն արանքի փորձը,
եթէ անշուշտ
հա ւան ական ո ւթի ւնը հա յաս տանեան պա
րադային նման չյապաղի այնքան որ իրականութիւնը
շրջանցէ զայն, ու թուրք
երիտասարդ
ուսանողը Օր մը յա յանուի
հոն ։
Ամէն պարաց այի մէջ, «Երակէ շապիկ^ը նոյնիսկ եթէ աւելի ընկերային, քան
դրական մարգին առրնչուած նորութեան
երեւոյթ մրն է, նոյնիսկ
նթէ յանկար
ծահաս ներկան դէպքերու ս ր րնթ ա g վազ
քին մէջ մ՜ամանակ չձգեց
անոր փորձին
իւրացումին, ան ւաւաղոյն վկայութիւնն
է [լա ղա պաբները փշրելս լ կեցուածքին որ
շատ քիչ թիւով մ տա ւոր ա կ անն եր ո լ յա”
տուկ եղաւ
շրջանին ։
Ո*ա,քԳ
քիչերուն ամէնէն ուշաղրաւ մէկ դէմքն
էր Վ^արդգէս Պետրոսեան :
□

Fonds A.R.A.M

<8Ա1ՒԱՋ

Էջ 2 , Կիրակի , Մայիս 8 , 1994

Մ Ի Տ'fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

տոր»՝ բայց երկրորդ մը տպուած

Ն ՅՈՒՇ ԻՐ ՄԱՀՈՒԱՆ ԵՕԹԱՆԱՍՈԻՆԱՄԵԱԿԻՆ
ԾՆՆԴԵԱՆ ՀԱՐԻՒՐԱՄԵԱԿԻՆ

ՄԱՏԹԷՈՍ ԶԱՐԻՖԵԱՆի
ԱՌԱՋԻՆ ՍԷՐԸ
«Եթէ մեռնիմ , օտար աստղերռւ տակ,
հեռուն, այն ատեն' քանի մր արցունք
րաւ է ինծի, րայց եթէ հողակոյտս մօտ
ըլլայ քեղի , կ՛ուզեմ որ , ամէն գարունի,
գոգ.,գոգ լելակ բերես ինծի- շատ կր սի
րեմ ես այգ ծաղիկը . Լելակի գոյն ու.
նէին աչքերը այն երկու աղջիկներուն, որ
սիրեցին զիս ու տառապեցան, եւ որոնց
սիրոյն արժէքը շա՜տ ուշ գնահատեցի ես,
գնահատեցի միայն այն ատեն' երթ մէկ
ոտքս գերեզման իջած էր արդէն :
Արցո՜ւնք կամ լելակ, չմաւնա'ս» :
Ւր կեանքի վերիին օր եր n ւն , 111J " էր
րա ղձանքր Մ ա տթէ n ս Զարիֆեանին , ■ որ
մեռաւ. 1924 Ապրի ւ 9-/'ե , հազիւ. 30 տա
րեկանին'. Ւրմով՝ թերեւս , կը յիակուէր
արեւմտահայ դրականութիւնը՝ այե
իմաստով՝ որ անոր մայր ոստանին Պ ո լսո յ արտագրած ՛ի *I՛ ջթ՛ կարեւոր
անունն Էր :
Ծեած Էր 1894 Յունուար i-ին : Ե'երե<ՀÆiuî, < արէւրամեակը թերեւս ամէնէն յար
մար առէթն է եղերաբախտ այս բանաս
տեղծէ կեա նրին մէկ էջը րիչ մր աւ ելի
յուսաւորելու :
«HinUll|» էրորադրո ւած ‘Jեր ո յէ շե ա լ տո
ղերը 4/#
ոբ «r^i^kb օոյ9 ոՆնէ՜լւն
աչքերը այն երկու աղջիկներուն, որ սի
րեցին զիս ոլ աաււապեցան» : Մենք պէտէ
ան դրալ ա ռն անք տառապած

այղ

երկու

ա՝*մ],՝Փէերէն առա ջինին :
Ան կը յՒ.շուէ «Կեանքի ու մահուան եր.
գեր»,„Ն (1922)' Զ՚սրիֆե անէ եր կր որ րյ.
քերթո ղա դէր քէ երկրորդ
րամնէ ձօնէն
մէջ- -

«Սրբուհիին' իրեն տուած տառապանքիս փոխարէն» :
Պււլսոյ «ժամանակ» օրաթերթին մէջ
ստորսպրուած

յօդո ւածա շաբքով

մր

«Մատթէոս Զարիֆեանի մասին մտերմօ.
րէն» (թերեւս 1974-^5> ♦ կտրածո f մր ուն էն ք
մէայն
անթուակէր) ՝ Արբու <Ւ
Վարդան ե ան ի միջի ա լլոզ որոշ մանրա
մասնուիմի ւնն եր կր բերէ .

«Իրարու կը հանդիպին Ալեմտաղը , ա.
մաոուան գիւղագնացութեան շրջանին,
1915-ին : Րանաստեղծին մեծ fnJPE՝ Պեր.
նուհին կ՚ըլլայ զանոնք իրարու ծանօթս։,
ցրնողը ;
Երկու երիտասարդները երկար կը խօ.
սակցին մարզական ու գրական նիւթերու
շուրջ : (Ինչպէս տեսանք Մատթէոս մար.
զիկ էր • իսկ Սրբուհիից եղբայրներն ալ
մարզանքի հանդէպ մեծ սէր ունեց՛ած են
ու խոշոր շարժում ստեղծած' Իսթանպու.
լի մեր համայնքին մէջ) -.
(...) Մատթէոս իր քրոջը հետ նոր
վերադարձած Պէյրութէն' հանգիստի իր
օրերը եկա՛ծ էր Ալեմտաղի շարունակել :
Բանաստեղծը երկար շրջան մը Սրբու
հին ունեցած է իբրեւ ներշնչարան : Կը
թւ, թակ ցին: Էսկ ամառները , Դընալը կրղ.
զիի երկու հեոաւոր ժայռերը իրենց սի.
րոյն լուս էլ խոհուն վկաները կ՚ըլլան :
Երեք տարի վերջ , իր նամակները կը
դադրեցնէ Զարիֆեան :
Սրբուհի կ՚ամուսնանայ , թայ g իր սըթտին մէջ պահած է միշտ այդ աոաջին սէ.,
ԸԸ ՜ չէ բաժնուած Դընալըէն ; Մինչեւ Պոլսէն իը վերջնական բաժանումը' պարտե
ցաւ Դընալըի ծովափը ոլ շնչեց այն մի
ջավայրին մէջ ուր իր սիրածին հետ շնչած
ու պտտած էր» :
Այ՚ւ կտրածոն անձամբ յանձնած է մեԳՒ նոյնինքն Սրբուհին՝ որուն հանգիպեցանք 1984-/»
, Պուէնոս - Այրէ
սի մէջ՝ 8 I տարեկան հասակէն : 94աւ/*եայ տմուսէնը մահացած էր նո քն տ՛ար
ուան (Հունէս ամսուե ՝
65 տար ո ւան ամո ւսն ո ւթ են է 'ետք :
Հակառակ իր յառաջացած աարիքին ,
Սրբուհի յար կր պահէր էր մ աքէ ար թն ու
թէ լեր : Դէմքն ու ա ր դո ւզարդը ցո յղ կու
տա յՒն » նո յնէս կ պարագա քական դէ տո
ղէն , որ լսյդ
ար տակտ րդ դրաւչութէւն մը ունեցած, էր էր երէտասարդութեան շրջանէն : //. յդ բ աց կապո յտ ա շքերլւ պէտք է շատեր դէւթած ըլլայէն : Առաջէնը (Հարէֆեան : (Հետագայէն ՝ կողմ
նակի վկայութենէ մը պէտէ էմանայէնք՝
որ Ար\բուհէ՝է կրտսեր Հոյրը
Հէ լտան ՝
Պոլսոք մ է P դեղեց կո ւթեան թտդոլհէ հ ըռշա կո ւեր է մամանա կէն :

Արբուհէ Ա ակոբեան
ծնած է Պոլէս՝
1897-/'^ 1 բ արե կեց է կ ըն տանէքէ մը ծոցէն
մէջ*. 1919 Օգոստոս 24-՛//2/ ամուսնացած է
Հայկ (Հովակէմեանէ հետ» երկու մանչ
ղալակ ունեցած է լ տ յնո ւհ ե տ ե ւ' չորս
մանչ թոոնէկ յ 1950 -ական թուականնե
րու սկէ "[րը էր ընտանէքէն հետ Պ ո ւէն ո ս֊
Այրէս
հաստատուած է , ուր եւ մահացտծ է 1980-/'/' : Ւր աւադ եղբայրը' Լևլոնր , Պոլսոյ սկաուտական շարմման
կա
րեւոր անուններէն եղած է , եր կր որդը
Արիսը՝ մարզական ուշադրաւ դործունէուիմիւն տարած է :

«Թէ ինչու Զարիֆեան դադրեցուց իր
թղթակցութիւնը- կ՚ըսուի որ լաւագոյն
պայմաններու մէջ ապրելու վսւրժուած
մէկը դժբախտացնել չէ ուզած : Սրբուհի
հարուստ էր :
Իսկ Սրբուհի կ՚ըսէ- -. Ըսին որ հի.
ւանգ է, պէտք չէ Որ ամուսնանար - • •
( նոր ժամանակներոլ ըմբռնումը դեռ հե.
ռոլ էր)» (Ս . Վարդանեան) :
Հարց տուինք Սրրուհիին այդ
թԸ՚1~
թա կզութեան ճակատագրին մա ս ին : Պա
տասխանեց՝ թէ
մաման ակին ոչնչացու
ցած է նամակները՝ ըստ երեւոյթին (գո
նէ իր խօսքերէն կարելի էր այդպէս հե
տե լցնել) ընտանեկան
որեւէ ան ախ որմ
ց֊էպրէ քսուսաւիելու համ ար :
Ւո J^‘ ի ս կ
Զարիֆե ան էն լուսանկար չունէր» մէայն
թերթէ մր մկրատուած ու աւելէ հաստ
թուղթէ վրայ \փակցուած նկար մը՝. Պա
հած էը » ստ կտ յն } 1970-/-ե ա ոն ո ւած բա
նա ստեղծէ շէր էմէն մէկ բնատէպ լուս անր.
կարբ՝ ղո ր մեղէ յանձնեց (ներկայէս կը
դան ո ւէ (ք ր եւան 5 Դրականութեան եւ Ար
ուեստի Պետական թանգարանը) :
Սրբուհի Յակորեան Պ ոլս ո յ մէք մտե
րիմ էր Սրբուհի Վարդանեանին' թատևրադիր Արման Վարդանեանի մօրր. Մինաս թէօլէօլեան կը գրկ * —
«Հայկազն

Վարդանեան եւ Սրբուհի Վարդանեան,
Արմանի հայրն Ոլ մայրը , 1920-1970 յիսնամեակի պոլսահայ մտաւորականութեան
մաս կազմած են իրենց երգարուեստի եւ
երաժշտութեան շեշտուտծ տաղանդով ,
նաե՛ւ գրականութեան եւ առհասարակ մր.
շակոլթային կեանքի հանդէպ ցայտուն
հետաքրքրութեալքր: Լ--.) Վարդանեան.
ներու բնակարանը ժամադրավայր մըն
էր մտքի, գրչի եւ արուեստի մարդոց
համար • ապաստան ու երդիք ' առօրեայ
տափակութիւններէ յոգնած երգիչ -. երգ.
չուհիներու, դաշնակահարներու, ջութա
կահարներու , գրագէտներու , խմբագիրնե
րու հ ծլարձակ նոր տաղանդներու, որոնք
պարբերաբար կը մէկտեդո՚ւէին հիւրընկալ
այդ յարկին տակ'
"մշակոյթ շնչելու”
համար» («Դար մը գրականութիւն», fi.
հատոր՝ Նի՚֊-Եորք , 1982; Հ/ 482) :
/’ դէպ Վրսրդանեան $ամոլր բար եկ ամ
եղած է պոլսահայ րանաստեղծո t-հ է Արմենուհէ (մերղեանէն (1910 — 1992) • Անոր
քերթողական երկոլ հատորները' «IIjUIfbp» (1968) եւ «Մթնշաղ» (1978) ջ հրա
տարակուած &ն Հա յ կ տ ւլ^ւ Վրսրդանեաե/,
մեկեն ասութեան շնորհ էլ» Արրու հի 3 ակոբեանը երկու դէրրերր ունէր
Լայմմ'
մեր մօտ) որոնցմէ երկրորդը հ ե տե ւեա t
մա կա դր ո ւթէւնը կը պարունակէ . —
«2 • 7 • 978 •
Շ՚ասւ սիրելի Սրթու_հիիս

կղզիի մէջ սւնցոսցւսծ մեր այնքան ջերմ
րարեկամոՆթեան յիշաաակուվ աւււցուն.
Ա. Թ՚երզեան» :
Ա » վար դան ե ան ար մանթէն արն ա կ էր
ընկեր ուհէէն ուղարկած է Մատթէոս
րիֆեանէ բանա ս տեղծո ւթէ ւններու
ֆր.
րանսերէն փլԱւքէթ մը (Պէյրութ ՝ 1971),
թարգմանուած' պո լսահա հ գրագէտ Ե դուարգ Ս իմքէշեանի (1906—1979) կողմէ.—
«Matheos
Zarifian.
(Poète-Arménien),
Un bouquet de ses poèmes» :
Գրրոյկը
հրատարակուած է
Զարիֆեանի
գրագիտոլհ ի Սիրտն Սևղայի
(1903 —
1973) ամուսնոյն'
[յերսէս
'^էււէէլեանէ ծա էրքով : //* ակտդրութէւնր կ^ըս է » —
«A Serpouhiie et Haygaz Vartanian. Seza.
1971 Beyrouth».
Եղ ՝ Աէմքէշեանէն
մեր մօտն է նաեւ
(թրքահայ Ուսոլցչաց Մ էութեան կողմէ
հ ր ա տար ա կուած
«կահակիրները»
հա
տորը (Պոլէս^ 1973* նշուած է <&Ա » հա

չէ)։

Ս • Յակոբեանին պատղանած այգ
ղիրբ:/'ե ժվ£, իր իսկ ձեռագրով կը գտնենք
հետեւեալ տողերը էջ 283-/' '//""/• ~

«Եթէ Մօտայի մէկ ափը պիտի յիշուի
Եղիայի ժայռով, Սկիաոարի մէկ բար.
ձունքը ՍիամանթՈյի ծառով, Մատթէոս
Զարիֆեան ալ Դնալը կղզի բարձունքի
վրայ ի անմոռանալի ժայռով» :
Արտադրուա^ծ են այս տողերը }
ուր
կէ^ » Հ\Ա$րմոռանաjh'fr ածականէ օդտադո րծումը կը թուի անձնական նրբերանդէ
արտա յա յտո ւթէւն , որ մէայն կրնայ բըխէլ անհատէ մը՝ որ այդ մ՜այււէն էմաս
տր դէտ է : Նոյնէնքն Արբուհ է է ն ՝.
էրմէ մնացած են մ եզէ (էա րիֆեանէ
երկու հատորիկն երր' «Տ ր տմ ութեան եւ
խաղաղութեան երգեր» ԼՊ ո լէ ս ՝ 1921) յ եւ
ՀԵեանքէ ու մահուան երդեր»
(Պոլէս
1922) i 1919-^ե ետք յայտնապէս էրղուած
են կա սլեր ը } քան է որ որեւէ ձօնա դր ո ւթէւն ^ենք ղաներ : Աակայն ասէկա ճ՛
նշանակեր որ Զարէֆեան մոռցած է էր
առաջէն սէբը* ՝ընդհակառակն} անոր հետ
քը բազմէցս կ''երեւէ երկու հատո րներ ուե

Որ երբ հասնինք մեր մայռին'
Տժգո՜յն ըլլայ իր սէրէն,
Ու իր թեւերը բերեն
Նորէն այն դո՜ղը մթին - . .»
Ա1՚րոյ վիպ^պ^չա ու բաբախով
մութիւն մը՝ որմէ Զարիֆեանթ/, յՀԱ ^
են վարգ մը
(«Վարդի նուէր»,
’f

ճ-ւ ... աստղ մը («Դիշեըամուսւ»,
«Հեռուն, հեռուն, է'ն հեստն
Հիւծախտալոը կապոյտէ մը
յուշիկ կը

ծլլպի

ՊԶՏԻԿ ԱՍՏՂ.Ս, Ի՛Մ ԱՍՏկՍ.
ԱՅՆ ՈՐ ՆՈՒԷՐ ԵՄ ՍՏԱՅԵՒ
ՀԻՆ ՕՐԵՐՈՒՆ,

Լուրթ, մշուշոտ գիշերի մը անդորրի,.
’(կ?,
Տժգոյն վարդի մը նմանող այն
հոգիէն..,#
Ուրիշ նշումներ ալ կան ՝ մի՛չտ
ծումներոլ ել՝ մէկ անդամ՝ հարցակ^
նշանով («Խոստովանութիւն», «Հին

օրէր

են---», «Փախուստ», «Կէս-գիշեբ», ,<փ
շերամուտ» եւլս . ) -.
Ինչ կր վերա բեր ի «Կապոյտ բՈցթ» 1Ա,^

մէջ. ո լ երկրորդը^ էնչպէս ըսէնք՝ ամբողջ թամ՜էն մը ունէ էրեն ձօնուած :
fl: Հետքը յս տա կօրէն մտտնանշուած
է Սրրոսհիի կսղմէ ,
ր տմո ւթեան
եւ
խաղաղութեան եր դեր»ո ւ էջ 30-Հ» կր բերէ
«Ամէն անգամդ քերթուածը՝ որու*լյ առա
ջին քառեակը կ'ըսէ .

«Ամէն անգամ որ հովն ըլլայ
Այսպէս թախծոտ ու մտերիմ ,
Կարելի չէ' որ չը խորհիմ
Այն գիշերին՝ մայռէն վրայ»

րագրուած յառաջաբան ին մէջ՝ Ւգ. 1]թ
քէշեան կը գրէ . ..
«Կը յիշե'մ իր յոլգաբկւսւոթութիլ11ր,

(ընդդծումր էրն է մէ շտ)
«Ասկէ վտա կ^ը կ'ըսէ

(էջ 37) • .

«ճիշտ այդպէս քոյբ վարդերու պէս,
Մեր շրթներր , սիւքէն գինով ,
Եկան այնքա՜ն իրարու քով՝
dp - • • Ահ , ես չե՛մ գիտեր ինչպէ'ս'

Եղեւինի այդ ծառին տակ,
Հոգիս, դողալ մ՚անհնարին,
Դտաւ ուղին մե՛ծ անտառին'
Ուր կը հոսի ոսկի վտակ - • •»
«(Հե մ ո ռան ա լի մ-այռր~)> քանիցս կ՚ևրեI ի . երկնումի վա /րն է ՝ քեր թ ո լածին աշ
խարհ ագլթս կան սահմանումը։

ուր հոգիս
Վարդի մ՚համար լքեց զիս---»
(«Որոշում», էջ 126)

. Ու մա յո-ն ա յն ծեր

«Րայց ամէն անգամ որ այսպէս լռին
Դուրսը լուսընկայ գիշեր է խաղաղ'
Միտքըս չի' կենար , աչքերըս կ՛այթին ,
-Ահ i յ[՚ շա տսՀ կը ա յն խո շոր մ՜ա յռ ին. • •»
(«Հսկում», էջ 22)
քերթուածին

մէջ՝

մայռը կը «մ եր ո ւի^> •

«Արշալոյսը նոր կը ծագէր'
Երբ մենք գացինք, սիրածս ու ես ,
մեր մ՜այռէն տա 4» էջ (26)
Այո բանաստեղծութէւնը նոյնպէս դըրւած է 1918-/քե . թուականը րն դգծ ո ւած է »
նոյնն է պարագան
«թերում» ( 4՜£ 77) յ
«Միասին» (էջ 55) և «Դէպի սէր» (էջ 40)
կտորներուն'. Այո չորսը մէայն թուադըրւած են ամբողջ զիր րին մէջ. Վերջինը՝
էր պարզունակ ոճով խտա ց ո ւմն է ամբողջ ծէ սէ մր »

«Իմ կղզիէս իր կղզին
Կ՚երթամ նորէն յամրօրօր •
Այսպէս կ՚ընեմ ամէն օր
Երբ ալիքները յուզուին - - Նաւավարս է պատանի •
Ունի տժգոյն, վէս աչքերԻր նոզփիւնով չի գիտեր
Թէ զիս ինչի՜ կը տանի - - Եղեւինին տակ մթին
Լուռ կ՚սպամէ ան հիմա •
Քի՜չ մ՛ալ կենայ' թող շատնայ
Յուղումը իր հոգիին ,

Սկիւտար, Ապրիլի ամպամած յեսւմիյօ.
թէ մր , երբ ես աւելի կանուխ փութացեր
էի եկեղեցի, դեո վարանոտ ու լոակեսւց
պատանի : Տ անարբ դատարկ էր տսւկա.
լին, եւ միայն երիտասարդ ւսղջիկ մք
կանգնած էր դագաղից դէմ ու գարտքւօ.
ըէն էը հեկեկար , իր սեւ_երուն ու մենա.
լոր ցաւին մէջ կեդրոնացած : Անծանօթ
խռովք մը զիս պահած էր գաւիթին մէյ
եւ բնազդ մը ինծի ըսած էր թէ «պցտ1րկ
աղուոր աղջիկն՛» էր տն, զոր Զաթիֆեւ»1!
երգած էր լացող ու դողահար թաոելւաի
ել անոր խոստովանած իր ւնեծսւգոյն կրտակը . .- «(Հհ, ց ո ւնք կամ /ելակ , չմորւ.
նա՛ ս ..Նրբահասակ ու թախծանոթ
այգ պարմանուհին նլքան էր արդէն 4*
զաղին առջեւ, ծաղկած լելակենիի Jf՝
(էջ 12)=
թերեւս այդ լացող

«Դիտել ծովափն ուր այնքա՜ն
Աստղեր սրտէս դուրս ինկան -

«Երկու անդունդ»

քին (թերեւս ակնարկութիւն սիրակաթ
աչքերուն ՝ եթէ անշուշտ խորհրդպպ^
տակտն տարրի մը ցոլացումը չէ \ , ք]րբոլ.
հի Յակորեանի օրինակը կոյս Լ ամէն էր.
շումէ. բովանդակութեան ցանկին յ՚ԷԼ
միայն՝ ենթարամնի ըոլոր քերթ ո լածնԼ
բուն խորադիրները սուրանկիւն փակս,,
դիծով մր աոնուաե են՝ կարծես րնդցհԼ.
/ու համար ամբողջ շարքին միասնակա.
նու թիւնը : ՛ի ի տ ելի է, ո ր «Կապոյտ րյ.
ցր» կր^։Ալյ նկատուիլ «Տրտմութեան եւ
խաղաղութեան երգեր»,,/, անդրագոյն Նա.
! ալում մը , աւելի բարդ ու յղկուած ո.
ճով յ
Վերոյիշեալ հատորին «.վեր ա քա ւլ» փո.

աղջիկը Նսյթ^՛

էր' Զ տրէֆեանէ երկրորդ
սէբբ.
հՀյտակ»է ընթերցումը
տն մէջստլէս
ցոլ- ^■է ' որ անոր հ ա սց էա դր ո ւ֊ած
քան է որ հ ո*ծ էւօսք կա յ էր սէրած եր1րւ
աղջէ կներ ուն մասէն*. Այրէ տողերը՝ ^ա՛
ւ-անտբար ՝ ուղղուած են մօրր՝.

«-. Մամա, միակ աղջիկն է որ ւփք^՛
ցի . մէյ մը բերէք տեսնամ, ըսեր է
պաղատագին, իր Մեծ կւլզխ անցուցած
վերջին ամիսներուն :
Բանաստեղծին այս փափաքը չեն H11'
ցուցեր Սրբուհիին , ամուսնացած կնոջ ՝կ
համար պատուաբեր չնկատելով :
Սրբուհիին համար ասիկա տառապան
քի նոր առիթ մը կը ստեղծէ, իբ բս1^“'
նումին տուած ցաւին հետ :
— Չգիտցայ - - - եթէ գոնէ լուբ տային"
կէ կրկնէ սըաի մորմոքումով» :
Ա • վարդանեանէ այս JnLtէն
վաւեր է «il էակ ազջէկ» խօսրը. է^ւ^
կր տեսնուէ (Հարէֆեանէ քերթո ւսւենհքՀ
ու կեանքէն } բայց
ՈI*
չեն իմացուցած հէք բանաստեղծին (

«Չես գիտեր թէ որքան կը սիրէն ռ
կ՚ըսէ ան- կը սիրեմ ու պիտի սիթնմ 9P
մահ» :
էր տե սնե/ 60 տարի ետք Հ’

,
4
Լ
լ
կապոյտ ար տա ս ո ւ ա էւա ռն տչրորր.
ղողդոջու1է ձայնը ՝
հաւատալութէ տյզ֊ ոէրը յարատեւած էբ
Գ
հա կոր ռակ
ճակատագրէ
կտրւլս1
թեան:
Ո Լ դէ տնա լ
կորեան

ւԱ"Լ

ռ
որ 1974-/'^

դում ար

մը

Սբքու՜^՛

ղրկած է

\

''

Մ ատթէ nu Qui րէֆ ե ան է է յէլԱ,Ա,է
դեհանդէստ մը խնդրելու համար
թող այս տկար տողերը համես1*1
մը ըլլան իրենց յիշատակը ար^լս
լու ։

.

,

Պուէնոս . Այրէս

Fonds A.R.A.M

^ՏԱէհԱՋ

Մ Ի Տ "fi

ԵՒ

11'11|1.ե bPPbb ITIM,
rfc.irii|ii"i՛ ա՛ աա
դէպի
ծու|ո հոսող ցետը չի հասկանում իր մէջ
գտնուող Սկան (1) =

գտած դրոլթիլնների ցանկին ու բացատ

Ա պէս է ար տտյս՛յ տո ւե լ Աւիլիըմ Աա.

րական բառարանին :
Ւր թաղերի կառոյցի մասին թօսելիս
Աարոյեանը նշել է.

• ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ
կարոյեանի Պիթլիս
եւ
փոքրածա.
լԱ1լ ութ Վրիպակներ թաղերը
լոյս
դ տեսեյ Հ-ԲԸ-Ծփ Ամերիկայի Արւսրատ անգլերէն եռամեայ հանդէսի յետ
tulim U արո յեանին նոլիրուած համարի
(2) >

Վք

//, // Վրիպակնհր-Հ» որոշակի նպատակով
1!17Տ թուին, Աարոյեանի կողմից ուղար
կել էին Փիթրր Ա ուր ե անին։ :
Համա,
նսյն գրողի մէկ նամակին , դրանք րնտըւած են տասն եւե օթ փոքրիկ թաղերի
ւյւբբից ■ Միւոը ինը դեռ մնում են ան.
տեպ :

ւէրիպակներ.^ ղ րուել են։ շարունակա
կան տարրեր օրերում ել առանձնա կի աՏէն մէկն ինքնին ամբողջական է։ Ամէն
/ իտղ ո լնէի փոքրս։ թիւ' երկու ել ծա յշագոյնը հինդ, գործող անձ : Ււրաքան,յ,ւր Վրիպակ կ ար ո ղ կ խաղի հանուել րն.
դամէնը հինգ րոսլկ մ ամանա կա միջո ց ո ւմ :
Այղ կարճատեւ տեւողութեան մկջ՝ խօսսրամիտ ու սահուն փոխանակման րն.
քացիով՝ րաց ա յա յ աւո ւմ են տարրեր մա
կարդակի ՝ երանգի ու բնոյթի վր ի սլա կներ*. Հրատարակուած ութ խաղերր՝ որ
ևէ մի թատերական <վւնս տի տո ււո^-ի կամ
սչխատանոց ի համար հիանալի
նիւթեր
& : Պգանք արմանի են իրագործուելու
\աեւ բեմում ու հեռատեսիլում :
■իդյ, է թէ ն չուած 17 Վւփպակնեթ-/,
ամրողջական չարքն ին չւմ լ մինչ օրս մընում կ անտիպ : Այսօր վստահօրկն կար եփ կ եզր ա կացն ե լ ՝ որ տասր տարի առաջ
հրատարակուած այգ ութ Վթիպակնեթ-Հ/ ,
սահմանափակ եւ ոչ թատերական հրա
տարակութեան մկջ տպա գր ո ւելո ւԼ ՝
ան
ծանօթ են մն աց ել թ կ բեմի մ ասնաղկ տն երին եւ թկ ինքնագործ ս իրողական խմբե/#։

եՐՐեԱԿ

Իրականում երր սկսում եմ, փորձում
եմ ամէն մի նոր խաղ աւարտել վեց օ.
րում/••-/գրելն առանձնապէս չի աորն.
չըւում արագոլթեսւն, կամ ժամանակի
հետ: Այն աւելի շուտ կենտրոնացումի
արդիւնք է: Եթէ ոեւէ մի թատերագիր
երեք տարում է լքի ցՈը խսպ գրոՆլք ,էւ լքի
ուրիշը մէկ շաբաթում, երկուսի կենտ,
րոնացումն էլ միեւնոյնն է՝ մէկ խաղ են
f!phl : Ես շատ շուտ եմ ձանձրանում, դրա
համար էլ չեմ կարողանում միեւնոյն խա.
ղին երկաթ ժամանակ տթամաղթհլ (5) :
վաթսունական թոլերին
նչուած այս
« փ որ ձը» ՝ համ տ ձ այ\, խմրադր ի
կ ո ղմի g
տեղեկութիւնների եւ արխիւային փաստե
րի բնաւ չի համապատասխանում Հայ
կական Երրեակ-^, մկջ տեղ գտած քգրութիւններին : Un տակ կ որ ե օ թան ա ս ո ւն ական թոլերին դրուած Ս տրո յեանի ա յգ
խաղերը գրողի չափանի չին ել մամանակամիջոց թւ չենթարկուելով՝ խմբագրա
կան բաբդ հարցեր են առաջադրում : 0րինակ՝ գրողի կողմից կիրառուող՝ մեքերհաղ րուած օր ինա կի վրտյ դրութեան Օրոլայ թուականի ո լ մամի նչումը՝
Աարոյեանի կողմից բեմի համար չվերանայուած դրութիւններում ՝ խմբագիրն յաճախ
օդտադործել կ 1ոեսԱ1թանևե թի
(Scènes)
րամանումների համար* *}՝ա յարմար մօ
տեցում չկ յ քանի որ ոչ դասական թաաերակա^յ գրականութեան օրէնքին է համրն կն ում (6) եւ ոչ կլ րնգհանրապկս դրոդի կողմից ընդ ո ւնո ւած ու կիրառուած
տեսարան./, (Sceree) ու արսւր.եեր/, (Act)
բնոր ո չումին ու բամ անո ւմներ ին կ յարմարւում :
նչուած բամանումների բերում ով ՝ յատ֊
կապկս տումէլ կ Յաւա1։ջ խաղր*. Այն յտրմար չկ եթեք ԼԱթաթ կառոյցի մկջ մտնելու
համար : գերադասելի կր ՝ որ դրութիւնը
լ ո յ ա տեսնկր բնագրի վրտ յ ն չուած օր իg
օր թո ւա կա ե/, ու մամի ն չումով (Î) եւ
առանց արաբների բաման ո ւմո վ : Ար արների բամանելու գկպքում ՝ Յաոաշ_7/ աւե
լի յարմար կ Քո կեանքի ժամանակ խաղի
սլկս ՝ 1ւինղ աթաթ կառո յցՒ

Գնեւ (8) :

Pbtriwvu

• • • այս րնդհանո ւր խոր ագիրն կ կրում
198G թուին Տիգրան ֆո ւյումճ եանի՝ խըմ-

\յախքան խաղերի բեմական բովանդա
կութեան եւ ունակութեան մասին խօսելը՝
կարեւոր կ կարդալ Աարո յեան ի
ԽՕՍ'Բ

Ըադրութեամ\բ յետ
մահու հ ր ա,տար ա կ֊
"ւած Աւիլիըմ Սարոյեանի խաղերի առա-

թեան տյս հատուածը-

հատորն (3) յ ո^ր տեղ են գտել գրոi!՛ 1ա,րսյայտ կերպով հայկա էլան նիւթեր

չչափող էրեք խաղեր ր î

Եթթեսւկ_^/ պարունակում կ մկկ բեՉդրուած (4) րայց անտիպ (Հ՛այեթ) ՝
^էկ տսլա գրուած բայց բեմ չհ անո ւած (2)
ք^ՒոՒս) եւ մէկ անտիպ ու չբեմւսղլւըլ"՚ծ (Յսւււաջ) թաղ ,
Առաջինը' դրուեյ

է

լ97լ թոլլ,ն

ան

h թկ օրուայ րնթաց քո ւմ :

Եր կր ո ր գը
^րադրոլ^^. է 197a թուին եօթը օրուայ
Գ- Հերջքփը՝ 1979 թոլլւն երեսուն օբLUlJ մամ տնւսկամիջոg ո ւմ : Հատորը պա1 մեակում կ գրողի' յիսունութ օրուայ

կացքում

ինը տարուայ մամանա կա1խզւււ.մ դրած բեմա կան նիւ. թերը յ
• Սարո յեան ին անձնապկս քա ջած ա^դրան ֆույումճեանի խմբագրած
ունի'

խմբագրի

IP աե մի սեղմ յ ա ռաջաբան ՝

ընգար‘^‘“ձ՚սկան ՝ 32 պա տկեր ա զար գ կ-
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•*ամար ՝ Աարոյեանը բամանել կ երկու աբտրի յ Պատճառը պարղ կ յ է]աղբ ծաւալ! ում է երկու տարբեր վայրերում : Առա
ջին տարում գործող անձինք հանդիպում
են Հայ Լուսաւորչական Եկեղեցու դրասենեակում :

h»fi, կսւրե^րութիւն ունի կթէ

.սյեանը 1962 թ^Թ ■
Այսօր , նշուտծից երեսուներկու տարի
եւ ïf՞՝# մահօւանից ճիշդ տասնեւերեք
տա1վ, յետոյ ,
բաղմաթիլ անտիպ մը.
նայած բեմական դրական մտռտնդութիլ.
հրաաարակուել է ընդամէնը 13 թաղ :

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԱՍԻՆ ԸՆԴՀԱՆՐԱՊԷՍ 7քո<Մօտաւորապէս երեսուն տարի առաջ,
Ֆրէզնոյի Հայերը փորձեցին մի շէնք կառուցել եւ այնտեղ թատրոն հիմնել,
բայց ծրագիրը ձախողուեց : Վաղաքային
Լսարանի մէջ , հանգանակութեան համար
կազմակերպուած մի ժողովում, Կարա.
պետ քեռիս բարձրացաւ ու ասաց- «Անմըտոլթիւն է այս ծրագիրը : Կարծո՞ւմ էք
Հայերը տասը սէնթ կը տան ու կը նստեն
խնողուած թատրոնում, որ բեմի վրայ
դերասանները մարդ խաղան ու իրենք նա
յեն երբ ամէն մի տան մէջ միշտ շատ ա.
ւելի հետաքրքիր դէպքեր հն պատահում
ու տեղն էք աւելի լայն է, դոներն է] լաւ
ու աթոռներն էլ աւելի հանգիստ: Մենք
լքեզ ճանաչում ենք: Այստեղ ամէն մ՛ի
մարդ, էլ աւելի լաւ դերասան է քան մին.
չեւ հիմա բեմի վրայ տեսածներս եւ ա.
տամ էլ չեն սրել» :
Ծրագիրն որ մի քանի ամիս շինծու
հայրենասիրական ձեւ էր ստացեյ , արա.
զօրէն մի կողմ դրուեց եւ լսարանում ա.
մէն մարդ, ուր որ կար, վերստին դիմեց
իր դերասանական ձիրքին : Միայն մաս.
նա գէտ դերասանները համոզուած էին,
որ քեռիս հրէշ է: Փաստն այն է՛ ՈԲ &Pրանք մուտքը քսանեւհինգ սէնթ էին որո.
շել :
Թատրոնի գրալչոլթեան պատճառը թե
րեւս մասամբ նրանում է, որ անձնական
կեանքն իբրեւ դրամա չի նկատւում : Մար.
դիկ մեծամասնութեամբ երբեք չեն կաս
կածում, որ իրականում իրենք մի բա.
նաստեղծական դրամա են ապրում, կամ
թէ բազմաթիւ փոքր ու մեծ խաղերի զոր.
ծող անձինք են (9) :
• ՀԱՅԵՐ
Գրութիւնը , 1974 թօւէ բեմ տ դրութեան

ՍI1 և[՚"P՛լ արարում գործող անձինք մե
ծում ա սն ո ւթե ա մբ մողովրգի տարբեր խալեր ՝ ու պատմական Հայաստանի
աարI’ր Հաջանները ներկայացնող տիպարներ
են i կէ ենք
հանդիսատեսներս՝
նրանց
հանդիպում1 ենք « Հա յր են ա ս իր ա կան Հայ
Ակումբ^ջ-ում (10)
չնորհիլ
հոգեւորա
կաններ ի ակումբ կատարած այցին։
Ե~
րեք տարրեր քրիստոնեայ դաւանանքներէ
պատկանող հ ո դե ւո ր ա կանն երի ց եր կո ւսը՝ ակումբ են անցել միմիանg օմանդակելով- նրանցից մկկը տառապում կ ոտԺ գաւԽ ու կա ղո ւմ կ •
1921 թուի ^)րկղիայի
տարագիրներին
պատկերող Հայեր խաղի երկրորդ. արա
րում ՝ Եիլի կի տն ներկայացնող
մի տիսլար, թաղն աւար տում է այս բառերով.
ԿԻԼԻԿԻԱ -, Մէ'կ վայրկեան : Թոյլ տըւէք հլլ էլ իմ մասնակցութիւնը բերեմ :
Ես Կիլիկիայից եմ (11) =
Նշուած ակումրի մէջ, մինչ իր բա ռերն
արտասանելը ՝ թկ ո՞ւր էր տյս տի պար.ր ՝
Աարոյեանը լուռ կ ; Աւչի մ* խաղ կ սա •
ոելկ զգայուն բեմագիր տյդ տիպարին
ճչմարտասլկս բեմական .կեանք պարդեւելու համար լտյն հն ա ր ա ւոր ո ւթի ւննեբ ունի, Աչ բեմական
սլա տ /լեր աg մամբ ըն
թերցելու գկպքում ՝ դմուար թկ
նման
նր բին բեմ ա կան հն ա ր ա ւոր ո ւթի ւն նկա տուհ :
Եիլիկեցու տիպարը ն ո^ ր կ ներս մ տել ՝
լս ւռ մ/, ան
ում նստա'՞ծ է եղել, թէ
պարղապկս ակումբում սուրճ մատակա
րարողն կ' Աարո յետնոյ տյդ մասին ոչ մի
բառ կամ տող մեղ չի փ ոիւ անg ո ւմ • սա
կայն նրա գրութեան մկջ ներառուած են
վերոյ ի չեալ երեք բեմական
հնարաւո
րութիւնն երը : Աարոյեանի խաղերը բեմա
կան օր կն ընթ եր ց ո ւելո ւ դկպքո ւմ ՝ յաճա խ
են նման անակնկալներ գրսեւորում :
Հայեր-p
Հ ա յերկնով
բեմա գր ո ւելո ւ
գկպքում ՝ խաղը մեծապկս կարող կ չա
ճել ի սլա տճառ՝ գրութեան մէջ պա տ կեր
ուած ՝ ղան ա ղան գա ւա ոն եր ի ու տարագիր
տիպարների գունեղ լեզուական բաղմաղանութեան : Հայերկնով չատ աւելի հե
տաքրքիր կ կարող լինել նաեւ՝ երեք տար
բեր դաւանանքներ ի պատկան հ ո դեւոր ականների լե ւլո ւե :
Հայե՜թ խաղի առաջին բեմ՛աղբ ո ւթեան
ծրագրում Աարոյեանր գրել կ •
Հայեր կոչուող իաղթ մաթդկսւնց մա.

սին է: Խաղի ժամանակը զրեթէ երէկ է,
1921 թիլԸ՚- Այդ ժամանակ թատերագիրը
տասներեք տարեկան էր , եւ շատ տպաւոր,
ուած այց բոլորով , որ տեսե! էր փողոց
ներում և Ֆրէզնոյի, Վալիֆորնիայի տար.
բեր վայրերում, որոնց նա այցելում էր
իր ամէնօրեայ աշխատանքի՝ լրագրավա
ճառ լինելու բերումով- պարզեմ,
ցրիչ
չէի' դա ուրիշ կարգի լրագրային կապ է,
այ լ լ ր ա գ րա ւ| աճառ , որն աշխ ալոո սմ է
քայլելով, վերնագրեր թզաւելով , տարբեր
վայրեր այցելելով եւ մարդկանց դիտե
լով (12) :
• Պ Ի Թ Լ Ի Ս
Ամէն մի թատերագիր Աստծու պէս,
մարդուց ստեղծում է իր պատկերի նը.
ման ; Եթէ նա գրում է մկների , մեքենաների, հրեշտակների, հրէշների կամ թէ
տղամարդկանց ոլ կանանց մասին , նրանք
կարող են միայն նմանուել նրա պատկե.
րին (13): Րեմական դրութեան մէջ դբրսեւորուած

տիպարի մասին, այս է Աա.

րոյեանի մօտեցումը,
ղփթլիս-շ, ղր՚՚ղւ՛ առաջին հրատարակուած թաղն է ուր նա [՛բրել գործող անձ
ներկայանում է իր անունով, Նրա ան.
տիպներում կան նմանօրինակ մի
քանի
դործեր , Պիթլիս-„ւմ
գործող անձերի
շարքում թօսում է քէիլիըմ-/, ա եր ի կետն'

Րիլ կրճ ա տ ո ւած ձեւի տակ i fa ա ղՒ մ<Հ
Րիրեն ճամ քորդա կցում են երկոլ Հայեր
Արա.}, ու Պետրոս-p : ւԼերջինը ներկա յանում է [՛բրել «Մարմարա^ լրագրի թմրտ.
a է՛ք ! Նրանք Աարո յետնին ոչ Բիլ եւ ։՚չ էլ
Ալ[՚լ[՚ըմ են անուանում՛ : Բի/ն ու Ուիլթըմը «բացակայ՛» են Հայերի թօսքերում ,
Պիթլիս.ում, տեղի վրայ լսւում են Սարոյեանների գերդաստանի մասին օտար
ների կողմից արտայայտուած ոչ շատ
հաստատուն
կամ վստահելի
J իշՈղՈԼթիւններ :
Պիթլիս-ե իր ա կան ո ւմ խրեե խաղ մի
քառեակ կ i Երտմ չտա կան քառեակի

կա-

ռոյց յիշեցնող այս դրութիմեը , իր արա
ցք, չորս
տիպարներով ՝
հիմնականում
պապենական հողի վրայ երդուող մի ան
տունի կ : վանաւոր ա լանդո ւթե ա մբ փո

խանցուած ու մտային ապրումի ճամբով
վերապրուած իր յոյէԼ^*րՈէԼ Պ իթլի ո այցե
լած Բիլը՝ տևղի վրաՀ Ահլքէյղ-/» թկյա բա
հում ՝ իր ճա մըո ր գա կի ցն երի հետ ղրուցելիս թորապէս, ցնցիչ կերպով, ղզո լմ է
իր ներքին ա չխարհ ի մկջ արտացոլուած
հոդ եկ ան բեկումը» հկնց այդ պահին կ
ձե ւա ւո ր ւո ւմ նրա խոր ո ւն կ հ ա ր ց ա ւլ բա մը ■

ՐԻԷ - /--/ Ինչո՞ւ մենք մեկնեցինք:
Պիթլիս մնացողների թիւն աւելի էր քան
մեկնողների : ք|ւրեմց մենք ինչո՞ւ մեկ
նեցինք : Ինչո՞ւ Մինաս մեծ-հայրս մեռ
նելիս , գրեթէ երիտասարդ իր կնոջն
յանձնառու դարձրեց դժուարին պայման.,
հերում ընտանիքն այստեսից Ամերիկա,
Ֆալիֆորնիա փոխադրել, ես ուզում եմ
դա իմանալ (14) :
թաղն իր աւաթտին տանողն Արայի թօս.
քերն են, Նա ^‘"J երրեակին հրաւիրում
Պ՚թւՒ սիգ մեկնելիս թախծոտ երգել
հացի ու գինու մասին (15) :

Հաղ , ղկՌի ոլ եթզ :
Ենթագիտակցաբար Արան' թերեւ,, նա
եւ. խաղը ՝ ց ան կանո ւմ կ պատարագ կեանքի ^fnc^'L* սակայն Պիթլիոում ա ր Ո կն հո
րած կ խորանը , Հայ երրեակը
Պ['թ/իս ո ւմ իրեն
ներկարսցուած աւերա կնե.
րում ՝ այլեւս միտք ու զգացում անկարող
կ մ իա կց ել ու վերապրեք ս ր ըո ւթ իւ1ւր ։ Նր
բանք ապրելու փոխարկն ղանկա(ւուժ են
ալն։ Առաջարկուած երգին Սիւն ու Պե տրոսր մասնակիէ ց են թկ ու ՚ Աարո
խբ՝ր ‘քրող լուռ կ մնում : Նա Ահմկ\*ւի*1ւ
ու րդէն թէ լ աբ ան ft ւմ մենակ ձ ւլելո՛ւի բա
ցառեք կ նրան այգ ճ արցից*.
1935 թուին Հա յաստան քլա տար ած իր
առաջին այցից յետո լ ^րկփ1^ վերագառնալու ճամբին ՝ Աարոյեանր Ֆենլանտիալում հանդիպել կր Ա իբե լ ի ո ւսին *. Ա1 եծ երամչտին
Fin.landîa
մկջ կարգում ենբ.

գրութեան

Երաժշտութիւնը նման է
Սկսւում եւ
աւարտւում է
մէ« (16):

կեանքին :
լռութեան

Րեմադի ր ին է մնում Աարոյեանի շռո՛թիւնր
Աիրե/իուսի
Fin,landia-/>
պէս
կեանքի կոչել կամ թէ Արայի թաթծոտ
երդին ղոպակցել :

• ՅԱՌԱՋ
Փարիղ, Յ՛առաջ./, թմրաո րատան մէ^,
մք' չարբ հալ տ ի ս/ արն եր Ա՛ր՛ք. ւռխիր եւ
Հա լաստանից ի մի բերուած թերթք, խրմբագրի չուրջ՝ նստած քրաո րի հիմնադիր
Հյ աւա ր չ Ա իսաքե անի մեծարեր իւռաներհ
պաստառի ներքոյ՝ երրեմն ուհսյփ րմսլե/ով ՝ դրուց ում են Հա քութեան ՝
ինէքնութեան ՝ գրականութեան ՝
յուշագրու
թեան՝ արարչութեան լին ե f ո ւթ ե ան
եւ
այ, նիւթեր ի մասին ու մանուկների ն ftման՝ խմբագրի (Աթվփկ)
առաջարկով
շարունակում են խագաք ճարտարապետի
(Զուլալ)
սկսած ինքնութեան
խագր*.
Մինչ UJjrf- խմբագրատան ‘քնր^ին ulJff^՛՜
լա՛ն մե ֆրանսացի ոստիկան կ եղեք , որ
ներս կ մտեք ստուգ ելու համար չորս մա
նուկների ձեռքին խագա,իր դարձած մի
ին,րն ա շ ա րմի

սեւի ակ ան ո ւթի ւ նր :

ՈՍՏԻԿԱՆ- Ներեգէք , այստեււ' ոե է մէ.
կր փոսոցում հանգնտծ կարմիր Ֆիտթ ու
նէ՞ : Փոքրհկ երկու տղայ ու երկու աղ«իկ
մէջն են մտել եւ պնդում են թէ մեքենան
իրենգ հօրն է պատկանում :
ԱՐՓԻԿ - Գուցէ եւ իրաւ է:
ՈՍՏԻԿԱՆ - 'Իոյրեր եւ եղբայրներ չեն:
Կասկածում եմ :
ԽԱՉԻԿ
Վստա՞հ էք :
ՈՍՏԻԿԱՆ - Մէկը սհւ, մէհը դեմին,
մէկը կարմիր եւ ամենափոքրը' տղան,
կարծես Ֆրանսացի է :
ՍԻԼՎԻԱ .. Գուցէ մօրիս մէկ են : Գա
պատահում է մեծ քաղաքներում, նոյն
իսկ Փասատենայում :
ՈՍՏԻԿԱՆ - Աւմէոեղ ուրեմն ոչ ոք մե.
քենաւէ տէրը չէ՞ :
ԱՐՓԻԿ -. Չեմ կարծում, բայց pnn ւքկ
քեց հետ սամ տղաներին ու աղջիկներին
տեսնեմ (17):
Ոստիկանը Փ ա ր ,։ejh փողոցներից թմբա.
գրատո՛ւն մտած միակ ոչ հայ տիպարն է,
որ մանուկների մասին ['ր պատմածով,
սլա տճառ կ դառնում որ սլկս գԻ խմբաղի րն
մի թանի վայրկեան լքի իր տեղը*.
Տպարանը Աարոյեանի միաչունչ
1լառոքգ ներքլայացնող խաղում լուռ կ մի չտ •
սակայն կարե լի կ դուչակ ել ՝ որ ք,, ո լուլ
բառերին զուգահեռ թատերայնօրկն ար
տա ,ա լտում ո լ հ իւսում է մի ու բք՚շ "ր-Lթիւն : ֆա խաղի ենթա բնաւջ իրն կ • տպա
րանում ծնո լող խմբա գր ո ւած LT ա
P.

Յաււաջ :
Յաււաջ֊/r մեյւենագիր

\սնագբում ՝ մին
չեւ տա սնեւհ թւ ո ե ր ո ր գ կխ {տասնեւչորս
օր^ ք Աարոյեանը իր անձնական խօսքերր

Fonds A.R.A.M
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ներկայացնում

է նախ
Writei', VlsilOr
Դրոզ, Այ ցելու եւ
ապա
անմիգապէս
llriter Դրոզ գործող անձէ անուան աա!լ :
հակառակ այն պարագայէն ՝ որ Աարոյ
եանէ անունը թկ ['Րք blL-էլէըմ
^.[IUJJ3
այս [սաղում երբեղ ոչ էրրեւ Ոէէ) բա զմա թէ ւ անդամներ Հ ո էով ւում է միւս ան
ձերի խօսքեբում , ցրողը մի չտ հաւատա
րիմ կ մնում իր ԴբՈղ (18) կոչումին մին.
չե լ գրութեան
տա սն եւհ ին գեր որ դ կ
(տասնեւհինգերորգ °րը) , ուր
տեգի կ
ունենում հետեւեալ ւի ուի ոի։ ո ւթ'իւնը մըտ.
քերի փոխանակման այս պահին-

ՀՐԱՉԵԱՅ - /•••/ Րայց հիմա', հիմա' Աաոուեան , դու ի՞ն> հս գոում :
ԽԱՉԻԿ .. Եւ ինչո՞ւ;
ԱԱՐՈՅԵԱՆ - Այո', գա հարցի լաւա.
գոյն, մասն է: Ինչո՞ւ: Լալ, հս ձեզ կ՛ա
սեմ թէ ինչո՞ւ : Որպէսզի մեռնելուց ա.
զաաուեմ, գթա համար : Եւ մեր րոլորիս
որեւէ մի արարքց էլ հէնց գրա համար
է (19)=
է]մրա գր ա տ ան մէջ TP'1’!՜/'
երեւակա.
յութեան չնորհիւ միաւորուեր են կե տն
քում էրապկս է մէ չեկած մէ քանէ Հայ
տէպարներ : ftf ա ղէ ընթաց քում էրմբադըր ա տո ւնը դառնում կ այն տեղ-5> ուր ամկն մէ Ա1յցԵլ11Ն եւ ր^փկ վերջապէս էրեն
հաղորգակէց կ գտնում մէւսէ հետ
ու
մի պահ կարծես ենթակայ կ դաոնում
րա բաթո զ մէ ուր է շ զար կեր ակէ •

ՀՐԱՉԵԱՅ - / •••/՝ Րայց միայն ընտիր
ուիսքին չէ, որ ինձ այստեղ է պահում,
արդէն ասացի , պահողը լքենք ենք , ամէն
մէկս գերազանցում ենք մենք մեզ, նիշդ
չէ՞ Աարոյեան. :
ԱԱՐՈՅԵԱՆ - Եթէ ճիշդ ես, նիշդ է:
Այս': (20):
Հսւյեթ թաղում արտայայտուած տտ գնա սլը ^|]ւյ>-լ]ւԱ-/ւ£-ւ/* դիգաց ո ւած փա թուստըն ու տատանումը } 8ւաւ1Աջ_/ր
Ղ *1!1"
ծող անձեր է մար մն ա ւո ր ած մէասնական
գոհ ո ւնա կո ւթեամբ
£/թՀ/////
ն չուած
էւօսքեր ութ էր հաստատուն } անչարմ ու
գրական աւարտէն կ հասնում : թա տր ոնում նմա՛ն քաւո ւթեան փսխելէ է հասնել
տեղէ մամանա կլ- եւ գործ ո ղո ւթե ան մի.
ութեամբ։ Kotharsis-Է դրսեւորման դա
սական հէմնական օրէնքն ու մ տածոզութէւնն կ սա : Խաղէ մկջ գործող ան ձէնք
տարրեր մ ա ման ա կա մէ Լո րն ե ր ո ւձ , համա
ձայն էրենդ տէ սլարներէն , ունեն մկկ ,կամ
մի քանէ ել ու մուտ։ Նրանք էրադ է ըն
թացքում էրմրագրա տո ւն են մտնում կամ
գուբս եկյ անցնում ո լ ներս են մտնում նո֊
ր էg *, մէաւորուելու համար մէ որեւ կ նիւ.
թէ շուրջ» գործող անձէնք զրուցում ՝ վէ.
ճում լռում ու ունկնդրում են էրարու
եւ» . • Ա ենք եւս' հանգէ սա տեսներ ս , թա
ղէ աւարտէն [սմրագրա տան մկջ է մէ ե֊
կած մէւս տ էպարն եր է հետ ? հաղորգա
կէց ^նք ԳԲՈ11/'' ւԽրոյեանէ թաղը փակող
թօսքէն :
որանը
գտնուած կ բեմ ում :
[կուր ձ' որ տէպարներ է ց մկկը հոգեւո
րական կ : Նրա հարցադրումն կ մեղ մ էա կցում երկրէց ե ելած այՅ^ԼՈԼ՜ Հրտչեա.
յի հարցումէն ու հաղորգակցո ւմ , գրողի
ե ղր ա կաց ո ւթ ե ան հհ տ :
3 առաջ.y մէջ, հ ան գէ ս ա տե ս է
՚ւ1՛^ ա3
jy, չտ ներկայ են մէայն թմ\րա'գր ա տ ո ւնը
էբրեւ Անեղ, ^աւարչ Ա* էսաքեանէ մեծածաւալ է ւղաներ կ դէմանկարը
էրրել
Ժամանակ ու \դրողը Ս արո յեանն էբրեւ
գործողութիւն : Յա1էաջ-^ էբր
թաղ բե
մէ վրայ ունակ կ թատերայն °րէն Գրոլթեան [սորհուրդն մարմնաւորել։
Չէրողն
էբրեւ մարգ՝ ճամբորդ ու սլա տ կեր մէ չտ
ներկա յ կ Յառաջէ մ££:

ՎյերՀԼՒ՚Ն
հՐԿՈՒ ԽԵԴյերԻ ՀԱՏՈՐԸ
Ս արո յեան է

անտէպ թաղերէ թյ՚ջթ

^ւ՚ՅրԸ LnJu է տեսել 1991 թուէն' Ֆրէղնօ (21) î Այն ընթեր ցողէն կ
յանձնում
Աւէլէըմ Ս ա ր ո յ եանէ գրա y վերջին երկ ու
թաղերը։ Այս հատորն եւս հրատարակուել
կ California State University,
Fresno-Է
կո գմից չևոբհէւ § է դրան
Ղույումճեա նի
ջանքերէ եւ կազմ ուած կ Հայկական
Եյւըրե՚ակ-^ք կ[ կէր ա ռո ւած գրեթէ նո յն
մօտեցմամր։ Այստեղնոյնպկս գերադասե
լէ կը չէնկր y որ ներածականն էբրեւ ծանօթա գր ո ւթէւն տեգ դտնկր
դր^յյ վեր.
ջում ; Գրքում ներկայացուած
առաջէն
էրազն կ
ՎքԱՐՇԱՒԱՅԻ ԱՅՑԵԼՈՒՆ
որ անտարակոյս է\րր գրոլթէւն
էւրարս տո ւկ , եղակէ ել կար ե ւոր գորե կ : Այն
շար ա դր ո ւել կ 1980 ամրանր Փ ա ր է ղո ւմ ։
fyաղը } գրական
դեղարուեստական եւ
թատերական տեսակկտէց մեծապկ ս պէ
տէ չահէր ՝ ե թկ րնթերg ո ղէն ն եր կայանար
Ւ ր ու թմբագրուած վէճակով . այսէնքե
Imprimé sur les

ՄԻՏ*

առանց արացների ,
տեսարանների բա.
մանուելու՛. Ընթերցողի համար
հետաքրքիր "լ ապագայ րեմագիրի համար օդ.
տաչատ էր կարող լթեել, եթկ պահուէր
Աարոյեանի
գրութեան ստեղծագործա
կան ընթացքը' օրից օր եւ մամից մամ ,
բո լոր նչումները .
Աո հասարակ րնդո ւն ո ւած կ , որ ընտէր
թմէչքն պէտք է պահել ու հրամցնել էրեն յարմար չէչու[ ոլ քամակով։ Աարոյ
եանէ գրելակերպում ձեւէ եւ բովանգակութե ան մկ$ ներքէն անքակտէլէ
կապ
կայ ել էնձ թւում կ դրողը յ1'ւուա^
Ը~
չո ւմները կարեւոր կ որ պահուեն :
Աակերեսայէն ընթերցմամբ ԱւսրչաւԱ!յի այցելուն, առաջէն հերթէն անմարս ելի
ու բեմա կանօր կն անընգունելէ կամ անէրաղործելէ կ կարող համարուել։ ^ր ոգն
էնքն էրեն բեմէ վրայ՝ տէպար ու գործող
անձ պատկերէլու փորձն } էբր երեւո յթ
նաթ կար ելէ կ պարղասլկս անձնասէրութիւն կ ամ անձնակենտրոն կեց ո ւածք հա
մարել* սակայն Աարոյեանէ թնդէրն չատ
աւելէ նրբէն կ դրուած ։
Վարշաւայի ^յգծլուն րծաթնգրօրկն
ընթերցէլէս
պէտէ նկատենք } որ գրողէ
անունն էբրեւ
տէպար ո ր ո չա կէ գո յավիճ ակ ապրում ոլ գէտապատկեր կ ար
տա ց ոլո ւմ եւ ա յգպէսով գրողն ինրն իր են գէտ ելով, մի նոր գրութեան , մէ նոր
հաւաքական երեւո jPIառ Գ^մ
կանդ առնում ; քԱաղէ մկջ գրողն ներկա
յացուած կ Աասւանայ ? Բեխ ու Սարոյ եան
եռեակ գործող անձերէ մէջոցուԼ։

ԲԵԽ
Յիա*լ(լ սւաթի եամթոյւգեցի մե
նակ : Սա առաջին անգամն է, որ ամերի
կացի գրողների մի ի1 մրի մասն եմ կազ
մում : Լինելու, է վերջինը (22) :
Ոեմուքյ* գործող անձն Փէրանգելլեան
էմաստով հեղինակ .փնտռելու փոթարկն ՝
գրամեքենա յէ հետ թազա լով էրեն՝ Աարոյեան կ արարում ։ Այս գործո զոյւ-թէւնն
էնքն ա կեն սա գրո ւթեան հետ չէ
ւ1Լ“
ւում եւ բեմում մարմնաւորուելու ունակութէւն ունենալու բերումով կարող կ
բազմաթէւ երանգներ դրսեւորել։ քսաղով
արարուելոլ եւ մարմնաւորուելու
այս
գործ ո ղո ւթէ ւնը բա ւա կանէն բարդ , գ^Լ^՜ ւար ու զգայուն ^աԸՅ Լ* ՑԼյն մէմէայն
էբրեւ թատերական ղուտ արարք եւ էրազ
պէտէ նկատել ու ներկայացնել։
ԸԿրՀ անրապկս թկ րնթերցողը ել թկ
գերակատարն էրենք էբ են ց մէ չտ կապ
ուած ու կա դ ա սլա ր ո ւած են գտնում արտաքնապկ ս ծանօթ ու մասամբ Հիճանաչուած» տէ պարէ ^կենսագրական^
սահ
մաններում ; Յեմէ վրայ լ յաճաթ հարբբ
նոյնն կ նաեւ պատմական ել կամ Juiմանակա կլ-Յ հանրայայտ ոեւկ անձ արարելէս * սակայն երր գրողն էնքն էրեն ? էր
գրամեքենայէ մէջոց ով կ ներկայացնում
ու որոչակէ մղո ւմէ ենթարկում ՝
թաղէ
կական հ ետաքրքր ո ւթէւն ը
հկնց մէայն
ույդ գործողութեան մկջ պէտի փն տռել :
Պարզ այդպէոէ դրուածը ՝ մէայն կեան
քէ դր ո ւագներ կ սլա տկեր ա ց ո ւմ չկ կա
րոդ մնալ եւ թաղէ մէջոց ով
բեմում
կրկէն ու կրկէն տրարուելով , բնակա
նաբար ծէսական րնո յթ կ ստանում ։ Ա է
թօսքով գրողն էրեն «Մւեսնում Լ» էբրեւ
«գործող» ու «ապրող» եւ երր «այն», որոչ սահմաններում բաղում
անգամներ
վերա կեր տւո ւմ կ) բնականաբար
«նա»
դառնում կ գրողէ գրամեքենայէg ծընւած մի նոր կտկ • Այ ս երեւո յթէ գեղարո ւե ս տա կան ըմբոն ո ւմն ո լ
մարմնաւորումն կ , որ թատերական ւսրմկք ու հե
տա քրքրութէւն կ ներկայացնում :
Եթի
ւլր ո դն ադա տ կ էր սահմ ան ափ ա կ կռւթիւ.
նէց ,
ճղճէմ ես-էց , բեմէ ւԼրայ կա
րող ենք տեսնել նաեւ նրա ներհուն անձը ,
գո յո ւթէւն ը՝ \յՕ.-է էրական էմաստը (հե
ղինակը) : Այսպիսի մի գրութիւն կ Եղիչէ Զա րենց ի Հերոսի Հարսանիքը :
Մեր գաrb նշանաւոր եւ ումեղ անհա.
տա կան ո ւթէւն ունեցող թա տեր ա դէրն եր'
Պերնար Շօ եւ թոմաս Պերնար , առաջէնը
թոր
ծերութեան
մէջ,
1949
թուին
գկմ դէմաց Շկյքսփէրէն^ էբրեւ մէ տեթնէ կա յէն թաղէ գործող անձ եւ եր կրո րդր
1989 թ ուին անձնասպան լէն ելո ւց առաջ ,
երեք տարբեր դրութեան
Ւր^ք իրենց ներառել են թա տեր ա էրա ղեր է մկջ*.
Աարոյեա^ նմանօրէնակ
կեցուածք կ
կէրառել մէ քանէ անդամ ; Ղրանց շար
քում կ դեռ անտէպ մնա ցած Երեւակա

յական' Սսւրոյեա(լ կոչուած, մի գործող
անձ գործը։
Վարշաւայի այցելուն թագում Սատա
նան էնչո^լ.է ակունքն կ , Բեխ-yy' գոր
ծող մեքենայէն
պարտագրող յէ շո գու
թէ ւն ը , Աուրոյեանր' թաղէ դրորԼը:
Նարեւոր կ յէչել՝ որ Ո ւէլէըմ Աարոյեանը մէշտ էրեն էբր Ղ[էՈԳ
յէ չատակել
եւ ոչ թկ հեղէնակ ։ Ելնելով այս մտքէց
դմուար ան ում ՛եմ ընդունել^ որ հատորէ
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ԱՐՈՒԵՍՏ*

կջ ^(y-ում տպագրուած
գործող անձերէ
շարքում Աարոյեանէ
անուան
գիմաց
նչուած Խաղի հեղինակ եւ մեկնարանող
■բացատրութիւնը Ուիլիըմ Աարոյեանի գըրամեքենային կամ ձեռագրին վերագրել-.
էյ աղի մէջ կարդում ենք.

ԱԱՐՈՅԵԱՆ -/•••/ Եւ հիմա յայտնում եմ, ես գրողն եմ ես մինչ այժմ խա.
ղի մէջ կզածներից ոչ մէկը չեմ, ես նրա
գրողն եմ, ազգանունս Աարոյեան, անու.
նըս Ուիլիըմ րայց ոչ Արամ կամ Պետրոս,
որ հաւանական էր եթէ հօրս հօր անուն
ներով կոչուէի, սակայն կո չուեցի հօրս
ընկերոջ' Ոոիլիըմի անունով, որ Րսղո.
քական Դրախտն էր յանախում/ . . ./(23) :
^!արզ֊ է՝ որ ան ո լան ա կո չո ւմը խնդիր
է ցրողի համար : Այնպէս ինչպէս 3 UULUl<լ.ի մէգ ցթոց՜/՛,'/ Աարոյեան անցումը իմա ս տալ.որ ո ւած խաղ է
այստեղ
եւս
գրող-ե իր է ո ւթեամբ չի կարող հեղինակ
z/,hÆZ :
Աեխր խաղի ընթացքում այցելում է
Վրսրչաւայի հրէական գեր ե ղման ա տո ւն ր •

ՐԵԽ - /•••/ այստեղ եկայ, որ ր աղ
ման տեղս տեսնեմ, գերեզմանս, գերեգ.
մանաքարս : Րոլորը , բոլորը , բոլորը , ինչ
որ տեսայ հոգիս է հպարտացնում ո լ զը.
լարթացնում : Մ ահ չկայ ,
անջատում
կայ (24):
Վարշաւայի այցելուն ամբողջանում է
Բե,եւի միջոց ով : Նա նաթ էր գրպանէ դտնակով^ հասարակ մէ ճէւղէց տաչուած,
առեղծուածայէն
«Օաիէ՜հի ձե՜ռնաւիայ-

ար» մոռանում կ Պելկրատէ
<ի-ր անո ցում , համար 321 սենեակէց համար 307
փո[սադր ո ւելէ ս ։ Աատանան կ մէայն հե
տաքր քր ո ւած թկ ա յ մմ
ո* ւր է Շոփկնէ ձեռնա֊րէա յար * է ս կ ի^նչ լուր Շոփէնի
ձեռնափայտից
հարցումը ,
Սարոյեան
գործո ղ անձէ վա ղո ւց արգկն արտասա
նած թօսքն կ։ Ընդունելով
ձեռնափայտէ կորուստն ու դէտա կցելով , որ
էր
կեանքն եւս ենթակայ կ
ծրագրէ
ել
պէտէ դա գա րէ' Լե[սը լռում կ * Մ եքենադրողն ու մեքենան , յէչողութէւն՚ն ոլ
կեանքը գագարում են' մամն կ արգկն ։
թկ ո^ ր մամէն կ աւարտուէլ թադը ,
Տ էդ րան Ղույո ւմճեանը ոչ մէ նչում չունէ ն եր ած ա կանո ւմ , էս կ թաղէ սկղրևական կջէն կցուած նրա
նչումը , էրաղէ
շարադրութեան օրերէ մասին, չի հ ամ ապա տա ս թանում ներածականէն :
Լնչո&ւ î
•ՀԷՔԵԱԹՆԵՐ ՎԻԷՆՆԱՅԻ
ՓՈՂՈՑՆԵՐԻՑ
էյ աղէ էւօսքէ բամէնը ս կսւում կ
պէս'

ույս-

ՎԱՆ - Հա՞յ էք Պարոն :
ՕՄԻԴ - Ալհ՞ք ; Արո՞ւն : Ալեք Արունն
ո՞վ է :
ՎԱՆ .. Զե՞ր անունն է դա : Դո՞ւք էք Ալեք Արունը :
Ա-իւրիմ.ա ց ութէւններէ , թերէ ըմըոնումէ եւ Աարոյեանէ կո ղմէց
էր անձնա
կան ֆէղէքական սլա կա ս ո ւթէ ւն ր'
[uլու֊
թէւնը , կատակէ բոն ած այս է1,ոմ[,1՚կ էջագկպը) վերա կազմ ուել
կ համաձայն
հատորէ
թմրագրէ կողմէց՝ կջ 150-/*<-մ
ընթերցողէն ներկայացուած ՝ Աարոյեանէ
ձ* եքենա դր ո ւած , ձեռագէր ո ւղղո ւմն եր ով
էջի համեմատութեամբ*
ինձ պարղ չէ
թէ ին չո՞ լ է խմբագիրը Աարոյեանի ձե.
ռագրով ուղղուած Is that yOUr rMme?-[i
փոխել Is that a ՈԱ1ՈՏ?-ի : էջը խիստ հե.
տաքրքիր է ել մտածել է տալիւս'
արդ

եօ՞ք հնարաւոր չէ, Աարոյեանի որոշ ան
տիպները հրատարակել հէնց այգ էջե
րի ուղղակի հարազատ պատնէնահանու.
թեամբ : Գր Ո գՒ ա չթ ա տանքա յէն ընթա դ-

ւելի մչակուած այս խաղը,
մին,
լոյս տեսած միւս անտիպներին
տելիս, իր
ոճով' Ա ար ո յ ե ւսնլ,
խաղն լինելով հանդերձ, ամենահն^Լ'
է : Եթէ նրա առաջին խաղը' Ասւոո]ձ"սո
,եայ գնացքի կրկէսդ, իր վևրչլ^
ր„ւմ կցւում էր երգին, արեւին „է եT'
շաբթի կամ երեքշաբթի ?
‘ J֊
եաթներ / . . ./-£ ցանկանում է էլ փ '
ձում է կցուել համաստեղութեան,
Աւաղ . . .

'ք'

Աարոյեանի Հէքեաթներ ՎիէննլԱյՆ Փո
ղոցներից խաղը միայն թղթի վըայնը,^
[‘Բ 'Լերջ1’ն բանաստեղծական բառերո,1 ւ
կցուած համաստեղութեան ու ծիո կաթէ
նին : Բեմի բանաստեղծ Ուիլիըմ )]աււո
եանի չունչը՝ Վարչաւս,յում չատ տլՀ
հ եռուն էր անցեգ ու խորունկ էր
տիեզերքին յ
Ժամանակին ,

քառասնական

/

ը

՚
թււլե^

‘Լերջ1'ն : ^'։րճ <իան Նախանը՝ Սարոյէ,,,
նի բեմական գրութիւնների ամենաԼաւա
Գոյն քննադատն ու մեկնաբանը, մի
գամ նրան առաջարկել էր Լեհաստան ։լը.
նալ ու ծէծաղել էր ւԼրան ։

Եւ ես իմացայ ,
np այս անմիտ աշ.
խարհում դեո մէկը կայ , որի ասածը մհ
բան է նշանակում (25) :
ԱՐԲԻ
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Ծանօթագրութիւն
(1) W. Saroyan, Here Cornes,

There

Goes, You Know Who, (1962/63), էջ 212.
(2) Ararat — N° 98, Spring 1984.
(3) William Saroyan,
An Armenian
Trilogy; ed. by D'ickran Kouymjian. The
Press at California State University, Fresno (1976).
(4) 1974 թուին;
(5) W. S., One Day In The Aftenioon
Of The World (1964) էջ 72.
(6) Որին Ու- Աարոյեանն երբեք չեն.

թաբկուեց :
(7) Այնպէս ինչպէս հրատարակուել է
Births գրութիւնը 1983 թուին :
(8) Աոաջարկ Տիգրան ԴոլյումնեանիՍ՝
հ՛ամաձայն Աարոյեանի մեքենագրուած
էջերի, խաղը փորձէք բաժանել հետեւ
եալ ձեւով.
Ա- արար էջ 1 - 6Բ • արար էջ 7 - 11 •
Դ • արար էջ 12.17 •
Դ • արաբ էջ 18 - 23 ■
Ե • արար էջ 2ք - 30 •
Վերընթերցեք այս զարկով եւ կը նկա.
տէք որ Աառս,ջ.^ւ ընթացքն այսպիստի
թալոերականօրէն գործօն lbgf է ստանում : Իմ չափանիշը պարզապէս արդէՏ
յօդուածիս մէջ յիշուած գրողի նշած 'p9
օրն է: Կարծում եմ Աարոյեանի իսււլեվւ
զարկը (իըրհւ Արար կամ Տես՛արան) նա.
խապէս որոշուած է գրողի թատերակս:։
ներքին ապրումով :
(9) W. Տ., The Cave Dwellers (1958).
էջ 117.
(10) ՏԴույոլմճեանը ներածակա
նում ել պատկեբազարդուած բաժնում,
յիշուած Ակումբն պատմականօրէն Աշգոլմ
է իբրեւ «Ասպարէզ» լրագրի Ակումբ : Bj»
պատմական փաստը եթէ ոեւէ բեմաղի
տա ռա ցիօրէն նկատի աոնի, Աաբոյեսւ6|ւ
խաղից պիտի խլուի գրողի շունչն ու թ'.
նասւոեղծական լիցքը :
(11) W. Տ., An Armenian Trilogy,
էջ 88.
(12) Նոյնը, էջ 50:
(13) W. Տ., The Cave Dwellers (1958Է
էջ 5(14) W. Տ., An Armenian Trilogy,
էջ 102.
(15) Նոյնը, էջ 112:

քը հետաքրքէր կ ու կարօտ կ րնթեր ց ողէն հ ա դ որգա կց ո ւե լո ւ ։
Հէքեաթևեր / .../ գրո ւթէ ւնը , Վփկննայում բեմադրելու համար , Աարոյեանէ
կողմէց մչակուած լէնելռվ՝ թկ ընթերց
ման եւ թկ բեմում էրագործուելու
հա
(16) The New Saroyan Reader, ed.
մար ,
չատ աւելէ դէւրէն կ ըն կալւո ւմ :
Հէքեաթներ/ .. ./-ում Ա արո յեանը բեմա Brian Darwent (1984), էջ 36.
(17) W. S., An Armenian Trilogyկան ‘էրա կան ո ւթե ան տեսակկտէց
աւելէ
մ օ տ 4 իր սկզբնական շչ՚ջ^է' ւԼոտըվ.11tb
էջ 164.
.
(18) Հրատարակուած օրինակում |7
ոճով մչակուած , թատերական դբութէւն ներէն : էՍադն յէչեցնում կ ՍաՈրերկրեայ
մնում է՝ Աարոյեան :
գնացքի կրկէս [սա ղ է ազատ կառո յց ը ել • (19) W. Տ., An Armenian Trilogy՛
Razzle-Dazzle
{ափեղ-ցփեզ) հատորում
էջ 151,
լոյս աեսած երամ չտա կան մէ քանէ փոք(20) Նոյնը, էջ 179:
(21) Warsaw Visitor, Taies From
րիկ գործ եր ը * I] ա ղէ մկջ բաւականէն ուչադր աւ տեղ կ տրուած բառաթաղէն եւ Vienna Streets, The Last Two Plays
William Saroyan; ed. and with an >n^
թէւր էմ ադ ութեան , սակայն ա յն թկ էբduction by Dickran Kouymjm11րեւ գր ո ւթէ ւն ել թկ րեմական նէւթ աղ
Press at California State University,
քատ կ։ Աարոյեանէ թատերական այս
վերջէն գրութէւնը) հակառակ էր մէ քաno (1991).
նի յաջող տեսարաններ մէա կց ո ղ բամէն(22) Նոյնը , էջ 110 :
ներէն^ համեմատ ll["nl[i նմա՛ն կառոյց
(23) Նոյնը, էջ 78 =
ունեցող Ստորերկրեայ գնացքի կրկէս-^ï,,
(24) Նոյնը, էջ 114:
մամանակավրկպ թաղ կ*
(25) W. Տ., Sons Corne and
Հետաքրքիր է, որ գրողի կողմից բեhers Hang in Forever (1976), էք
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եւ մանարան իր / յետնաժամին ու խօլ
դարձին / տապանակ' ջոլրէն անցնող /
տաղ - / աւարող / փրկող գերանն ալերու,
մին» (էջ 25): Տեղը չէ տ յս հատս լածին

լյ‘ԱՆՏւ‘11.'1,
իհՐԵԻ էյ՚ԼԱՆԱԿ
ՓՃԱԽՕՍՈՒԹԵԱՆ

մէջ յայտնուող
րաղմաթէւ
էմաստներու մասէն է/օսէլ^ նկատէ
առնելով է
մասնաւորէ ԼՌաւլԱ11_1Ար1յ լ բայէն հատումը
լոԱւղ ւս՜ԼԱ1թ1յլ-ու-2ր հետ : Բա լականանք մի.
այն ըսելով թէ այստեղ տապանակը մեր
առջեւ 1լարւնէ նոր էմաստ^ քանէ որ ղե
ակն ՝ ջոլրէն անցնող տա սլանա կը կը դառ
նայ պատկերը մանտբայէն' ւ|ւլւկուլ (jbթսւնն Ull-bpn.Ulf]lG- : Իսկ էնչ կը վերաբերէ
փրկութեան հարցէն ՝ այդ մասէն առէթ
պէ տէ ունենանք խօս ելու յ
Փակելու համար մ էջքերումէ վերաբե
րող այս հատուածը՝ կրկնենք : Հեղէնակը
Հնգամատեանէ «&//'^>>
դէպքերուն
օդտա դործո ւմը՝ զարդաg ո ւմը չէ որ կ^ը՜
նէ ՝ էնչպէս չըներ 17-րդ դարու դէպքերու
մ ե կնաբանո ւթէւն մը *)*ա ւրէմեg է էն մ էջ
քերում կատարե լով ՝ ոչ ալ
կր օն ա կան

1<քքդոր Պըլտեան

գրած է տա սնըմէ կ
Հանար աներ (1) •
Առուին երեքը հրա.
ոարակսւած են 1986-/»հ , «Մանարանհր»
•ւգաղքրր կրող հատորով մը : Իսկ չորՀն տւսսնըմէ կ , ութ մանտրաներ, թմրը.
լան՛ են երկրորդ հատորի մը մկջ
«Ելք»
Լրագրին տակ, լոյս տեսած՝ 1993-/'հ
$առա £» մա տեն ա չարէն (2) :
ինչո՞ւ այս

մանարանէրը

բամն ո ւած

Խ երկու հատորէ մէջեւ։ Այս մա ս /.հ ա՜
ձղի լաւ է դէմել հեղէնակէ կարծէքէն :
Հակադրութեան մկջ ան /լըս է. .. «Երր
1986-ին

կը հրատարակուէին աոաջին ե.
phf մանսւրաները երկրորդ իյումթ
մը
րւշտկելի չէր; Բայց ահա հիմա քանի
ուրիշներ , անջատ, անկաիյ նախոր.
դէն, տարրեր անունի տակ, որոշ համեւԽսաւրեամր լքը սակայն կրուած նոյն
արարքով» :
Հ*Ե լք» լլ ուրեմն ուղղակի չի չարոլևա.
եր մանտրաները ս կսուած «Մ ան տրա.
նեթ հատորով : ԱՀ, որ օրինավիճակը աՀին իսկ տողէն բոէորովփն տարբեր կ
^խորգէն, որ Ա. Շարք «Մանտրաներ»/»ւ
Ընթերցողը կր ճանչնար :
^['րրը

կը րաց ուի Առաքել

Գալրի-

_ «...ի նոցանէ ոչ ոք
կ արտաքս . . .» ասլա միեւնոյն տողը ան.
^խպէս կը դործածուէ ման տր ա Չ* ♦էեցիին խօսքով.

այսէնքե առաջէն քերթուածէն մէջ։
4C յոլչկ պատմական
դէ"1ր 4Ը »
ս1ատմական այրէ մաման ա կա շր ջաH d սահմանալէ ա կո ւէր քերթուածը՝ ո չ

"է հատորր : Այլ անէ կա կը պարա\դծէ բա^աԱտեղծէն սկղբնավա յր ը y կը բնորո շկ
{այրկն անել կաղ ո ւթէ ւնը ՝ կարճ խօս■Վ կըսկ թկ

սկզբնավայրը մահն է y

բանաստեղծը
էր մանտրաներ ով
^տՒ փորձէ ելք մը գտնել կեանքէն հաս՜
tyni. :

^ԱԳՒՐԸ

Ւոնչ բանէ կը վէր աբերէ դրքէն էրորա-

Կարդամտութէւն պէտէ ըէ/ար անբանաստեղծութեան
^ասրոր մը մօտեցնել ա ս տո ւածա շյընհտմա1էձակ11 է

դրրէ մը՝ եւ անոնց մէջեւ զուդայ Հեր փնտռել . Բայց ընթերցողը պահ
Լ կր այ փորձութեան մատնուէ լ՝ որովԼ բացէ խորադրէ
ւՀՈՆ\^չռւնչ^ Ել^՛9

նմանութենէն՝
P՝

գլՈԼ'

ամարները երկու անդամ մէջ.
են՝ առա^ անդամ մը էջ 14֊^,
յ֊, ք^.քորգ տնգտմ մըն ալ էջ 23-/'հ
^ւ՚Հէւ տանք հատուածը* - «•••Երր

պահեւ ոՒԳԻ<Ն պրաուեղէն
աոաւ անոր համար եւ
ՈԼ ^ՒլՄո4 ծեփեց եւ տղան (իդԱք լ
դրաւ ոլ ԳհտՒն ե"
Հոո ււ
մէ? ձգեց: Տզու&
Ï հհււոլն կսւյնեցսւլ որպէսզի տեսնէ

էոլ

p-է

ի՞նչ պիտի պատահի անոր» ( Ելք Բ •

3-4) :

Հակառակ
ա ս տո ւածա շն չա կան
այս
մկջբերումէն ՝ հ,Ելք»է էջերուն մ է ջ չկա J
(Հա կոբէ որդէ Ոսվսէփէ հեռաւոր անցեա
լը՝ ո' Լ “Դ Տակո\բէ տոհմը որ ա ճէր Եղի՛դտո ս է
մէջ դաոնալով րաղմաթէւ
<րողովուրղ մը յ ԶԽ/ նո յնպկս Մ ովսէսէ ձե.
ռամբ Տէր^ր
ներկայութեան Արանին
հաստատումը ել նուիրումը* Բայց 1,1*ղոսի փռիւարէն կա յ Աէնր ել ւիոթանակ
Աովսէսին՝ կայ անանուն ^էկը որ դե.
տիւն անկրելի իւեղղեաթ է ,
ան չունի
դերան սր I'[!'" J լաստ , ա յլ ուռած փո.
րով եւ աչքով բաց , կը լողայ , կ՛ուղէ թօսիլ /'Ր^է անդին,
վերջին այլութիւնը
քանդիչ Տ
Ի՞նչ է ուրեմն պաչտօնը աստուածաչրն.
չական սա մ էքսերումին , քանի որ այնտե
ղին աւանդ մը չէ որ փոթ կ՚առնուի,
Ո՛չ ալ տեղի կ՚ունենայ վերապատում մը,
վերծանելու կամ վերլուծելու համար հո
գեվիճակներ , կաg ո ւթի ւնն եր Հնգամատ,
եանի Երկրորդ Գրքին հետ առընչուող*.
Աակայն որքան ալ արտաքնապէս
վերո.
յիչեալ մտնրամասնութիւնները
բացա,
կայ են հատո րի ոլորտէն , եւ բացայայտ
ընդլայնումի մը չեն ենթարկուիր , այսու,
հանդերձ մէջրերումը ղարդմր չէ, այլ
կը պա ական ի գործի ներքին մթն ttլոր.
տին*. Այլ թ» սրով' մէջրերումը կը ներ.
դծէ ընթացք մը, արտայայտելով միտքը
կամ նպատակը գործին, անով կ'ըսուի'
թէ այո «Ելր»ն ալ կը վերաբերի փրկա.
խօսութեան*. Մէջբերումի մը օրէնքն է,
ինչպէս դիտենք, արձանագրել, ընթեր,
ցողին ներկայացնել արդէն ուրիչ տեղ
արձանագրուած դրութիւն մը ■
Անիկա
յղում մըն է : Այստեղ վեր ար ձան ա դր ո ւ.
թիւնր կր վկայակոչի տապանակի պատ
կերը, այսինքն' Ասաուածա չուն չի հիմ.
նական , կարեւորագոյն, մ ղի չ
տարրե.
րէն մէկը : Պըլտեան յղողով կը վերըս.
տեղծէ այս տարրը, փոթելով անոր պարունակութիւնը: Տապանակի պատկերին
մեկնաբանութիւնը տեղի կ՚ունենայ վերստեղծման իսկ ընթացքին « • •-ԷԸ W"֊
սես տապանակին ուր ըլլան / ոսկորները
հայրերուդ իբրեւ նախճիր որբացեալ /

հասնող քեզի» (էջ

23) ։

Փոփոթութիւնր'
կարելի է
դիւրաւ
նչմարել* Գրողը տապանակը կը վերածի
„՚չ թէ կենսաբեր պարունակի մր, այլ
նախճիրով սպաննուած հայրերու ոսկոր
ներու ընդունարանին : Բայց միւս կողմէ
խորաթափանց քննութիւն մը ի յայտ կր
բերէ Որ տապանակի պատկերին
փոփոքսութիւնը սրբութեան բնոյթը կը պահպանէ :
Հինգերորդ
մանտրայի աւարտին ալ,
կը գտնենք նորէն տապանակի պատկերը ,
բայց այս անդամ անիկա կը կապուի գր
ութեան իսկ,
այսինքն' մանտրային.

«եւ դուն նաւորդ ոլ բնակիչ հորիզոնի /
ոը կը տանիս ձայնը միակ ու բազմաթիւ

բնադր է հէման վբա J կը ս տեղծադործ է ՝
ա յնպէս էնչպէս
օրինակ Հենտէլ !լընէ
երամ չտա կան ստեղծագործութեան սլա բա
դային .
Արդ թորագիր ,

մէջբերում ,

այստեղ

նումէն մէջն է աքսորէ
թեան մըւ

բանաստեղծու

Ս ան տրա ՆԼլցը՝
ս մէ լա
բոլոր
մանսւրաները՝ /չը մե /չնէ որոշ՝ յաւոու/չ
շրջապատէ J-ր, որ անտառն է î Գլխաւոր
թեման փսփսուքէ է՝ էսկական եւ ամբողջա կան խօսքէն ն աէւ ա ս 1չէ զբը • եւ հոն է
որ փսփսուքը կը թ ելա դր է
նոր ծնող ՝
այսէնքև' անյէ շո ղո ւթ են էն ծնող դէտակց ո ւթեան մը դանդաղ աճումը մարմնէ եւ
անտառէ մութէն», Գէ տակց ութեան
այս
յայանուէլն *է որ կրնանք ն կա տե լ ելք մը։
Ա ան աւանդ մանարան է՚^ք /չաւարտէ է
տար րեր ո ւթէւն բո լո ր մէւսներուն հ,ոչ^ով
մը» կարծէք թէ հ»ոչ»բ ^/աէԼ^էբ մար ղկայ1,ն
դէ տ ա կց ո ւթ ե ան ո կէ ղ\ըը î
Ոսկորդ մանարան' մանտրա
եօթն՝
է բրել հէմնասչատկեր ունէ ծովայէն բընանկւսր մը» սակայն էր առաջփն
էսկ
տողերէն կը դնէ հատորէն մէջ ղար դա
ղող նէւթերէն
դ/փսաւորը ՝
մամանա կ/թնդիրը. «բոլոր այս տարիները քարէ /

պարիսպներ / որոնց մէջէն կ’անցնին խե.
չափաււներ---» (££41). Հ ոս մամանակը
մէ/չ կողմէ քարէ տարէները՝ սչարէսպներն է՝ այսէնքն' անխախտելէ եւ անշարմ
ստոր ո դո ւթէւն մը ըսենք՝
մէւս
կողմէ անէ կա տեւողո ւթէ ւնն է բոլոր ապ
րող րաներուն :
Ւոկ ծէ՜ս եւ սււԵւոՈլլք
կտորէն մէջ կը հ ա ս կց ո ւէ ուրէշ հ ա կա դըրութեամբ » ա յսէնքն
էբրեւ
կրկնուող
մա մանա 1փ օւլսւկ linpjiqnliJiQ ^էջ 41) y եւ
անկէ ելլող ուրէշ մամանակ մը՝ «ամէն

հանդիպում կ’աււկաիէ / ժամանակը անց
եալ / ժամանակը եկդւլ' երկրորդ տարածք
Հ ցերեկին միջեւ ու լոյոին , դէպք / սկսող
նոր տեւողութիւն» (էջ 42) : Փերթուա

ՆՈՐՎ-ԱՆ ԵՊԽՍԿ. ԶԱՔՍ-ՐեԱՆ

ծէն մէջ յաճախանքէ մը պէս
մահուան թեման
ապրուած
ո դե կոչումէ
ընդմէջէն։
պարղապէս նմանովւթէ ւններ
կը թելադ
րեն աքսորէ եր ե ւո ւթաբան ո ւթ ե ան հետ
կապուած :

ԳՐԲԻՆ ՈՒՐՈՒԱԳԻԾԸ

^անդ առնելէ առաջ կարդ մը հէմնական կէտերու վրա J y անհ րամեշտ կը նկա
տենք նախ ընդհանուր ուրուադէծը տալ

լք»էն ։
Հատորէ

առաջէն քերթուածը

Գ-րդ

մանարան ՝ կը
Ղ ^՜աՂԸէ պատկերը քա
րայրէ մը՝ ուր ո՛չ մէայն Գաւրէմեցէէն
տողը մեզ կր Jիլեցնէ քարտյրի մը մէջ
հրդեհումով պատահած
կոտորածի մը
դէպրը "լրկէ "՛է
կրցաե i դուրս
ելլել այնտեղ այրուողներէն , այլ կր բնո.
րոչէ նաեւ, ինչպէս ըսինք վերը'
ղր"՜
ղին տեղը քարայրին մէջ, այսինքն' մահ.
ուտն մէջ* «կը գրեմ այլեւս այրին մէջ որ
չըլլամ շնչահեղձ / ես որ մեոայ» (էջ 10) :
Գրութեան տեղը ըստ ամենայնի մահն է,
սակայն հարց է թէ ասիկա ի՞նչ
մահ.
ուտն կը վերաբերի :
Յաջորդ մանտրային' \)*բդ-ին մէջ կը
դրուի բանաստեղծ ես.ին կեցութեան ե.
զանակը*.
Այս մանարան կ' ար տ ա g ոլայ
Պըլտեանի բանաստեղծական աչթարհ ըմ
բռնումը : Հոս կր հասկցուի թէ բանաս
տեղծական կեցութիւնը պէտք է տարբե.
րի աչթարհի սովորական
կերութենէն :
Իանաստեղծը կ՚ապրի օտարութեան մէջ*

«եւ կարօտով անգոյ վայրի որ տեղերը
դարձուց / անապատ, ընդմէջ յիշողու
թեան / եւ անխօսութեան» (էջ 14) : Պըլտ.
եան այն համոզումը ունի որ բանաստեղ
ծութեան ա չթատանքը
աքսորի
ճչմարիտ գիտակցութեան արմատական ^իմքը
կը հաստատէ : Ելքը, եր կր էն դուրս ել.
լելը, աքսորը, աղէտը Պըլտեանի համար
չի ներկայանար իբրեւ պատմական գի
տութեան առարկայ մը բանա պաչս, դաաո.
զութ համր կամ
գիտական փորձառու,
թեամբ լուծելի *. Այստեղ քերթուածով ի.
րագոբծուած աքսորս,բանո ւթիւն մը հիմ-

Ութերորդ մանարան՝

կու ղտյ
պահերու

un լրաց ում մը

դէպէ բտց y Դ^/ե եով մը
անհաւանա
կան ։ Այս քերթուածէն մէջ հանդէպումէ
թեման է որ կը ղարդանայ ՝ քանէ որ այս
տեղ կը յա յտն ո ւէ հ(դուն^ մը որ ո ւրէշն
է՝ ան որ կար մէ շտ » «կայիր յալիտենա.
պէս/սկիզրէն կը նայէիր ինծի» (էջ 55) :
Փերթուածը կրնանք նկ ատել այլութեան ,
ուրիչութեան ձամանակին
բացուածքը,
բայց նաեւ ինչու չէ սիրային ոճով փեր
թուած մը պարղապէս. «կը դիմեմ սկիզ

բիդ / փող ջրային / եւ արգանդ հրեղէն /
լուալու դէմքը Որ տուիր Հ աղթիւրին մէջ
աոտուան» (էջ 65)։ Այ" մանարան կարե
լի է նկատել Ա* Շարք «Մանտրաներ»///.
երկրորդին հակադարձող
դրութիւն մը •
յի չերնենք որ Բ • մանարան սեռային զօրա.
ւոր չեչտ մր ունի : Բրոչ քննադատներ
մամանակին
՚ր"յն նկատեցին
որպէս
«պո ռն կա զր ա կան», Է^Եր •
Իններորդ մանարան, ամէնէն դմուար
ամփոփելի քերթուածն է հատորին մէջ,
եւ ունի բոլորովին իւրայաաուկ զարգա
ցումի ընթացք մը - «սեւեոել / շարունա

կել ինչպէս միշտ / մանարան' / գաղթող
թււչուն որ կը թասի մաղասներուն' խո.
տորած/իր նամբէն/ինկած հոս» (էջ 69) ։
Եարծէք թէ այս թռչունի ոստոստումնե
րուն
է որ կը հետեւի ղրողր եւ դրու.
թիւնր ան դա դար կը չեղի , կր զառածի ,
4շյ թեքի իր ճամ րէն :
Կր գաղթէ*.
Հա
կառակ իր չա տ աղատ այս կառուցո ւածքին , անիկա մամտնակի թեման է որ
կրկին քսնդրոյ առարկայ կը
դարձնէ ,
այս անդամ արուեստի կալուածին մէջ,
մերթ յիչ"ղոլթ1։1-նը հակադրելով երեւա.
կա լութեան , մերթ յիչողութիւնը համադ,
րելով երեւակայութեան*.
Տասներորդ մանարան, ինչպէս Միջա
յին , Վանք Գիւղ մւս կադր ութէմեը կը ^չէ »
4/? վեր տ բեր է արցախետն տ պր ո ւմն եր ո ւն :
Փերթուածը հոս նա խորդէն
հակառակն
է էր կա ռո ւց ո ւածքո վ ՝ քան է որ ունէ մէ.
ուղէ ըեթացք մը» կտրտէք ճամբորդ մըն
է ոբ կ/1 ^տսնէ օդակայան մը՝ եւ էր այս
ճամբոր ղո ւթ էւն ը դանղաղօրէն կը դաոնա յ

(Շար-ր Գ- էջ)
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pour une figuration apatride

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Une subjectivité si peu narrative..
J’ai connu Denis Donikian quand j'avais dix-sept ans.

(esquisse de manifeste qui n'en est pas un)

J .

•

Il était Vh„

7

vacillant et debout, le marcheur, celui qui ouvre son chemin lui-même Cej
qui cherche la clairière dans les broussailles, celui qui ouvre un monde /
paroles, le seul monde de lumière, le seul éblouissement. Il ne s’en

par Denis DONIKIAN

sans doute pas, mais il lisait à l'époque

souvient

Animus et Anima de Paul Claudel

Il n’avait pas encore publié. A ce jour, quatre ouvrages ont paru avec sa signa
ture : Le Lieu commun en 1967 (Vienne), Ethnos en 1975 (Saïgon), Les ch

(Extrait)

vaux Paradjanov en 1980 (Lyon) et enfin Voyages égarés en 1987 (Paris Լյէ
1.
Au commencement il y a l’ambiguïté.
Etre d’un pays sans y être vraiment né,
être né dans un pays sans en être vrai
ment. Une part de mon existence pré
sente se situe ailleurs, sorte d’existence
qui aurait précédé celle que je vis actuel
lement. Ainsi, le quotidien me՛ rappelle
constamment que là où je suis je ne suis
pas en (ma) réalité. Mais cet ailleurs qui
serait censé combler le défaut, nous le
savons maintenant, ne saurait être un gage
d’harmonie retrouvée, de totalité vivante.
Etre apatride
c’est connaître une expé
rience du mal, de l’instabilité souffrante
et du manque permanent. En somme, ici
ou llà, j’habiterai
toujours par défaut.
J’habite, je vis, je suis dans le défaut.
C’est-à-dire dehors, ce dehors-là qui est
le deuil immédiat de ma conscience. En
dehors de ma famille, en dehors de mon
travail, à côté de mon regard, de mon
corps. Ma vie est une immédiate création
d’étrangeté.

2.
Toutefois, j’ai cru m’accomoder de ce
dehors-là, de cette extraterritorialité men
tale. De sorte que, à la longue, mon expa
triation, m’a appris à me remplir de ce
qu’on me donnait. Je suis né dans la mai
son et dans ila rue (dans le monde clos du
passé, du ressassement et dans celui,
ouvert comme l’avenir, d’une perpétuelle
circulation des choses, des hommes, des
idées) : deux lieux de vie de deux langues
différentes,
c’est-à-dire
deux manières
d’appropriation du monde, qui obligent
aux va-et-vient incessants et dont je n’ai
jamais fait correctement la somme. Mon
identité, quoi que je fasse et où que je
vive, c’est de ne pas ressembler au lieu
que j’habite actuellement, de ne jamais
me sentir «rassemblé». Ni d’un côté, ni
de ll’autre; trop loin de l’un quand je
suis dans l’autre, trop loin de l’autre
quand je suis dans l’un.
Je suis dans
l’entre-deux. Un homme de frontière ex
clusivement. L’ambiguïté... Encore elle.
*
Mais la langue! Quoi, la langue!
Cette langue que j'ai voulue, prise en
chasse,
hydre à plusieurs têtes, patoisée,
impure, en mal d'elle-même,
déroutante, larmoyante,
c'est elle, à la longue qui na’ pas voulu
de moi, qui m'a chassé.
Langue, jadis, qui résonnait dans
le corps de ma mère
et dans mon corps à moi couché sur
ses cuisses...
Ma mère, veillant avec ses frères
ses sœurs en deuil de leur origine,
langue
Qui se rassasiait de récits communs,
qui rassasiait le paradis
et la catastrophe.
*
3.
Pour nous, «la mort est avant la vie»
(Allan Ginsberg).
Une histoire
aber
rante, sanglante, criante précède immédiatement notre histoire personnelle. Elle
nous a faits. Echo tragique qui n’en finit
pas d’étendre sa noirceur au sein même
de notre conscience. Père rescapé, fils
expulsé. Nous sommes nés d’une immense
panique et expulsés en permanence. Nous
sommes nés dans le deuil. Expulsés du
Lieu. Sans retour possible. Eden! Démo
niaque Eden! Et ce que nous cherchons
encore, c’est à naître dans l’humanité.
Car nous avons raté notre naissance. Nous
cherchons à nous reconnaître dans l’hu
manité, à être reconnus en humanité.
Tant que sera nié le Crime qui a déréglé
notre naissance, nous ne devrions avoir
aucun apaisement,
aucune vie. Pas de
naissance sans reconnaissance. Cependant,
et la question reste celle-ci : si on nous a
raté notre naissance, sommes-nous tenus
pour autant d’enfermer tout ce qui nous
reste de vie dans oette infirmité?

*

rairie Le Pont de l’Epée). Il a également traduit en français Que la lum^

Cette langue — Quoi? Mère.
Matière maternelle. Mère pleine de
paroles fraternelles
et d'autres mots. De mots ennemis
pleine
qui parlait
pleine de mots hier assassins hier
embusqués dans les paysages de signes
dans les plis mêmes de la parole

soit de Parouïr Sévak, publié aux Editions Parenthèses en 1988.
C’est un écrivain rare, silencieux depuis des années, un poète dont l’écri.
ture penche vers le fragment et l’aphorisme, qui avance dans le dénuement՛
l’un de ceux dont chaque ligne semble écrite au matin du combat avec l’anoe
semble arrachée à l’orage qui baptise. Je l'aime pour cette rareté et ce dénué
ment, pour cette perpétuelle recherche de soi dans l’écriture. Je le lis pour
comprendre, pour surgir avec lui hors de la tempête, comme je lisais autrefois
les poètes, dans un état d’urgence, pour que la forme naisse en moi de Vin

originelle, si bien cachés
qu'ils ne tachaient même pas si bien

forme.

dissimulés
dans le tissu même
qu'ils vivaient dans chaque bouche

Denis Donikian l’a écrit : «Ne t’effraie pas d’une inaptitude temporaire, d’une

avant qu'elle ne crie
vivaient les uns avec les autres
en bonne intelligence
dans chaque bouche avant quelle

p. 68). Est-ce à dire que la poésie s’écrit pour vaincre l'inaptitude, pour abou

La recherche de soi ne supporte aucune narration de sol ou des autres
subjectivité si peu narrative, comme si la réelle vécuité devenait l’impensable
Tout mot que presse l'informulé engendre encore du vivant» (Voyages égarés
tir à une subjectivité enfin narrative, que l’on puisse par conséquent raconter?
Je lui pose la question, sûr qu’il ne me répondra pas.
Donikian écrit en français. Pour lui,comme pour le regretté Bruno Sakayan,

ne crie

il semble que cet acte même,

*

voulu,

renouvelé, assumé,

porte en lui une

contradiction qu’il faut sans cesse exposer, peut-être dépasser. Ses fragments
4.
Ainsi nous crions, toujours et encore.
Le Crime nous a condamnés au cri. Et
notre art ne devrait être que cri, ce cri
à nous transmis par une stupéfiante his
toire. Les martyrs ne crient pas. D’ail
leurs, ont-ils jamais crié? Trop stupéfaits
les martyrs. Ils ont été lia langue qu’on
trouble, la bouche qu’on viole, le corps
qu’on disperse. Ils nous ont légué le cri.
A nous. Et nous sommes leurs cris...
*
Langue
Langue de ceux
qui De ceux qui ont crié
Langue a crié jusqu’à plus voix
De cri blessée
Langue bégayée du silence
Qui a vu le crime qui hennit
qui a vu la haine crier
Langue impossible à vivre
Qui portera toujours ce cri-là
Qui portera toujours ce crime haineux
qui hennit
Elle le portera
Jusqu'à plus voix
Son silence
Dans une autre voix
*
5.
Apatrides, nous vivons dans le déchet.
Nous sommes bien le déchet de l’his
toire. La victime qui ne cesse pas d’être
victime. Cette atroce impossiblité de res
pirer pleinement l’air (d’être)
vivant,
c’est-à-dire d’être ni vainqueur ni vaincu.
Vivant! Mais pour cela, il faut être une
voix.
Une voix qui s’accorde avec les
choses.
Nos mères enceintes de leur
mémoire devaient-elles ne nous donner
que la mémoire? Une coalition d’hostilités
et de fragilités nous a mis au monde. On
nous a raté notre naissance. Faut-il pour
autant que nous rations ce qui nous est
encore disponible, c’est-à-dire notre voca
tion au monde? Hier était la fin. Faut-il
perpétuer la fin? Et que faut-il perpétuer
au juste?
S’il faut être une voix, que
dira-t-elle? Etre apatride, c’est avoir perdu
le chemin, c’est vivre dans la perte du
chemin. Les hommes qui ont présidé à
notre histoire, nous ont donné un senti
ment du monde marqué par l’expulsion.
Le monde — lieu de terreur et d’hosti
lité. «Tout le monde m’en veut».
Mais
cette perte,
ce sentiment d’expulsion,
cette incapacité à retrouver la voie nous
ont été livrés comme une révélation. Il ne
s’agit pas de perpétuer le jeu de mas
sacre, ni de se laisser submerger par sa
propre mémoire, mais de se nourrir à la
table d’un monde somme toute innocent.
Dangereux le ressassement du passé pour
lui-même, comme l’affirment les
uns
(Jean-Luc Nancy). Vaine la communion
dans la mémoire de l’horreur,
comme
d’autres osent le déclarer
(Yehuda Elkana). Les boulimiques
de la mémoire
recréent l’histoire et se perpétuent
les
uns comme bourreaux, les autres comme
victimes.
Tandis que le monde est là,
toujours là, force et innocence. Et com-

d’une poétique «apatride» vont clairement dans le sens d’une telle exposition
narrative. L’écriture (dangereusement) exposée porte ici tout le poids d’une
origine.
Donikian dessine aussi, il expose en tout cas, par le trait arrêtant la folie
de l’origine et fixant le dénuement de l’exil, frère lointain en cela de Peter
Najarian. Dans le dessin, c'est le «durcissement de l’air» qui est à l’œuvre, le
contradiction exposée et vaincue,

le soi regagné comme soi apatride, l’impos

sible pourtant.

Marc NICHANIAN
Հ.
ment ne pas l’écouter? La poésie a horreur
du massacre et, indirectement, elle a pour
devoir de l’arrêter, non de souffler sur
les braises pour ranimer les insultes et les
menaces. Dans ce cas, comment ne pas
apprendre à pacifier en soi la mémoire
collective (qui est mémoire de la mé
moire)? La pacifier sans l’éteindre. Dans
le fond, je suis un homme, rien qu’on
homme qui écoute la montagne l’appri
voiser. Elle est un chemin. Il n’y a pas
de confusion possible. Le sol et le ciel ne
se marient pas. Le ciel dans la continuité
du sol.

les choses. D’ailleurs, l’histoire a mis
seuls hommes qui n’ont d’yeux que [
elle au ban de son air(e) totémique,
sont en-dehors. Une frontière les sé]
aussi puissante qu’une peine capitale. ՛
verser la frontière pour gravir la n
tagne c’est trouver la mort à coup
C’est entrer dans un au-delà. Mais à t
bon gravir la montagne? Les partisan!
la possession ont des vues sur le som
(comme ces femmes stériles qui cro
qu’elles finiront par enfanter en se f
tant le ventre sur telle pierre en érecl
réputée pour ses vertus magiques, eux
en tête une utopie par quoi l’histoire j
venue à son terme, après maintes et i
elles contractions du temps, mettrait

Né dans une langue
Langue de rêve et langue de catastrophe
qu’à présent je bégaie
ma vie

monde un âge d’or); il suffit à d’auli
partisans du détachement, qu’ils viv
branchés sur elle en permanence, cou

Quelle glu me tient au seuil

sur une leçon des choses à
manifeste.

Mère parlait à ses frères
avec des mots du criminel
mots pays-sang
Je ne sais plus comment m’entendre

8.
L’histoire ne regrette pas ses moi
Ainsi va le mouvement dans l’espace, i
survivants sont un corps dispersé. Vis

et reste inachevé
dans une langue étrangère comme

qui se brise comme une vitre. Eclats
vie qui s’éloignent de l’œil où a eu ü

un ciel
*
6.
Ainsi toute figuration apatride oscillera

leurs y՛

le Big Bang, lieu d’une déflagration
d’une naissance. Les
hommes qui(
connu ÇA sont à jamais orphelins d’un>
et dans l’esprit de leurs enfants se rép
cute l’écho d’une origine schizophrc

entre une référence à l’histoire et une ré
férence à l’absolu, entre l’attachement
et le détachement. Parce que la mémoire
est indécrottable et que la montagne est
une hypothèse métaphysique. Mais l’exil
—le poétique exil— nous préserve d’une

9.
Mais comment avancer dans la vie si i®
pèsent les entraves, si le temps me fn'
mente? Comment avancer dans la créatio

contamination par la première et d’une
fascination par la seconde, à seule fin de

si entrave et fragmentation se conjugué
pour me rendre la vie impossible? Je

conserver entière notre humanité. Toute
figuration apatride exprime dette nais

entravé, je suis fragmenté; l’entrave
le fragment me constituent, nourrissent
création. Comme le poids en permanent
d’une condamnation qui me précède. a

sance
au monde par défaut,
par la
conscience du défaut. Elle représente une
esthétique du défaut.
7.
Il y a en nous comme un pays. Rêve de
terre et cauchemar de sang. Un pays de
montagne. Vivant celui qui s’est offert
en toutes saisons le spectacle
de cette
montagne! Elle condense le ciel et le
sol. Elle rassemble les lignes, les hori
zontales et les verticales, elle les conju
gue. Elle est tout, révèle le TOUT. Au
vrai, à certaines heures du temps, elle
fait partie du ciel, et tellement qu’elle
n’habite plus la terre. Enclose dans les
frontières de tel pays,
dans le regard
convoiteux de tel peuple,

que.

partiens à une humanité marqué par
pulsion. De fait, plus qu’ambiguïte^
suis condamné au conflit, écartelé en^
les injonctions de l’histoire dont je ֊
le fils et les appels de la vie or
entre le culte du temps commuuaU
et la présence du vivant. Dès lors,
synthèse, si synthèse il y a, se
dans le besoin de transformer le ®
.

■

•

.

J'ailleurs

en expression créatrice, tnt u “
forme d’une œuvre n’est-elle P®8 tfOr
pression des conflits dans lesquel։ ®
est immergé?) Pas d’autre issue a
native imposée
par l’histoire
échappée esthétique.

elle transcende
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ԱՐՈՒԵՍՏ*
Աստուածը ել անոր մեզի տոլուի իմաս
տը î
Զքացման այս փորձառութիւնը, մա.
մ անա կիւն նոյնիսկ առօրեայ մամանակին
ըէւդմէջէն է որ տ ե ղի կ՚ունենայ այս հա
տորին մէջ -. Ալ ասոր համար է որ առօր,
եան, քաղաքը, մա ման ա կ ա կ ից պատմա
կան մանր մունր դէպքեր ը կը նչուի ա յնոլկս ինչպէս անոնք կը նշուին լրասփիւրւներէն ու թերթերէն. «թող գրուին օր

ouwin> I4։i“i;i«
Փ1'||(1ՒՍ0Ո1թ|!17ս
(Շար. Ա. էջէն)
^«.ճանապարհռրգռւթէ՚-՚ե ^ԸՀ «դէպի հոն

ու)1կէ կու. գամ, կը սկսիմ / քա՛յլը ներմարդացնոզ, ամէնէն դժուար/ոսսաւ՚մը»
վք 88) : Ոպ՚եւքն այս դր"լթՒլնԸ "ե՛՛րէն
Հրլոքէ խնդխրն է որ

կր յտրուցտնէ,

ռվհետեւ այս ճամբորդը որքան ալ որ
յխնայ հ-լթ, չ/' յ-ՒղՒր ■ «!եԿայ

մ°վկ ! անշօշափելիին՝ այրող ամէն մօտի.
գլորիլն» (££ 102) = Որքան ալ մօտենայ
ձչօշափելփխե,
չ/' կրնար չնկատել որ
'սն,յուղած կ այդ երկիրը , ինչ որ կը

Ա«վ Ս1՚չայՒ^
1լբ կիսէ

ձայնը անոր ականիին

իմԲՕԲԳի մւսՐԳ (է?

102) =

վան ՛որս՛ տասնըմէկը կը [սօսի մանտ.
րյ/, մասին. «ըսել ի՛նչ ծագում / եւ ուր

կէ եւ ինչո՞ւ / եկաւ ընդունեցի / մանա
րան» (է£ 107) = Կարծէք թկ էլուզէ դե.
ւլարուեստական այս սկզբունքին ծս՚զում՛էաբանութիւնը ընել :
Ի՞նչպկս պէտք է
Հասկնայ թկ գրքի վերջին
կտորը շրջա.
յաթ մը կ՚ընէ ինքն իր լիրայ-.
՛Ծայրա
նի արեւելքէն մա յրադո յն
արեւմ ուտ.
լի մէջ եկող այս մանարան , մեր կտր
իչով, դրութեան աքսորն է որ կ'արա.
րէ եւ ըստ երեւոյթին կը փորձէ աքսո.
«j, այս վիճա կին համար
դտնել բանս՛,
տեղմը, թօսելու աշխարհ մը. «UlgUlULUl-

ւլրելով մարմինը յիշողութիւնը խօսքը ազէտէն ի ել աղէտը խօսքէն / խօսքը խօս
քէն» (էջ 111) :
Այս կարդ մը հիմնական կկտերու անդ.
"դարձումով չենք կրնար ԸԱել թէ ամ
փոփեցինք հատորին րո վանդա կո ւթիւնը ,
ղլ պարզապէս փորձեր ինք անոր ընդդլչրկսե նիւթել՛էն ոմանք ի յայտ բերել
ներկայացնել ընթերցողին*

եւ

WWW ԵԻ ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆ

էսինք թէ հ ատորը ւիր կա իյ օ ս ա կան մ ակարդա կ մը ունի , ինչպկս որ Մ ո վ ս կ ս ին
եւ տապանա կին եղած երկու. ակնարկութիւնն երը կը թելադրեն հ Ոայց որսլկսղի
չկարծուի թկ ատիկա մեր կողմկ յերիւրուոաոծ դրոյթ մըն է՝ կարդանք ինչ ոք
ղրուոած կ մանտրա 9-ին մկջ . «ք Ունէդ կը
քալես վ ցերեկի սեղանին / կ՛ուզես փրկել

վրստին այց որ կը քալէ քունէդ ու լոյ
ծէն / յսսրսւկ անաեսանելի շեղը մը սուր
փ^ցին մէջ թ-իթեոնիկի, / քեզ պարսս
ծածկող իը քաղցրութեամբ, / կ՛ուզես
փրկել այս լււոլթ-իւնը աղմկող քաղաքին /
“մոլը րոպէն, / միշտ փրկախօսոլթիւնդ
անհերքելի. / հարկ է փրկես ինչ որ կը
քանդես ամէն նիստի երր j խօսքդ կը
խյկսւյի արուեստին մէջ քանդումի»
82) : Գիտել տան ք
որ
հատուածը
Ւիրոյ առարկայ կր դարձնէ
գրելու
“1ատը որ քունէն դէպի արթնացում գա՜
յ՞շ րնթ ա gհ մը ունի • Ըսել կ՛ուզէ թե.

թէ դրելը ղարթն ում մըն է : Աա.
t։A ինչ որ աւելի կական եւ բացայայտ
Լ այն ալ փր կո ւթե ան ^ա[՚^[՚^ ներկայու^նն կ ներքին մենախօսութեան մը
Ղ՝ Ուրեմն գրեէը շատ որոշ ու յստակ
11Ա{Ո,Լ յարաբերութիւն մը ունի փրկա‘i քսումին հետ, ել փրկագործ՜ ո ւմն ալ

Ոթնումին յ
^եյ^Լադործո ւթիլնը եթկ գրքին մկջ իսկ
արձւոն—
- - - ադրոլած մակարռաե մրն կ ել դր
քելուն մկւ,
ւ
ր
ւ
Ղ
գրելու սղող ազդա1Լ) “Jiifuj կրնանք մտածել Ելից Գրքին
յդո*-մ մը , շա տ մա սն ա ւոր ու
1 է"լկ- Խանձարուրը մանուկ Մովս էսը
Լ ս՛անի ել յառաջնորդէ իր ապագայ

1աքէզին ել կոչումին : Աւելին՝

անի.

նշանը դալիք յայտնու֊
վրա "ք ^րեն էւհտի ըլւա յ Բորեր. լերան
[. J
Ը^ջական սիրով մը պարուր ուած
է

T այս թ՚՚թս։!1մը կը յանդի b ‘թ1?՜
,Ա1Ոլծոյ տեսութեան եւ Տ ա սնա.
J f[՛նա տախ տա կի ստացման։ Տա~
ես,.

քխ

ամղ Օրէնքին սրրաց.
՝ "1սւե ՛որ անն է . Աս տ ո լամ ա չն չա "լնՒն
ւ "՛մր կար դաւոր ո լած
իմւսստ : Յա յտնո ւթիւնր

նաըե՜
կը

կազմէ Ա ովսէսին ընդմէջէն
դէպի
իր
մողովուրդի հոգեւոր կեանքի մէջ երել,
ցող Աստուծոյ ներկայութիւն եւ իմաստ :
Ասիկ ա Աստուծոյ լիութեան ել բացար՜
ձա կ ներկայութեան փաստն կ :
Գրիգոր Պըլտեանի

<Ո}լք»ին

Մ ովսէսի

դր ո ւսՀդը կը վարկ հակամոտկլի դեր մը :
Որովհետեւ հատորին մկջ դրուող փոր.
ձառո ւթիւնը դէմ յանդիման չի դար դէպ
քի մը կամ դէպքերու որոնք
յայտնութեան մը յոյսը բերէին եւ օրէնք մը հաս
տատէին •
Արդաբել ես-ը կամ մենա խօսողը , ին չպէս տեսանք , կ՚ապրի մահուան մէջ այ.
“ինքն ճիչդ այն վտանգին մէջ որուն են.
թակայ էր գուցէ Մովսէս
եթէ չյանձ՜
նուէր ջո լրին։
Ոայց այդ մահը հատո.
րին մէջ հոն է
ուրկէ գրելը կը սկսի*
կարծէք թէ ջոլրին յ ան ձնո ւած ՝ ւլետին
մէջ աչքով րաց խհղդեալը յանձն ուած է
դրութեան , որպէ սղի
իր կարգին թու.
սափի մահուան վտանդկն , քանի որ գրե
լը
ինչպկս ըսինք
է՛ առընչուէր փրկու
թեան :
Փրկ ութիւնը, մահը եւ գրելը փաստօրէն կը գտնուին շատ սերտ յարաբերութե ան մէջ-.

Ինչ որ կրնայ ըլլալ դէ՚՚ւ-բ՝

եւ
որ էը^յայ յլէրևՈԼՒւ> պէաք 4՜ որ
նչուի դրութեամբ : Այդ մահը որ գրելուն
տ Ւդն է կ ամ քերթուածին տեղը
քարան
ձաւին մէջ, անշուշտ աղէտին կը վերա,
բերի, աղէտն իսկ է պիտի ըսէինք՛. Բայց
նոյն ատեն այդ մահը այն տեղն է ուր
գրողին համար ոչ ոք կայ որ կարենայ
օղնել : Տեսակ մը բացարձակ մինակու
թեան մր մէջ է որ տեղի կ'ոլնենայ ղր.
բութիւնը , եւ գրողը այնտեղ է որ կը
հանդիպի իր ջնջումին, իր մահկանացու,
թեան-. Մ լոհը իբւ՚նւ տեղ, իսկական տեղ
մը չէ անչուչտ ուր կարենայինք մնալ :
ԱՏ՛ որ' ա յսի^յքե մա հո ւան իսկական չըր.
ջանակը մամանակն է. այն' որ այս հա.
տորթն դլիւաւոր թեմաներէն մէկն է ըսինք-. Այդ մամանակը ինչպէս կը դրուի
հատո րին մէջ, նորէն քունէն դուրս մլլող
ուղեւորում մը ունի - «կը բարձրանաս /

կ’ընգ. / կանգնիս սլացքի մը մէջ / ըլլա
լու / ուղեւորումը քոլնին լուսաբացի ջոլ.
բերէն, ըլլալու / թարախում հիմնական /
ււիթմաւորող ու րանող / երեւում եւ անյայտացում,» (էջ 30) :
փա մանա կի իսկական յայտնութիւն մըն
է աս/-4 ա գիտակցութեան ^էի,
այնսլէս
ինչպէս
որ ատիկա կը կարդանք G-րգ
մանարայի
երկայնքին-. Աակայն 1-րդ
մանտրային Հէջ բանաձեւումը մեղի կ ե.
րեւի աւելի յստակ
երբ գրողը իրարու
կ'առընչէ մամտնակի երկու եզրեր : փա.
մա՜հակի թալալը ,
անոր կրկնուող
ըն.
թացքը, մէկ կո ղմէն տարազելով իբրեւ
քլէս ,
եւ միւս կողմէ անոր մէջ յայտն ը.
լող ամէն մէկ հանդիպում նկատելով ա.
լետում : Կարդանք սա տողերը ուր պաոփն վրայ դարձող արեւայթս մամացոյցի
մը չարմումը կը դրուի - «այս շուքը դար
ձող պատին փըա1 / արեւէն / ծէս /
թայց աւետում» (էջ 45) = Բիչ ունդին մա.
մտնակի նոյն ապրումն է եւ զգաց սղու
թիւնս որ կը արուի ամրողջւ՛ ել մասնիկի
հակադրութեամբ, «ուր ամթողջր կը դաոնայ զուգադէպ մասնիկին / միա'կ անգամ / աննման րոլոԲ միակ անգամնե
րին / երթ կը սլանաս աոաւօտի ընթաց
քին մէջ թեթեւ / անծանօթ անպատկեր
անտեղ, խ^ւած՝
էութենէն / Իրըեւտենդ / իբրեւ ծաո / իրըես տենդածաււ»
(էջ 45-46) :
փամանակը օղակ, բռնկող օղակ, ինքն
իր վր^յ կ- Գաձ'
1-նԹւէ- Հ-եոունք
տնի՚աի՚տելի ստորոգութիւն մըն է, այ
սինքն անփախչելի մահուան տեղը- Ա^
նիկա տեսակ մը չքացում է- «նոյն եղա

նակը շրջուող բլուրներով
ձայնային /
գարուններով անկման / քու մէջ / ապաստանեակ չքացման» (էջ
-.Կընչմարենք
որ թօսող մարդը այս չքացման տպաս,
տանեալն է -. Կարծէք թէ այդ Լրացումէն
դուրս չունենար ուրիչ որեւէ ապաւէն,
գաղափար , հաւատք, օրէնք-.
Այլ խոս
քով' կարծէք
թէ չունենար Մ ովսէսի

ուան դէպքերը բոլոր , Հ անկարեւորը կա
րեւորին հետեւող Հ պզտիկ ցաւեր' քուն,
քերուս Հ լարում ջլատիչ , մկաններու ձե
ւազեղծում ի ու բեկման նաբնատիւն մը
վերէն վար ; Հ նորոյթի ցուցափեղկեր փո.
փսխուող ամէն ամիս / անապատային ա.,
լիքներ որ կ՚անցնին երկրէն / ծուխ պա
տերազմ սպանդ, Հ քսան տարի վերջ պի.
տի / տյս հողերը դաոնան ջրամոյն ու
մարզիկը ծփան սովի մէջ, / միայն բա.
նաստեղծներն են իսկական բնապահներԸ, / չե'ն կրնար հերոսները ժ ամանակը
աս1րիլ / լսյլ կը արուին պատմութեան /
պատմութիւնը կը սկսի այսօր Հ քիչ մը
նոր , քիչ մը հին խօսք անպատգամ / պա.
րիսպի նոյն պատին մէջ» (էջ 70) : Ինչպէս
աբդէ*հ ըս ո ւած է , կարեւո րը եւ անկա՜
րեւորը կը դտնուէն *եսյն մա կարդա կին՛
որովհետեւ կը թոլի՛ թէ չկայ օրէնք մը
որ զատորոշէր մէկը միւսէն.
Փաստօ.
րէն մենք կը դտնու ինբ աշխարհ
մը մկջ
որ կը թուի իմա սակ զրկուած ՝ ո՛չ թկ
անհեթեթ այէ իր իմաստներկն ղրկուած։
Այդ իմա Ատը կրնար ըէէա[ յայտնութիւ.
նը , Մուէսկսի յայտնութեան նմանա կ: Ահա կը տեսնուի թէ ինչպէս Ելից Գրքի
դրուագը ոլմեղ Հ ս, կամո տ է լի դեր մը կը
կատարէ գրքին մէջ՛.
Իսկապէս չկա՞յ- յա յ տնո ւթիւն :
Ան.
չուշտ վ՛ակ է վերին, երկնային մակար,
դակը. «այս աստուածը չորութեան / այ

րող դէմքով, աոանց դէմքի որ կը պաո.
կի մեր վրայ թարձըր ու ծանրը / իր եըւսզով, ժամանակէ ոտքը յենած / հակ.
տիդ, գուցէ շուքը ես իր երազին» (էջ 36) :
Այլ խօսքով եթէ հետեւինք այս հատուա
ծի տրամաբանութեան հ
մամանակը կը
կաղմկ շ1յ puiwQlUL]^ յյ*ը որ մարդը կը բան.
տարկկ ինքն իր մկջ՝ առօրեային ՝
իր
պատմութեան ՝
իր չոր ո ւթ եան եր կր ին
մկջ*. Ոլրիշ տեղ ըսուած կ թկ «Ա1լքհ0.Ա1-

փոքթ ւոոսնկը ասսւոՆածն է սւմենամեծ /
Են շոՍինեթը յոգնսւծ bft (եթկինքը սւսւնւե-

լէն» (կջ 69) :
Այո ն ախ ա դա ս ո ւթի ւեը y որ քանի մը
անդամ կը կրկնուի y հակառակ իր առեղծ ո ւած ային նկարաւլրին՝ բացարձակը կը
տեղաւորկ տեսանելիին մկջ՝ ամենամեծը
ամենափոքրին՝ շոճիները յադնած են եր
կինքը տանելկ ՝ կաբծէք թէ մարդիկն ալ
յո գնած ե^յ այլեւս եր կինքը կբ^էէ : Այս“
տեղ մարդկային յոգնութեան ՝ տկտրութեան կամ
անկարողութեան
փաստը
կայ y, ուրկկ անկաս կած կու դայ իմաստին
բացակայութիւնը :
Ա. Շարք մանտր աներ ուն մկջ շրջըլած ձեւով կը գտնենք կարծկք նոյն հար.
ցին սլա տաս խան ող տողեր որոնք կ՚ուղ
ղուին ՀՀդուն^ի մը ել իբրեւ այգ բաւա
կան յատկանշական են. «թող որ զիս տե

ւէ կայծակն իմաստիդ / որպէսզի դաո
նամ ես իմաստասպառ եւ իմաստազերծ /
ես ունիմ / լեզուն կրկին յօրինելի» (տե՛ս
Ա. Ծ արք Ա՚անտրաներ էջ 74): Այս նա.
բեկ եան նմանողութեամբ դրուած տողե
րը ար դեօք 1լ ո ւղղո ւթն ի ս կապկս երկ
րորդի մը՝ թկ ոչ իբրեւ հեռանկար ունի
բացարձակը։ Երկրորդ դէմքի մասի**՝ ս/ի.
տի խօսինք քիչ մը անդին ՝ այստեղ կը
բաւարարուինք նշելով թէ իմաստկն գոր
ծելու y կամ իմաստկն սպառելու, իմաս,
տին բացակայութիւնը նշելո լ փորձը ներ■ կայ կ հատորին մկջ*

ԴՈՒՆ

Ւ^նչ կ այս ՀՀդուն^ը որ քանի մը հա
տոբներ կ ի վեր Գրիգոր Պըլտեանի գրու
թիւներուն մկջ կը յայանուի առանց են.
թարկուելու մասնաւոր յատկանշումի եւ
սահմանափակումի։
Ո&վ կ ան։ Մա րդ
կ 5 Մոտուա^ծ , թէ պարղապկս կը
b շէ
^րկբոբդ դկմբ մը,
nLrbt.
մը։
Այս
«դունին է որ մամանակի ել առօրեայի
ընթացքին մկջ երբեմհ խոստում կ , երբեմն ա ւ ե տո ւմ y երբեմն ալ յայանո՚ թւ՚ւն :
Այսինքն ծէսին մէջ կայ հանդիպում : Նախ
տանք շրջապատը, J-ամանակը իր անկախ
ռւ կրկնուող ընթացքով. «ինչ Որ կայ

է'ր միշտ եւ ինչ որ / պիտի Ըլլայ / է'
մշաապէս , այս օղակը հորիզոնին»(ք£ 41) :

Կիրակի, Յունիս 5, 1994, էջ 3
լոյսՒ / nP բեկուելով արիւնելով կփԱայ
դէմիդ աոդիմող / դէմք ու հանդիպում /
աո1նակաւոոլմ Հ սոլին ցուլին դէմ, կամ
նետ ժամահամբոյր» (էջ 41 և 42) : Աւելի
անդին գրողը, հանդիպումը կապելով մա.
մտնակին դիմա խօսման մէջ էլ'ըսէ. «Ul.

մէն հանդիպում կ՚առկախէ / ժամանակը
անցեալ / ժամանակը եկող՝ երկրորդ տա
րածք / ցերեկին միջել ոլ լոյսին, դէ՛պք
/ սկսող նոր տեւողութիւն / ուրկէ նախ.
կինը կը յառնէ / ջրամբարձ լերան նման
ծովէն» (էչ 42) :
Թերեւս բա ռա խ տ ղ կ
հանդիպումը եւ դկպքը մօտեցնելը, այ.
սուհանդերձ չենք կրնար չըսել որ այս.
տեղ դկմ յանդիման կը գտնուինք հան.
դիպումը Հ^դուն^ին հետ հասկն ա ԷԱ ւ ճի
գին : Յիղ մը որ հանդիպումը կը նկատէ
Ղէս1բ՚- Այս հանդիպումով չէ՞
արդեօք
որ տեղի կ՚ունենայ յայտնութիւնը. Այս
մակարդակէն դիտելով թերեւ,,
կրնանք
հասկնալ 8-րդ մանարայի տողերը, որոնք
հարցը փոխադրելով անցեալին , հանդի,
սլումին մասին կ'ըսեն աւելին.
«կայիր

յալիտենապէս / սկիզբէն կը նայէիր / ին.
ծի / առեղծուած արթուն» (էջ 55) :
Ալնլի ա նգին *nju <^դուն^ը կը դառնա յ
կինը որ իր կ աե^գի*ե
կ^ընդխառնուի ծ ո՜
վուն :
Նինը կու \դայ
կրկին իր դէմ.
քով. « . . .ափերուս մէջ / զուարթութիւնը

ամփոփուող դէմքիդ գովութեան / կինս
ջուրէ մարմնով Հ կինս թրթռացող / շըրթ.
ներով տողի որ կը կշռէ ծովը աոաջին /
եւ կ՚ունկնդրէ լռութիւնը երազին,
որ
երազ չէ Հ այլ բացուածքը թարթիչներուն
մինչեւ յայտնութիւնը կապոյտ» (էջ 60) :
Անհ րամե՞ շտ է արդեօք ընդգծել յայտ
նութիւնը կապոյտ Որ ուղղակի կ'ըսէ , կը
տարազէ հանդիպումին
բնոյթը*
Այդ
յ ա յ տ*1ւ ո ւթի ւնը կրնանք ըս ել որ որոշ նմանո ւթիւններ ունի անտեսանելիին
երե.
լու մին, տեսանելիին մէջ : Արդարեւ ^,րղ.
մանարայի վերջաւորութեան կ՛ըսուի հե.
տեւեալը որ ա յ ս յայտնութեան կամ հան.
դիպումին երկու տարբեր եզրերը կր յ ը ս՜
տակացնէ. «”ո'վ չի լքեր ծմակները ծը.

նընդեան / ինչպէ՞ս կ՚ըլլայ հաւատարիմ
ծագումին”» (էջ 64) : Այս երկ ու տողերը չակերտուած , աեսակ մը դովքը կը
հիւսեն տարադրումին եւ արտաքսումին։
Կարծէք թէ ա յդ ար տաքս ո ւմին շնորհիւ
ինչ որ կ"1ը ծագումին' հ,դուն^ին հաս.
նել ու համար ՝ հ եռանաչն էր ա •‘■կէ: Հ ///?/դիպումը կարելի կ միայն անոր համար
որ հեռացում կայ, եւ թերեւս ասոր համար կ որ հանդիպման պահուն կր յա“
ջ՛՝ lb պահպանել հեռաւորութիւնը : Այս
պէս յ՚՚՚լ՚՚ւ՚՚ւ՛ տողերն իսկ կ'ր ս են . «ահա

ժամանակըդ ւսրտագոյ գիշերէն ու ցհրհկէն / գուն / կա՛ս ու չե՛ս / եղի՛ր միայն
այս տւսրակայութիւնն անսպառելի / Ա ն
հասանելի հասոլնութիւնդ տրուող
ին
ծի» (էջ 64) : Այ ստեղ հպունյվէն անհաստնե լիութիւնը, անդր ա ւելի ո ւթի ւնը , Հ^աարակայութիւն^ը պահպանելու ճրգՀլ բա.
լական յստակ կ : Ե^- Ընթերցողը պէաք կ
նշմարէ , եթէ տակաւին չկ ն չմարած այն
նուրբ Հակասութիւնը որ դրուած կ եր.
կու րայերուն' «դուն կա՛ս ու չես^ * կարձէք ^է կութիմնը ըլլար կայութեան հակա դր ո ւո ղ դո յա վիճակ մը կամ անոր մկկ
անկեալ ձեւը :
(^Դսւ-ն^ին հետ այս հանդիպումը կարե
ւոր է անով Որ յայտնութիւնը կը տեղա,
ւորկ մարդկային մամանակ ի մա կարդա,
կին, իբրեւ այն մամանակկն դուրս ելք
մը՝ երկրորդ տարածք մը։
Ւբրեւ տա
րածք ան շուշտ հանդիպումը չի՛ սլա տ կա.
նիը էութեան մակարդակին՝ թերեւս ղը.
րսղը ըԱևլ կ^ուզէ առօրեային ՝ թկեւ այդ
երկրորդ տարածքը,
իմաստը՝
իմաստ
ունի միայն անով Որ
գոյութիւն ունի
մամանակի առաջին տարածք մը, ծկս մը։
«Գ ո ւն»ը ‘‘կւ^ւբի յայտնութիւն
մըն կ
կրնանք ըսել, որուն շնորհիւ ես-ը կը հաստրամախօսութիւն։ Դու1ւը
դէմք մըն կ րոԼոր այդ քերթուածներուն
մէջ որ կրնանք ըսել անգկմ կ* Անիկա ոչ
ոք կ* Երնանք ղայն նոյնացնել սիրուած
անձին, կրնանք դա յն նոյնացնել կարդա
ցողին կամ
ամկն
պարագայի խօսքի
մը հասցէին * Ւն չ որ կայ կարծկք սկիդ՜
րէն պատկերն կ միւսին, եւ գրքին մէջ
շատ յաճախ
կը հանղիպինք Հ^ուրիշ^ր,
Հ^միւս^ը, հ.այլութիւն^ը կամ հ,տարակա.
քո' թի^^ր բառեր ո ւն եւ ասոնց
նմ աններուն , երբ ՀՀդուն^ի յայտնութեան մկջ,
գրողը կ՚ըսէ պահպանելով
հեռաւորութհ՚^Ը ոԸսէէսգի գ*11/^ չվծրածէ առարկա
յի մը, կուռքի մր, սիրոյ ր ործ իքի մը*

«պիտի չդիտւեմ ճեււաւոթութիւնր սկիզ
բիդ» (կջ 64), մինչ քիչ մը անդին կ^ըսէ* «կբ դիմեմ սկիզբիդ» (էջ 65):
Այս երկու նշումները' սկիզբը
միշտ
կար եւ ոկիղըը որուն կր դիմենք, կր մի.

Եւ այս շրջանակին մ էջ , ահա աւետումը.

«ի՜նչ ծէս / քայքայուող վերակազմուող

Fonds A.R.A.M

Էջ 4, Կիրակի, Յունիս 5, 1994

«ettÆ-ttJB

ՄԻՏ-fi

ԱՐՈՒԵՍՏ*

պի սեղանը բտլող մարդը կ՛ուզէ փրկել
լոյսը, ցերեկը, օրը, - «աւքէն օթ յօրինե
տին տարածելու. ս կիզրին գաղափարը իբ՜
ԸԼլ ումակաև երեւոյթ։ Յևիղլր[Լ առարևւս J ձ ը չէ ) էնչպէս որ դէմք մը առարԳայ Ը էէ • Հանդիպումը ըստ ամենայնի
<ձդուն^ին ընդմէ£էն եւ ասոր շնորհիւ ըս-

լու եմ ընթացքը օրուան / ամէն օր իթ
ընթացքով քերթուածի / օրաքերթոլածը
հաշտեցնող տեսողութիւնդ օրէնքին հետ /
եթէ քերթուածը յօրինէ իր օրէնքը օրէն»

կ/՚դըն է
որ կը յայտնաբեր,է : Սձկ ասկտծ «գունդին
հ անգիսլումը առանձնաշնորհ եալ պահ մըն է մամանա կի ծէսին
■քէչ, անսպասելի , ան հա կա կշռելի ֆ թե
րեւս ինչպէ ս ամէն սէրէ
Երկրորդ առանձնա շնորհ եալ
պահ մը
ևը դտնենք ձՏնրդ մանտր այի
մէջ՝ ^*ԸԸ
ուղեւորը երկիր ո ւղեւոր ո ւթեան րնթ ացրին գանդաղօրէն զրօսաշրջիկի իր դիր՜
1լ անցնի ինքնութեան փն առա ո լրին •

(ծերել,, անհ րամե չտ չէ ընդդծե/
մոր
թուածին
եւ այս տեւական ընթացքին
կապը , որուն նպատակը անչուչտ կըրկնակի է ըստ մամանա կի կրկնակի հան
գամանքներուն • fi երթո լածը մէկ կո ղմէ
պէտք է հասնի «անոր որ կոչեցի դէպք»

Աջ 82) :

Ո*Օ*նՏՕ
Օրեր' տարտամ, միագոյն
էս անհանդերձ : Սփոփանք
Անյոլշութեան տառապանք,
ոթ զուր կ՛իջնի դիագոյն:

այսինքն սլէտք է փրկէ
յայտնութիւնը,
միւս կ ո ղմէ սլէտք է պտր դա պէս դաոնա յ
«օըաքերթուածը» փրկէ
աղմկող :

IUJ“ լռութիւնը

Յալ է : Հեռու' արփագոյ ն :
Եւ մի երկիր' առապար :
Օրեր' տարտամ, միագոյն
ես անհանդերձ : Սփոփանք :

«եկանք հեռու' այսքան. մօտիկ / ներքառս / հանապարհորդՈսթիւն / դէպի
հոն ուրկէ կու, գամ, կը սկսիմ» (ք£ 87) ։
Գք"լը սկսէլ մըն է. խ՚չպէս արդէն Q-րդ
ման տր ա յլ-ն mvըսուի . «զգալը / գալն

է աշխարհ / այս

Ինձմէ հեռու, տարփագոյն
հողմ' հողեղէն կառապան,
ձգէ ինծի , տառապած ,
թոզ որ Ըլլամ ես տժգոյ ն •
Օրեր' տարտամ, միագոյն:

Գիտել տանք որ այս գրելը սեղանին
վրայ տեղի կ՚ունենայ միշտ քաղաքի խորմինէ
այսինքն
քաղաքակրթութեան եւ
առօրեային կռթնած, ել սենեակը կամ
սեղանը կը բացուի «դուրս»ին վրայ ուր
կայ գեղեցկութիւնը.
«գեղեցկութիւնը

filJ.fifi-

fi երթ ուածի

ԳՈՒՐԱԻՆ ԳԵՂԵՑԿՈՒԹԻՒՆԸ

աճումը ամե նա տեգ»

Աջ 30) :

առաջին երկու տողերուն

մէջ ԳԸՈրԼԸ էր դառնայ ղդայնութեան ըն
դունող մը որ կ՚առնէ իր մէջ երկրէն իրեն եկող «նշանները» } լ[ր Jի չք* լո վ պատ
մութենէն ,ընթեր ղ ո ւմն եր էն էջեր [էջ 87)
եւ իրեն երբեմն այնպէս կը թուի որ կը
կորս նցնէ
տեղի եւ մամանա կի յղում
ները*. Հոն կը նշմարենք որ ուղեւորը վե
րադարձող մըն է , որ կը գտնէ իը անցեա
լը 5 կամ անցեալէն' մասեր այստեղ*.
Անցեալ ու ներկ այ կը չփոթուին ե. երկ
րին ‘էք1"1 յ տեղի կ՜1 ունենա յ գէ"1բը կտմ
յա յտնութիւնը.
«րլՈլրներ
կարմիր /

եւ այնքան կանաչ, վերացող մինչեւ հա.
սդւնութիւն մը աշնաց / որոնց ահա կը
մօտենաս / կը մօտիկնան քեզի իրենց ան
հուն հեոապատկերէն / կը լոհն կը փայ
լատակեն Հ կը բաշխին նակտիգ իրենց
թարեւնեթը ասւոուածի / եւ յայտնութիւն
է քեզի ի թառի սովի որ կոլ գայ դէ.
մէն' / այս սեմը երկրին որ սեմն է աշխարհիդ, / եւ ահա մենք օ դուք Հ որ
էինք բաժնուած, միաւորուած՜ հիմա /
այրող նոնենիի այս անաղարտ կրակով Հ
ւիողփողուող մեր շուրջ ինչպէս անելա.
Սելի պատնէշ» (Հ£ 98) : Կը նչմարուի ան'շուշտ Ոը հոս ալ երկրին յայտնութիւնը^
աշխարհին յայտնութիւնն է՝ ըսուած է
արդէն, «feu յայտնութիւն է քեզի / թա.
Ոի սովի որ կոլ գայ դէմէն» {էջ 98) ։
Ինչպէս կը տեսնէք միացում մը տեղի
կ՚ունենայ , սակայն այս
միացումը
չի
տանիր նոյնացումին, քանի որ ուղեւորը
հո՛ն, տյղ եր կրին մէջ, այդ այրող մօ
տիկութ՜եան ն էջ կը դտնէ տարբեր ո ւթի ւ«ւ
նը է՚Ը դԸԱեցի ըլլալուն.
«քոլ երկիրդ /

այո խմ երկիրս թ՜երեւս ոչ թերեւս այո' Հ
թերեւս երթեք չունենաս, եկայ / որպէս.
ղի լսեմ ձայնին մէջէն ծիծաղկուն միակ
ձայնը անշեղ Հ ոթ կը կրկնէ ականջիս /
իմրըրթի մարդ / ես, այո, եւ դուն, Հ
եկայ մօտիկ քեղի որպէսզի շօշափեմ քեզ /
ոս քեզ կորսնցնեմ Հ հեռանամ, սւզատագրեմ հողը գուցէ ինքն իր / մտերմոլթե.
նէն ու երկիրը առասպելէն, / եկայ հե.
ոոլ այսքան որպէսզի կորսնցնեմ ամէն
տեղ, / երկիրը դառնայ հեռաւորութիւն
պահպանել)։» {Էջ 102 եւ 103) : Այս չտա
կարճ բառերով թերեւս մեղի կը թելագրոլ-ի անկարելիութիւնը միանալու յայտնութեան .
Գալուստը ՝ Արցախ դալուստը ՝ ինչպէս
որ ըսո ւած է ՝ կը դառնայ ա ռիթը նոր
կորուստի մը՝ փա ստելով կարծէր վերըստին ճշմար տո լթի ւնը այն միւս
խօսքին
որ դըուած է ւ՚րդ մանտրայի
մէջ մամանակի տարազումի երկայնքին .
«կո.
րոսստէ կորուստ ու կայքէ կայք» {էջ 42) ։
փ ա ման ա կի ըն թաg քը կոր ո ւս տ է կոր ո ւս տ ,
տեղէ տեղ , գաղթ մը կը թոլի .
տեսակ
մը տեւական արտաքսում ,
գործածելու
համար գրողին սիրելի բառերէն մէկը,
ինչ որ կարելի կը դարձնէ գալուն եւ շըդալուն՝ յայտնութեան եւ անոր կորուս
տին ներքին երկխօս ո ւթի ւնը :
Արդ' սւէտ^ է ըսել որ դէպքին կամ
հանդիպումին ՝ վերջապէս յայտնութեան
իոկ խուսափուկ , ան գրաւէլի եզրը ՝ անոր
անհ ակա կշռէլի ո ւթի ւնը մարդս կը պահ
պանէ սովի մէջ։
Կրկն ութեան աշիսարհը, այսինքն առօրեան , կ՚իշխէ ել ասոր համար է որ գրո
ղը կ'ո լզէ փրկել ինչ որ կը յայանուի :
Արդէն վերը թելադրեցինք որ քունէն գէImprimé sur (es

Ա- ԱՆԴՐԱՆԻԿԵԱՆ

դոլրսն է, / ո'չ միակը այլ երկուքը,
կրկնագիր օդ / անօթեւան գիշեր / որ կը
թուեմ Հ որուն դէմքս կ՚ըսէ "երթեք” կ՚ը.
սէ "այո" ; կը գրեմ / անստուգութիւնը
գրելուն, որպէսզի ձեռքս չկռնծի սարսա.
փէն վ հսկայական ստուերին մէջ անկո
չելի այրին» (շէվ 82) : Պէտք է նչմարել
որ գրելը տեղի' կ՚ունենայ այդ անկոչ ելի
այրին մէջ որ ըստ 4րրդ
ման տրային,
մահուան տեղն է։ fiujjg միւս կողմէ Այ
տի կա կը թուի նուաճումը դուրսի : Այդ
դուրսը որուն իրորհրդան ի չն է , ըստ fi(’[՛դո ր Պըլտեանի
ման տր ա յին ,
գաղթող
թռչունին, «...գաղթող թռչուն ինքն իր

մէջէն արտաքսուած / որ կը սլանայ
տունկն ի րաց, ամենափոքր տունկը, գի
տես , Հ անհեթեթ եւ հիմա / տարատնկոզ
քոլ մէջ իր խոկումը միակ, / ամենափոքր
թառը՝ ամենախոր / աոասպելաթան, ա.
ռասպելազերծ / որ կը սիրէ մոխիրներուն
խիտ
խուժումը յաղթական կանաչին
մէջ Հ եւ անբուժելի հմայքովը վայրին /
միշտ աւելի ու աւելի հեռամօտիկ քեղի /
ու սառնասեսեռ, / ինչպէս արեւ / ոթ
շուքերը շոճիներուն կը շօշափեն ու կ՛առ,
կայեն օդին մէջ / իթրեւ միգամածային
թերաստուեր մեր նակտին / շեղող անդա
դար / մեր առօրեայ քայլոլածքին ու
մատներու արանքէն, խոտորող / կշռա.
սորող' գաղթը թռչունին կլիմաներէն»
Աջ 83) :
fi" ւրսին նա յող քերթ ո լածը ,
դէպի
գեղեցկութիւնը դիմող մարդը, անկաս
կած օրէնքներ չէ որ կը հ աստատէ } կե
ցութեան լողուն դև եր ՝ կեանքի
կանոն
ներ ց
պատդամներ ՝
գաղափարապաշտ
մտքեր } աղաղային գաղափարախօսութիւն ՝
չըսեր մեզի : Գիտենք շատեր ու սպասումը
բանաստեղծութենէն ընդհանրապէս յ
եւ
Պըլաեանէն
մա սնա ւոր ա պէ ս *
Օրինակ'
I՛
ևՍ^այ Ր!!աէ առարկան հաւաքական
յիշողութեան կորուստին ՝
^թէ ոչ մեր
պատմութիւնը , ըսել Հուզենք
աղէտը։
Մարդիկ կ' ա կն կալեն որ բանաստեղծու
թիւնը այդ կորուստը դարմանէ : Գիտենք
րխ դհ անրապէս ինչ կ՚ընեն մեր բանա ստեղծները երբ կ'ուզեն սլա տմո ւթիւնը յի.
չեցնել իրենը ընթերցողներուն : Այս հե
ղինակին նպատակը պատմական դէպքեր
պա տմել չէ , ո՛ չ ալ անոնցմ է հանել առհա՜
ւական իմաստներ, այսինքն Աովսիսեան
պա տ ո լիր անն եր , քանի որ բանա ս տե ղծը
այստեղ ճչմար տո ւթի ւնը
չունի,
ըլէ'"լով հաչտուած , կամ իւղուած իմաստէն :
Ասիկա չի նչանակեր որ մահուան մէջ գըր՚՚դը կը մսսնայ մահը ուր կը գրէ։ Գբրւած է. «թնւսկեցայ հորիզոնին վրայ' կըտ.

րուած / ես ինձմէ Հ մոռցայ խօսքը եւ
մոռցայ / մոռացումն անգամ - / ես ծնած
եմ անոնցմէ /որոնք այնքան մա՛հը սիրե.
ցին ի որ զիս տոլին աշխարհին.» {էջ 60) ։
Ինչպէս նչմարելի է մամանակի հորի
զոնի՛ն վրս1յ բնակողը կը կրէ իր մէջ հա
տումը ինքն իրմէ, այսինքն ամբողջ, ինք
նաբաւ, միատարր գոյութիւն մր չէ ինք,
ա յլ մա սն ա տ ո ւած , բաման-բաման եղած
էակ մը։ Ափիւռքի դոյավիճա ՞կը։
Տես
նել հեղինակին «.Վայրեր»ը : Այդ կեցու
թիւնը, հորիզոնի վրայ բնակելու իրո
ղութիւնը, ճիչդ է, կ՝’ենթադրէ
մոռա
ցում : Աակայն նոյն ատեն մէջբերուած
տողէն իսկ կը նչմարուի, կա՛յ յիչոզոլթիւնը . «յիչողութիւնը երբեմն' որպէս.
ղի ե՛ս ճանչնամ զիս» {էջ 72) : fi այց միւս
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կողմէ կտ յ նաեւ երեւակայութիւնը՝

շոդււՆք-խ_(ւ եթթեմն' /
tppbzf / uiluiiftcf երհՆԱւկսւյռւթ-1յԱւ(լ ոթ կը յօրինէ /
£սւնգա/կ կաււոՆցմսւն ոն կշւսւյթ- ենթ-ա.
/ ւոքնսնհկ / սւևաոնՆլիէն անդին ?
շօշսոիեկ երրեմն անշօշափելին, դէմքին
մէջ որ կայ ? / աոանց աո.եղծուածը եղծե
լու /այլ սաեղծել» (էջ 72) :
Յիշսղա֊թիէ֊ն ել երեւակայութիւն ՝ ան
կասկած մամանա կը բոնեչու պահ պանելու եղանակներ են։ Աակայն
jl^nrLnL“
թեան վերա դրուած է աւելի մեծ
հան
գամանք մը, քանի որ անիկա պէտք է ըսէ ս ՂԲեԼ * «.Գոմեշին կամ արցախեան
^րկրի դիմախօս ութեան մէջ այն
հան
դիպումը որ տեղի կ՚ունենայ
սկիզբի
հանդիպում մըն է • Գիմախօս ո ւթիւն' ուր
^ԼԸ ևա1րԳա^յէ^ նոյն ատեն
տին ;

հետքեր ը աղէ

^*Zz//7/,Z7 Պըլտեան այդ աղէտը չողբար։
Զայն քաղաքական լոզունգի ալ չէ վե
րածած ։ Կորսուած հողերուն կարօտախտով չտպրիր
առնուաղն տ յդպէս
կը
թուի։ փրած է տեղ մը. ինչ որ կոտրե.
ցաւ, կոտրե ցաւ անդարձ: Բայց ստո յդ
կրն անք ն կա ս/եչ որ աղէտը, այսինքն մահուա՚Լ այդ այրը, իր մեծ ստուերը կը
նետէ ման տր տն եր ո լ չարքին վբայ։

բամանումին, որ
ցատրել աղէտով :

կարելի

է

գուցէ լ

Ասիկ ա ճՒեդ էը նաել նախորդ
համար ալ։ Հատոր ը այնտեղ կը կ^ա
կէ րաղմախօսութեան
եղանակը, ս
ս^քն ա յնտեզ կը խօսի ո՛ չ թէ մէկ հո^
Աէյլ և-Ը խօսին շատեր } անանուն դէ^^է
մէջբեր ումի նմանող } սակայն չակերւ
մ էջ չառնուած խօսյփր } կը հանդիպէ
բազմաթիւ պատմական դրական ակնս
կութիւններու } կը նշմարենք որ այդ «
նարկութիւնները եղած են երբեմն րնար
կան յ երբեմն ո ղբեր դա կան յ
երբեմն ,
պարզ նկարագրական շեշտով. Այս ա
բողջը կը ստեղծէ բազմատարր դրութէ
մը իր մէջ արձ ա ևի եւ չափածո յի տարր
րով։ Ն Այն ատեն ամէն պատահականէ,
թիւն կարծէք թէ ջնջուած է} որովհետ,
ամէն մէկ մանտրա ունի իր պատկերաց
ամբողջութիւնը, այլել մէկ մանտրաJ
միւսը նոյնիս կ մէկ
հ ատորէն մխ
դոյութիւն ունին այնպիսի եղանակայ
անցումներ յ ինչպէս կը հանդիւդինր >
նոնց երբեմն շարականներու երդեցողո
թեան րնթաgքին ^րբ ձա
Տը ՈԼհ
ձայնի 1լ անցնինք առանց կտրատումդ
այս տեղ ալ մէկ հատորէն միւսը դո]ո
թիւն ունին անկտրատ անցումներ ե
խադասութիւններով^
նոյնիսկ պատ^
ներով) որոնք ի հեճուկս հեղինակի
տորակման ձգտումին կը
բութիւն մը ս տեղծ՜ել ։

ՄԱՆՏՐԱ

ՆՈՐՀԱՆ ԵՊԻՍԿ- ԶԱԲԱԻ^
վերջին խօսք մը թերեւս
դրութիւնը
անուանելու ա յս կերպին վրայ որուն մա
սին հեղինակը
տեղեկութիւն տուած է
ԳԸըՒ վերջաւորութեան :
ծ եղը չէ յսո^եղ կրկնելու, 11-ջւդ մանտրան մեղի ցոյց
կու տայ թէ ի՞նչպէս Մ ովսէսի հակամոտէլիննման, հոս ալ մանտրան կ՚՚ենթարկոլի խորտակումի աչխատանքի մը, ԱՀւոր
վերապահուած է ըսելու մեր
գոյավի
ճակին
բարդութիւնը .
«փանգէսէն ես

թերի / մանարան մինչեւ հոս իր / տարա,
գթումին տարմատարմ / տէլդայ
ինծի
պէս / իր տարատնկումին / աքսորի մեր /
անլեզու լեզուին / ծայրագնաց արեւելք /
արեւմուտքին մէջ ծայրագոյն / -..դուն
ունէիր դուն ունիս / լեզուն վերստին
յօրինելի--- /» (^ՈՕ): Փրկադործու.
թեան ա չիսա տանքը կը թուի թէ հոս ալ
ներկայ է։ Աքսորի մեր անլեզու լեզուն
կարծէք թէ լեզու մը չէ իսկապէս ; Ա^յխ
կա պէտք է յօրինուի , ստեղծուի
կամ
ՀեԸ ստեղծուի համաձայն մեր գոյավիճա
կին , այսինքն' «աքսորիցն , «տարմատար.
մ»ին ։
Հակառակ իը արտաքին երեւոյթին , „ր
կու տայ պատրանքը չար ո ւն ա կա կան խօս.
բի մը եւ գրութեան մը, մանտրան կը կրէ
հետքերը այս մա սնա տումին ,
մասերոլ

«HARATCH» ֊ 83, Rue d’Hauteville - 75010 Par!®

(1) Հեղինակը այս թառի մասին
կոլթիլննեթ տուած է գէքի վեթջ111^1"
թեան «նախադրութիւն» արձակ QP1
թեաը մէջ եւ զայն կը սահմանէ Ւ ^i1
այլոց իթրեւ «գեղարուեստական սէէ
թունք»:
(2) Հատորին մեր մամուլը ,ընԳ
րապէս չարձագանգեց: Յայց ասիկս
նշանակէ0 թէ Գրիգոր Պըլտեան չան)
թերցող ; Հատորի մը 2nl֊P2 եղած է01՜
նը անպայման անոր ծախողութեան 111
ցոյցը չէ: Կրնանք հաստատել որայս
տորր եւ հեղինակին միւս հատորնեթը
նին իրենց ընթերցողները, եւ կրէն®
թը- պատահականութիւն է այս °P F
շատ ասելի ուշ հրատարակուած 1P
ընթերցումը, ըսել կ՛ուզենք -lllJP
1նատ Եարտըմեանի «Հողը» հատորն ■
հատորին հեղինակը կը խորեինք է
անմիջական ընթերցումէն տարոս*1
ներշնչոլած կ՚արտագրէ անզիաաէ?*1’
տողեր , դարձուածքներ , որոնց
Գր. Պըլտեանի «էր» եւ «Ելք» հաա**?

են ընդհանրապէս :
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Հ՜

Այգ
Քաղցր
Պատիժը՜
Սեփական
Պետութիւն...
f 111ր1"Հւ,’Ր

Հ ԿԱՐՓԱԳ,
քՈՒՏԷ հհ

1912-// ն Սթոքհոլմի ողիմպիական խա
ժում մի մարզիկ գիտակցաբար ♦ • «
խարտուեց : 3000 մեթը վտղքի
մրցում^î/ {/'^ » ^ւ այղ մարզիկը մրցակից չու-

լոր հայ չեմպիոնները՝
այղ
պարտու
թիւնն ինչ-որ առումով ինձ համար աւեթ,ն արժկ՝ րան նրանց յաղթանակները։
ՄՒ նրբերանգ ՝ որ ինձ կական կ թւում տյդ դիտակդ ո ւած պար տո ւթեան մկջ հա.
կաթուրք դըդիռԸ ամենաորոշիչը
չկր •
աշխարհում գեռ lO'IS-îr կր ՝ դեռ երեր տա/7' կ ար մինչեւ արիւնոտ 1915-Հ* ) եւ Հը՜
րանտ անունով հայ սրան չելի տղայի մկջ
տ մէնից առաջ սեփական պետութիւն ու
նենալու կարօտն կր ՝ որ ճչաց երեւի ՝ եւ
նուաց տառապանքը ՝
որովհետեւ
զի.
տկր՝ չունի այգ պետութիւնը ,
ճիչդ
նոյն կերպ՝ նա գուցկ եւ՝ չկր ուզենայ
յաղթել ՝ եթկ հանդէս դար ՝ ասենք (Հ)ըրանսիս/յի ՝ Ամերիկայի կամ (կուիցերիա-

Հէն3 ս'ւ՚ւր1՚!յ նա պոկուեց րոէորիժ
և սւ1'տէ յաղթէր անկասկած : fri. յան[արծ ամբոխի էլ մրցավարների ապշած
աչրքւ առաջ՝ նա սկսեց ետ մնալ յ ԱմկնՀԸ տեսան՝ նա մտածո ւած կր
ետ մը՜
^ւոլյք մրցակիցներն
անհամեմատ թոյ լ
երեւի արդէն հա չտուած
իրենց
ստութեան հետ։ fiurjg նա կարծես
ուղում յաղթել • (քւ • . • պար տուեց :
Ifանտ Փափաղեան կր տյդ մարզիկի ա՜
^ւն-ազդանունր ՝ թուրքի ա յի թիմից էր

ԱստուսՀծ իմ, այդ ինչ քարԼՍը պատի'ժ կ եղել Հայի համար սեփական պե
տութիւն ունենալու գի տա կց ո ւթի ւնը • . ♦

Ա,մէնքի համար թուրք։ fi այց Սթոք’թ[> հատուկենտ Հայեր ը գի տկին մար.
'W' ^այ լթնելը եւ հկնց նբանք կլ դառնւպած 5 գազազած ւԼրայ տուին . ՀՒն չո1* ւ ՝
\քանտ ՝ ինչո*լ պար տուեցիր» ։
(էԶհաս-

սս՚հ-ՆՈՍսրսռփհԼԻն,
ՈՐ ԳՈհՑԷ bb
Գհ!Ւ 2b*b*fi ԳՓՏԱԿՑՈհՍ*

յի թիզում :
Զդիտեմ ՝ դոնկ ինձ՝ այդպէս կ թւում ։

•՜՚ազէխ,

թուրքիս,յի ...» ,

պիտի

Եւ յիշեց-

Որ նախորդ օրը,
երք 1500 մեթր
ծղրում յաղթեց .ֆին մարզիկը,
11‘ոլ.
"'•ո֊ոնի հիմնն էր, որ
նուագեց ին եւ
^րացրեցին' ռուսական դԸ°ՀԸ :
«&"
Լ^3ի տյր1պկս
եղբայրներ y ներող ե-

դէպքն ինձ պաամել
են 1985-^ե
էլ էս յաճախ եմ
մտորել
ի Հ էF , սխա^լ կր Հր անտ անունով ա յգ
^ոէմում (

յա։ւԹէր

Վ ւ"ղան՚՛

1

էնէ

խ°սՀ՝

- Հնչէր թուր քիայի
հիմնը եւ կթ
Լ"''''"!- 'էքՕ2յԸ. պէտի երկինք բարձրա.
I ’ PUlJ3
որ , մկկ կ ՝ նրա անուն^նուն^ կը գրանցուէր ողիմպիական
և լեների "սկէ գրքում

ել մենք ան-

պերւէ1,ն-Ր ’ ևը գտնԷՒն նՐա
ան Հ" րԸ՝
հպարտանայինք նրան
^ղգանունով :
M i«...

՚ւ1"Լւ1,դեւէ'ս"1ս"րե9 ՝ւա՚ւԲևւ՝ չոլնենալ ՞"°ք

ոսկին,
Գերադասեց
ան.
մնալ, միայն թէ - - - Այ-

(’ “/""''Հ'՜5'

մւսրգՒկ, "P ԳՈԼ9է եւ
'•«‘էաձ է տան ’ այդ սէա[,լո"լթէ'լնԸ կՐ
էր ղ
Ւամիա ո լ. բանաստեղծական :
Իևմ

ւՂաԸտոլ-թիլ-ն եմ համաՈրԼ ներէն ինձ ողիմպիական բո՜

Պ ար ա գո*բս • • ,
Չգիտեմ : Պարագոըս բառի
չգտայ :

հայերկնը

Ա եփա կան պետութիւնն ի՞նչ
է եղել
Հայի համար' աւելի տեսիչը՝ երազանբ՝
բանաստեղծութիւն , թկպկտ • • • ըստ պետութիւնների ծննդեան վկայականների'
ա շխա ր հում երեւի ամենահներից
ենբ*
առնուաղն ՝ երկու հազար տարեկան ։ fiiujg
այգ երկու հազարից բանի^ հարիւր տա
րի ենբ պետութիւն
ունեցել իբրեւ իրո
ղութիւն
իբրեւ կա ռո ւց ո ւածբ իբրեւ
ճշդրտուած սահմաններ ՝ օրկնյխերի հա
մակարգ յ
ի չխանո ւթիւնների բուրգ եւ
մանաւանդ՝ իբրեւ հայ մարդու անձնա
կան մտածելակերպ . ^անթ դար • . • Պա
տասխանը տխրութիւն կ բերում ։ Որով
հետեւ աւելի կորցրել ենբ ՝ չենբ ունեց ել՝
մեզնից խլել են կամ ինբներս չենբ պահ
պանել . £?<_ մեզ մնա g ել կ սեփական պե
տութեան տեսիլբը միայն՝ երազանքը՝
կարօտը : Մ անաւանդ' սեփական պետու
թիւն չունենալու ցաւը։ Էւ սիրել ենբ՝
շատ ենբ սիրել մեր նկարագր ի բազում
խոցելի դոյները բացատրել՝ արդարաց նել
պետութիւն չունենալով :

\աՅա ք՝ - մարզի կը կոտրուած ժպտաց ՝ չսկացար հայրենակիցներ : Եթէ յարէ
W ’ ո '-մ դրօշը պիտի վեր ելնկր՝ թուրՀսկան} ո ր պետութեան հիմնը

փական պետութեան զգացումը ՝ որ
իր°ր y Ր^ր^լ Չնբ հա զար ամե ա 1լևեր ի խորրից ) ել որը ծնւում կ y իր°^ y ամկն Հայի
հետ միածին։

Այսօր ուն ենբ ։
հիմա y
անկախ պետականութեան
երրորդ տարում հ>Հայը կորցնում կ իր
հայրենիրի սենտիմենտալ
միստիկան
այն ՝ ինչ բերել կ իր հետ դրըով ոլ աղօթ
քով՝ հազարամեակներ ի խորրՒժ**ս
լ
քանի սերունդ կ անցնելու ՝ որ նա կարո
ղանայ մի րիչ յաԸՂ~ել իր սեփական պե
տութիւնը եւ պետական դԸօչֆ տակ Չըս
ուողին ...» î
ֆմ բառերը
չեն , օրերս
կարդացի հվՀանբեր» թերթում եւ՝ որրան
կլ դառը լինի հայ մտաւորական , արուես
տաբանութեան դոկտոր Հենրիկ (Հովհաննիսեա նի եզրահանգումը՝ անհնար կ չըհ ամաձա յնել նրա հետ ու նաեւ չտադնա.
սչել։ Ամենասարսափելին
^ԷՉց այրէ Աեփական պետականութեան զգացումի կո
րուստն կ , /z^r մենք գուցէ ել- դեռ չենք
գՒ տա կցում , Գոնէ էր ոգէ խորքով'
չենք
գէտակցում , Զենք գիտակցում
ամէն
մէկս՝ դուրէ եւ պետական այրերը նոյ
նէ ս կ Հանրապետութեան նախադահը ï
Էլ

Ունեցանք դրօչ,
հ էմն , Պառլամենտ,
աթոռ' IT էացեալ Ազգերէ մէջ , մեր պըրեզէտենդէն աչխարհում նոյն պատիւ
ներով են ընդունում, ինչպէս որեւէ երկ.
րէ պրեզիդենտի , Ունեցանք դես սլան ո լ.
թիւննե ր , ուղիղ չուեր թներ
*Երեւան .
նէւ-Եորք, Երեւան . Փարիզ, Երեւան չգիտեմ ուր , ունեցանք սեփական բա.
նակ, դրամ եւայլն, եւային. Եւ հէնց նոյն
այդ մամանա կներ ում կորցնում ենք սե.

bb ԱՅՍՕՐ'
ԿՈՐՑ*նՈՒ1Ր b^b-fi
ՏհՍՒԼՓԸ
Ոնչո* ւ ՝ ինչպկս ս եղաւ • • •
Հայաստանի Հանր ա պե տ ո ւթի ւնը ծըն*-եց խորհրդային կայսրութեան փլուզու
մի քաոսի մկջ՝ ղարաբաղեան պատերաղմի եւ անողորմ շրջափակման պայ մաննե
րում ։ եսկ երկու տարի առա^ երկրա
շարժն աւերել կր մեր ^ոգի կ կ քառոր
դը y մօտ հինգ հարիւր հազար մարդու
թողնելով անօթեւան •
(Հետոյ Ադրբեջանից սկսուեց
փախստականների
հեղե
ղը • • •
Աշխարհում որեւկ
պետութիւն
ծնուե^ լ կ
պրոբլեմների նման բեռով։
Ա ենք կ որաբամակ ծնուեցինք՛ Ղրան գու
մարումից
շտապելու կիրրը։ որովհետեւ
անփորձ՝ անպատրաստ կին ա/գ պետու
թեան օրօր ոg ի մօտ կան րլն ած երիտասարդ
հտյրերը։ Շտապում կին՝ շատ էին շտա
պում եւ սկսեցին ջարդուփշուր անել հին
կառո ւցո ւածբներն ու յարարերութիւննե-

— N°
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ՐԸ առանց նորերը ստեղծելու ։ Մի տարո ւայ մկջ բանդուրար արուեց
գիւղա
կան տնտեսութիւնը հ ո ղը-գի ւղա ց ո ւն
Հառաջին ընթերցմամբն բարոյական կար.
գախօ ս ո վ ։ Առաջին օրից սկսուեց կագրերի ջարդը
հէն կպդրերը, որոնց մէջ
հազարաւոր գործիմաց մասնագէտներ կա.
յԹ, <վսա ղից դուրսը մն ացին ՝ Հնր անք
սոցիալիղձ' են կառուցելդ անխոցելի
մե
ղադրանքով ։ [fiրական ում նրանք սոցիա
լիզմ չէ ՝ որ կառո ւց ել կ ին ՝ Հա յաստան
կ առուցեխ , Ի սկ նոր կադրեր քի չ
էին , չկային , Եւ ջրէ երե ս ելա՛ն անգո յն ՝
ան կեն ս ա դր ո լ թի ւն ՝ գործին
ան դ ի տա կ
մարդիկ։ Սանդուղքն կր եղել մարդու
մտաւոր եւ գործնական առաջքայւի խորԸր դա*նի շը ա յսինքն ՝ վեր բար ձր ան ա լ կա՜
րելի կր միայ՛է աստիճան առ աստիճան՝
ա մէն ա ս տի ճա Ն// վր ա յ ինչ. որ բան ս ո վո րելով եւ հրամարուելով թնչ-ո ր բանից ։
Ա ան դո ւղքը դէն շպրտուեց ՝ եւ վեր ելա1լը դարձաւ խորհրդանիշ։
Հկօրաւոր մի
մատ սեղմում կր Հկադրային լիֆտիդ կո
ճակը՝ եւ մարդը յայտնւում կր հասարակութեան ու պաշտօնի ճ^-րդ ՝ 2ւ0-րդ
յարկում [վեր՜ելակ
luJu դէպբում ին չ
ճշդրիտ կ Հլիֆտի» թարդմանութիւնը} :
fi հա
հ ա կարն ա կան չէր՝
Որ նաեւ
նորերը պիտի դա յին ՝ նաեւ նրանք ՝ որ
Հ.խա ղի g դուրսը էին մնա g ե լ անցած մամանա կներ ում եւ ի հ ա ր կկ ՝ եկա՛ն նաեւ
արժ՜անաւորներ։
fi այց Հ լիֆտովդ վերելածների մեծ մասն անպատրաստ էր y
մ/, տինզխերը պե տո ւթիւն կառավարելու
արագացուած դա ս ընթա ց\ չէ ին ՝ չկ ին կա.
Ըող լինել, Այդ դեռ ոչինչ, գուցէ եւ կը
սովորէին կամաց-1լա մաg ՝ բայց շատերը
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չդիմացան պա շտօնի բարձունքների գըէ
իւ ա սլտ ո յ ւո ին, մ ան ա ւան դ նրանք ՝
որ
Շտրժմանը
շուլալուել կին ոչ աղդային
ղա դաւի սրբի՝ այէ պաշտօնի
Հներշնչանըով» , ոմ անք պարզապէս չտես կին ՝ տա
րիներ ղսսլած ախորժակով՝ ոմանք Հդե.
մոկրատեի
էին խաղում ՝ իսկ խորքում
անյոյս Հբիւրոկրատ^ կ ին ՝ պաշտօնի լա կ՜
մուսն անսխալ բացայայտեց նրանց իրա
կան դոյնը ։ (Հաւօք՝ քիչ չեղան նաեւ պար
զապէս ստահակներ։ ]*սկ գաղափարի նը.
ւիրեայնե^ ր ը ՝ որոնք՝ ի հարկէ՝ նոյնպէս
կային՝ կան- նրանց դրաման ուրիշ էր*
մարդիկ որ ընդունակ կի՛ն ^ղել խօսքի ուժով փոթորկելու
ժողովրդին ՝ պետութիւն ս տան ալո ւց յետո յ մի տեսակ շըփոթուեցին' չիմանալով ինչ ա նել
յե.
տոյ յ Այդ Հշփոթմունքն^ էլ հին է' ինչ
պէս աշխարհը՝ որովհետեւ Հդեմոկրատները դիտեն ՝ թկ ին չ չեն ուղում ՝ իոկ
նն ուզում չդիտ են-» խորոմուէի) :
(Հետոյ՝ ժամանակի հետ նաեւ խլրտում
սկսուեց
երիտասարդ տյդ հա յրերի մէջ
գաղափարթ
համար ՝
իշխանութեանն՝
թկ1* անցեալում ղսսլած փոխադարձ դառ-,
նո ւթիւններն կին՝ չդիտեմ ՝ բտյց այՂ
խլրտումն այսօր կլ ինձ թւում կ պարզ
տքլորակռիւ ել վտանգն ա յն կ՝ որ տյդ
տքլորա կռիւը անդունդի եզրին կ( Ել
տյդ Հտնդունդի նղրը» - անողորմ
փո.
թորկի մէջ հ աղիւ ջր եբ ի վր տ լ սլա հ սլան,
ուոզ մեր պե տո ւթիւն . նաւի երերուն
տա խտա կամա ծն Հ-) : fi ա կ թատերական Աղատու թեակյ հրա սլար ակո ւմ եր կո լ տա
րի անլփդմկջ լիցքաւորուած
Ժողովուր
դը ՝ ան կա իւ ո ւթ ի ւն ստանա լով ՝ կ լ աւե լի
չէր ՛ուզում սպաս՛ել : Մենք չէ՞ որ բա
նաստեղծ ենք՝ տեսլապաշտ՝ անհամբեր՝
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սիրահարուած էինք սեփական
պետու
թեան օդեղէն երաղան^թ ել ինքներս մեզ
հաչ /"- չէինք տա լթէ ՝ որ սլե տո ւթի ւն ստա
նալոլց յետոյ ամէն մէկս սչիտէւ զբաղուի
էր գործով՝ որովհետել պետութիւն ըստեղծելը ամէնօրեայ
սեւագործ աշէսատանք է ՝ սլատիմ' եթէ կ'ուղէք :
Նաեւ
միամիտ էինք» մեզ թւում էր ՝ թէ սե
փական
պե տութիւնր մի ան գա մից
կը
թեթեւագնի մեր րոլոր հոսդերը՝ կը կա
րողանայ լուծումներ գտնել մեր բոլոր
սլրորլեմներին •
Այդպէս չեղաւ՝ չէ ր կարող լինել՝ մանաւանգ ՝ նորիր կր [լնեմ' ա շէսարհում ա յգ
ո՞ր պե տո ւթի ւնն է ծնուել պր որլեմների
նման բեռով •
Եւ արդիւնքն' այն կեանքն է՝ որն ապ
րում ենք •
Ջեմ ուզում եւ գմուար
պիտի էինի
նոր ածականներ գտնել այգ կեանքը րը՜
նութագրելու համար՝. Հայող արմատա
կան բա սարանի բոլոր
մռայլ ածական
ները ար գէն գործածել ենք՝.

ՄԻՏՀ

րը չէինք համարում ել եթկ ենթարկլում
կինր նրա օրէնքներին՝ ապա միայն պար
տադրաբար ՝ վախիր՝ այլ
ելք չտեսնե
լով : putյր շէ՞ որ նաել սեփական պետու
թիւնը պետութիւն է իր բո լոր բաղագրի չ՜
ներով . օրէնքներ
պիտի ունենա յ ՝ բըռնո ւթեան եւ իր քտ զաքար ո լ կամքն ու
ազատութիւնը սահմտնւսփա կելո լ այլեւ
այլ ձեւեր՝ եւ ճդնամամտ յին պահերին
[պատերազմ ՝ շրջափակումի պիտի եռա
պատկի ՝ տասնապատկի իր էս ս տո ւթի լեն ե րը՝ Պետութիւնն ՝ այո՝ նաեւ պիտի թե
լադրի՝ թէ այսինչ բանը
կարելի է ա՜
նել՝ իսկ այնինչ բանը ոչ՝. Հոգեբանօրէն
մենք կարծե ս թէ պա տրաս տ չեղանք դա
եւս ընկալելու •
Պետութիւնը մօր դուրդուրող ձեռք պիտի լինի ՝ այո բայց նա
եւ
հօր սաստող ապտակ'
բանաձեւի
երկրորդ մասը այնքան էլ մեր սրտովը
չէ՝ Պետութիւնը պիտի սիրել՝ րայր եւ
վախենալ : Եամ վախենալ ՝ բա յր սիրել •
Գեռ թ*նք կարողանում վարմուել
ա յս
բւսրդոյթին։
Մենք աւելի հեշտ ենթար
կուէլ ենք օտար պե տ ո ւթե անը եվ եր՛եւի ,
ճշմարիտ է արեւմ տահա յ դբոդԸ* «Եբրեւ
մարդ [Հայըի անիշխանական է՝
իբրեւ
հայ ազգայնական՝. Անգամ մը՝ որ տի
րանայ
իր հայրենիքին [այսինքն
պե
տութիւն ունենայի ՝ անիշխանական ՚1Ը
դառնայ» [Նշան Պ կ չի կթա չլե ան) .

Ս եր ԵրեւսՀնը . ♦ •
Այսօր ինչիմ է նման չորս-հինգ տարի
աո ա ջո ւա յ մեր շողշողուն քա ղաքը • • •
Սնջուր շատրուանների ՝
կաթուածահար
վերամբարձ
կռունկների ՝
գլխատուած
ծառերի՝ անլոյս պատուհանների ՝
դատար կուած պա տուանգանն՚երի ու մռայլագէմ ՝ յուսաքամ մարդկանց տխուր մի
խմբանկար՝ բացօթեայ շուկայ՝ աւելի
ճիչՊ; խո ւլ-արեւելեան «բազար» ՝ որտեղ
ղնւում եւ վաճառւում է ամէն ինչ եւ որ
տեղ ո ւս ո ւր իչներն անդամ ս տիպուած են
ապրանք վաճառել՝ երբեմն' Հէնց սեփա
կան աշակերտներին :
Մեր առօրեայի մղձաւանջը նկարադըրելու համար բնաւ
պարտագիր չէ ու
նենալ {իրանց 'թաֆքայի մռայլ երեւա
կայութիւն Ը յ P աֆքան պարզ լո ւս ան կա րիչ կարող էր թո լալ՝ եթէ հ իմա
Հա
յաստանում ապրէր եւ փորձէր նկարսՈլըրել մեր կեանքը յ
այնո լամենա յնիւ . . . «Հրաշքի հա
մազօր երեւոյթ է ՝ որ շար ո ւեա կլում է
Հայաստանի պետականութիւնը . Գմուար
է պատկերացնել՝ թէ ինչպէս վար չա կան
ու քաղաքական փորձառութիւն չունեցող
երիտասարդ սերունդը իր ձեռքն առաւ
կա ռա վար ո ւթ ե ան ղեկը
ե,. կար ողար ալ
նաւարկել միջազգային պղտոր ջուր երում :
Եթէ ընտրութեան հարր լինէր՝
ես կը
նախընտրէի
ներկայ անմխիթար պայ
մանները ♦ • .» յ Եմ բառերը չեն ՝ այլ 8 ակոբ Կարապենրի ՝ որ Սփիւռքի թերե ւս ա՜
մ ենսւխո չոր ղրող-լ, է,
փայլուն մտաւո
րական , իսկ կո ւս ա կց ա կան պատկանէլի.
ութեափր Հայ Յեղափոխական
Կ'աչն ակրութեան անդամ :
Այո t չարունակւում է մեր պետակա.
նութիւնը , եւ եթէ եւսյ եեը թէկ ուղ եւ
մեր անմիջական հար ե ւաններ ին , քիչ րան
չկայ որով կարող ենք նոյնիսկ
միւիթարոլել յ
Ր-կպկտ • • • թկպկտ ինձ կեղերում
Հ
սլարղ մարդկանց ամկնօրեայ կռիւը մի
կտոր հացի համար, կեղերում կ մտաւո
րական ո ւթեան չ՛ի ոթ ո ւած , անպա չտպան
վիճակը , Մեզնից չատերլ, համար ապա.
ղան տեղաւորւում է «վաղը» բառի րտ.
ռակուսոլ մկ9, որ ո վհ ե տել չդիտենք , թկ
ինչ ենր անելու ոչ թէ ա սլա դա յում, ա յլ
նոյնիսկ . . . վաղը չկ միւս օրը :
Եւ այնուամենայնիվ ես հաւատում եմ
^այոց պետութեան վաղուայ օրուան:
f'ulJ3‘‘՛
այգ պետութիւնը ամկն
մկկս ամկնից առաջ ինքն իր մկջ պիտի
ստեղծի, պե տոլ թիւնր պիտի
կայանայ
նախ եւ առս,ջ մեր իսկ ներաչխարհում :
Երէ կոլայ
խորհրդային
կայսրութեան
կաղմ ում Հայաստանը ,
այո, կիսատ պռատ պետութիւն կր , թկպկտ
մըխտման մոլո լցրի մէջ չմոռանանք , որ մենր
ունէինք պետութեան ոչ րիչ յատկանիչներ :
Նաեւ լայնախոհոլթիւն ունենանք
ընդոլնելու անցած եօթանասուն տարի,
ներին մեր հողի վրայ Հայաստան կ կա.
ռուցուել, ոչ սոցիալիզմ : Յայց մեր ներ.
աչխարհ ում ա յդ պետութիւնը մենր մե.

Մ ենր չե՛ւ՛ք սիրել ենթար կո ւեյ
մեր
սեփական պետութեան օր էնքներին՝ մեր
ի շխանո ւթիւններ ին ՝ մեր թադաւորներին
կամ վա ր չա սլե տն երին :
)tntu րին
եթէ
չենր սիրել ՝ ենթար կո ւել ենր ; y եր ոնց
ոչ միայն չենք ենթարկուէլ՝ այլել չենք
սիրել :
3/Vում եմ ՝ 1946-1947 թ ո ւա կանն երին ՝
հայրենագարձութեան
օրերին մեր
մի
հայրենակից փողոցում միլիցիոներ տես
նէ լուէ ՝ խնդրել էր ՝ յետո յ պահ անջել ՝ որ
նա իրեն բռնի ՝ տանի ոստիկանատուն •
«Ես առաջին անգամ եմ ոը հայ ոստիկան
կը տեսնեմ ՝ - ասել էր ՝ _ դուք չէք կը?՜
նար հասկնալ ՝ թէ ին չ ուրա էսութիւն է
սեփական ոստիկան» : էքիծաղելի՞ է՝ թե
րեւս՝ բայց այդ միամիտ արարքէւ էսորքում էսորհուրգ կայ՝ սեփական պետու
թեան անյա ղթահար ելի՝ այն կարօտը՝ որ
Հր անտ Փափաղեան հայորգուն 1912 թր՜
լականին
Աթոքհո լմում
հր ա մա յեր ՝ ՝ ՝
սլարտուե լ ողիմպիական դափնեպսակից
մէւ քանի մեթր հեռու։

irsubtiriwm,£,

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՏՊԱԻՈՐԱՊԱՏՏՈԻԹԵԱՆ ԱԿՈԻՆՔՆԵՐԸ,
1859-1869.
8ՈԻ8ՍՀԱՆԴԷՍ, ԿՐԱՆ ՓԱԼԷ
Առասպելը ծանօթ է ամէն անձի՝ որ կը
հետաքրքրուի նկարչութեամբ։
1859-/Æ,
երիտասարդ նկարիչէ) մը էտուար Մանէէ1
ներկայացուցած պաստառը
«կը
մերմուի»՝ ա յս ինրն' չար տօն ո լիր իրեն որ
ցուցադրէ զայն այգ տարուան ՀՍալոնֆիե
մկջ֊. Զորս տարի ետք ՝ 1803-ին, Մ անկի
Օւիմփիսւ պաստառը կը
դա յթա կղեցն է
եւ կը հմայէ։ Պաստառին մերմումը այգ
տարուան հ,Աալոն»ի
կաճառին
կողմէ՝
կր1լնա՚կի գայթակղութիւն մըն է՝. 1859^ին 1863 թուականներուն գոյացած նկար
չական խմբակի մը պաստառներուն մեր
ժ՜ումը երրո՛րդ գայթակղութիւն մը կր
նկատուի արուեստասէրներու եւ յառաէապահ
քննադատներու կողմէ՝
որոնցմէ
մէկն է էմիլ Զոլա : Եւ ուրեմն Ֆրանսա
յի «կայսրեր՝ Նափոլէոն Գ*հ իր անձնա
կան
ձ իջամտութեամբ
կ' եր ա շէս ա ւոր է
<հԱալոն տէ ռըֆիւզէ^ի մը գոյացումը՝ հ.մեր J-ուածներու ցուցահանդէս» մը, ուր
Մանկի կ ողքին ներկա յ է նաեւ
ճկյմս
Ո՚-ի՚՚լըր : 1810-ին , պա տ եր ա ղմի նախօր
եակին՝ այգ տարուան Ա ալոնին մ է կը
ցուցադրուին Մանկի, Տըկայի ,
Պաղի,
յի : Մըն ուարի: Սի ս լէ էւ ՝ Փ էէ ս ա ը ո յէւ պա ստառնեբը ։
18ձ9-^' անծանօթ եւ 1863-^
մերժ՜ուած երիտասարդները
այ մմ
ընգունոլած
են՝ նոյնիսկ'
կը տիրապե
տէն î

P ո լորս ալ կը սիրենք նման առասպե լներ ՝ - ձա էսո գո ւթենէն' յա գթան ա կ ՝ մեր
ժում էն' ըն գ ոլնում ՝ երէւտա սար գ ել յառաջգիմական տաղանդը որ է՚^բՂ^բ 4/Z
սլար տագր է միջին տարիքէւ
յետամնաց
ար ո ւե ս տա գէ տն եր ո ւ եւ մանգո տած ՝ յա
գեցած ճ ա շա կն եր ո ւ :
•

ու աեսիլրը եօթը աարի էտք
ուին տիրապետող նոր ոճի մը, ,1ր Այ
դէ^՛ զ['նք կտպկողները կ'ունենայ . վ
J ամանակ, նոր խմբակի ել անոր
յաղթանակը . այն' որ կը կնքուի
ւորապաչտութիւն . էմփրէսիոնիզմ» . //ք
պարղացնկ անցեալը , անոր բարդ իրա1^
նութիւնը , ել զայն կը վերածէ միակ„ղ_
մ ա նի յառս,ջդիմութեան առասպելի ,կ.
Այսինքն' խաւարը կը տիրապետկր
կար չութ եան 18օ9-/» ճդնամամին
յայտնօրկն սպառած կր հին սերոլ՚լ,^
եկալ նորը, հանճարը,
Մանէն (կաք
Տըկան, կամ' Մ ոնկն) եւ տա պա լեյ
նը ։
Ան շուշտ իրականութեան նշոյլ մը
այս միակողմանի
պատմութեան
բայց եւ այնպէս Ս1Ա1ս(1աւք1յԱ1կ|ւ լքը ըլըյլգ

խարի ափունքներն ոն որոնումները ՝ ՛պայ,
քարներն ու ընկրկումները պարզ դպ
թակղութեան մը առասպելի վերածելը
կը դաւաճանէ պատմութեան դէմ,
մարտութեան դէմ յ Երան Փ ա լէի ց ո պա.
հանդէս ը կու գայ այգ բարդ ճշմարտու
թիւնը վերականգնելու՝ ել կը յաջողխ.

8այանօրէն դաստիարակչական թո$
ուն էէ ցուցահանդէսը : (Հնդհ անրապէս
կարչութենէն կ^ ա
ալենք
Որ
Uljfjl
դա ս տի ար ա կէ ՝ կամ աւելի ճիշդ' միտլչ
դաստիարակէ տեսողական միջոցներով
ինչպէս երամշտո ւթի ւնը
նոյնը 1լ քիւէ
լ ս ո զակտն մեջոց ներով : Աակայն ես այհ
տպաւորութիւնը ո ւնեցայ որ gHLgUlllUlï.
դէ՜սին. յաջողութիւնը նկարչութեան պո.
մութե ուն մկկ
շատ կար եւոր ու ք֊աը
հանգրուանի վերակառուցման
մԷԼ 1լչ
փնտռոլի ։ Անշուշտ Ակարներուն յաջալոև

ԱՀն շուշտ ՝ նմ ան յաղթանա կն եր ու կ'1ըն
կերանա յ ուրիշ պատմութիւն մը՝ դայթակղութեան
եւ զայն
ստեղծող
ըմ
բոստ
երիտասարդներու
ընտելացման
պատմութիւնը։
1863-/' ցնց ող պա տկերն

թիւնը տարբեր եւ ինթ/ո լրոյն եր եւո^
մըն է։ Եւրաքանչիւր պաստառ թէ թչ
իր աշվսար հն է իր տեսիլքն ու օրէնքնե
րը կր կերտէ ՝ թէ՛ ալ կը գտնուի երկխ
un ւթե ան Տը մէջ, Կրան Փալկի ց ոպա.

թիւններէէ պա տմո ւթեանն ինձա
հ ա՜
ղար անգամ աւելի դիտակ ՝ իրաւաբան
Վ,լ* Նազարեանը պէտք չէ ՝ Ոը Հայաստա
նի պետութիւնը քմծիծաղով կոչի «սիրո
ղէս կան հանրապետութիւն» ՝ իսկ մեր մո1Լո1էբդին համարի «հոգեվաըրի մէջ դը տնուող՝
ընկղմուած ինքնասպանութիւն.
j/1 թռցնող ան տարբեր ո ւթեան մղձաւան
ջը» եւ ի] ոըհ ր դար անը համարի «դիա
կի վեր ած ո ւած» ։
Պէտք չէ ,
որ Հը[1այբ
արուխեանը լի տէրը ազգային մի
կուսա կց ութեան ՝ որէ դա ղա փ ար աէսօ ս ո ւթեան ողնաշարը
Հայոց ան կաէս պետա
կանութեան կայացումն է՝ իր տաք ու ապահ ո վ հեռուներից
պարբերաբար դա
տափետի
մեր պետութեան երկունքը՝
հարց ա ղր ո յg ի ց հարցաղրոյց էլ աւելի խը.
տացնի մեր կեանքի մռայլ ‘զռյները, կա.
մայա կան
պիտակներ փակցնի,
նաեւ
«փրկութեան» դե ղա տո մս եր առաջարկի,
որոնցից վերջինը սեփական
ի չխանոլ.
թիւնների դէմ քաղաքացիական
անհնա.
դան դո լթ եան կոչն կը : Նոր-նոր ձեւաւո րուող մեր պետս, ելան կա ո֊ո յցն երը , Հան.
ր ա պ ե տո ւթեան նախագահը,
կառավԱյ
րութիւնը բազում արատներ ունեն , ան.
ներելի, սխա թեր, «•••սակայն եթէ ընտ
րութեան հարց լի՚եէր, առանց այլեւայլի
ես կը նախընտրէի {Հայաստանի) ներ.
կս՚յ վարչակարգը,
իր ներկայ վարչա.
կազմով ֊.մինչեւ որ {Հայաստանի) պե.
տոլթեան փոթորկահալած նաւակը հաս.
նկր ղմր ուխտես,յ ապահով ափեր» : Զ1"կերտների մէջ վերցուած բառերը
իմը
Ժ՚ե : այլ դարձեալ 8 ա կոր
Կարապենց
հայ գրողինը, ել, նորից յիչեցնեմ՝ նա
էլ անդումդ է նոյն այն կուսակցութեան ՝

որի հաւաքական կտրծիքը ասելու մենս
շնորհը կարծես միայն իրեն է վերապս
հ՝ել յարդարման Հբայբ Մար ո ւխեանյլ'

էէԹԷ ՅՈՅՍՒ Ի՚ՕւՒԲհՐ
2 ՈՒ՛ՆԻ
Ս*է1ՐԴ*ԿԱՆՑ ԱՍՒԼՈՒ,
ԱՒՒԼՒ ԼՈՒ է' ԼէՒՒ
Մեր այսօրուայ
մթնոլորտը՝ մանա
ւանդ՝ մամուլը՝
Jt ւբ1յ է յուսահատու
թեամբ՝ եւ ոմանք՝ առաջ ընկնելով՝ օր
առաջ դէմ չեն նոյնիսկ մա Հ աէսօսա կան
գրելու Հայոց սլետոլթեանը՝ ժողովրդին։
Անցեալ տարի
«Ուրարտու»
թերթում
մ ո սկովեան Տի քանէւ հեղինակ՝ այգ թրւում սքանչելէէ էլէնա Պ օնէրը ՝ [րջ°ր էն
փաստարկում էին՝ թէ 20-րգ գարը վեր
ջինն է լինելու Հայերի համար՝ թէ մեր
մողովուրգը պա տմա կան օր էն արդէն րսպառել է իրեն :
Մեր կեանքը * դուրէ ել փաստեր տա
լիս է նոյնիսկ մահաէսօսա կանի համար ՝
պատերազմ ՝ ա ղքա տ ո ւթի ւն ՝ հարՒր հա
զարաւոր մարդկանց փախուստ անյուսու
թիւն իր ՝ րարոյ ական շատ արմ՜էէխյ երի ձեւաէսեղում ՝ հ ո դե ւոր թթո ւածնէւ արտա
հոսք. Ուրեմն՝ թնչ՝
գա տար կւո ւմ
է
մեր հաւաքական արիւնը՝ •՝
Չչտապենր , մահս, խօսա կա՛ն գրող մի չտ
գտնուի։ Եւ մանաւանդ՝ մտաւո
րականը՝ որ յոյսի խօսքեր չունի ասելու
մարդկանց , աւմպփ լալ կ' լ„ի .
էծկկուզ եւ վրա կան

հվմըեր ունենա.

Ln,Ll չչարախնդանք* ականատեսը լինե
լով Հայոց անկախ պետականութեան եր.
կունըի ց ա լեր ին ոլ դալար ո ւմներին : Ու
սանողական իմ
հին ընկերը ,
պե տո ւ.

Եմ կոդմից 1չ ուզենայի աւելացնել նւս՛
եւ՝ որ մենք Հայա ստանի քաղաքացիներդ
նոյնպէս աչքեր ու ականջներ ունենք^
աւելի վատ չենք տեսնում մեր իշխանութիւններէէ արատները եւ՝ ուրեմն՝ frf
ներս էլ երեւի քաւարար խելք կԳւնենսւ^
վճռելու' հնազանդուէ՞լ ՝ թէ՞
դուելւ
[Փակագծում կՀուզենայի ւյյԱե['
որ ինձ համար՝ իբրեւ
^այ *մսւր՚դրԼ'
նոյնքան անհասկանալի ու անլխդո^Ս
են Հ այ 8 ե դափ ոէսա կան Գաշնակցութե^
դէմ պարրերա բար

հրահրուող

կբ^^քե

Մասնաւորապէս
մեր
միակ պս^Լ1110
թերէմի «Հայաստանի Հանրա պետութեսձ
խայթոցները՝
անստորագիր եւ ոտոր
դրուած հ տ կա դա շնա կց ա կան նտմտէն ք
հրապարակումը ՝ առն ո ւազն ՝ չեն է^ե1
նպա ս տել մեր պետութեան
իսկ երբեմն թերթի մտածածի
կառակ արդիւնքին կը յանդեցն են.
համար
ղադէի
յայտնի
դեշունչ

առանձնապէս տէսուր էր
.
«Կեանքի բոլիից» յու-չ^Պ11"1’
էջերի հրապարակումը թ 1'1
նախաբանով։ Եբե^-ի աոն
I

հարկաւոր էր տեղեակ լինել՝ Ո[1
ներ անց իր վանզա դէն նոյն կոլՍ
թեան մասին արտայայտել է
Լ
ո՚-րիչ կարծիք, իսկ եթէ
ման ալո ւց յետո յ առն ո ւազն ՝
էր ն եր ո ղո ւթի ւն խնդրել ։
gi
դէն "սրիչ խօսակցութեան ^է^է^
սեէտ ‘Լա'Լ"լՅ է հարկաւոր , "/"’T
Ս^^ի ս,յդ խաչաձևումը սպտՈ-նու

Fonds A.R.A.M

,

*6Աո-աջ
,
“՞ւ^.

ղւխաւոր նպատակը

երկ/սօ-

ււնէ’էծելն Է ’ եւ~ այղ Հձտեսո'
պատմականացնե/ն Է: Այ.
‘„լսահանդկսը

կտզմտկերպսզնե,

ոեն ՞ք Հ-նրոլթէլն1Լ տեսնԷ
թկ
պսաաս"1- մԸ երբևմն կբ ձնէ տէ'նլպ1տոո "ճ/- ‘քը ձռցկն, կա՛մ
բաբե.

“նա՚հ Ւ՚մ կըկնեւո՚Լ ՚ւ“'ւն՝
մ/՚նձ
' 4
Գաւ Գո,-Ը"Էն1 Հ՚՚՚֊՚է-կ"1„եւ^1ու^եան

մը անսքև1եւ1' ակուն-

միտ*

եւ

արուեստ*
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րը կու տան, . նուաճումներ , սայթտ.
քումներ , նահանջներ , որոնումներ , բոլս՛.
քԸ մ1՚ասէն , ձւ ոչ մէայ՚ե այն առասպելը
որ տպաւորապաշտութեան դրօշը պար
՛ք V 1 րթ> “il1 յԱ,ղթանակ արշաւող տաղան
դաւոր նկարէչներոլ վ,աղանդ մը կու տայ
մեղէ, զօրավար Մանկէ հ ր ա ման ա տա ր ո ւ.
թեամբյ
UJ3
ազնպէս ըսեմ ՝ որ երր սրահկն դուրս ելայ, Մ ան կն շար ո ւն ա կեց տէ.
րապետել
տեսողական յէշողութեանս :
Պէտէ փակեմ այս ակնարկը, նշելով եա.

Pour parler sa langue
il faut apprendre celle de l'autre***

նօթ եւ {դ„նէ էնծէ) անծանօթ պաստառ,
ներ, որոնք կը յամենան յէշողութեանս
‘քէլ՛
Մանկէ դլու էւ.դոըծոցները այլեւս

փ,„չ բարեփռթելսւ, այլ՝ մերմէլու,
,ապալելու մոլուցքով-. Սակայն նոյնէսկ
JujI պաստառներ , որոնք խզում մըն են
բռեստէ պատմութեան մկջ եւ ոչ շա„ւնակականութեան
մը երաչ/սալոր ո լ.
ի նոյնէ՛սկ անոնք չեն տեւեր էբր գայԱրրռթԷւն : Մընտելտցուէն ,
կ'ընդյկու/ն րաղմա/ոօսութեան մը մկջ , ուր
քկն պաստառ
հաստատում
մըն
նաեւ հարցում մը։ Այս բոլորը տը.
աւոր/չ ձեւով ներկայացուած֊ կ Արան
՝պկ/չ ՏԷՒ

Աղուշս, 1859 . 1869 թուականներուն
ւկա/աւած անհաւետր պաստառներէն ղըւկ, «թորել» զուսսլ , 150 պաստառէ վը.
րղ հիմնուած֊ ներկայացում մը չաւէաաւնց դմուար գործ֊
կ : 1852-(î» 1870 ,
աւվւոլկոն փ • է կայսրութեան
օրերուն ,
անհաւատալի ալ/ տ ղո ւթ ե ա մբ մեծրւ նկարչական
շուկան՝
շու՜կայ մը'
լկըվայելկր թ կ՛ Պե տութեան հո գա տա՜
րւթ/ռնը, թկ' աչ հարստացող ^['^['[՚ Ը
քաղքենի դասակարգին անյագ
պէտքը
սենեակներու եւ ա սլա ր ւս նքներու պա տեՀչղարղարելու * ^րեթէ աներեւակայ՛ելի
այսօր՝ Որ 1859-// ցուցահանդէսը 3*045
րստառէ կը բաղկանար [եւ անոնց մէջ՝
Ակի մէկ պաստառին
էսկ տեղ չըաք,։,)յ
հաջորդող տասնամեակի
րն֊
'!]Ա'ն 11ո<ևէ 26 *000 պաստառ ցուցադ
րուեցան Փարիզի պաշտօնական սալոներուն մէջ՝ եւ այգ նկարներէն մի քաՀազարը գոնէ թանգարաններու մկջ
ֆրկայիս ՝ տ ասնեակ
հազար մրն ալ ՝
սեձնական
սրա ծոնեո
Տուցւ
՛անգէսը կազմակերպողները
Աւստրա(mj Սիելսլըրն քաղաքի
թանդաբանէ՛ն
“ի Լոս-Անճըլըս է՛ն ալ՝ Նի*֊-Եորքէ՚ն ալ՝
'ւրոպայի անկի ւնն եր է՛ն ալ հ ա լաքած եւ
[կտեղաե են պա տկերներ ՝ որոնք 18591 տասնամեակի

հ.այ ‘'/'ն ձւ նոր ոճերոլ մէջել, . սակայն՝
քանէ որ այդ հէնն ու նորը չեն կրնար
էսկապկ ս ներդա շնա կ
ապր էլ ,
պաս.
տառը մեզ կը ղնէ հակասութեան մը առ.
թ-ւ, քանդէ այս հալա սարա կշռդլթէլն ր
յա յանօրէն ոչ հանդա՛րտ կ, ոչ ալ կա.
յուն •
Ընդհակառակն ,
ոճէ պատմոլ.
թեան այն եր կվայր կե աններ էն մէկը կը
մարմնացնէ,
ուր հէնը
հաղէլ թկ կր
պարփակէ նորը, պայթ ո ւմ'!/,, ակնթարթ
մը առաջ : Հոս ես տեսայ արուեստէ պատ.
մութէւնը յղէ՝ մանուկով մը, որուն ծը՜
նոլնդը մահացու պէտէ /'//"'ր էրեն ծրնունդ տուող արդան դին *
՛Նմանապէս վերադտայ պաստառներ,
որոնք տեսնելէ ետք մոռցած էէ, - Մոնկէ «Պ ոտն կրէ Կաղնէն» (1865), Աէսլէէ
«Մ արլօթէ Փող ՈՅԸ^ (1866) ջ 'Ց֊ուրպէի
հՖլամիի կադնինդ ՝ Աէզանի հօր դիմա
նկարը ՝ եւլն . :
Ցուցահանդէսը կու դա յ հաստատել
որ տպաւորապաշտութիւն ըս ուածր պարզ
ոճ մը չէր՝ ոչ ալ անոր պատմութիւնը
գայթակղութեան մը յաղթանակը։
Նր
ներկայացնէ
բազմաթիւ նկարիչներ' որոնք ա շիրա տած են բազմաթիւ ո ճերո վ եւ
մանրերով
[տեսարաններ՝
դիմանկար
ներ ՝ ծովա H արներ ՝
մերկ մարմիններ ՝
üuip]ii֊p լքոթթ- ՝ առօր եա յ կե տն քէ սլա տկերներ ՝ եւլն .) ՝ որոնց բոլորի՛ն ալ տեղ
տրուած է՝ ել որոնց ներքին տրամաբա
նութիւնը մի շա նո յն ո ւղղո ւթ ե ա մր մ
քալեր ՝ այլ կ^որոնէ տարրեր արահետներ î
Հոյակապ առիթ մըյ, է այս' անոնց հետ
նորէն թա ւի ա ռելո ւ ն կար չո ւթ եան անց
երս լի եւ (lljplpHjJl լաբիւրինթոսին *?էջ՝

■

վաւերական պատկե-

Հտականոլթեան
կա յացմանը՝ անկաթ
^նէ՚3 , թկ կ„ղմերէց ՈԸԸ [նչ չափով է
"խարտացի) •

'ԼԵՐԱբՈՅԺՓՂ.,
ՕՏՒՊՈՒԸՆ* է

լու իրաւունք չունենք .

ՒՐե*Ն
յ ֆկ նոյնէսկ դատապարտւում կ մեք
արէ լեը ,

թ ո ս տ ո վան ո ւթի ւնը ♦ հ^արելի չէ ոչ սու
րով՝ ոչ հուրով սպաննել փի^քը [ Հա՜
jt1^) î Զինք մեռցնելո ւ միա կ
միջ-Յը bրեն նպաստ տայն ^՜ • • •» î Զփոթուենք մե
ծապատիւ մուրացկանների։
Եթէ մեր պե տո ւթի ւնը
ունի
[իոկ ունի^ ել ույդ վէրքերից արիւն է ծո
րում ՝ մենք նման պիտի լինենք այն վի
րաբո յմին՝ որ ո լրի շ բմիշկ չկայ՝ սաիպուած է ինքն իրեն վիրահատել : Ընդ որում , առանց ցաւաղր կելու • {/* ենք թ մր ե-

«ՏՆ

,

«.դտյթակղութէւն» չեն թո ւէր ,՜ սակայն
կը մնան էնքնասլարտադրող, Ւնծէ հա.
մար հաճելէ անակնկա/ներ եղան ուրէչներ ալ , . Մ սնկէ 1866-/' պաստառը , որ
Հոնֆլկօրէ մէկ փողոցը կը պատ կերացնէ :
4«îf կատարեալ հ ա լաս ար ա կչռո ւթէւն մը

ապա էնքներս

է,

Ես համաձայն եմ ^Հայաստանի Հան
րապետութիւնդ !^նրթի հեղինակին
«frթէ ճկուենք ՝ չդիմանանք ՝
կը կորցնենք
ամէն ինչդ [Վահան Վարդապետեան) յ

P “Փթն պէտէ արտադրենք մեզ հա.
Հօ "^"1՚ա1էան արՒլ'են այս դէպքում
’ftlSi
Լ["սՍևfԼՈւ կենսական.

և, ÏÏ

է““Ըկս"֊որ արեան քանակութէւչենՀ ոլԳոլմ, ՈԸ
ա բաղադրութիւնը փոթուի :

'11֊ Հե\Լանգ '՛թէ
hlii

խան ձՀ1""1՛?- ասսաԸհ'ե էլ մեղ օգնոլ.
եոՀ1.մե1ւն^՝

ել Սփէ"-ռըը՝ որ աք՜

վէրՕ
‘ յո։լեել է մեր անսկէզր - ան.
{‘“•աա[ամչահաԼա^Ո1-^է'էՏյ1'Տ ’
l'f
"ï?֊
այրե^ Ու-’Լարկ1', մենք, մէկ
\ Հ րձուլ

աԱ1ըել : Մ ենք մեր սեփա.
որ ի զօրու պիտի լի-

Ջճկուենք ՝

գիման անք ;

Որովհետեւ դարեր շարունակ երազել
ենք չէ0 դեռ երէկ երազում էինք ՝ չէ° •
հէնց այսօր մեր դմուար օրերի մէջ ան
դամ երազում ենք չէ^ սեփական պետու
թիւն : Երազում ենք ՝ ուզում ենք որ նա
կայանա յ ու մերը Անի' Ել նման Անի
հազարամեայ իր տեսիլքին : Ըւրեմն ՝ չըճկուենք ել դիմանանք՝ որովհետեւ այո j քաղցր պա տիմ է * * * սեփա կան պե
տութիւնը յ

•flil լ I 1'Աւ,'յ^^չու մեր տն տ ե ս ո ւթի ւնը
հհ
աոա ,
' ծնեն^_
Ք "'֊ փայփայենք
Հ>ԼրՀւսր,գկան3՝ մեն-ք է որ պիտի
(և Ji-i * կե
կառոյց մեր երկէրը-.
բ աեւմտահա J/ [[[lnrl[l
դառը
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Chez les Arméniens de la Diaspofa, des
cendants de survivants à l’extermination
d’une culture, le «bilinguisme culturel»
auquel ils sont contraints pour pouvoir
parler aux autres à partir de ce qu’ils
sont: des rejetons de
quelques lignées
rescapées d’un génocide, me semble rele
ver de déterminations physiques parti
culières. Parler est pour eux un acte qui
soulève immédiatement la question:«Com
ment parler dans le monde des autres,
comment exister, occuper sa place spé
cifique en tant qu’Arménien, selon la mo
dalité particulière qui rattache son histoire familiale à celle de la naissance ca
tastrophique de la diaspora ?»
Parler «en arménien», qui s’écrit pour
moi plutôt avec une majuscule, c’est par
ler aux autres «en Arménien» que l’on
est, tel qu’on l’est, hic et nunc, c’est par
venir à s’articuler aux non-Arméniens
précisément, en héritier de son histoire
et de sa culture, transmises par les pa
rents, soit effectivement dans leurs conte
nus et leur langue, soit dans l’indigence
même de leurs misérables débris en quête
d’inscription.
Aussi, perpétuer ou non l’usage de sa
langue «maternelle» représente paradoxa
lement à mes yeux une question idéaliste
ou de second ordre; la question de pre
mière urgence étant : Que faire des Mères
rendues muettes que l’on porte en soi et
dont la langue, violemment déracinée de
son aire culturelle,
de son lien social,
a perdu son efficacité symbolique dans un
milieu étranger à la gravité des tradi
tions, un environnement ignorant de ce
que cette langue véhicule implicitement:
une expérience catastrophique de soi à
l’autre, une rupture
existentielle sans
nom, une absence de localisation symbo
lique dans le champ de l’opinion publi
que. Ce qui s’est en effet tranmis, conjoin
tement à la trace traumatique, chez les
survivants échoués dans les années 20/25
en diaspora et leurs descendants, chez
ces laissés pour compte du bilan «occi
dental» de la Grande Guerre, c’est l’expé
rience d’une exclusion du champ de pa
role et de perception du monde «civi
lisé».
Si chez les Arméniens cette question
de la transmission «linguistique» dut être
mise à l’ordre des priorités
c’est parce
que la maintenance d’une langue subs
titut des Terres constituait une défense,
nécessaire à la survie, contre la conscience
traumatique d’une perte irréparable, celle
du lieu même où la langue pouvait créer
pensée, culture et sens.
Ce programme
cesserait néanmoins d’être
défensif et
prendrait désormais en compte une situa
tion actuelle s’il se donnait,
en même
temps, cette finalité essentiellement «bi
lingue» : rechercher parallèlement un
mode possible de parole et d’engagement
dans la langue et le pays «d’accueil». Par
ler arménien, c’est avant tout, faute de
pouvoir habiter sa langue (2), parler en
Arménien la (langue des autres pour
té
moigner précisément de la mise à mort
de sa culture et de sa langue originelles.
Cette démarche n’est d’ailleurs aucune
ment singulière ; à notre époque où les
exterminations prolifèrent,
toutes
les
langues «majoritaires» de l’Occident sont
ainsi contraintes de recueillir en leur sein
les vestiges de civilisations effondrées à
leur «insu» ou en leur nom.
*
**
L’énoncé de mon titre : «Pour parler
sa langue il faut apprendre celle
de
l’autre» est, en fin, de compte, relative
ment banal. Il pourrait se référer en tout
premier lieu à la situation de l’enfant,
qui comme chacun sait, comprend sa mère

avant de pouvoir parler. Accéder au lan
gage, c’est pouir lui, s’essayer à l’imiter.
L’imiter pour lui faire plaisir, jouer avec
elle, mais l’imiter
aussi pour s’appro
prier son rapport à la vie afin de consti
tuer progressivement le sien. Selon que la
mère, «porte-parolle»(3) d’un être non ad
venu encore à sa parole, met ■—ou ne
sait pas mettre—■ à la disposition de l’en
fant les mots susceptibles de traduire ce
qu’il ressent, selon qu’elle peut —ou non—
lui prêter ses propres matériaux signi
fiants pour ce que, en s’identifiant à lui,
elle devine
qu’il reçoit d’eflle et
du
monde, il parvient
—ou non—
à ap
prendre à «se» dire aux autres, à exister
différent parmi eux, à les affronter dans
le conflit, l’amour, la créativité...
La situation
matricielle à laquelle je
me réfère se démarque, il est vrai, en un
point important de mon propos, puisqu’au
départ la mère n’est précisément
pas
l’autre, qu’elle le devient (si tout se passe
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bien!) au terme de différentes distancia
tions, dont celle du langage; mais c’est
tout de même en apprenant
la langue
qui l’environne et qui pourtant ne peut
le «traduire», au fur et à mesure qu’il
s’autonomise, que l’enfant est amené à
rechercher sa propre voie et sa propre
parole. En cela la mère adoptive, que
constitue pour tout Arménien son pays
d’accueil, est
cruellement
éducatrice,
étouffante ou promouvante.Elle le met à
l’épreuve d’une radicale méconnaissance,
exprime, il va de soi, une «interprétation
violente» de sa personne dont elle ignore,
au sens propre, «les antécédants» et induit
ainsi, chez celui qui veut sauver son iden
tité, un apprentissage périlleux mais in
contournable.
Acquérir la langue de l’autre (4), c’est
acquérir la capacité à s’identifier à ses
modes de perception, ses valeurs,
ses
jouissances, ses pertes et blessures (5) sans
pour autant oublier l’opression et la vio
lence d’où l’on provient, soi et ses as
cendants, sans oublier la négation
que
l’autre a projetée sur vous. Acquérir ainsi
la «langue de l’autre» pour
la décons
truire, en l’habitant en quelque sorte, tel
le Cheval de Troie, avec ses référents ve
nus subrepticement d’ailleurs, c’est l’arti
culer à son expérience propre, restée sans
nom et sans image, c’est pouvoir nommer
subversivement, à l’aide des signifiants de
l’autre, puisque les siens propres furent
à jamais détruits, ce qui en soi était resté
muet faute de trouver sa résonance au
dehors (6).
Ce faisant, souscrire à cette initiation
c’est, à n’en pas douter, faire son deuil
de la langue perdue.
L’«apprentissage
de l’arménien»
n’en
transmet qu’une
«re-production», un fac-similé doublé de
la perception sensorielle déchirante mais
lucide du trésor spirituel et affectif qui,
en elle, a été à jamais perdu. Si cet ap
prentissage ne se pratique pas fétichiquement (7),
afin de colmater le manque
de la langue première, il vient alors ac
compagner ce travail de deuil, car il faut
connaître ce qu’on
a perdu (en avoir
connu le goût dans la bouche), pour «sen
tir» qu’on en a été dépossédé. Le travail
du deuil passe alors par un refoulement
que seule peut opérer la traduction dans
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la langue de l’autre. Aussi la condam
nation péremptoire et à courte vue d’une
acculturation nécessaire en diaspora, trop
vite confondue avec une pure et simple
assimilation, cache en réalité, trop sou
vent, une impossibilité à consentir
à ce
deuil et un consentement, en revanche,
à enfermer pernicieusement en soi les
échos désormais intraduisibles du passé.
*

*
**

Dans le film «Mémoire arménienne»(8),
on peut suivre l’évolution en France de
la xénophobie des années 30 jusqu’à une
acceptation apparemment
sans réserves
des Arméniens. L’Arménien serait, selon
certains sociologues (9), mie figure par
ticulière de l’étranger en France, il se
rait considéré actuellement comme un
«bon» étranger, intégré, traité «non plus
comme un immigré mais comme un des
cendant d’étranger». Or le dernier prota
goniste du film explique bien comment
il vit son intégration certes harmonieuse
ment, mais dans un clivage de lui-même
qui lui pose question, dans un effacement
de l’histoire qui l’a amené là. Cet efface
ment de l’histoire est ben sûr en premier
lieu celui du conflit, car pour cette figure
particulière de l’étranger qui n’est pas ex
posé à la haine raciste mais à la simple
éclipse de ses origines, les moyens pour
parler le conflit ne sont pas à sa disposi
tion. Prié en quellque sorte de vivre sans
avoir eu d’ancêtres, il porte un nom sans
Référent.
Les Arméniens auraient ainsi survécu
hors paternité, car la paternité ne peut
s’exercer et se transmettre qu’«au nom»
des pères vivants ou morts, au nom d’une
histoire reconnue dans les représentations
communes. La visée de tout révisionisme
n’est-elle pas finalement de nier le poids
symbolique de ce qui
se transmet des
crimes; transmission des violations
non
reconnues, du déshonneur infligé,
des
démentis à ce qui fonde la civilisation?
Telle est la situation
psychique
de
l’Arménien qui se trouve placé dans une
impossible triangulation
entre ses an
cêtres non inscrits dans l’Histoire, élimi
nés par une instance exterminatrice non
reconnue telle, et la Terre d’accueil, ap
paremment non impliquée, à laquelle il
faut bien qu’il s’intégre pour vivre, pour
faire le deuil de ses pertes,
mais aussi
pour restaurer son Nom dans la langue
qui «a cours» là où il vit; problématique
apparentée à celle de tout fils d’immigrés,
né d’une situation de rupture violente des
parents du pays d’origine, rupture dans
laquelle
le pays d’accueil, par ses ac
cords économiques, ses visées politiques
a joué un rôle déterminant. Triangulation
«œdipienne»
perverse de tout enfant
d’immigrés dont l’exil contraint résulte
d’une situation de violence économique
ou politique alors que le pays «hôte»
n’est pas sans avoir, directement ou in
directement, joué un rôle dans l’évalua
tion qui a abouti à cette violence.
Le bilinguisme est en fait la manifesta
tion langagière de cette double filiation:
d’une part des parents survivants
à un
lieu exterminateur des êtres, du lien so
cial, de la culture, d’autre part des pa
rents adoptifs, «non exterminables» dans
un lieu d’accueil et d’acculturation ambigüe. Comment aller à l’Ecole «démocra
tique» de l’autre pour pouvoir y nommer
ses ancêtres et
restaurer
son propre
Nom? C’est cette gageure douloureuse que
métaphorise, dans «Une Arménienne à
l’école» (10), «...dans un lycée de ” classes
préparatoires”, au bureau de la surveil
lante générale...cette insoutenable confron
tation entre l’école laïque française et ce
rescapé du désert dont je portais le nom,
l’unique grand homme pour moi,
mon
père». Ce à qui tend un véritable bilin
guisme culturel n’est donc pas sans avoir
une portée politique, au sens fondamental
du terme: faire advenir un conflit, grâce
à l’acquisition du langage et des prati
ques institutionnelles du pays d’accueil,
un destin qui, dans l’ascendance, se dé
roula en deçà du conflit, dans la toutepuissance de la mise à mort d’une popu
lation sans défense.
Comment les Arméniens
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xième, troisième génération de diaspora
pourraient-ils parler en leur nom puis
que ce nom est celui précisément de leurs
ancêtres dont le discours politico-culturel,
dans l’Occident d’«accueil» où ils vivent
aujourd’hui, oculte la provenance ? (11).
Seule l’assomption de cette double filia
tion et de cette double culture pourrait
peut-être déjouer le paradoxe de cette in
terrogation. Il faut remarquer en passant
que celui qui bénéficie de cette double
culture dont l’une, en possession de toutes
ses institutions est menacée pourtant de
délitescence et l’autre, exilé de ses lieux
de fécondation est en voie de disparition
jouit hélas d’un recul, d’un regard et d’une
pratique privilégiés pour appréhender,
en toute relativité, les processus de des
truction endo et/ou exogènes qui proli
fèrent désormais à l’échelle mondiale.
Mettre radicalement en doute qu’il soit
possible aux héritiers d’un génocide non
reconnu de parler en leur nom propre né
gligerait en effet cette interrelation, dans
le trauma, entre le réel historique, sa ré
ception psychique et son éventuelle tra
duction en créations inaugurales.
Peutêtre faudrait-il précisément parvenir à in
verser les termes constitutifs de cette im
passe et se demander justement comment
de tels héritiers peuvent psychiquement
et culturellement s’approprier en sujet
leur histoire, faire imploser le silence qui
pèse sur elle, pour que le génocide ne
puisse qu’être reconnu et pris en compte
au moins dans le langage de son auteur
et ses spectateurs complices d’alors.
Omettre de voir cette interrelation fait
courir deux sortes de risque à l’Arménien
de diaspora, enfant d’un ancêtre destitué
et d’un lieu d’adoption non innocent :
— Oublier à quels rapports de violence
il doit ses conditions spécifiques d’exis
tence, vivre en perdant la dignité de la
dette à ses ancêtres, son identité de su
jet.
— Projeter sur le pays d’accueil, le
monde des «autochtones» աւ vécu per
sécutif et aliénant, voire une haine para
noïaque, sans percevoir sa propre réalité
où lui, différencié de celle de ses pa
rents, doit chercher à contracter, dans
un débat d’altérité, à partir de ce nouvel
espace-temps de la transplantation,
de
nouvelles alliances afin de se réapproprier
ainsi son histoire à lui, descendant «bien
intégré» de réfugiés apatrides, dans le
total dénuement, survivants à une exter
mination.
Ainsi la double appartenance culturelle
fraye la difficile et unique voie «démocra
tique» entre des exacerbations nationalis
tes stériles qui ne font qu’induire la ré
pétition et la pérennité du trauma. Ac
corder une telle primauté
à l’affronte
ment de l’altérité dans la recherche de
soi n’est pas une exigence purement éthi
que pour les Arméniens, s’il s’agit en réa
lité, dans l’échange avec l’autre de démas
quer l’angle mort du déni qui pèse sur
CE à qui ont survécu les Arméniens,
toute construction d’un espace de parole
déjouant ainsi l’emprise du déni consti
tue, de toute évidence, une entreprise à
visé démocratique qui tente d’échapper
à l’étau des enfermements nationalistes,
des intégrismes en miroir si menaçants de
nos jours.
JANINE ALTOUNIAN

(1 ) Ce texte est publié, avec Vaccord de
Raffi Arzoumanian, directeur de l'école
Hamaskaïne de Marseille,
au titre de
abonnes feuilles» d'un ouvrage collectif
à paraître prochainement aux Editions
Parenthèses, auquel il est destiné : Actes
du Colloque international «.Diaspora et
bilnguisme» tenu à Marseille en mars
1994, sous la direction de Raffi Arzou
manian.
(2) Cf. «Faute de parler ma langue» in
J. Altounian, «Ouvrez-moi seulement les
chemins d’Arménie», Un génocide aux dé
serts de l’inconscient, Les Belles Lettres,
«Confluents psychanalytiques», 1990.
(3) Expression empruntée aux travaux
de Piera Aulagnier, notamment La vio
lence de l’interprétation, P.U.F. 1986.
(4) Cette question a été développée plus
amplement dans J. Altounian, «"TransPresses du
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ՄԵԾԱՐԱն*
ԿՈՍՏԱն ԶԱԲԵԱՆԻն
Ամեր ի կայի «Արարատ» անդլիատարւ եռամսեան՝ որ
Հ^ԸՄ-ի
հրատարակութեամբ այս տարի կը նշէ իր Յ&ամեակը՝
Գարուն 1994-^ իր թիւ-ին մկջ 40 է^ոց
յաւելուած մը նուիրած է 20-րդ- դարու
հայ ղր ա կան ո ւթ ե ան կարեւոր ՛ել րի չ ծա
նօթ անուններէն մէկուն ' փոստան Ցոր
եանին :
Այս տարի

ոստան իէար ե անի մահուան
եւ այս ղուղա դի պո ւթի ւնը
կր կնակ ն շան ա կո ւթի ւն կլԼ ստանա յ , եր բ
հաշուի աոնո լի , որ UlilLUl^jlQ UlficfUHfG. է՜
որ Հայ մամուլը բացառիկ թիլ մը կամ
յաւելուած մը կը տրամադրէ
լէ’
թան
Հեղին ա կին :
2Հ)ամեա ՛լնէ,

(ֆաւեՀււածը թմբա դրած է
ա շթա տա կի ցն եր էն
Այոր դան Ա ատթէո iiեան (Պ ո ւէն ո ս-Այր է ") , որ վերջին տարի
ն՛երուն զանաղտն յօդուածներ
ու հրա
պարակումներ նուիրած է Q • իԼար եանի
կետ Կվ՛ ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթ ե ան :
*[յեր ածա
կանին մէջ՝ թմրադիրը կը բացատրէ յա֊
ւելուա եվ’ն
տո ւն m n !/ւ ղ պա ա ճա ոներ ը ,
նչելով ■ -

«"Յիսուն տարի ետք պիտի կարդան
գործերս’’, ըսած է առիթով մը Յակոր
Օշական : Թերեւս Զարեանի ճակատաց իրը նոյնն էր: Էրենց գործերը հասարակ
ընթերցողից ուղղուած չէին ; Աւելի լաւ
ժամանակներու պէաք է սպաս էին, բայց
չհինցան : 'Յաոսաուն կամ յիսուն տարի
իր
աոաջ գրուած Զաըեանի արձակը
թարմութիւնը կորսնցոլցած, չէ : էյորհըրդային համակարգին փլուզումը կը թուի
ապացուցանել անոր ՜նշմարտացիութիւնը :
Տասնամեակներով անփոփոխ սփիւոքահայ կեանքը անոր մէջ խորաթափանց
վերլուծող մը կը գտնէ : Այ ժմ, մեր ժա
մանակ ներու հոլովոյթին մէջ , Զարեանի
մօտ մեկնակէտ մը կը գտնենք բանակա.
նութեան եւ նպատակասլաց որոնումի աշ
խարհի մը փնտոտուքին համար» :

լիյիներոլ ներկայ

կկարդակո,թ կ .
եա նի ք•ննական կեն ս ադր ո ւթեան

հ

մԸ

տաղձը ներկայացնել, անտիպ նամա^Լ
րոլ րազմաթիւ քա ղո ւածքն եր ո J. ՀՀԱ
րատ»ի խմբագիր Լէօ Համալեա՛լ, Հ,
րադառնայ թարեանի ել անգլի,ողէ
թարհահռչակ գրագէտ Լօրընս ՏըռԷլի Լ
րաբերութիւններուն . թղթածրար ,կսԼ
բողչացնեն
ՏըռԷլի
1952-/, վորձս,^
րութեան ւյերհրատարակոլթիլնը j
է, անին նոլիրուած շատ ուշագրաւ
նարկ մը z" հայ դրողին տրխիլի՚ե Հ
ա ա հ ո ւա ծ ՏըռԷլի երկու նամա կնե!րու Հր
ր ապար ակո ւմը .
Գրողին
որդին'
նորող հանղոլյե,^
ճարտարապետ Արմէն <էարեան , շարլկ
անտիպ մանր ամա սն ո ւթի ւններ կՈլ
Եոհաննէս
Լեփսիուսի եւ Կ .
յարաբերութեան մասին -, քեարղմանարգ
տրուած է, գրեթէ ամբո ղիո ւթեամ ր , !/ա,
րօ Փօլատեանի զրոյցը Զարեանի Հե„
ել վեր հ րա տար ա կո ւած կ րմ . Համբ,,լ
ձում 'Աևքլիկևանի քիչ յայտնի յուշապ
բութիւն մը'.
7
9- Զ՛որեան արդէն յայտնի էր անղլ!,.
ուիւ ոս ընթերցողին , շնորհիւ
Արա Պա.
լիօղեանի
թարգմանած
հատորներուն

(«Անցորդը եւ իր ճամբան», «Ռանկօօ.
պը եւ մամոլթի ոսկորները» եւ «ԿղզիՍ
եւ մի մարդ») : Այս բացառիկին մԷԼ
Պտլիօղեան կ՚երեւի « Եթ1լիթ ն,ե թ են Ա1ԱԱ1.
ուածներ» Ո լ Ւր անտիպ թարդմ անութէնէն երկու

հատուածներ ուէ,

Լեմուէլ Ա.

միրեան կու տայ «Նաւը լերան վրայվ
նոյնպէս անտիպ իր թար դման ո ւթենէն րն
դարձակ հատուած մը՝ ճոէլ Օփենհաթլղ
թտրդմանած է Զար ետ նի «Մենք քայլում
էէւ(ւք» րեր թուածը յ Վերջապէս՛՝ Զարեւս,
նի անտիպ նամականիէն թարգմանաբար
ներկա յաց ո ւած են Հա մա ս տեղին ուղղէ
ւած իր հինգ, նամակները (տե՛ս«ն|;
ոաջ . Աիաք եւ Արուեստ», Նո շեմբեք
1992) :

«Անցորդ մը եւ իր բազմաթիւ ճամբա,
ները» ընդարձակ ուսո ւմնա ս իր ո ւթ եա մր ,

ferts" déculturants et inconvenance cultu
relle» in Rev. Franç. Psychanal., 3/1993.
(5) Cf. le traitement des témoignages
d'A. Ernaux et d’E. Thomas dans «De
L Arménie perdue à la Normandie sans
place», «Viol et silence», in J. Altou
nian, op. cit.
(6) Cette duplicité inconsciente
dans
l'expression a dicté tous les textes
de
«Ouvrez-moi seulement les chemins d’Ar
ménie» dont par ex. le titre, citation du
vers 1713 du «Nicomède» de Corneille,
constitue, en quelque sorte, une pierre
tombale poétique et licite
-—-cautiontié
par l’Occident et ses classiques!—, re
couvrant le réel de son sous-titre: «un
génocide aux déserts de l’inconscient». De
même les articles
d’inspiration analyti
que se révélèrent, dans l’après-coup de
leur regroupement,
fournir un encadre
ment intellectuel orthodoxe et
«rassu
rant» au journal de déportation de mon
père («Terrorisme d’un génocide»), afin
de le voiler d'un linceul décent. En re
courant d’ailleurs
à certains
concepts
psychanalytiques, je ne faisais que répé
ter, de façon sans doute subversive, le rap
port à tout langage tel qu'il a été induit
chez moi par la scolarisation: Toute dis
cipline langagière
m’a semblé toujours
se situer comme dans l’envers de mon
vécu d’Arménienne. Peut-être que l’enjeu
de l’écriture était alors pour moi de me
situer enfin dans son endroit, de contour
ner en quelque sorte un langage institu
tionnel, par ex. celui de la pschanalyse.
Evidemment mon dessein n’était pas pré
médité, je pense au contraire qu’un lan
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gage institué est indispensable
le sujet, advenu quelque péu à
puisse à son tour l’habiter un
manière propre. C’est ce dont

pour
lui-même,
jour à s։
je suis re

devable à la culture de l’autre, pour moi
culture de la France.
(7) Cf. V. Yeghicheyan V., «Des pro
blèmes de filiation après le vécu collectif
d’un

génocide»,

Rev.

franç. Psychæ

1984/4. Sur cette question de la lange1
perdue voir également :
K. Beledian, «Phénix ou Robinson sfl«K
du naufrage», in Temps Modernes, n
sept Arménie - diaspora, Mémoire et W»
dernité, 1988.
M. Nichanian, «L’écrit et le mutisme
op. cit., Ages et usages de la langue an®
nienne, Entente, «Langues en péril», 1
(8) Film récent (1993) regroupant
témoignages recueillis il y a dix ans, co«(
par J. Kébadian, I. Ouzounian, M. ®
dakdjian; réalisation J. Kébadian; s0U
titrage M. Bardakdjian.
(9) Cf. E. Témime, «Les Arméniens
la deuxième génération à Marseille
les Bouches-du-Rhône» in GRECO > ,
ionaleS՝
cherches sur les migrations internat-101
dans
1982, cité par Martine Hovanessian
Le lien communautaire/Trois généra
d’Arméniens, Armand Colin, 199 , P
(10) in J. Altounian, op. cit.,PP՛
(11) Cf. «Les survivants d'un g0՛10^
non-reconnu peuvent-ils parler en
nom?» in «Des origines et des conse &
ces des processus d’extermination
risy sept. 1993, actes à paraître-
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ԹԻհ 196
ճհՄՆԱԴհՐ*

ՇԱՒԱՐՇ Ս՜հՍԱՔԵԱՆ

( I 925֊ I 957)

Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN

ՆԱՄԱԿԱՆԻ
ԱղեՀԱ անդ ր “՛պո լիս , 30

, 1929

Սիրելի Շահնո՚ւր,
փահանջ»ին կը սպասկի, բայց նամակդ
^ակնկալ մը եղաւ ինծի , ճշմարիտ վա.
քլլմը: Ուշացայ քիչ մը պատասխանե«1 բայ9 ատոր
պատճառները, թէեւ
ցազան, անկարեւոր են քեղի համար..
Սօբսւրիդ CI1 tête-ալՈր թղթիկին առթած
գանձին յուղումէն յետոյ, գողտրիկ ու
րսխուն տողերդ այլապէս ուրախացու
ին ու հպարտացուցին զիս ւ Գուն որ կը
ձչտես քու «հոտառութիւնէդ , պէտք է
.աււկնաս թէ ինչո՛ւ համար այնքան ու,ախսռիթ հպարտութիւն մը զգացի քեզ
աշդալով: Տ ա սն ե ւհինզ-տ ա սնե լվ եց տա.
ի առաթ երբ պաըլիկ Շահնուր մըն էիր
ւկաւին , առաջին անդամ ծնողքիդ և՛ ո
էարղարէացած եմ դեղարուեստական տւրգայ մը i Այն օրերու մանրիկ ղծաղըըութիւններուդ իս կ մէջէն, տեսած ԷՒ
այսօրս ւան զպեխաւոր^ Շ ահնուրը' զոր
սհարդարօրէն կը կարծես թկ չեմ ճանչ
ցուր իմ կարգիս :
, վաղեմի ուսուցիչը կը մնայ տակա'ւն նոյն զինս լորը , աւելի՛
հարուստ'
պթւերով ու սլա տր անաթա փ ո ւթեամբ ՝
րւյյ եւ այնպէս ուրախ ու հպարտ' որ
նախկին propre à rienJ>Æ//£ այսօր դտրԱր են արդէն իսկ մէկ-մէկ դէմք։
ԵԼ
ինչքան յուսատու ՝ տ ա ղան դա ւո ր
ու
խնդա՛լից : Ասիկա ալ թորէ ԲԼԼայ
տանիսհար քաջամարտիկներուս մխիթարնըն ու փառապսա կը :
<<5ա/ւ.ա£»^ր
մէջ իբր թեր թօն հ րատաւ՚ակււլիչ սկսելէն ասդին՝ մեծ շահագրրզո-ութեամր հետեւեը էի ՀՆահանջ^իդ :՛
l'if շահագրգռութեան ս . կապեր էի նաեւ
տթա մօտդ աշխատող “['Ը^էի Հրանտին
ալ հետաքրքրութիւնն ու համակրանքը։
մը ՝ սակայն ՝
Լը կորս ընՅոլՅ եր էի' բազմազբա ղո ւթեանս սլատճսլ
Ու երբ անիկա հրապարակուեցաւ
ձեւով՝ առաջիններէն
մէկը եղայ
1այն փնտռող • ՀՀնորհ ա կալութի՛ ւն ՂԸԸ~
օրինակիդ համար՝ ինչպէս նաեւ այն
^նգ հատին , զորս վզիս էիր կապեր հ.դը11Ա1Աէր>'>
բարե էլամներ ուս մՕտ տեզաւր^ԼՈԼ համար։
Պիտի ա շխատիմ , տեղաH պայմաններուն ներած փութկ ոտու^ոյմբը հասցնել քեզի անոնց փոխարմէ_
tt' հինդ աւելի հինդ պակասով î (Հր 1Հ/2/>
կրնայ լուսաբանել քեզ այս մասին) :
*
**
«)/ա<այ,£»^

կրկին կարդացի , ծայրէ ի

սյր ել ուշի ուշով։ Ո՛չ թէ մէկ շուն''"և ինչպէս կը պարպեն օղեի գաւաթը՝
յէ Ումպ արլ Ոլլմպ ՝ ինչպէս հարկ է որ
Լ Pn չխնուի յարգանքին ու ռնա հ ատանքի
^^նի élixir մը .
0
րուած գրախօսականներէն մէկ քանին
['{սպի ՝ ինչպէս նաեւ *էյ արդունի Եբ ի1 ՚յ eSCarmOUche-£ , որուն ծայրը չեկաւ
կ^ւին ՝ ել իրաւա՛մբ ՝ քանի որ Հյատ յնքան ամուր է
Կն Օձիքին,.,

փակած պճոռթ^

^ՒՀպե“եԱ
աԼ տԱ1աւՈՐոԿ
կ
իրաւունք մըն է այնքան ՝
մը՚՛ Բայ3' ^նչ 1ք'Ո
ք. 11 y բբ ումէն մարդ ըսեր լմ*ւ
ձչ '"՛Կիրը ու, --սարսափելի'

կերպով

արդար կը գտնեմ

^մ'^բութիւնը որուն առարկայ

ձալ. «7/ ա հ անջ^դ :

CORRESPONDANCE

Տարդ դրի առն ո ւած եւ

հրատարակութեան տրուած հայ նորա֊
Դ ոյ*ե դրոզներու իրավէպերուն մէջ աննրմ ան է ան իր յղացումով՝ նիւթին րնտրոէ թեամրն ու ոճին վայրի ընտանութեամ
բք * փերթուածի մը պէս հեզասահ է ու
հաղորդա՛կան՝ ոչ թէ անոր համար որ
բացառիկ բա ցատ րո ւթիւննե ր ո վ ու արտա
յայտութեան նոր ձեւով մըն է ընդելուզ
ուած ՝ ո՛չ ՝ այլ անո՛ր համար որ անկեղծ՛
է ւ բուրախ ուն , իրական ու ց աւա դին : Այո՛ , ցա ւա ղին > Եթէ } բ / !ա բ վէպին եղերերգական խորքը , ի^Լ խօսք որ կար եյ ի
էր ձախողած համարի լ զայն յ fiutjg ՝ ընդ
հակառակն ՝ այդ թաէ_ Ու սեւ
Ոե1
կաJ խնՀ_ս1էս վերջին՝ նոյնպէս եւ առա
ջին ու միջին էջերուն մէջ՝ ճաթած ճակ
տի մը վրայ ճա պաղած արեան առուի մը
նման ՝ վէպին գոյութեան իրաւո՛ւնքն իսկ
կր կազմէ։ Արդարացումը զառա՛նց .եր
գի խորագրին։ Այս տեսակէտէն միայն
դիտելով ՝ զԼ,ա հ անջ»ը յս*ջող ղո րծ մրն է î
Ոմանք՝ - կարծեմ բոլորը՝ ՜ դիտել տԸ.~
:ին որ լեզու ւևայ լԼէսւ1'Գ մէջ*- Ջեմ հաս.
կընար թէ՝ ի՛նչպէ ս կարելի է
այդքան
թրթռուն վէպ' մը դբ^է առէԱնց լեզուի ։
Եթէ ամէն մարդ 77^^ Z7 1 ամէ՛ն մարդու
պէս ՝ ա յն ատեն պէտք պիտի ըլլար կոտ
րել բոլոր ւլրիչներն ալ յ Ոճի զան ազան ու
թի ւններն ու
այլա կերպութ իւններն են
որ լեզուն կը շիւն են ՝ ըստ իս •
hj ոնարհ
կարծիք մըն է ասիկա՝ անշուշտ յ Pwjfj
ա յ ս րոպէիս իմս ըլլալու առաւելութիւնը
ունի ։ fi եր ա կան ակա^յ մեղանչումներ ու
նեցած ես ի հարկէ ՝ րայց այդ բոլորին վրբայ ճառագայթող բա՛ն մըն ալ ունիս ե՛
րեւան բերած ։ Ոճ մր» թէեւ դեդեւկ ոտ ՝
բայց ինքնեկ : Պ ղա ի կ յաջողութիւն չէ ա֊
սիկ ա : Կնիք մը ու պսակ մը միանգամայն յ
Եթէ շուրջդ գանուողներ ուն սլէս ՝ ես ալ
Փտրիւլներ տեսած ու մե'նծ~մե'նծ մարդիկ
լսած ըլ՛լա յի ՝ թերեւս կաբեն ա յի ա՛լեւՒ
զարդարուն ու սոսկալի կարծիքներ յայտնել զէյահանջ^իդ մասին։ Ոմանց համար
հիմա սովորութիւն եղած է ըսել ու դրել
ա՛յնպիսի բաներ ՝
զորս իրե՛նք ալ չեն
հա՛սկնար : Եամ գսց սորված են եւ կամ
ուրի շին ապրանքը կը քշեն ։ Ել որպէս
զի օձիքնին ձեռք չտան՝ դիմակ ու վև.
բար կոլ. կ՚անցրնեն ի ը ենց խօսքերո ւն :
ւթնգամ մը որ մեղքս ու տկտր ո ւթիւն ս
խ ո ստ ո վանե ցայ , ա՛լ չեմ վախնար նթէ
նո՛յնիւսկ չատ հասարակ գտնես տպա ւոր ո ւթի ւնն եր ս արտայայտելու եղանակս :
Պիտի ուզէե աւելցնել միայն թէ , «Ն«,_
հանջ^ը , որու կողքին նո'ր իսոստումներ ո լ աւետիսր կու տաս այմմէն , բեղնա
ւոր աթո ւթա յի մը ալֆա ն է ուակաւ ին •
Առաջթե essor-^i դէպի վերնագոյն թռիչ
քը , որուն համար բացուաե են թեւերդ
ու հոդիդ: Ու թէեւ, գուցէ ոմանց հա
մար , «մտածումներդ
չունէին շարայա
րութիւն, մեծ մասը րոպէի տրամա դրու.
թեան արդիլնք են , եւ դրեթէ միշտ կի
սատ ... հ ա էլ սւս ո ւթ եան մը պատճառաւք ï
Բայց, ի՜նչ փոյթ, կր բաւէ որ կ՝ ապրիս
ղարթում մը: Այս՛, ԶԱՐ Բ՛ՈՒՄ մր:
Եւ
«Նահանջեր, նահանջող
ու գահավիժող
սերունդի մը վրայ ծագող զարթնող գրա
կանութեան առաջին ճառագայթն է :
Օր մը, թերեւս, տյս բացատրութիւնը
իմաստ մը ունենայ : Ու կր մաղթեմ որ
ունենա՛յ ճշմարտապէս , սիրելի պզտի՛կ
ՀՀահնուր •

ա կ՛ուին չըսուած բաներ :
^էն

-

այն
դա ր-

Արտիս բոլոր ս իր ո վր կր շնո րհաւո րեմ

ՅԱՌՆՈՒՐ
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29 juillet 1958
Cher Armen,
Je vous écris d’un œil, et même pas,
il est aux trois quarts couvert d’un papier
noir, l’autre (droit) l’étant complètement.
A vrai dire, je ne devrais ni écrire ni lire
durant quinze jours encore, mais com
ment voulez-vous ?
J’ai prêté serment (d’un quart d’œil)
devant le consul USA, qui est une dame,
et comme je m’engageais à ne pas fo
menter de complot en Amérique du
Nord, on m’a remis mes papiers d’émigrant, y coimpris une de Jacqueline et de
notre fille. Aujourd’hui sont arrivés les
billets pour cet invraisemblable voyage
via Paris, l’Irlande et Terre Neuve. Je
ne suis pas plus heureux qu’un lièvre
auquel on offrirait une balançoire. Le
tout est de me maintenir en état d’écrire
et de garder mes amis.
C’est pourquoi dites moi vite ce que
vous devenez.
La prose sur l’incendie
dans la NRF est tout à fait admirable.
J’ai été particulièrement heureux de vos
poèmes dans le N° précédent parce que
j’avais parlé de vous — ou plutôt écrit
de vous — à Claude Vigie (que je verrai
à Boston où il enseigne dans l’école où
j’irais).
La démonstration a suivi ma
lettre comme par un fait exprès.
Mon adresse à partir du 4 août au 5
septembre sera
c/o Pierre Leyris
14 rue du Cardinal Lemoine,
Je vous embrasse

(Ve)

le 4 août 1958
Cher, cher Henri, quel plaisir de revoir
votre écriture aux courbes flottantes et
gracieuses, si douce en ses infléxions dé
licates. Vous voyez! vous voyez ! Ah, je
vous en supplie, ménagez votre vue aussi
longtemps qu’il le faudra, en vous disant
bien que votre œil est un bien autrement
précieux que l’œil tranquille de Dieu dans
son triangle régulier.
Il est bon, il est même nécessaire de
faire des lettres «pour garder les amis»,
mais lorsqu’on se trouve dans une situa
tion aussi «enténébrée» que la vôtre, il
importe de suspendre toute correspon
dance. Mieux que le Pape sinistre, je
suis à même de vous accorder des indul
gences plénières.
Les saisons se succèdent, les années
passent, la neige fine s’infiltre dans nos
cheveux, mais loin de nuire à notre ami
tié, elle la raffermissent continuellement.
Ainsi croît ma foi en votre avenir, ainsi
croît mon affection. Il me suffit d’avoir
une lettre de vous, pour que ma journée
s’illumine. Vous êtes toujours présent ici,
sur la galerie, dans le murmure des pins,
dans le ciel aussi. Reniez vite le serment
que vous avez prêté
devant le consul
USA, et qui vous engage à ne pas fomen
ter les complots.
Partez à la conquête
de ce continent de rouleaux compresseurs,
préalablement muni de toutes vos muni
tions. Que la poudre du poète soit tou-

Henri

Vingt ans après
Déjà ! oui, déjà vingt ans qu'Armen
Lubin a quitté ses amis français,
déjà
vingt ans que Chahan Chahnour a quitté
son monde arménien.
Que dire de nouveau sur ce double per
sonnage, unique de sa génération, qui sut
devenir un des meilleurs poètes français
de l'après-guerre, tout en restant ou en re
devenant après une traversée du désert,
le grand écrivain de la diaspora armé
nienne ?
Ce numéro de «Haratch» qui lui est
consacré, a pour modeste ambition
de
donner un aperçu succint mais varié des
deux, et notamment, dans
le domaine
français de l'épistolier remarquable qu'il
était. Il eut une très riche correspondance
avec Henri Thomas,
Madeleine et Jean
Follain, André Dhôtel, Jacques Brenner,
Jean Paulhan et tant d’autres. Aujourd’hui
nous publions deux lettres de lui, l’une
à Thomas, l’autre à Paulhan. La corres
pondance entière qui est d’un grand in
térêt, serait affaire de volume
Dans la partie arménienne, nous pré-

առաջին այս քայլդ, նորանոր յաղթանաէլեերու փչալիր այլ հ ո դե պա ր՚ա ր ճամ
բան վրայ, Exoelsior !

♦**

sentons deux vieux articles le concernant.
L’analyse faite de son œuvre
est d’un
autre grand écrivain de la Diaspora : Nigoghos Sarafian. Soixante ans ont passé
sur ces papiers, qui nous apportent cepen
dant un précieux témoignage de l'accueil
que rencontra ce tout jeune écrivain, qui
bouscula tous les tabous arméniens dès
sa première œuvre : La retraite sans mu
sique, dont la parution comme feuilleton
dans ce même journal donna même lieu
à un tollé quasi général auprès des gens
bien-pensants. N’oublions pas que nous
n’étions qu’à l’aube des années trente !
On lira aussi une lettre du poète Kevork
Garwarentz, écrite en 1929,
c'est-à-dire
à l’occasion même de la sortie de Նա
հանջը առանց երգի :
Tout ceci
exhaustif et
dique, celle
de relire
Lubin.

«HARATCH»

Գրէ՛ շուտով, որովհետեւ այս
անա
պատին մէջ հոգիի խօսքե րն են որ քիչ մը
զովութիւն կը բերեն պապակած սրտիս :
Կնոջմէս յարգանքներ ու պզտիկէս պաչիկներ ունիս յ Ե ո ու լ կը համբուրեմ ճակտէդ ՝ կարօտով ու խնդակցութեամբ ։

տեսնես որ ամբոզ ջ նամակս լեցաւ
ու տակաւին ոչփ՚նչ Լլրցայ գրնլ փմ մա
սիս : Եը խոստանամ քիչ մըն ալ անձնա-

“է՛ր Ըււաւ > jutlnFtbl- ■ U՛ինչ այդ t դոլն
բարի հղիր գրելու քո՛ւ մտերմիկ կեան
քէդ։ Ե^նչ լուր ձերիններէն* մայրիկէդ՝
հայրի1լէդ1 Հերմինէթե' մօրաքոյրներէդ :

3-8-1903 - 20-8-1974

est loin, très très loin d’être
n’a qu’une ambition bien mo
de susciter l’envie de lire ou
Chahan Chahnour et Armen

ՒԼտ բոլ-կդ'
Գ- ԵԱՈՎԱՐԵՆՑ
Հր անդիից նամակը ստացայ առջի օր։
Երեն կը դրեմ քանի մը օրէն ; Ոարե՚ւ
խօսէ։ *էլոյնպէս բոլոր տզոց՝ 7/շանին եւ
Ոալուեանին' զա՛տ :

ARMEN

LUBIN

-

Fonds A.R.A.M

էՈԱՈ-ԱՀ
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jours sèche. Et que cela pète. Avec une
souris dedans, s’il vous plait.
Vous qui aviez une prédilection toute
spéciale pour la Terre corse (la chaude
Terre corse) pour ses vieilles maisons
humbles ou noblement épiscopales, vous
qui vous sentiez chez vous dans la vie
patriarcale de notre Méditerrannée, où ni
le cerveau de l’homme et ni son foie ne
se présentent sous une feuille de cello
phane, comment, mais comment tiendrezvous dans une cornue de chimiste, drô
lement appelée gratte-ciel climatisé ! Où
en êtes-vous avec votre roman ? Faitesvous des vers ?
La prochaine fois vous me «présenterez»
mieux Claude Vigie, n’est-ce pas? Je ne
me souviens de lui que quelques poèmes,
lus dans les publications d’André Silvaire,
si j’ai bonne mémoire.
Je ne reçois plus de lettres de nulle
part, ni les nouveautés de librairies. Pessac est une province qui n’a pas été in
tégrée. Une exception cependant Mlle
Louise Servicen m’a envoyé sa dernière
traduction, les lettres de Nietzsche à Pe
ter Gast, en deux volumes, le premier
étant réservé à une longue étude d’André
Schaeffner. Etant en possession des Let
tres Choisies du même Nietzsche, dans la
traduction de Georges Walz (un don de
vous) je me suis amusé à les comparer.
Mais très vite j’ai dû abandonner ces
Lettres Choisies, pris de pitié pour ce
pauvre Walz, dont vous aviez corrigé le
texte en maints endroits, dans les marges.
Cette petite Arménienne toute vibrante
est une traductrice de première force.
Un crack. Quant à son amie, Mlle Sirarpie
Der-Nersessian, qui est une des premières
byzantinistes de France et qui professait,
en dernier lieu, à Harvard,
elle a été
invitée par le Collège de France pour un
cours d’arménologie. Comme c’est un
honneur très rarement dévolu à une
femme, Mlle Servicen s’en montre toute
heureuse; Moi aussi. Mais Dieu ! comme
elles sont savantes ces filles et combien
laborieuses !
Le mal dont je souffre à la hanche,
ne peut pas être comparé aux différentes
crises dont je vous ai entretenues pério
diquement, depuis 1942. Cette fois-ci nous
avons affaire à une rechute. A 54 ans,
c’est grave; les os ne se recalsifient pas
aisément. On a fait un grattage du grand
trochanter qui a réagi violemment. Après
la bourse séreuse, nous avons eu du pus
en abondance. On devrait me plâtrer,
mais ces plâtres massifs qui enveloppent
tout le bassin et la jambe, ne sont pas
sans inconvénient pendant les fortes cha

ՄԻՏ*

leurs estivales. Le sort s’acharne sur moi,
en me prenant pour le plus invincible
de ses adversaires majeurs, alors que je
suis foutu depuis longtemps.
Souvenezvous du lieu commun :
« Le sort est
aveugle » .
Mes deux compagnons de chambre sont,
depuis plusieurs mois des clochards au
thentiques. Le premier, un vieux paysan
édenté, est un illettré. Il vient du Gers.
Le second, de l’Oise, n’a que 48 ans. Tous
les deux alcooliques
de pères en fils.
Comme ce sont des imbécâles, ils attirent
dans ma chambre tous les crétins et les
ivrognes du sana. Et ça crie, ça gesticule,
ça ronfle. Avant-hier ils se sont tabassés,
mais sans effusion de sang. Mon cher
Subiez a dû hausser la voix :
— Dis-donc,
toi !
t’étais bourré la
gueule hier soir?...
C’est sur ce ton qu’il s’adresse à ces in
dividus, au
grand amusement de nos
fellaghas. Moi, j’ai écrit ceci :
Quand j’ai dit (.(Ailleurs, être ailleurs!».
J’avais déjà gagné les hauteurs
Puisque je lançais de très haut
Mon ((Ailleurs» destiné à l’horizon,
Au bleu ciel, à ses portiques. Et pourquoi pas vers le pied des pics
Où il aurait dû pourtant
Atterrir, se faire gourmand
Et y germer et y conclure.
Est-ce l’animal qui me répugne ?
Non ! l’animal mûr.
Que ces lignes ne vous fassent pas croire
que je travaille. Un trop grand nombre
de contrariétés me retiennent sous leur
pesanteur. Tout ce que j’ai pu faire, ces
derniers temps, c’est d’envoyer une page
à M. Arland, pour le Mois de la NRF. Il
me demandait de la prose, je n’ai pu lui
offrir que des vers. Seulement, mon poème
me semble bon (pour combien de temps)
je vais essayer de le copier au verso, vous
me direz ce que vous en pensez.(*)
Je termine sur une note drôle. Lors de
l’émission du Tour de France cycliste,
la RTF avait cité de mes vers. Il y a
déjà quelque temps de ça. Aussitôt les
employés du sana se sont précipités dans
ma piaule, pour me faire part de l’évè
nement. C’est que, c’est quelque chose
pour eux, le Tour ! Y être cité en même
temps que Charly Gaul et Darrigade !
Je ne vous dis pas «bon voyage». Pas
si vite ! Vous êtes à Paris pour un mois
encore. Vous m’écrirez peut-être, si votre
vue s’améliore.
Je vous embrasse, cher Henri
Armen
Je vous prie de saluer de ma part Pierre
Leyris.
(*) Je viens de relire le poème en ques
tion. Il ne me semble plus fameux.

Tout un monde

ԵՒ
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térature, sans en ressentir en niêm
un profond dégoût (une haine VlS

Inst. Hélio-marin
Labenne, Landes

qui vous pousse à narguer et à dT tOt
déviations de la littérature, en է

le 16 Oct. 1946

à ces déviations une déviation ennn?0^
grande.
encore plus

Cher M. Jean Paulhan,
Armen
est pour Arménien,
ce que
France est pour François. Je vous avoue
que je n’en sais pas davantage. Armand
a-t-il une parenté avec le trio ArmenArménien-Arménie ?
Veuillez le juger
vous-même, en vous référant à l’une des
plus valables hypothèses que les savants
ont formulées pour expliquer l’origine du
mot Arménie. Voici l’essentiel de cette
hypothèse : on croit savoir que le ber
ceau du peuple arménien se trouva dans
les deux provinces de l’Ararat et de Minnie (actuellement à cheval sur la fron
tière russo-turque). D’où le nom du pays
- Ar[arat] + Min[n]ie = Arménie...
Je ne vous en dit pas plus, pour ne pas
manquer de respect
envers Moïse de
Khorène et Strabon. Et aussi, pour ne
pas mériter les foudres de ce charmant
et très savant Georges Dumézil, qui est
assurément le meilleur arméniste de France
(et votre ami, sans doute ? )
C’est une belle chose que la science,
mais comme elle me fait défaut, hélas!,
je fais recours à la science «suprême»,
c’est à dire à la sagesse du peuple. Voici
pourquoi je n’ai pu m’empêcher de lire
votre post-scriptum (et rien que lui, bien
entendu) à mon voisin. Mon voisin de
lit c’est Mimile (Emile Hitte). Un assassin
facétieux, qui a «descendu»,
avec son
couteau de poche, trois «gonzes» dans un
caboulot bordelais. C’est dans les prisons
qu’il a attrapé son mal de Pott, alors que
ses victimes . des Italiens - se portaient
très bien. Mimile, après avoir écouté votre
question ( - «Armand est-il la forme fran
çaise de Armen?» - ) m’a répondu ceci :

Je ne me suis pas trompé beaucoun pn
choisissant un pseudonyme qui r ‘
de trop près le nom d’un célèbre
”
tleman cambrioleur, puisque je suis tra
qué nuit et jour, puisque je suis privéX
liberté, tout comme un malfaiteur en
son, et il y a maintenant huit ans qu'
l’on m’a réduit à un matricule. Je
le N° 445. C’est un nom assurément. Mais
qui nous dira quelle en est la for։ne
humaine?
Voici une photo de moi, prise sur la
galerie de l’I.H.M. Moi, c’est le type que
l’on voit en premier plan, portant des lu.
nettes. Vous qui me demandez des nou.
velles de ma santé, regardez à quoi p011
m’a réduit.
Malgré les protestations des
médecins (protestations
d’ailleurs très
faibles) je crois bien, que je suis devenu
un incurable. Celui qui m’a mis dans ce)
état, c’est le chirurgien en chef de Brous
sais, Dr. Basset. Ce nom de chien est pro
noncé avec épouvante dans les sanas, car
le misérable maniaque est bien connu
dans notre monde par ses innombrables
crimes qui restent impunis.
Mais que
voulez-vous ! la société est ainsi faite que
l’on dépense aisément des milliards en
pure perte (rien que moi j’ai déjà coûté
un million à l’Assistance, et ce n’est pas
fini ! ) au lieu d’écarter un chirurgien
dont l’activité est très nuisible, et cela a
été prouvé surabondamment. Mais n’est-il
pas vrai qu’un médecin d’hôpital, qui
porte, par surcroit, le titre ronflant de
professeur agrégé, est un, Intouchable?
Amicalement vôtre,
Armen Lubie

Ça, j’en sais rien ! Mais je pense que
la forme française d’Armen Lubin, c’est
Arsène Lupin.
Et pourquoi pas ?
Les poètes et les
artistes de la rue Ravignan qui enchan
tèrent ma jeunesse, prônaient bien la su
périorité de Fanômas sur M. Paul Bour
get. Il est impossible de les oublier. Il
es! plus impossible encore d’aimer la lit

(*)Comme c’est la première fois que je
vous écris une lettre personnelle, depuis
dix ans que nous nous connaissons, vous
me pardonnerez, j’espère, la longueur in
solite de ce bavardage.
(*) Non, je ne connais pas votre livre
«Entretien su>՛ des faits-divers».

Première sortie
Le monde du mal était enflure et grands bruits,
Le silence m’animait, le silence d’aujourd’hui.

Tout un monde s’efface, un autre lui succède,
S’ouvre le vaisseau central de la pinède.
Il me - met dans des limites diaph ânes,
Vaisseau de la brume bleuâtre, ténue,

Avec les doigts invisibles qui restent en suspens.

Le jour est capté si haut, haché si menu !
Comme le soleil du dôme cisèle la châsse !
Mille et mille finesses animent la rosace

Et je marche tout enfermé dans ma transparence,
Le monde fraîchit dans sa haute vitrine de silence.

Et les pins revivent comme on officie
Dans une communauté librement consentie.
Tout est fougère et prismes et crible,
Tous les

Vitrine où s’étire une robe de bure sous vide,
Où tout convalescent porte de longues manches vides.

pins s’offrent aux travaux invisibles

Et de leur élan collectif il sort

Car la souffrance

Une calèche au bois éclatant qui passe ;

Les eaux retirées laissent les pays dans le besoin.

Ensuite

l’étrave se fait pur

ne me quitte qu’avec son ferment,

transport,

L’étrave d’un voilier, le produit du silence,
Mais en vain chercherait-on le vide
Qu’aurait

dû laisser la délivrance

Dans ces bois résineux, dans l’essence.
Vaisseau de la brume bleuâtre, ténue,

Je revois les arbres, le portail. Tout éffilées,
Les cimes peuvent se pencher à droite ou bien nier.

Quelle goutte de rosée a été mise à nu ?
Tout ce qui aspire m est comme une langue froide dans le cœur
Ignore-t-on

ceci :

transports

et élans

Il est la langue en verre filé de la fraîcheur.

Vident le cœur, laissent un gâchis.
Quel luxe inavouable ce vide qui m’enrichit !
Aiguille fine, aiguille verte, ô toi qui écrit,

Celle-là même qui me glace quand je vais à petits pas,

Est-il un chant parti du cœur

Portant toujours mon box d’accusé avec moi.

Qui n’efface les plis ?
Et le portail qui me voit venir ne se ferme,
Est-il une chute de pigne sèche
Qui n’excuse l’élan tout en hauteur,
Qui n’excuse

Ni daigne s ouvrir à l’approche de mes problèmes.

l’élan de l’homme ?
Comme s il n avait jamais bougé en grinçant ,

Ma hauteur fut celle des versets du dôme.

Comme si le monde n’avait jamais été un passant.
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Հայ

Դրական Ակումբի վեր.

Mil հրեք հաւաքոյթնեբը
նո լիբո ւեg ան
գչական նիւթերու : Գեկտեմբերի վերջին
հղաԱ՚ն երիտասարդ գրագէտ Ֆշան Պէ^կթ-աշլեան կարդաց իր երեք նոր «Ծ*աղ.
^նկարներ//»
( Հ • Ալեանաք , Ա . է]ատիսfai եւ Շ • նարդունի ) : Յունուարի առա.
Ահ հաւաքոյթը յատկացուեցաւ Վահան

^էքէեաւքփե, որու դրական ս տ ե դծադո ր _
էութեան մասին՛ զեկուցում մը կարդաց
)յւսւչ Զարգարեան :
եւ
զն ահ ա տանքի
նօսքեր ըրին II" *
Բերրերեան եւ Ա. Ջա
հսլեան : վերջինս սահման մը գծեց հան
րէյին դոըեիչին
քաեաոտեղծին. միջեւ
հւ մեծարանքը ըրաւ բանաստեղծ Բ^ԷքԷհանի : //* • Զար դար ե ան եւ
զերասան
^մըէթեան արտասանեցին նմոյշներ Ա"Է^եանի գործերէն :
Ակումբի
վերջին հաւաքոյթը՝
Ցունւսսր 21-ին նուիրուած էր (jUlhuift Շահkp//2/ :
Ակումբի,

tԼար չո ւթեան նոր նավսադահ

Զարթեան՝ բանա լո վ մողովը խօսք տըլ Ս • ՎթԱ1ց1քԱ1(ւ^ր ,
որ , իը ներ ածա կան
ղեկուցման ■ՈՀ։ ամփոփ դիծերով ներ
կայացուր երիտասարդ գր ո ղին կեանքն
ււ գործը՝ Լսօս եցաւ այն միջավայր Լէ մtuին ուր ծնունդ
առաւ ու զարգացաւ
Հահնուր եւ քանի մը իւ ou քով տուաւ Հրահնուրի երկերու բովանդակութիւնն ու դընահատանքը *
Հ/ահան Շ ահն ուր ՝
ի ս կա կան անունով
Հահնոլր Բէրէսթէճեան ՝ ծնած է 1903 0րւստոսին ՝ Ակիւտար * ՆաԼսնական կըը~
էութիւնը ստացած է թ աղային վարմ՜աքանը եւ 1921-//Î/ աւարտած Պ էրպէր եանը ՝
ուր գտնուած է Ա ա տթէ ո ս Ջար իֆեանԼէ
նւ ուր ի շներո ւ հետ դրա կան
Լոմբակի մը
պ։ Սեւ ա չԼսա տանը
է կատարած «Ո Աաանֆին եւ քՒէոդիկի Տ ար եց ո յցին մկջ :
luifri, մը հ այ դրական կեանքէն հեռու
մնալով
1926-/^, Փարիզի մէջ՝ դլվսալորապէս Լ,ր մօրեղրօր
թէ ո դի,կ ի՛ դրդուէով՝ նորէն վերադարձած է գէս[ի ^UJJ

ղրա՛կան ո ւթի ւնը ՝ սկսած է գրել l/UlRuiQ.
jp uiiLuiQg frpcft1 փ11 ppի կ սլատմուածը մր
$արիզ ինկած հայ տղաներս,ւ կեանըէն ուր
իասպային աճելով դարձած է համա
ռն վէպը : Նահանջը լո յս տեսաւ 1929-//
'1արնան «£/առաջ^Լր մէջ իբրեւ թերթօն եւ
^"յն տարուան ա շո ւնը առանձին հատոf"i: Այգ օրէե Հայոց դր ա կանո ւթի ւնլր
ունեցաւ նոր ՝ անվիճելի՝
տաղանդաւոր
մը :
Այնուհետեւ Շ ահն ուրի
համար վրայ

հ ի լանդո ւթեան ծանր շրջան մը։
երիտասարդը ստիսլուեցաւ անցնիլ հ ա~
քասսյին Ֆրանսա ՝ ուր մնաց մօ տ Հկկ
^է՚Ւ ել կա ղդո ւր ո ւելո վ նորէն հաստատ֊
լեգալ Փարիզ. վերջին երկու-երեը տաւք՚ներոլ իր
աշխատանքի պտուղը եղաւ
ՅսւըսւլէզԸ^թոլ գաՆահանու_թխ_նը>> , նոր
^աււալ

Jf մը դէպի առաջ հեղինակին
11'ակտն„լթեան համար ։

եւ հայ

«Նահանջը աոանց երգի» վէպին ,րո^դ-կութիւնր տալէ յետոԼ զե կ ո ւց ա.

ընդհանուր դիծերով կու ln,l,J
պատ մը.
ւածքն եր ո լ բովանդակութիւնը եւ կը կա ր՜
ԳաJ <Ըաեի ը նմոյշներ՝ ցոյց տալու հա.
մար
ոճը :

Եթէ վերնա,

դատենք՝ վէպի հիմնակ ան

’ այս

Հ՚^Ը '"լ"ա՚1

ԱէՂւ1ւլաա-» է

առաջինին համար։
խ ս՚ն կրրաե
է գուն ադեղ դիծերով ու
ճ Լնի Ÿr լոլ}րոլմնե ր "Հ t կաՐեւՒ է ը-

Լ,

սսւնեան վրձինով նկարել սէ<"“Հ"ա'յ Ող մաՐրէկսյյՒն <ոդՒն։ Պէտէս,ՀՀ
"է՚ւ՚՚՚յ նկարագրութեամբ
րէ

’

ա

է եւրոպականն առաջնա.
ՀԼլհեղ^նա1ւնե1’'1ւն 'Լս,յեԼ "1ՈՐ^

խ

11(խՀՀԱ'^ն ՚

այն մասերը ուր
Կյ <• "ԼՒ սյէոային ցաւի մասին, առօր.

I ‘Ղ՚-ր^կագրոլիեեան

ղրելոլ ձեւը ՝

<9^ է ըսել ՝ որ

ՀՀահնուրԼւ

լեզուն ՝
զոբծին

մ'էջ էականը ոչ թէ նիւթն է ՝ բո վան զա
կութի ւնը ՝ այլ նիւթը մշտկելու
ձեւը :
/_ այս տեսակէտով անզուգական է։ Ոչ
յօրինակ այլոց , կ'երեօի որ ան երկ ար
կ^աշԼսատԼւ իր երկերուն վրայ՝ կը վշա.
էէ։ կը կ"կէ։ կը տաշ է։ նիւթը կը խտա.
ցընէ ու. կը խորաց՛նէ, կը ստեղծէ զար.
մանալի ներդաշնակութիւն մը ԼսորքԼէ ու
ձեւի միջեւ. Ջ եւի տեսա կէ տով
ահնուր
փայլուն երեւոյթ մրն է մեր
դրակա
նութեան մէջ* պարզ՝ րայց ճոԼս լեզու՝
ներդա շնա կ ոճ՝ ներքին երամչտա կանո ւթիւն ՝ ււիթէք : Հյահնո լրի արձա կը կարէլի է երգել : Շահնուրի հայերէնը ցոյց
կու. տայ թէ ի՜նչ հ րաշյխերոլ ընդունակ
է հայ լեզուն՝ ինչպիսի^ նուրբ ապրում,
ն՛եր՝ ի՜նչ ճկունութիւն
կրնայ արտա.
յայտել :
ս տեղծադործութեան
Լսորքով ալ
ՀՀահնուր հարուստ երեւոյթ մըն է մեր
դրա կան ո ւթեան մէջ : Ւ՜նչ սուր դիտողու.
թիւմ, ուն ի ան ՝ ինչպէ? ս լաւ կը ճա նչ.
նայ մարդկային
հոդին՝ ինչպէ^ս խսր
մտնէ անոր հոգեկան աշխարհ ը y կը
քննէ ու կր տարր ալո ւծ է ՝ կը մերկացնէ
ամենաթաքուն խորհուրդները*.
Ա*արդն է Հր ահն ուրի հ ետաքրքրութե ան
առարկան ՝ մարդկային հոդին՝ ապրում,
ները՝ սէրը՝ ատելութիւնը*. Աովորական
հասարակ մարդու
կեանքն ու հոդին՝
սոսկ որպէս անհատական . հոգեբանական
ապրում : էի ռա յ լ է այդ ապրումը եւ ծանր
Լսորհրդածութիւններու աղբիւր .
Շ ահն ո ւրի ստեղծագործութիւնը կարելի չէ սպառել հակիրճ զեկու-ց ումով մր։
Անոր մասին
դեռ պիտի չատ խօսուի :
Այսքանը ըսենք , որ յանձին Հքտհնոլրի
Հա յոց դրականութիւեր ձեռք կը բերէ նոր
ու բարձրորակ արձ՜էք մը։ Շահան Շահ՜
նուր բնատուր տաղանդ մըն է։ որմէ հտյ
գրականութիւնը չատ սպասելիքներ ունի :
Երկրորդ խօսք առնողն եղաւ ՖիկողՈԱ
Սարաֆեան, որուն գրաւոր ուսումնասի
րութիւնը պիտի հրատարակուի առան,
ձին, «3 առա ջ»ի -քէՒՈրոչուեցաւ Ակումբի յաջորդ հալա,
բոյթն ալ նուիրել Շահնուրին , որպէսղի
կարենան արտայայտուիլ նաեւ արձանա
գրուած՛ ոլըիչ խօսողներ :

ՇՐՋՈՒՆ ԲՂՐ-ԱԿԻՅ
«Յաոաջ», 1934, Փետրուար
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մասը

ք?’
ապրումներ..,
այսիսըև հայ ազգային ցա~
P’ ախ ինչ' Նահանջը համամարդկա յին
J VULUlif մըն է ՝ երկու է ա կն'եր ո լ ապ-էրն սւ անկէ րԼսած ողբերդութիււ՜ ^սէին կեդրոնը Պետրոսի եւ փանԼր
^^րաբերոլթիմնն
է եւ ո չ թէ հայ
ՀաքոՀ

հեղին սւկին

տպաւորու-

*
ԽՄԻ • . Դժթաիաաթաը ծանօթ չէ մե
զի, այսօը,
Շթ?ոլն Թնթ՜աԷՒնՒն- թու֊ն
ինք նոՆթխ-նը, որ ամէն պարագայի մէջ
պէաք է «Յաոաջ»ի իյմրագրՈՆթհան այդ
օրհրոՆ մէկ անդամը ր|քայ ։ Այս քՊԲակ՜
ցՈՆթհան նաիյավերջին պարբերութեան
մէջ կ՚ըսոլի.
«. • .'Նիկողոս Սարաֆ,
եան ՝ որու գրաւոր ուսումնասիրութիւնը
պիտի

հրատարակուի

առանձինդ

ՇԱՀնՈՒՐ

«ԱՊԵՐԱԽՏ է ՀԱՅ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
ԻՐ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆԻՆ ՀԱՆԴԷՊ»

թիւնը կը թողուն եւ դրական - դեղարուես տական տեսակէտով,
վէպթր տկար
կողմը կր կազմեն.
Շահնոլր[։ երկրորդը դորեը
«Յարա,
լէզներոլ գալանանոլթիրնը» , եօթը պատ.
մուտծրներոլ հաւաքածոյ մըն է*. Անոնց
րո վանդտ կո ւթիւնը հասարակ մարդոց եւ
կեանրԼւ սովորական երեւոյթներու պատ.
մ ութիւնն է ՝ առէր ուած մեծ մասամբ ըԱ կիւտար Լէ հայ կեանքէն : Ջե կո ւց ան ո ղը

1Ը գիտել տուաւ որ կը թուի թէ ՝ հե^ւ^սչկը ինքն ալ
սխալ րմբռնած է իր
I ր^՜ին իրական արմէքը։
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«Յա.

ռաջ*ի մէջ»։ Արդ, այդ ուսումնասիրող

թիւնը փոխանակ հրաաարակուելու «Յա.
ոաջ»ի մէջ , լոյս տեսած է Յուլիսին «Ամ.
րոց»ի մէջ , ինչպէս կը տեսնուի քիչ ան
դին : Չենք կրնար ճշդել պատճաոը : Հա.
լանարար Ն- Սարաֆեանին կը պատկանի
այգ նախընտրութիւնդ :

Մասնաւոր ու գձուձ լռութիւնով մըն
է։ Ոը կը դիմաւորուին երիտասարդ հե.
ղինակները ; Օտարներուն մէջ որքան ուչադրոլթիւն կը
ղար ձո ւԼւ հասնող տա
ղանդԼւն ՝ այնքան ^անտեսուի ան*
մեր
դա զո ւթներ ո ւն մէջ : Ո^ վ է որ կը զբաղԼւ
անկեղծօրէն }
հասնող ու հասնելիք սե
րունդներով .
Ու զարմանալԼյ չէ հետե,
ւաբար երբ ասոնք հրապարակ կը նետեն
աԼս տա դին հ ո դեբան ո ւթի ւն մր :
//* 4
աւելԼւ են Շուհնուրի հայհոյանք,
ները՝ որ մէկը ուղղուած' ազդին՝ որ մ է.
1լը Աստուծոյ , tt ր մէկը կո լս ա կց ո ւթ ե ան
մը։ Վատառողջ հոդի մըն է որ կը մատ
նեն անոնք՝ աղկաղկ' շրջապատին դաւա
ճանութեան պատճառաւ } Լս աթար ո ւած'
ազգային տիղմին համար ո րմէ ան կարող է ազատիլ Շտհնուր ,
հակառակ իր
ճիղերուն ։
ԱՀյսը վրայ կը ճնշե^ ցեղին
րո լոր պար տ ո ւթի ւնն երը , բոլոր նուաս.
տարումները , բոլոը ըսի-ըսաւևերն ու. բո.
լոր բարոյական ղալար ո ւմն եր ը : Տենդոտ
րո ղո ք մըն էր Շ ահնուրԼւ առաջին գԼ՚ր^Ը
եւ դմնդակ ընդվզում մը *.
Անըաւարար
կը դտնէ ան ՝ իրեն աւանդուած տարրէ,
րր։ Երկրորդին մէջ նոյն բողոքն է որ
կը հասուննայ՝ կր Լսորանայ.
Արիւն ոտ
Լսոբադի ր մըն է հ,Աարալէզներու Ս* ալա
ճան ո ւթիւնըջ յ
1յ1լատեր էք որ անիկա կ^ուզէ կից տալ
ամ էն վայրկեան՝ մտածումին ու կառչիլ
կեանքին * Ջնջուած է անոր
ոճին մէ9
ո ւռո ւց ի կ հռետորութիւնը [ասիկա վերջին դիրքին հ ամար մա սնաւորապէս : Առաջինին մէջ ուր ռոմանթիք է ա նիկ ա'
տակաւին խորքով՝ հասած է տեղ տեղ
հասարակ լրագրութեան^ :
Անիկ ա կ^ե.
րեւայ մեզի դէմ' մտա ւո ր ա կան ո ւթ եսՀն ՝
ինչպէս փորձեց ին լւՆևանէււքլւս՚ւու/երը ՝ որոնք հրամարելով օդային եւ երազային
դե ղեg կո ւթի ւնն եր էն' բան ա ս տ ե ղծ ո ւ թի ւն
ու արուեստը փնտռեցին իր ա կան ո ւթ ե ան
եւ իրենց ան ձն ա կան
փորձառութեան
^էջ* Եեանքը գլխաւոր ազդակն էր ու.
րեմն՝ շատերուն՝ բայց մա սնաւո րապէս
այս
սկզբունքէ մեկնողներուն համար ՝
մասնաւորապէս վիպասաններուն*. Ալ ահա ոյյդ կեանքը*

ՀԱՅ է
Մէկ կ ողմէն ազդը որ պզտի կ կոլ դւոյ
իր ձ զտումներուն եւ որուն համար կ'՛ ա՜
զաղակէ ա ն/-կ ա )
Ար տա ւա զ դի մը ոլէս :
Միւսին օտարութիւնը՝ Որ կր պզտիկցնէ
իր հոգին եւ կը ստիպէ իրեն' ընդունիլ
ԼսարդաԼսուած ։ դեղեց կո ւթիւնը
Արան :
Երկար ատեն պիտի տա տան Լր ան' ա յս
երկ ու բեւեռներուն մէջ՝ Աեր եւելքին ու
Արեւմուտքին ՝ ընդվզումին Ոլ համակեր
պումին յ Առհաւական շգ/^ա*^երը կը կա
տարեն սակա յն' ա յս տեղ ՝ իրենց Ղ՜երր '
(յարալէզները
կը դաւաճանեն յ
Առնի'

սպասէ • • .
Ա ա 't ո ւսմն • ♦ . Հրա շքի^ն ՝ որուԼ Լ’ յայտ պիտի
բերէր ան' աւելի
րարձր արուեստ մը * Լռութեան մամի՞ն ՝
քանի որ դմդոհ է արդէն ՝ իր դրածէն ու
Լսօս ա չ>էն ։ 1՚ր ս տաց ած ւԼար ձքէն որուն
բերած մԼսիթ ար ո ւթի ւնը չի փակեր զոհո՜
ղութիւններու վէրքը։ Ու այսպէս է որ
ներսէն ու դուրսէն եկող այս դաւաճա
նութիւնը կը դառնայ ճա կա տա դր ա կան ՝
այս բացառիկ տաղանդին կա ղմա ւոր ման :
Տարիներ վե^ը գուցէ փնտռենք իր մա.
ռանդա կան դիծերր ՝ որոնք ան շո ւշտ կա
տարած են
գլխաւոր դեր մը*. [Աչքիս
առջեւ է իը մանկութեան մէկ նկարը՝
ուր մսլտելով հանդերձ' անսահման յոգ
նածութիւն մը կվարտայայտէ անոր դէմհը)

■

որքան ալ յողնած ԸՍայ րերտծ
Ւր
ոCԸ i Հր ա հն ո ւր վիր ա ւո ր ո ւած է ա՜
ռաւելապէս կեանքի պակասէն*. Ջը^Լուած
է ան
կեանքէն ՝ հ ա կա ռա կ անոր ՝
որ
հակասե/ով ինքդինքին ՝ կր էս-բծէ
տեղ
տեղ տիրացած ըլլալ անոր . Ասլ եր ա Լս տ է
հայ միջավայրը իր մտա ւո ր ա կան ին հա
մար յ
փոզովուրդ չունեց՛աւ այս սերունդը ՝
շոէ-ր$_ը ։ Անիկ ա մեծցաւ զուրկ' խան դա
վա ռութ են է ու ներշնչումէ՝ լաg Լէ ու ա.
լերի մէջ՝
հեռու ցեղին
ցայտուն տիպարներէն ՝ որոնք գործեր ր պ ի տ Լր դար
ձքն էին աւելի կարկառուն : Այսպէս է որ
Հյահնուրի գործը զրկուած է անոնցմէ։
Ո^ր է հայ հարուստը՝
հայ վաճառականը•՝ հայ բանուորը՝ հայ հերոսը՝ վարմապետն ու կղերականը՝
Ա1J կեանքը
վերջապէս՝ Որ պիտի կազմէր ^Պատկե
րազարդ Պատմութիւն Հայոց^ը*. Եւ Վձնրնց՝
բացակայութեամբը պակասը ահա' հո.
զերանական .խորացումներու յ
Ան չ որ
տուած է Հր ահնուր
[հասարակ զ՜է մքեր
առհասարակ որոնց պարզութիւնն է որ
կր Լսան դա վառէ առաւե լա պէս զինքը եւ
որոնց տափակ կեանքին կր յաջողի զար
նել իր տաղանդին կնիքը)
ոչ թէ այս
կամ այն շրջանն Հ՜ i 111Jս կամ այն խաւը՝
ինչպէս կը յա լակինի տալ իր վերի Լսորազրով ՝ այլ տեսակ մր վերացական հա
մադրումը՝ որ րար եբա Լստա րաը հարա
զատ է եւ մկանուտ • Ե եան քէն ստաց
ուած տեսակ մր տպա ւո ր ո ւթԼէ ւններ ՝ շանթի
արագ ութեամբ քաղուած զգաց ում.
ներ*. Անիկա կ՚առնէ մարդոց արտաքին՝
ղզ-ացական կեղեւը միայն
[ՖրանսայԼւ
մէջ դպրոց մրն է ասիկա ՝
րայց Հհահնուրի մէջ բնա կաÎ-) ։ դոր կը Լոմոր է րստ
իր երեւակայութեան ՝ իր ղարզացումին'

որ կր

քաւէ Ա թ էն տ ալէն ՝ Ա օբա սա*՛ էն ’ սկըսեա լ մինչեւ Զօլւս , քիլօպէռէն մինչեւ
Ս՛ի տ ՝ համադրելով բոլոր հոսանքները՝
դասական ու ոօմանթիքո ՝ նաթ-]ւՆըԱ1լլուլոՆ
ոլ րյ՜եր ի ր ա սլա շտ ր ՝
կանդ չառնելով ոչ
մէկին վրայ՝ անոնցմէ ոչ
ամրող.
ջո վին բորւարարելո վ Ւր խորքին :
ՀՀահնուր կ՚առնէ ցա յտո է՜ն երեւոյթները ու կը
ձդէ էքէկդթ զանոնք պարտագրող առօր
եայ } ստորերկրեայ ապրումները* Ս՝ուր.

բայց կր մնայ անիկա մեղի։ Բռնի' որով,
հետեւ՝ հակառակ
իր սիրոյ եւ յոյսԼւ
բառեր ուն ՝ ազդը կը մնա յ իրեն համար
ընդմիշտ զուրկ' juTllTUl^ ՝ հաւատքէ՝ մե
ծութենէ ել աւանդութենէ : Ուզէ չուզէ
անիկա կը բերէ դէմքին հ ամա կեր պո ւմԼէ
մը էեպի տը :
Ա արդ արարածը շատ մեծ
է եւ շատ փոքր*
նոյն ա սրեն յ Եր մնայ
մեզի' որո վհետեւ օտարութիւնը կը մը.
նայ փակ' իր առջեւ ՝
հակառակ իր րոլոը ցանկութիւններուն ՝ քանի որ անողոք
է անիկա՝ մասնաւորապէ ս ծանր'
իր
Լսարխուլ առոզջութեանր համար. Որ ով֊
հետեւ ՝ յա տկան շա կան օր էն
է Հւա>նուր ՝ սրտով [պոլսա՛կան Հայու բար
քերու իր
հարազատ արտայայտութիւ
նովը) ՝ եթէ եւրոպական է մտածումով*.

սէն է "ր կը եայի ան իրերուն *. Ու UJJUպէս է որ թեթեւ* անոր լեզուն !լ անցնի
հ սլանg իկ հմայքով մը՝ առանց un լզուե
լու֊ եւ հետեւաբար
առանց ճապազնալու՝ բան մը՝ որ Հր ահնուր էն շատ աւելի
խորունկներուն վտանգը եղաւ . Ու m J ttպէս է որ ոտքին ծայրովր կը հրէ դրա
կանութիւնը՝ մինչ ուրիշներ
գ՜իշեր եւ
ցերեկ կը տա ռա սլ ին անով*. Այսպէս է որ՝
օմտուած թէեւ՝
բայց
1լ անգի սրանա յ
ամբողջ ազգԼւ մր
ներքինը*. ԱտահակԼւ
ձ*ը պէս է որ լորձունքը կը նետէ ան ու
հիւծախ՛տ կը մաղթէ
արդէն ԼսարԼսուլ՝
ո/րգէն քա յքայո ւած իր ցեղին * Ե եանքը
առա ջնոր դեց գԼ1եքը' ո ւր ա ց ո ւմն եր ո ւն : Եւ
որովհետեւ ntju վիճակը ընդհանրական
մI՛՛Լ մԸ ) պտտերաղմէն ասդին ՝ ֆրան
սական դրականութեան մէֆ ալ՝ անիկա

ներ ս էն ու դո ւր ս էն
եկող ա յս դա ւաճանո ւթիւնը կծկած է անոր սիրտը ՝ որ
խրած' խոնաւ գԼչերի
մը Լսո րը ՝
կը

գտաւ Ւր առաջնորդները

եւ սկսալ ^ազ-
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րել ու ծամածռել երեւոյթները՝ արհա
մարհել ու հեղն ել բոլոր դեղեց էկ ղաղափարները՝ տեսակ մ*ը ոէւ ա կալո ւթեամբ՝
տեսակ մը հաճոյբով՝ դաւաճանուէլով եւ
ն տ հ անջելո ւէ ինքնիր մէչ,
հ ասն ելո ւ հա
մար ւէեր ÿ էւ ‘էերէոյ ողբեր դա կան անելէն ՝
ուր անէւ կա կը պոռայ JnJU ել սէյլ բառե
րը։
Շտհնուր կը ո էր է նէ-ւթհզէն ա շէսարհը ,
ու անոր պզսւիկոՆթիՆննհթը. : Րայց Ւ՛’}
ըսել երբ «£/ ար ալէ էլն եր ո ւ
Կ*աւաճանութէւնը'» անունը կրող կտորէն մէ ջ անէկա
էլ էյն այ ումասպառ եւ ՛էլ ա պա ս տանէ է*եքզէնբէն մէջ*, Կտմայ թէ ակամայ անէկա
կը ձք՚ղէ է՛ր ճամբէն դառնալու համար ան
էր ո ւս ափ ելէ մ տա ւորա կանը ։
Անոր առաջէն գէր քէն մէջ կը տեսն ենբ
յարաճուն ս1այբարը որ կա J հեթանոսու
թեան եւ բրէս տոն է ո ւթեան մ^ջել. Րայց
թօթվելով հանդերձ բոլոր նախապաշա
րումն երը կը կաղա յ անոր սէրը : Ւն չո* ւ
սէրահարէ այդ աղօթքը
Հէյահանջը tuռանց Երգէ^էն վերջաւոր ո ւթեանը
որ
էլ ո դե կո չէ Հելոպէռէ
օրերը , երբ անէկա
ճամբայ ելած էր ուր էշ սանսի՜ւէլ ծա յր այ ե ղո ւթ են է մը , որն էր մարմնէ խելագար
փ ա ռաբան ո ւթէ ւնը կարծէբ : Անոր ս էրը
մեկնելով ֆր էօյտեան
ըմբոն ո ւմն եր էն
էլ եր թա յ պղա տոն ական էն : Ա ւքէ չ խօսբով
անէ կա կը մեկնէ՝ օտաբութ են էն վերա
դառնալու համար էր ցեղայէն ՝ դարաւոր
ղդաց ո ւմներ ուն :
Կ' տր ձա դան դեն անոր
բա յլեր ուն տակ էս ա ռնէէս ո ւոն , րոլոր յելուսդէմաման ու յառաջապահ սանդուխ
ներուն
աստէճանները :
Այսպէս է որ
խաոնածէն դրականութեան
մը տպաւորութէւնը կը ձգէ Շտհնուրէ արու եստը ,
էէա տն ո ւած ՝ էսա թար ուած հարստութեան
մը տպա ւոր ո ւթէ ւնը : Այս սլէս է մանա
ւանդ որ խարխափումէ մէջ է անոր հո
ղէն մէն չ թէ ընէ բով առաջվէն օրէն զ էա
ցաւ բնթանալ յստակ գֆէրով մը, Սէր եւ
Յոյս էլ ըսէ մեղէ' էր այս երկրորդ դէրբէն փերջերը : ք*ա,[3 սւյ՚[ բառերը ՝դործածtt ւած են ՝բոլոր դա ւանանբէ առաջնորդնե
րուն կո ղՏԷ, բո էոր անոնցմէ' որ հասած
են հոդեկան տագնապներու ե՜այրը՝ անել
ներու եզրր : Աայց այնբան դէւր էն չէ կէւ֊
րարկել զանոնբ ՝ եր բ մանաւանդ հոդէն
հասած է հոն' ուր ամէն էն չ կը թուէ
կաս կա
ա մէն էն չ սնանկ • Այսպէս է
որ Օահնուր
կը հեռանայ օրէ օր՝
էր
սլատդամած դա ղափ ար արանո ւթեն էն ՝ ա՜
պաս տանելու
համար էնըզէնբէն մէջ՝
մտածումով ապրելու համար մլեանբը՝
սէրերու համար էնբղէնբը մէայն։ Աւ utնէ կա դէ տնա լու է ասէկա $ բանէւ որ խե
լաց է է եւ գէտակցօրէն' է որ տուած է
դործէն ամդ խորհրդաւոր
խորադէրը՝
բանէ որ հզօր ղէնբէ մը սլէս կր կրէ ան'
էր հետը՝ էր այ„ պայբարէն մէջ՝ ումեղ
թէբնէբ մը՝ որով կը հա սնէ փրկել էնբ
ղէնբը բայց որուն մէջամւոութէւնը տյն
բան զգալէ կ'ըլլայ եր\բեմն ՝ որ
Կորդ
եան հանդոյցները կը կտրուէն փոխանակ
բակուելու։ Այսէնբն կր տեսնենբ շէնծու
բան մը։
Հետա բրրբո ւթէւն
արթնցնե
լու մասնաւոր
դէտումներ :
(Հյտհնուր
կը տանէ ու կը բերէ դէմբերը՝ կը տեղափոէսէ վայրերը՝ մամանա կներ ը ՝ ճարպէկ տճպարտր ո ւթէ ւն ով մը ՝ բայց սխալ
եւ անբնական • Աեւով չէ որ կ'ըլլա յ արդՒ ա կանո ւթէ ւնը :
Անէկա պէտբ է զգաց
ուէ դործէ մը խորքին մէՀ) : Հոս կարելի
է կրկնել
անդամ եւս որ անէ կա ճէգ
^ըխէ արուեստով
լեցնել կեանբէն պա
կասը յ Օէւիլթ- կեանբէն աւելէ՝ այսպէս է
որ կը Հլէ
' ատեն ատեն ֆանթէ զէն եր ՝
շարմանկաբայէն
վարագոյրներ ՝
կավռօշեան ճէչեր։ էԼոնարհ հողէ մը եւ խոնարհ արուեստ մը պէտբ է մօտենալու
համար ա չէսարհ է մէ ամէ տնեբուն :
Աայց որբան հմա յէ չ է անոր արուես
տը հակառակ այս բոլորէն։ Անէ կա էլ երե
լու յ մեղէ հարուստ ՝ ն կա տէ աոնելէ վերջ
էնչ որ զլացաւ մէջավայրբ էրեն։ Ւր առաջէն ղԷԸ-ԸԸ բաւական էր հաստատելու
համար էր վէ պա ս անէ տաղանդը.
Երկ
րորդը կը ղնէ զէս' յայտնութեան մը առ
ջեւ։ Անէկ ա բերաւ մկան ուտ ՝ բաբաէս ո ւն
բանա ստեղծ ո ւթիւն մը, որ
տարբեր է
մեր հազար անդամ կրէխուած
հոգեբա
նական fլիշէ5րճ^ր£5> :
Աներթեբուն մէջ տուած
էր յօդո լած
ները ցոյց կու տան թէ անէկա ի ֊Լիճtuկէ է նո յնբան յաջողութեամբ ձեոբ եր
կարել ուրէշ սեռերու ՝ գխոնալով անոնց
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բոլորէն յաջողութեան անհրամեշտ չա
փերն ու բաղադրութէւնները • Անէկա կը
ս տ եղծէ մպ տելո •Լ գրիթէ t բնական մա յթբոլմուէ մը։ Անէկ ա ^ծնած է սլա տմ ելու

ված են առանց համոզումէ՝ առանց սէ*
րելու՝ ետ չմնալու համար մէայն արմէբ
հաս կցողներէն) .

Բայց
Անահիտը չի ճանչնա
,,
Այնքան փոիւուաե է Հայուն հո /Հ ^՚՛
րերու ընթացքին : Ալ է(ւհա ՕԱԼ ’ '1չ֊
դինքին մէջ , օտար՝ իր դարաՀ Հ

համար ՝ էն չպէ ս բէ չ անդամ կը սլաւոահէւ : Անէկա անոնցմէ է որ տդէտ կամ ուս
եալ՝ մասնաւոր համ մը կու տան էրենց
ամէ՛ն մէկ բառէն՝
կը բերեն ար տայայ
տէչ հմչսյբ մը։

Շ ահն ուր կու գայ աշխա տուած թ՜էք՞
նիքով մը ՝ որ էնբնէն ամփոփ ո ւմն է մեծ

դութեան հանդէպ,
իւարհներոլ ս,ռջել ,

երկրէ մը բա ղաբա կրթո ւթ եան : Աէչերն
են որ պէտէ կէրարկեն բայլ առ բա յլ PJ10սէ՜սւէ՜ մը ։ Շ ահնուր սկէղրէ օրէն մէնչեւ
3"J!) կՈԼ- տայ թէ էնչ ձեւով կ՛ու
զէ գրեէէ֊ Ալ. տյդ ձեւը կշռուած ՝ կազ
մուած է առաջթն օրերէն։ Ալ անէկա են
թարկած է էրեն'
հոդէէ բոլոր պոռթ
կումները։ Այսպէս
է որ խարսխուտծ
1լ երեւա յ Հքահնուր ՝ հա կառակ բոլոր էր
հոդեկան ալե կոծո ւմներ ո ւն : Այս պէ ս է
որ տէրացած ՝1լ երեւայ ան' էնբղէնբէն ՝

զուրկ, անիկա կր տեսնէ ֊ոմայո^էՀ.,
չուրջը , պարապութիւն . Ու ,կը վա^ J

•լխպասրտն էրըն է
հահ*եսւր
սւրէ*Եէ*Ն սոՎՆհ
Վփպասան մըն է Շահնուր ամէնէն առաէ։ Ալ մենբ տեսանբ տյդ կարգէ անոր
ա ռա ւելո ւթէ ւնն երը . Ամտուած
է
տն
նոյնպէս ՝ բացառէկ յէ շո ղո ւթէ ւն ո վ մը՝
որուն յխորհէւ՝ երկար ւոարէներու հեռացումէ մը վեը ջ, ոչ միայն կը յաջողի
Ակէւտարն ու մթնոլորտը տալ՝ տյլ եւ կը
դնէ տէպարներուն բերնէն մէջ հարազատ
լեզու մը ։
Այսպէս է որ Ապրաբսէ հա֊
նըմը ՝ էր խօ ս ո ւա ծբո էէն էսկ կք1 ճանչցնէ
թեքզէնբը՝ մեղէ գոնէ՝ (չեմ խօսէր դալէբ սերունդներուն ոչ ալ արտասահման
մեծցածներուն
համար՝ որոնց
առջեւ
շատ բան պէտէ կորսնցնէ Հյահնուր էր
ո՚ր՚եէքկե) որ կը ղդանբ ղա յն էսորապէ ս
եւ մեր երե ւակայո ւթեամր կը լրացնենբ
հեղէնակէն զեղչածները։ Վթպասան մըն
է առաւելապէս • Ալ անէկա ո ւն էւ հարկ եղած սուր տ չբերը :
* Աըտակարգօրէն Հտ յ է ան՝ արեւելբց է' եթէ կ^ուզէբ հակառակ էր ամբողջ ար ել
էքըտեան պաշարէն ։ Աեղն է որ կը էսօսէէ ՝
պո լսեց էն :
թարմանալէ է ասէկա երբ կը տեսնենբ
մանաւանդ որ անէէ կա չէ օդտո ւած Պ ոլսոյ գրականութենէն . Ար անէկա ոչ մէտյն մեծցած է հեռոլ մեր դրականութեան
վարպետներէն ՝ ա յլեւ չէ կրեր անոնց ոչ
մէկուն հետբը î ԱՀնէկա բարձրացաւ էնբնէրեն՝ անակնկալէ մը պէս ՝ զերծ գրե
թէ մեր աւանդական ձեւերուն ունակութէւններ էն՝
մեր ճարպոտ նաէսա դաս ո ւթէ ւնն եր էն ՝ մեր բա g ա տր ո ղա կան ֆլ1Ա1զ.
(ւեյւէ՜Թ յ մեր դպէր ա Jէն Ա ա ղափ ա ր աբ ան ու
թէ ւնն եր էն ՝
շպարներէն ել
հոդեկան
թափթփածո ւթէ ւններէն յ Տեղն է որ կը
խօսէ ան Որ մէջէն յ Աւ այդ ‘ցեղը զտուած
է տար օր էնա կ կերպով ՝ ենթարկուէլով օտար ա զդեg ո ւթեան ՝ անցնելով եւրոպա
կան արուեստէ մը նոր արթնցող Հայը
վազած ՝ էսո ղո վա կէն ։
անգամ
ա յսբան համա չափ օր էն
ձուլուած են Արեւելբն ու Արեւմուտբը։
*Լ/երմո ւծո ւած ապրանբէ տսլա ւոր ո ւթէ ւն
ձգած է՝ մեծ մասամբ մեր
դրականութէւնը.
(Աենբ էսօսէր բան ագո ղո ւթէ ւններ ուն որ մեր ամէնէն աչբառոլ հեղէնակները ըրէն առաւել կամ նուազ տա
ղանդով^ ։ Ալ տյդ ներմուծումները եղած
են մամանա կա վր է պ ձեւով : *Լ/որ ա րթը1ւյող Հտյը վաղուան ընդգրկած է այնպէս է օտար ըմբոն ո ւմն եր ՝ յառաջադէմ երկէրներու
այնպէսէ հանգանակներ
որ
խա չաձեւո ւած են ցեղէն
բնազդներուն
հետ։
(Ա աղաբա կանո ւթե ան
մէջ էն չ
ւքնասներ բերաւ այս չար չէ ո ւթէ ւնը) : Աւ
այդ ներմո ւծ ո ւմները
'եղած են աճապարանբով ՝ երկու երեբ տար էէ Աւր ոպա
տյցելելով՝ կամ շատ շատ ուսանողութեան շրջտն մը անցընելով,. Աւ տյդ ներմուծ ո ւմները ՝
դր ական թէ բազաբա կան
բեր ու եր են
շլացնելու ՝ շա հ ա գործելո ւ
համար ռամէկ եւ տդէտ մո ղովուրդը :
Հյ ահնո ւր եւ էր սերնդակէցներուն մէկ
խոշոր մասը՝ ուրեմն եթէ տումերէն մէկ
կողմէն ՝ մէւս կ ո ՚Լմէն դեր})' այս անբա
բեխղճա թեն էն ՝ օդտո լած կ^երեւան արտասահմանէէ մէջ անցուած տարէներէն յ
Անոնց և տեւ պակսող մո ղո վո ւր դը հեռու
պահեց ղէր ենբ արադ խանդա վառո ւթէւններու վտանգէն : Աւ անոնց տուածները աէ-ելէ րնդարձակ հորէզոննեը կբ մատնեն ՝
հակառակ է^^^քԼ անկատար ու
վատւսռոզջ բնոյթին, քան տյն հորէզոններր որ
գծեց էն մեր նախորդ սերունդները։ Աայց
մողովո ւր դը չէ Որ պէտէւ տեսնէ ասէկա ,
մանաւանդ երբ վարմուած է ան ՝ աւան
դական արուեստէ մը՝ դէլրաւ մարսելէ
գրականութեան մը կաղապարէն ։ Աչ ալ
յետամնաց մտաւոբականութէւնր ։ (Հքահնուրը գնահատողներն էսկ կը հաստատեն
ասէկա ՝ երբ գրած են անոր մասէն՝ tuռանց հասկնալու։ Անոնցմէ շատերը գո

Presses du

Journal

երբ տեսանբ որ յո ւս աբեկ խարխա փո ւմի մբ մէչ էր հոգիով֊. Այսպէս է ոլ, կբ
յտջողէ ար մեցն ել ամէնէն աննշան ըսելէբե էսկ ) երբ ոլ֊րէչ երէ տա ս ար դներ կը
խա թարեն էրենց զգացումները՝
մէն խորութէւններոլ մէջ. Այսպէս է որ
անէկա կը դաոնայ
աւելէ մամանակա՛լից բան անոնբ ՝ որ կռթնած մեծ վար
դապետութեան մը ՝ կբ կարծեն տալ նո
րագոյն գրականութէւնը։ Արովհետեւ է՜
րապէս նոր ՝ հմայէ չ եւ էնբեատէպ տյդ
ձեւը մոռցնել կու. տայ մեղէ' էր գաղա
փարներուն սահմանափակ ու տեղ տեղ
յ ե տա դէ մա կան աշխարհը՝
կուզեմ :

1սոէրր

ՍԼս^Լ

Աւելորդ կը գտնեմ ընթաg է կ որակում
ներ ը գնահատելու համար անոր utJu ող
բեր դո ւթէ ւնը տուող մումկալ
լեզուն ՝
որուն ա էրն է անշուշտ
^ահնուր եւ զոր
ևր գորե՜տծէ ցամաբ՝ ջղուտ' առանց ածականէ գրեթէ ։
"է,սլա տա կ մր չէ անոր
համար անէկա ՝ էնչպէ ս շատ
մը ոճա.
պաշտներոլ մեկնակէտն ու մեղբհ է եղած ։ Ա տածումը չէ
զոհուած լեզուին
համար՝ ոչ ալ տարուած մասնաւոր մըթո ւթէ ւններ ո ւ : Յստակ է ան ՝ ու զուրկ
յա ւա կնո ւթեն է' հոն նոյնէսկ՝
ուր ՛լեր՝
էրա պա շտա կան խօլարշաւ խռէ Լրը
կք՛
կոտրէ զայն՝ կը խճողէ թալալուն տար
րերով. Ա առուէ մը ձ,էջավայր կր փ ո էս է

ահա, ահաբեկաե'

օտար' ՕԱէ1Ար Լ'
օտար ել իադՀՀ

իր ներ^ն

ռին խորէն,
մինակ, հալածուա^
ռելներէն ել օտար վհուկներէն „ր ո,՛
նայ ու կ՚ելլէ գլորելով, ճանկելով Հ
տինր, կառչելով ոլ միլսը «^ա^0>> ;
ասիկա կը կանչեն զինքը' մէկը <ՀԱտնՀ
կեանքին , օգնութեան աղաղակներ ա„)
կելով.
ր ա՛
. «Սո՛՛ւտ է ... սՀւտ է ... ես չեմ
մեռաե , ես դեռ կրնամ յուսալ ... լ_ս
դեռ կրնամ սիրել ... մայրի՜կ, մայրթկ
. . ■ ղսպեցէք „ա գլուխս , ես շատ եմ ,
ոտպ
ղեր ...Հ. Լացաւ դառնօրէն ;
ՀԸ և՚ՒՏխէը Ւր ձևռքին վրայ)),
-“JT խորհրդաւոր չողիքր Որ հ։ս.
մակերպումի արցունքն է,
կը կրկնոյ
քանի մը էջ անդին, դիրքը վերջանալոլ
համար տյդ տպաւորութեան տակ՝

Սխալ պիտի ըլլար զուգահեռական մր
քաչել Շահնուրի եւ օտար հեղինակներու
միջեւ, քանի որ թ-էքԹիքովն է յաճախ
"ր յՒեեՅնևԼ կու տայ այս կամ այն գրր աղէտը, քանի որ մեե անհատականոլ.
թեան մը մաղէն է որ կ՚անցրնէ ամէն ինչ,
ձուլելով բաղմաղան
հեղինակներ , Այ,,,
պէս է որ բացարձակ բնոյթ մը չուղեգի
տալ երր
նմանցուցի զինքը
վ՛իտին,
Պալզաքին , որուն պէս եայրայեղութեան
կ՚երթայ, վ)լուղէ ռին , որոլՀ, էմմս1յ^ծ
ման կր մեռնի Շահնուրի առաջին դիրքին
հերոսուհին'
կյէնէթը, ան որ թութակը՝
անոր ամէն էնչ ցուցադրելու ճէգը.
Այսսլէս առանց բ/սցարձւսկ

բնոյթ մը

տալոէԼ է դարձեալ՝ որ կյուղեմ յ էշել այս
ողբերգական բերթուածէն տռթէւ ՝ Ւէմ.
պո յէ անունը •

տն ՝ կը բանայ հոդեկան աշէսաբհ մը.

ՍԷՐ ք.'Ի ՅՈՅՍ
Հէմա՝ այս րոլորը ըսելէ վերջ՝ կու
զեմ անդրադառնալ բուն էսկ հ.3ար ալէղ.
ներու քէաւաճան ութէ ւնը^ խորա գէր ը կըրուլ
էջերս ւն ՝
ո րոնբ
երեւցած
է էն
նախապէս ՝
հԱնահէտ^էւ
ձէջ՝.
Ար "վհետեւ՝
հոն
է
րր ամփ ո փ ո ւած
է
Շ ահն ուր' էը բոլո ր կատարելութիւններով եւ թեբութէ ւններ ով :
Արովհետեւ հոդ է ՝ ներբէն այրէ տուայտան
քէն է որ կ՚երթայ էմ ն ա\էսա սէր ո ւթէ ւն ս
ե*- սէրտս
կը յորգէւ անհ ո ւն գուրգուրանբով մը յ Հոդ է ՝ որ ՝ երազայէն ՝ Ար֊
բալեր եան գէչերէ մը մ էջէն մենբ կը զարնուէնբ ամէնէն
ահարկու
էրա կանո ւթեան ՝ որն է մարդկայէն ասլերաէրտութեան յանձն ո ւած Հայ աղուն ճա կա տադէրը-.
Հոդ է ռր յուսահւս տ հոդէն կը
նետէ էր մ ան կո ւնա կ յուղումներ ը ՝ բազ
մազան էձրթռուն հնչէլնն երո վ ՝ էր վերջին ճիչը՝
որուն արէ ւնո տ գալարումը
կառնէ մասնաւոր մեծութէւն ձը՝ տալով
ա ռն ա կան ո ւ թ ե ան մը ար ձա դան գը մեր սա
անյուսութեան ու բւս յբայ ման օրերուն :
Հոդ է որ քևբթողը կբ վաղկ , հրելով մու.
ել ՚ւը a3 է <ովին մէջ իր հ ար ցական
դրօչակը . ըլլա՛լ թէ չըլլա՛լ ■ ■ ■
քանիներ են Որ սլիաի հասկնան
‘ևահուան հետ ակուայ ակռայի nt յ ս սլա յ.
քարը ներքին զիչերի մր խորը'
ուրկէ
Շահնոլր կը սպասէ իր յոյսին' ինչպէս
Փիւէւիկր իր կրակէն ինչպէս բոլոր մեծ
հոգիները կր յուսան ղայն' տառապան
քէն î Արբան մատչելէ է ան ՝ էր պատմըւ֊ածխէերոլն մէջ՝ այնբան կծկուած ՝ այնբա՚ն մութ է հոս։
Շատեր զա ռանց անբ մըն է մէայն՝ որ
պէտէ տեսնեն ՝
երբ ե ր էտասարդ հեղէնակր վիրաւոր ազդը կռնակին'
յուսա,
խաբ բոլոր ա ս աո ւաեն եր էն , բոլոր հան.
զանս։էլներէն , կր դիմէ Անահիտին' պո.
ռալով անոր •

Պէտէ սէր եմ կեանբը էլրսէ Շահնուր,
անոր պէս ՝ հրբ դաւաճանուած' յուսաբեկ
(գր ա կան յո ւստբեկում արդեօքը : Որով,
հետեւ էնբղէնբէն հանդէպ խոր հաւատբով մրն է որ կտրելէ է ստեղծել նման՜
օրինակ էջեր) կը հասնէ անէկա էր ու.
մերուն ծայրը։ Ալ այլայլած՝ այլա կեր.
պո ւած բան ձըն է երէ֊տասարդէն ^ամաՐ ւ ըսինք, տյդ կեանբը՝ զոր կ^ուզկ
գրկել՝ լքելով բառեր ո ւ խաղը։ Աայց ա.
նոր կտմբը հեռու է Աէմպոյէ կամբէն՝.
Կը համա կերպէ խարդա էւուած Ար,սյ[էն:
Այգօլէօ առանց բացարձակ բնոյթ
մը
տալով է դարձեալ՝ որ էլ ուզեմ յէշեէ
քէեանէ անունը : Շտհնուր կարդացած է
անոր բերթո ւածը ՝
որ կարճ բայց ու՜
մեղ կերպո վ կը դնէ մ տաւորականէն այււ
ո ղբերդո ւթէւնբ' մեր առջեւ •

Լէ Ֆօ Մօնէյէօթ-// հեղէնակէն պէս
Շտհնուր օդտա դոբծած էր փլէ^էն
օրագրութէւնը ՝ (թէեւ տեւլ-տեղ Տէլ^ա"
յէէ օրերու ոճով) • Հոս այս բերթուածէն
և՚Ը 1ւտէ
բտնէ մը էջեր ՝ գործը լու
սաբանելու եւ դուրսէն դէ տելու համար
զայն ։
Ատյց բան մը չեն աւելցներ անոնբ'.
Այսպէս է որ տարտամ

սլէս էլ ապր էն մահուան շուքէն ՈԼ
պա ոնալէբէն տակ : Պէտբ է գէտնալ որ
թան կագէն բան մըն է
տորը՝ անոր համար ։

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

կեանբէ “‘J1
էլերն են որ /

րենց տա ոա պանբէն դուրո ՝ պէտէ մ
ծեն մար զկա յէն փր կո ւթեան յ
լայ առաբելական
կտմ
կուր
նանբ Շտհնուրէ տյդ արոԼ-եստէ
կերպումէն՝ որովհետեւ մարդ Ը
ա րարածէն ճ ա կա տա գէրն է մեծ ե (Լ
ըլլալ նռյն ատեն, դաւաճանուիլ f
թեւս էն սկսեալ յ Արովհետեւ
ծնած \է տա ղանդո վ եւ շատ աւելէ t f
էջերու յոյսը

«Շո՛ղ մր, չող մը միայն ճաճանչէ եւ
մենք պիտի ցդուինք
կրկին անճառելի
աբչա լոյսին մէջ , պիտի յառնենք կրկին ,
որպէս թէ համբուրոլաե Ըլլայինք ամե.
նազօր յաբա լէ դն եր էն՛» :

վե^ա լորու-

թէւ֊ն մը էլ ունենան էր Ա է ր ել 3nJu t1111
ռերը : Ալ հաւանա կան
կը դտն ենբ ու
րեմն՝ որ անձնական կալուածէ մէջ է
պէտէ օգտագործէ ղանոնբ : Ւ*եչպէս ull
տէ րնէէն շա տերը անոնցմէ որ
էք^

կու տայ։

ՆԻԿԱԱՍ

ՍԱԲԱՖԵԱ՜ւ'

«Ամրոց» , 1934, Յուլիս 8, 9յ
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բար ե կա մի ս մահուան դոյմը։ ԱստուսՀծ
իմ, ի՜նչ ճակատագիր ՝ իՀն չ ճա կա տա դիր

Ի011Ճ ՅԻՇԱՏԱԿԻ

մողովուրդ ենք

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
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մա.

եղաւ նաեւ ի՛ր ը • ♦ •
Արամ Արման ՝ Ւր էութեան
մինչեւ
ուղն ու ծուծը բանաստեղծ էր եւ խղճա
միտ՝ ազնուագոյն Ա ար գ ինքն իր ել ու
րիշներու հանդէպ*. J1ր մ էջի բանաստեղծն

Հպեռու ՝ հար կադր ո ւած ա ռանձնո ւթ ե ան ս
մէ^_ օրերս շատ պատահաբար իմացայ ,
որ ամիսներ առաջ Լոս- Ան ճըլըս ի մէջ,
միս-մինակ ՝ իր մահկանացուն է կնքած
իր ա տենին Ափիւռքի լա ւա դո յն բանաւր
տեղծներէն Արամ Արմանը*.
Արցունքը
1լը ճան կռտէ կո կոր դ ս ՝ երբ ահա ելք ա լ ՝
իմ կարգիս՝ ակամայ կը հաստատեմ դը
մբն գա կա էլո յն
տարիներու Ւմ մտ եր իմ

էր ' որ ներգաղթի առաջին իսկ ամիսնե
րուն վթչչ տարաւ Հայաստան ՝ եւ [1,րԼ^Ւ
մարդն էր ՝ որ թոյլ չտուաւ իրեն յարմա
րիլ հոն տիրող պայմաններո լն, բան ա ս տեղծութեան տեսա կին ու լեզուին եւ օր
մըն ալ դեր ա գո յն տ ա ռա սլանքո վ դուրս
բերաւ զինք Հայաստանէն ՝ հասարակ դը
ր աղիրի գր ի չը նաիւ ա պա տի ւ ս եպելո վ ((.սո
ցիալական պա տո ւէրդ֊ո վ ոտանաւոր թը՜
խողներու չես գիտեր ինչէն : Բանաստեղ

W UPPUZUIJ
/» Խ

ՍՆՍԱՔԾԱՆ

Tel. : 47. 70. 86. 60 — Telex ; HARATCH 280 868 F
— Fax ; 48. 00. 06. 70 —
C.C.P. Paris 15069-82 E

մենք'՝՝

ut

է՛ր

իմ

1աոուաՏ • • •
11)ւսպաո է մեր համբերութիւնը դնա-

ձւոմայ, խօսք մը ըսելու համար
մե Ր
Հքներու մասին, երր անոնք կ' ասլJ. Անհատնում է մեր հ՛ամբեր ո ւթի լե ը
\„նց հանդէպ , երբ անոնք կը մեռնին :
սպասենք երկար, չափազանց երկար,
անոնց շիրմաքարին վրայ . եթէ ունին
մանգո ղօեշս . մ ամուռը գլ ՛յան այ »
եւ քարաքոս ը պղտոր կան աչով մր

Ա.ԼԻՔԵԱՆ

պատէ զա յն ՝ ին չպէ ս գունաթափ՝
ծո ւց ի կ ոստղով .

եՐԵ-e Pս՜ՆնօտԵՂն-

ծը մեռց ո ւած էր վաղուց ՝ եւ ահա մեռած
է նաեւ գրագիրը î Բանաստեղծէն կը մնան
հ ա տորի կ մը սքանչելի
քերթուածներ ՝
իսկ խղճի
ան զիջում՝ մեծ
ճաշակի
տէր մարգէն'
քանի մը քննադատական
խորունկ յօդուածներ արեւմտահայ քեր
թողներու մասին.
I] տոր ել հրատարակուող քերթո ւածն երը՝ կարծես նախա զդաց մամ\ր *^ը՝ ամիս
ներ առաջ ձօնուած էին՝ ո՛վ գիտէ՝ թե
րեւս այգ օրերուն հոգեվարոզ բարեկա
միս i Ակնար կո ւթի ւնն երը բացայայտ են
հոն*. ((Երեք բանաստեղծդ' երեք ճակատա
գիր ՝ որոնցմէ եր կուքը գոց ո ւած են ար
դէն : Բաց կը մնայ երրորդը՝ առմամut-

պէս ՝ անարմանապէս :

ԱՐԱՄ ԱՐՄԱՆԻՆ

ԿՒց
Անոնք bpjhf , հրեք էին, հրեք լողաք երաղային,
Ե'ւ գեղեցիկ, ե'ւ պատանի, ասւոուածներոլ ւղէս յունականՏիր աստուծմէ ստանալով ձիրքի յուռութք ոլ համայիլ ,
Անոնք իրենց գիւղ ու շէնէն նոյն օրերուց նամրայ ինկան;

Եւ ինքն , խնքն ալ տխուր էր ըստ նմանութեան
Զինք այդ ճամբոլց վրայ հանած մարդոց տխուր.
Պիտի ոլզէր, որ գետերէն հայրենական
Եղ ոլ մեղրի տեղ տխրութեան հոսէր աղբիւր :

Տխուր մարդիկ պատմեր էին անոնց այնպէս, ինչպէս գուցէ
Բաց վէրքի թորը պշնումին տակ լուսնկային օգոստոսեան
Ծեր եղջերուն եղնորթներուն հառաչելու] կը զրուցէ
Պաամութիւննյեր նախնիրներու, զոր սարքեր են մարդ ոլ գազան :

Բայց երազն ու տխրութիւնն են սիամական
Երկուորեակներ , յղի մահուան մէ'կ միջուկով .
Ինչպէս ծնած էին, այնպէս ալ նոյնհետայն
Վերջ գտան մեծ շրջպարի մը քրքիջին քով - • •

Ան տակաւին կը գրուցէ անտառի մը մասից անկոխ ,
Նոյն անսւաոին հառաչներով խոր յուզելով եղն ու եղնորթ ,
Թէ հոն խոտն է հիւթեղ , ինչպէս ծնեթեկի ցօղուն ու զոխ ,
էեոներն՝ հէքեաթ , եւ գետերու հունը' մեղր ու կաթի անօթ • • .

Իր երազի երկրին ւքէջ կայթ էր ցնծութեան
Համատարած , ինչպէս սով ու համաճարակ .
Կ՚երգէր տունն այն, որ ունէր ջահ բազմաստեղնեան
Կ՚երգէր տունն այ ն , որ չունէր մէ'կ հատիկ ճրագ :

Անոնք երեք, երեք էին, երեք եղնորթ-բանաստեղծկեր ,
Որ, լիացած կոյս անտառի, գետ ու լերանց կոյս կղկաթով'
ճամբայ ինկան, լքելով տուն, գիւղ ոլ օրեր գալիքնաբեր
Դէպի աշխարհը անտառուտ, լեռ ու գետ|եր մեղր ու կաթոտ • • .

ա ո. ա ջ ի

(i

բաեաստեղծը

Երէցն էր ան, երէց նաեւ իր հանճարով ;
Կանաչ աչքեր , ինչպէս պեղուաձ նոր դահանակ :
Յոյգը, նախնեաց խունկ խմորի պէս հաճարոտ ,
Աւնեցուն էր իր մէջ , մտքի տաշտէն հանած :
Հրդեհն ինչպէս, բորբոքելով , կը կոծկոծի,
Երթ որ ծղան մը ծխացող իյնայ վերէն,
Այդպէս ալ ան' շիկացումէն թռչող մոծիր,
Որ կը բոցուէր , երթ |երտ մը' յոյզ, բախէր իրեն ;
Եւ իր երգերն էին այդպէս' շէկ-թոց ածուխ ,
Թեփուկ-թեփուկ անթեղին տակ ջերմ մեղմութեան •
-Անարին իր ընտրած լարն էր կարծես անձուկ
Արահետ մը մեծ սէրերու վիհին վրան. . .
Ան իր գիւղէն մեկնած պւսհուն իր արտերէն
Խաչբոլյլ հիւսած' դիեր էր ոտքն Աստուածամօր,
Ամէն հասկի հետ շաղելով բուռ մը ցորեն ,
Որ բաց ըլլայ ճամբան իր , րաց ու անշմոր :
0՜ անճանաչ |1ամբաներու երկդիմութիւն,

Որ երազի մէգով լման կ’անդիմանաս.
Ան աւելի նիւթայնոլթիւնն զգաց հոգւոյն,
•Ատն գինք տանող ճամիուն, զոր մերթ կարծեց Աեգաս ֊ ֊
ճանապարհն այդ իր որբութեամբը սալարկեց,
Երգեց, որ ան' երազ, յանգէր իր երազին,
Բայց տխուր էր այդ երազը, կարծես գանկէ
Դաշխուրանով մատռուակուած ըլլար գինին :

Աոլոր , թոլո'ր սրբութեանց տեղ իր ճարպանաք
Երաստանն էր դրեր նոր, նոր Դալիկուլան
- Ես կրնամ լալ,- կ՚ըսէր, - պիտի դուք քրքջաք, .
Մինչ եթէ թոյլ տրուէր , երկիրն ամբողջ կու լար :
֊Բբքիջ հանդէպ ողբերգագոյն իր պատմութեան,
֊Արքի ջ հանդէպ անդրարաքսեան երազ հողի ,
Եւ քրքիջով մոռացութեան ահեղ գլան ,
Որ ան տափնէ յ ուշքի ունկ ու ականողիք. . .
Պոստեցան , ինչպէս կեղեւ կաղամախի ,
Շրթունքներն իր, եւ ան նոյնիսկ փորձեց ժպիտ,
■Բանգի թախիծն էր դրժանքի նման մախիզ
Եւ կէս ճամբան սառցափոսի մը խորափիտ ;
Եւ մէկ, վերջին ոլ վերջնագոյն անգամ միայն
Երգեց, եւ իր երգը վերյոլշն էր անցեալինՈւնկերն ամէն ձեւացուցին, թէ չտ՛եսան,
Բացխփեցին աչքերը, թէ չլսեցին. . .
Եւ ակ լռեց, ինչպէս բոյները կը լռեն,
Եւ մոռցաւ, թէ թերեր էր մեծ երգի տեսիլ,
Եւ օր մըն ալ մեկնեցաւ հոն , ուր դեո մարգէն
Չեն կորզած գէթ կէսն իր հոգւոյն՝ թախծիլ , տխրիլ • • • ;

երկրորդ

բանաստեղծը

Ան «Եա լէյլի» կ՚երգէր եւ ուղտի պէս կոլ լար
Ու կը հարցնէր • «Տեսե՞ր էք արցունքը ուղտի • • •» :
Ան Արեւելքն ամբողջ, ինչպէս կոտտուց պալար,
Կը յ ա ծէր միշտ իր հետ, որ պաներուն տխուր
Ողոքէր զայն երգով ոլ լռութեամբ յուռթի;
Ան միջնեկն էր : Ինքնեկ իր տաղանդի փայլով
Ցաւակից էր եղեր ֆէլլահներու ցաւին
Եւ հին, արեւելեան քաղաքէ մը գալով,
Բերեր էր բեռնակրի , դագաղսւկրի , որթի
Վիշտը , սէրը , մահը եւ երգը տակաւին :
Ote-

Fonds A.R.A.M
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ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Նր քալուածքն ալ կարծես ուղտերէն էր սորված'
Կշռռւթաւոբ, ծանր, կռանօրէն կայտաս ;
Կարծես թէ երէկի եւ բեռը այսօրուան
Ջախ Ուսիր էր , Ոը մեղմ կը թեքէր գլուխն իր ցած ,
Ինչսլէս հողմէն ծււող սաղարթաւոր կւսւլուսր :
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Այդ քայլքով ալ հասւսլ իր երազի կայքին,
Զգաստ, զարմանալի սովոր քրքիջներուն,
Զոր իր քսանամեայ մաքրամաքուր հոգին
Մեղմեր էր խոխոջով իր կարօտի եւ դեո
Անոնց դէմ րոնելով առհաւութեան հեււուն :

արուեստասէրի
ԳՐԻԳՈՐ

Բայց սարտանարալեան կայթաաօնին մէջ ան,
Հազիւ մէկ կում ըմպած' լուս շաղեց իր գինին
Եւ հեռացաւ, գանած, որ չդառնայ խցան
Սեղաններու վրայ արիւններով քացխած
Արծաթազօծ , ֆշշան , հաստ շիշերու րերնին :

ւ\ւ,շւ,.ԿււհրհՒ
Եթէ գրելը առօըեա յ
յատկութիւնդ
չկ y գոհունակու^1ււնր գրելու.' նշդրակով
լքը ւսնյայւո
կրնայ նուաղիլ* Երբեմն'
յո ւս ախա ր :
Ա* տավաթութիւնը ունիս յարմար ար
տայայտութեան ոճը չկարենալ գտնելու։
Ո*- ա՚յգւգկս՝
ամիսներ կրնաս բո լո ր ե լ y
առանց նօթ մ'իսկ մր ո տելո լ . Ա* անաւանգ
արուեստի անդաստանէն ներս'
հայելա-

Պիտի քերթողի երգն ըլլար կէս սերկեւիլ
Արեւաւոր , դեղին կամ ստուերոտ , աննահ ;
֊Ցնծա', նորեկ քերթո՜ղ, ինչո՞ւ զուր դեգեւիլԻ՜նչ թախտ, որ երազիդ երկրին աիեւալՈր
Մասն է րամին ինկած; Նորեկ քերթո՜ղ, ցնծա': .

9ոեՅԳ փոչոտուծ կ։ Երգիչ հնչակի
մր
նշանին կը սպասես յ
Արձակուրդի պարապ
մ՜ամերուգ ինք
նահաճ ՝ անգն ո գ ա յգ շրհունկն բիւրեղագած յայտնիչ տպա ւոր ո ւթի ւնն եր y
անա՜
կընկալօրէն y նման անկոչ հիւրերու y կու
գան մաքիգ մկջ հ ա գոր գի չ շարմում մր
ս տ եղ Տել :
Աո շահ մ՜ամանա կին մրուրլւ
յուշարար ;

Բայց քերթողը, շուրջի արեւներէն այրած՝
Խորխի նման զանոնք սկրթեց իր սրտէն
Եւ լոկ այդ շողերով կենդանի եւ յայրատ
Որդերուն (եւ անոնց սողկտումին հանդէպ
Արձակեց իր երգի նողկանքներուն աշաէն :

Երեր-չորս համերդ y այդքան մը գիրք ջ
նոյնքան նկար ա հ ան գկ ս
քանի մը ոգե
ւոր հանդիպումներ' յիշողութեանդ յդկիչ
իւ ար տ ոցէ^ անցած տեսիլքներով կը տո
ղանցեն մտքիդ լս ա տես ո գա կան գանձա
րանը
հարստացնելով : Արձակա բդի նօթերդ :

•

Ս՜ռայլեցալ, ինչպէս ուրուր տեսած կաքաւ,
Տագնապեցաւ , որ խուլ պատերն իսկ իր խուցի
Գիտեն, որ ինքն ունի երգեր' թոյնի թաթաւ. . .
Եւ սարսափի օր մը , օր մը յուսալքման
Յանձնեց զանոնք արդար դատաստանին բոցի ;

ԶՊՈՐՈՎյյ^ԻԻ
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ՅրԱԿԱՏՍՏհԻՐԸ

0՜ մութ նունկլիներու, սավաննայի վայրի,

■Բարանձաւեան վնիռ • «Կա՜մ վեցի հետ եւ կա՜մ». . . :
Արեւներու զաւակ , րուն արեւէն այրի
■Բերթողը պատանի այդ արեւի ոչ իսկ
Մէկ , մէ՜կ հատիկ շողին հետ էր ի սկզբան . . .

Անց ո'րդ ջ եթէ Լո գանկն անցնիս՝ մինչհւ֊
Հոկտեմբերի վերջ գնա՛ տե՛ս ան՜
ս1սյյձ՝աք1յ ույդ արուեստասէրին ի պատիւ
սարքուած նկար ա հ անգկ սը .
Ար ո ւես տասկր որ կ՝ըսեմ կ նաել զգայուն բանաս
տեղծ ու ցուցասրահի տնօրէն y
արտա
կարգ ճանաչողութեան ակր î
Դարուն սկիզբը
«խենթ տարին եր ո լ»
նկարիչներ ուն բարեկամը Լկուի ո լա իկսլորովսքի կրցած կր իրենց առաջին քա յէերկն իսկ լաւագոյնս ղնահա տել ու պաշտ
պանել Լի ոտիլիանին , •fifi ս լինկը, Աութինը , վալա տոնը թէ Իւթրիյոն. Մահացած

Կիրակի էր , Աւզրիլ ; Անձրեւ : Իրիկնաժամ
'Բերթողը տուն տանող անմարդ նամրուն վրայ :
Ինքնաշարժ մը անցաւ, դարձաւ կրկին անգամ • ■ ■
Հիւանդանոց; Տեսաւ լացող ծնողքն իր դէմ:
Պատւքեց ամէնն ու իր երգը բերաւ վկայ :

երրորդ
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Լոքառնօ , Օգոստոս շ0 ,

Այնտեղ աշխարհն ամրողջ, ինչսլէս սեղմ սերկեւիլ ,
Կիսուած էր շողերու անագորոյն խաւղով.
Խակ էր «նորոգ լոյս»„էն ցուրկ մասը ներքեւի ,
Իսկ միւսը' արեւի անութին տակ հասած,
Պնլտուն էր, ինչպէս օգոստոսեան խաղող;

Ոգեց Արեւելքն իր, ֆէլլահներուն հագած
Այն արեգակը, որ չէր |ճառաքեր երկրէն,
Ինչպէս այստեղ, եւ զոր կ՚օրհնէր ամէն հագագ
Եւ երգեր,ուն տակ իր գրաւ տարեթիւեր ,
Երր ինքն իրօք, իրօ՜ք արեւով էր բերկրեր •• •

մը օրա^լյ

բաեաստ եղծ ը

Հ

վ!առաոոլն տարեկան՝
խՈ[, թչո
թեան մէջ, կ'արմ էր անդրս, դաոնալ ,
խստաբարոյ ո ղբեբղային կեանըխ, , կ
աք, շուարէր անշուշտ /, տես խ,մ,, J, Հ
տ/,ւ, երեր Պետութիւներու
թեամբ ոարըուած այո աննման 9„
հանդէսին' հովանաւորուած նաեւ' ,
րանսայի , Լեհաոտանլ, Ոլ Զ”-֊իg եր[պ
Հանրասլեաո լթիւններ ու նախագահներ.
Աննախընթաց չէ՞ կալէրիս թի մը այդպի
սի պատիւի ար մ՜ ան անալը •
Համաշխարհային Ա. պաաերաղմի նա,
խօըեակին, Զպորովսըի կը համեք ֆա.
բիզ Լեհաստանէն ու
կը
հասատտով
Մոնփարնասի
շրխ-կ՚֊՚յրը : Կը ծան,,,
թանայ
Տըռէնի,
Տիւֆիի , •Բխխնկխ.
Ու այս վերջնոյն միջոցաւ ալ' վոտլ,_
լիանիի, անծանօթ նկարիչ այգ թ„լականին- Անմիջական է հաղորդս, կցուիլ,լ.
նը :
Ոը մտերմանան . աւելին' անկեղծօ.
րէն կը բարեկամանան : Ա ութին պիտի
գայ եւս բոլորել շրջանակը : Զպ՚՚ր՚՚վսչկ
իր ճղճիմ դրամապանակը կը յատկացնէ
անոնց-. Տասնեակներով նկար կը գնէ , ոլ
ամուր կը պաչտպանէ զիրենք : Առան)
վհատելու . Այղ
ա նին է Որ կ՚ունենայ
այլեւս իր ցուցասրահը
Վփսքոնթի ու
Ս կն փողոցներուն անկիւնը։ Հատ յվչ
թիւով նկարներ պի՛տի կարենայ վաճա.
ռել սկիզբը** Երեք տար քներ յետոյ սա՛
կայն բախտը կը մպտի իրեն' երր կլ
հանդիպի նկար չո ւթեան սիրահարէ մը՛.
Ալֆրկտ Պարնս' ամերիկացի արուեստա
գէտը։
Առաջին հանդիպումին իսկ՝ կը
պատմուի թկ միանգամայն գնած կր հա
րիւր կ աւելի պաս տասներ ։ Q ետադայիև,
ուրի շներ շարունակաբար ։ Լկո՛ւի ոլտ Զպո՜
րովսքի կը հարստանայ։ Ցուցասրահը ու
նի ա յլեւս կար եւոր յանձն ա ռո ւթիլենեը :
ZZl կը հասնի 1930-// տնտեսական տաւյնապը ։
Ո՛չ ոք նկ ար կը ղնկ ։ Զպորոէ1սք!ք Խ
փճանա յ։ Երկու տարի ետք կր մահանայ՛
Ցուցահանդէսը
ճոթ
նկարահանդէս
ձ"ըն է :
Շնորհաւորել ի կ

բանսուտ Տօլ^ց հան-

-------- --------------------------------------------------------------

•Բեղ ալ կը սպասէր նոյն ավէնակոլլ խրուտքը միայն,
ր՜է խիզախանքը եղխնի խուրձով չձաղկէր մեկոնն յուսալքոլթեան,
Ս աւազումներու մայր դաւան|ելով տարածոլթ իւններ
Որ ժխորի դէմ՛ թաղիք են ստուար եւ կուրացուցիչ լոյսին դէմ' ստուեր :
Եւ գիտնալով դեռ, որ յաւեր մօրէն աւագն է նուազ ովկիանի աչքին,
Դուն գլխապսաաււլ թռար հարազատ օտարութեան մը հայցելու հոգին,
Եւ ին էնկլուզող անսահմանութեան լռկ ակնկալու'
Տակաւ մեղմելով հայրենի ամէն, ամէն խորթութիւն, ո՜ւլ գիտէ, գռւցէ
ել անհետելու • • •

Ինչպէս ւսրեւին մէջ դեռ զուր վառոդ փողոցային լամբ ,
Եւ գիշէր վը լոկ արժանի եղար այդ մեծ մենութեան,
Երր մանկութենէդ քեզ յիշած որրոլկ ծղրիթի մը դուն վնռեցիր պատմել,
պատմել եռաՀայն,
Ողբերգութիւն մը , եռման ջրցայտքի նման անոպայ ,
Որ դար ու դարեր շիթ-շիթ շփուելոլէ
Շէկ-բոց դէպքերու հանք ու գանկերուն,
Տարափեց յանկարծ հոյլ մը ձեռամբարձ ուխտաւորներու աղօթքին QPæJ ՜ ՚ ՚

Ինչպէս յարգալիր մարագ ներխուժած խաղացկուն երինջ ,
Մանկութեան լոյսի մղեղներուդ լքէջ դուն խոր թաղեցիր տամուկ դունչ
ու պինչ ,
Փորձեցիր ծածկել ծառերու հոյզ ու խէժերոլ խխում սպեղանիով ՚

ժաւմանակներոլ ժխորը լեցոլց լռութեան նոյնիսկ բջիջներն յետին•
Աշխարհադղորդ շկահիւններու վրտյ շեզջուած կայսրութիւն մը, որ կը թաէ1
ամէն տեւողութենէ գերվեր ու անդին.
Լոլո սւապալեցփւ իր իսկ տնկոտած սոլրերուն վրայ , փշալարերուն ,
Սուրի մը վրայ շամփրելու] նաեւ քու կեանքըդ, ինչսլէս լեբդարիւն թռչուն"

խտրութեան սպին ,
Խարշավւ-խոխոջով խցկել խորշերը լսողոլթեանըդ րերգի պարիսպին ,
Վարագուրել քու տեսողութեանըգ գարնան տերեւի մշուշովը մով
Եւ կորուստներուդ արցունքը սրբել աշնան խաշամոլ] . . .

Եւ չիմանալով երբեք, թէ ինչո՜Ղ, ինչո՞ւ մեկնեցար ,
Դուն վերադարձար քարափն այն , ուրկէ, Օր մը , պատանի , էնանապարհ ինկան.

Դուն ուսանեցար բոլն հասունութեան համբերութիւնը վայրի միրգերէն,
Աստուծոյ գիշեր սպասելու] , որ սեւ առագաստով սեւ նաւեր քու ալ
ավւըդ կը քերեն :
Չմոռցար երթեք , թէ պիտի երգես, երգես եռաձայն,
Անէութենէն կորզել փորձելով երէցներուդ ալ յոյզ ու երգերը,
որ անէացան • • •
Մինակ էիր գուն սպառիչ, վայրի քոլ մինակոլթեամբ ,

ա՜հ, երեք, երեք, երեք փանդռահար"
•Բաբւսփն հինաւուրց նոյնն է, նոյնն է դեռ'
Մչ ուրախ, ո՜չ ալ տխուր, անտւսրրե՜ր,
Եւ կ՚ըսէ, թէ ինք քարափ է միայն,
Եւ թէ մեկնողներն իրե՜նք պէտք է տան իրենց պատասխան ,
Թէ ինչու իրմէ կը մեկնին հեռու եւ ինչու իրեն
Կը վերադառնան հազոլադէպօրէն :

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՓԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

<8 ԱՌԱՋ
^օթ տնօրէնը էրմէթամփ որ յաչ„.
հ է
ժկկտեղել “ձեուանփ ֆր.

?

'Լ
ՀնււԱ1

կհն <՜

1'աալական

?"'֊/'//ձ/""4ա5' »

Ս՚երմանս՚կսժ հ’աւաՀս1ձոներՈլ լաւա,„ն զ"թրեէ'£' այԼ նաեւ ասլահ"։Լ՚Ղ ամե.
'^կեան թանզյսրաններու
սՀակց ախիւ.

^„ւ3ահանդէսը Լ" զանի էրմիթամ Հիմ.
կութեան

j,

տասնա՚մեակխն

առթխ_ կ

կպ^կ^է"^ ։

Այղպէ“ով -^նինք՝ առաջին անդամ ըլ.
ողով Եպապայի մէջ ցուցադրում' Մ ո^լիանիէ նրեր
դիմանկարներ ; (իան
Ապխթեոն (1918) , երիտասարդ [սարա.
հա, աղջկան կիսանդրին (1919) ու դարձ֊
հՀվ-ան Հէպիւ֊թեռնի (1919) երկրորդ
կանկարը :

Մո տփլփանփի

կողերը բնորոշող երեր

տեսակարար

յարա բուխ դոր.

ծեր :

ftbi/inյ մօ տաւորապէս

տասնըհ ինգ տւենտդեզեղիկ Իւթրիյոներ'
իր «ճ՚եր.
1ակ չր^ս՚նը» պատկերացնող-.
Ս ութինի
ւ։ռսւ[ին նկարներէն' «կարմիր սանդուխը»
,Լ «Տեսարան մր
Ա ոնմարթր£» ,
նաեւ
^Yi-ի նշանաւոր «Ինրն ան կար ՛մը :

Qnt.ut

^։փ-դորեոցնևրոլ կարղին' Տըռէնի ու
\ոտիլիանիի վրձիններով Ջպորովսրիի
թանկարները ; Այսրանը րաւ պիտի ըլ.
որ արդէն ուխտագնացութեան մը փա
կար արծարծելու դէպի Լուլան' եթէ չըլ.
ք“][՚ն 1'“կ յաւելեալ խիստ նշանակալից
ւտրեերը, Ընդհանուրը՝
հարիւր երեր
պաստառներ :
Jljմր՛ա ւոր ո ւա ծ հո՛ս՝

անդա՚մուան

մը

Համար , երրեմն անծանօթ մնացած ' հան.
րւթեան , կ'ա սլաց ո ւց ան են
կարծես ի.
ինղ արտա լա յ տչա կան
խորս ւթեամր. ,
անաստեղծ բա յց անբա խտ ցուցասրահի
նօքէէնին ոդիսականը : ՜ինչպէ„ նաեւ ա.
նոր տիրական աղդեցու թիւնը արուեստի
ւլետնին վրայ ւ քսաներորդ դարու առաÿfc տարիներուն :

«ՎԱՆՕՔԴ,

ՍԿԻ&ՀՀ

Տարւոյն առաջին ամիսներուն դ հակա
սի ձմրան աբձակո ւր դի շրջանին դ Փ ա՜
կ.Ր
բազմապիսի երամ չտա կան
Աքիրներովդ ամենահաւատարիմ արուեսասէրն իսկ շնչասպառ դարձն ո ղ
ԼէԸՀ_“
ղթով մը,
Ամէն գիշեր } Սուլ Փլէյէլ, Կավօ
ու
կսւթր աէ Շան ղ!չլիզէ կը ՛մրտին իրա.
/լ հետ դ ներկայացնելու անցնող եղա.
սկի մրց ո յթներուն
դափն եպսա կաւոր
վւտասարդ
ար ո ւե ս տա դէ տն երը :
Եթէ
եԼլյուին անոնց տարեկան նուագախըմ“յին չարքերը յայտնի տրուես տադէտ՚րոլ ներկա յո ւթեամր դ քլ ունենաք նուա՜
Աէէոյն չորս-հինգ կարելիութիւն յաճախդ
'1ն ղ ի չ եր ո ւան

համար :

^/7՜ չք2_անին՝ է որ անցան Փ ա րի զէն ա յս
աքի Եվեդլանա *Լյա ւա սար դեան ու Ճորճ
էհիիվանեան » Առաջւ՚նը
ծա նօթ է իր
որ եր ա մշտ ա կան ըմրռն ո ւմո վ դ դասա
ծն թէ արդի երդահաններու դործերուն
Հ՝՝ Ունի նաեւ կա տար ելադսրծուած րս֊
միսս չարային մասնագիտութիւն». Դիլ~
՝սլ կը յանձն ուիս իրեն դ իւոր հ ր դած ելո ւ
մար իր պատմած յագեց ուց ի չ եր աժր շութեան հետ : Ո՛ չ մէկ դալո ւկ գոյն՝ համեուադային
զօրեղ հնչ ա կանո ւթիւն :
յղպէս տուաւ Փրոքոֆիէվի ամենադըժ՜
'‘րէ՚ն դործերէն մին' «(/ ա ր քա զմ^ներր :
էտէ նաել լաւագոյնս մեկնաբանել Պախ
Պրահմսի աշխարհը մերթ ընդ մերթ
խպնելով ,կամ ըղձանոյշ քնքո յ շ հետևթ ձգելով

ստեղնաշարին

*քր ա յ : Հւօ-/

ՈլԱԱր նուագ • Արժանի' աւելի լայն համ.
Այլ/,.
իչ ո ւշա դրա լ համերգ մը ճորճ Փէհ՜
խնեանի ղեկա վար ռւթ ե ա մր դ որուն աս՚11՚ն երևումն էր Փարիզ Վթէն ս ան սմէն'1'1’ «Սէվէնօթ համանուագի կա տար ուէ՝ ճարտար ճպոտ հաղորդիչ»
Ենք‘"վստահ մեկնաբան սր դիտէ պարտադլ է՛ր տեսիլքը.

Հետեւիլ իրեն՝

Հխի լս՚֊սեղէղ, ղո յդ համերգները։ Ո լ£ էր մօտ ոչ միայն լաւ պատրաստը.

),{

Բտրձր արուեստի տէր երդէոնահար
JL նաել հո դեյոյզ մեկնաբան
մը
//'"րք մ՛եզ
ալ իր մօտ բարձրա ց րհաւատք

սրսկող

f խակի տպաւորիչ

'"սկո^Ա'համ1ւր'էն1քր ՝՝

ներշնչումով։
հակոտնեայ եր՜
երկուքն ալ պը-

Լւսծ երիտասարդներ .

Մին

ԵՒ

միւսը իտալացի : է լկէնի
փիսին նախ'
քսաներկու տարեկան ՝ գրա՛ւի շ տաղանդ՛.
Ժողովուրդին սրտին խօսող
նուագ
մր
ունի, ձչգրիտ՝ արադ՝ աննկուն մատներ ՝
ֆիզիքական հրապոյր՝ իշխող ներ կայու.
թիւն-. Աայտադիրը լալ կա ւլմուած՜
շէ ր
սակայն, Շուպէրթէ հեռու է փիսին, ա.
նոր տրտում մթին
ձայնի շեշտէն,
Հասարակ ղօրեդ խաղով մը կարելի շէ
տալ
Շուպէրթի երազային աշխարհը,
Իտյց երր Շոփէնի շորր ո դ Սդե րց ոն կամ
Լիտթի էթի՚-տները կ^ մեկնարա նէ՝ Եւկէթիսինի նուաղը
կը փոխակերպուի'
մագնիսական մթնոլորտ մը ս տեղծելով :
փողովուրգը գրաւուած է : Ու եթէ կա
րենայ իր մակերեսային
նո լադը աւելի
խորունկ ու յա յտնի չ դար ձն ել }
թիսին
անկասկած ա պա դա յի անուանի դաշնակահարնեըէն է ։
Երկրօրդ երիտասարդը Սիմոն է Փետրոնթ 1Լ՚11ն թ լայպուրնի ա ռա ջին մրցա.
նակ^ հակառակ փայլուկն հնչականութեան
մը զուրկ է Հզօր ան Հ ա տ ա կան ո ւթ ենէ :
Համերգի երկրոր՛դ մ ա սին սակայնդ տրԼաԼ իր լաւագոյնը Ս*ուսորկսքիի է((ք1ր:ւ.
րահ ան գէսի մը պա՛տ կերն եր^ ո վ :
Նոյն օրերու^ ստացայ դեղեց իկ
եր
գապնակ մըւ Առնօ թ արա ջան եանի դաշ
նակ _ ջութա կի սօնաթը՝ մեկնաբանուած'
Հայկ *ա ւթ եանէ Ոլ Արթիւր Սսհ ա ր ոն ե ա ^է • Հիանալի մերձեցում :
Սս^նօ պիտի
սիրէր :
Ե ւ մատնանշել հոգ եկ ա՛ն վերին դ ոհ ունա կութեամբ օւրիչ զ՜իչթր մը եւս որ ապ
րեցաւ Փար1։րւի Հայո ւթի ւնը ի Սորպսն'
իբր համայնք նախ՝ բերելով նաեւ
իր

ռուս՝

ԱՐՈՒԵՍՏ*
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պետութեամբ անցեալ տարի։ Տուիր զա
նոնք սրտաշարմ ա լիւնո վ մը : /?c ի շխ ո ղ
մասնագիտական կատարելութեամբ». Հի
սլային պատ շաճ շունչով » Պիտի ո լզէի նոյն
յուղումով UiJ11
՛իչեր ա՛լ լսել
տ ա րբեր ո ւ թի ւնն երը նրբին յ

ղդա լ

Այս տարուան
համերգի
ընթացքին դ
Ա ամիկոնեանի Շ ո ւպէրթը ըէէա՛J Վ^անտէրէր ֆ անթ է ղի՛ին ՝
ըլլա՛ յ էմփրոմ փթի լ.
ներուն մէջդ միայն սահուն յստակ խաղ
ձ*ը չէր դ ա՛յլդ գուցէ երբեմն դանդաղկոտ դ
բայց նոյն ատեն
մտ՛ածելդ խորհրդա
ծել ու երագել ալ տուող հաղորդիչ նուագ
մը ,
Ուստի մթնոլորտըդ որ կրնար պահ մը
միօրինակ թո լիլդ
անոյշդ մոլորեցուցիչ
էր միանգամայն}
Եւ հո՛ դ է կը խորհ իմ Շ ո ւպէրթի երկար
ու կրկնակիօրէն տարածուն նախադասում
թի ւնն երը տալու
գաղտնիքը' Ւ^ի՚ել ջա
նալով խորը ձ*եը հոգիներուն»
էիմ-ուար յայտագիր' անուրանալի վըօտահ նուագ ». Ու երբ Վրսրդանը կը նուա
ղէդ մտքիս մէջ երբեմն կիո ւր ո ւա դծ ո լին
երեւակայական
զուգահեռ խաղեր եւս v
Եարծէք զաէիք ՈԼրիչ երաձ-շտական վայր
կեանն եր ալ
ներկայ ըէէա Jին միանգա
մայն ». Այնքան հարուստ
կարելիութ[ռն.
ներով ղին ո ւած է իր ա րուեստը »
Եւ Շուպէրթի ֆանթէդիին մէջ նամա
նա ւանգ զգացինք անձնական
մտասեւե
ռումներ դ նորօրինակ դա ր ձո ւտծքե եր' riրոնք դեռեւս պիտի մարմնաւորուին իր
[,նքն ատիսլ ոճով ու նոր գոյներով։
Ե սկ յայտագրի երկրորդ մասին' fl) րանց

տարածիչ ումով է որ Պօ ղԱր կազմուած
եւ մ՜ ո զո վրդա կանո ւթի ւն շահած է։
Աշխարհահռչակ երրեակը կ?տյզելէ ՓասՒզ ամէն տարի' տալու նշանս։ կալի g հե
տաքրքրական համեր զներ նորօրինակ յայ.
տագիրներով •
Աքս տարուանը թէ ա թր Տէ Շ ան - ղ էլեղէ' նո բութիւն մը եւս բերաւ'
տալով
մլ։։։ տօ րէն ն ո ւադո ւած Պէթհովէնի եռա
պատիկ քոնչէ րթոն դա շնա կ - ջութակ
թաւջո ւ թակի հ ամ ա ր :
Երրեակը այսօր ա՛լ նոյն յաջողութեամբ
կը շարունակէ իր ուղին դ ուր Եդիաոր 'Բոհէն ու Պէրն ար Երինհաուղդ փո խանցած
ե*!/ իրենց ճպուռները երկար սատարման
շրջանէ մր ետք'
Այտա Դավաֆեանի ու
Փիթէր 'ԼԼ՚լէյԼՊէթհովէնի 'Բոնչէրթոյին մէջ ունէինք
երեք մեներգիչներդ ուրեմն որոնք Փր*Ակայի Սենեկային նուագախումբին ճար.
տար ընկեր ա՚կց ո ւթ ե ամբ դ խորիմաստ մեկ.
նարանո ւթիւնը ապահովեց ի^յ
խս տասլահանջ գլուխ - դործո ցին յ
Սխվարան
ելա ր ե լի է ըս եւ PV Ւը հՒն
կազմով երրեակին խարիսխր' եւ տէրն ու
տի րա կանն էը դա շն ակտ հա րը ».
ՀիմնւՈդիր Ա էնա խէմ Փ ր էս լէր մնալով
հանդերձ պատուանդանը
Այտա Դավաֆեանի հարուստ նե րաշխարհը միանալով
անոր ջո։ թակին ինքն ա տի սլ հնչականու
թեան' աւելի իսկ զօրացուցած է ե ր ր եա
կին գրաւիչ հ րապո յրը առանրյ դոյզն իսկ
ազարտելու անոր նոյնս։ տարր ողին».
Շուպէրթի առաջին եր րեա կր անմոռա
նալի պիտի մնայ ունկնդի րնե րո լ յի չո ղո ւ -

թյ որհա կալո ւթեան աո ւր քը արուեստի ըսսլասար կուի մը} անոր քառասուն տար
ուան անսակարկ զո հ ա բեր աշխատս։ նըին
ար գի մնա ւէ տ : Երգը մո ղո վո ւր դի մը ո՜
դին է : Ու շատ անգամ պարզ դեղջու.կ մե.

Լ[1սթէ երեր վեհ գործեր տ րուեցան նոյն
ղդայուն խանդով».
Ա ա սն ա դի տ ո ւթի ւնը
կրնայ ս ո ր վի լ մարդ'
արուես տր երբեք։
Ե ր կնա յին տուրք բնածին դ հոգեկան կրաէր
ղո հ աբեր ո ւմո
տյն կրնայ վառ մնալ :
Ազատութեան շունչն է ան որո վ վնք.

թե ան ■ոջ, տենչոտ կանչերովն իր մերթ
ընդ մերթ յ ո ւս ա կտ ո ւ ր թէ յուսալիր ոգե
շահ շեշտաւորումներով »
Եազդուրիչ համերդ։ Սու ղփչ : Ո՛շ մ[,-

Գեււ1՚ի մր մԵջ ի սկ պահ ուըտած կը ։լ.ըտնէք մողովուրդին ւի ի լի ս ո ւի այ ո ւթի ւնն ու
ապրելակերպը :

նարմէք ու աննման պատմ ո ւթիւն մը կը
կերտէ իրաւ արուեստագէտը ». Եր պատմո ւթիւնը ».

լի դե զե ց կո ւթի ւնը երաժշտութեան •

Ու երգչախումբը' համայնաքային ար
մէք յ Ու֊մ եւ կշիռ ։ Եարպի ս Աւիր ի կեան
աննկուն կամքովդ
ամէնէն
դմուար ին
պայմաններովդ յաջողեր է կանգուն պաՀել Ս'իփան . Եոմիտասր». Ու֊ ա՛յդ դի շեր
1‘Ր սիրած ու մարզած երգչախումբը դ հա
ւատքով տուաւ ՝ իբր առաջին ու1։1լնդբու
թիւն' անոր անշեղ բայց գունագեղդ զա
սական «Սասունտի Գա լիթ-» ը :
Գիշեր'
յուղումն ալից բոլորիս
մ՛ար ։

Զո ր պիտի սլատմ է» Ամբողջապէ՛ս :

Ե ւ մենք պիտի հետեւինք անոր յափըշտ ակո ւթ ե ա մբ յ
Ա ազթանքս է՛ Վրսր դան Ա ամիկոն եանին'
լսել տալ մեզի' իրը» Որ ովհ ետ ել ունի
էականը'
առաւելապէս հետաքրքրական
խմորովի քիչերու վերապահ ուած :

irorbu ՊԸԻէրԵՀՈՆ

V* ՈՒՐԷՅ ՓԱՐԱՅԻՍ
Անունն իր իմաց ած

կի դա շնա կա հ ար
Ո ւնեցա ծ էին
նոյն n ւս n ւց շո ւհ ին սկզբնական շրջանին'
ւէմերի՚կա. Հիացումով հետեւած է ինը իր
առաջին քայլերուն , խիստ խոստմնա լից,
ԷԼյսօր ՝ քսան տարի ետք՝ Մուրէյ Փե.
րայիա աշխարհահռչակ՝
իր սերունդի
երեք թէ շորս լաւագոյն
դաթւակահար.
P աֆֆի Աին աս դան եան է :

ներէն մին է :
"Ծանօթ է ի մա սնա ւոր ի Մ ոՏարթի ու
Պէթհովէնի քոնշերթօներով՝ որոնց ըադ
հանուր շարքն է ձայնադրտծ : "նաեւ իբ
րեւ Շոփէնի հ՛արազատ մեկնաբան : I] ա.
յիսի իր համերգին' յատկացուցած
էր
յա յտա դրի առաջին մասը երեք նշանա
ւոր «Պ»ի՚- Պախ՝ Պէթհովէն՝ Պրահմս,
Եր կր ո րդն ալ ամբողջովին Շ ո՛վ։ Էնի : Ա՛ յդ
ղիշեր՝ ՊէթՀ"վէն ու Պրահմս էին աւելի
խորունկ ՝ աւելի լուսաւոր , քան
Պ ՛ո ի՛ն
ու Շոփէնը յ
Փ երայփայի նուագը տարածուն դ
ո՛չ
մէկ պր կութիւն ունի, Ամէնէն ճշղրիտ ո.
ճով ու կշռոյթով մը կր վերարծարծէ թա
քուն հեւքը
դործին , մերթ ընդ մերթ
՛երբին թէ կատաղի շեշտերով :
Այդպէս
տուաւ Պէթհովէնի առաջին
սօնաթը. իսկՊրահմսր' մթին ելեւ էխե
րով, Ու միշտ ներկայ է զգայուն դաշ.
նակահ արը ։

վարգ՛ե՛ն

Երկու ցուցահանդէսներ իրեն յա տ կա ցւած Սուն[,ս[, ընթացքին' մին իւղաներկ
պաստառներ դ միւսը ջրաներկ եւ գծաղըրո ւթի ւնն եր ուն ».
Ամենանր բ[՚ն t" J ներ ո լ համադրութեան
գաղտնիքէ է որ ու ն[Հ, Կ ասլտորա !լ մանի
շակդ վարդագոյնդ բազմաթիւ մ ոխրադո յն
թէ կանաչներ յ
Աակերեսը խրո1Լ
տարածութիւն մր
հրաշալիօրէն
պատրաստուած յատակադծով ». իէուսսլ դ բարձր արուեստ յ
Աշակերտները կը պա շտէ ին զի^քը : Թէ՛
ուսուցանելու կ^րպը՝ թէ՛ նկարչական
տեսիլքը ».
Եր ա պա շտ բանա ս տ ե ղծ ո ւթ եամր մր տո
գորուն դ զուտ ֆրանսական դպր ո ց ին ար
դուսիքն է Պ բիտնշոնի նկարչո ւթի ւնը :
^էր փ ա վ։ ա քած յետահա յերս ց ցուցա
հանդէս' նուաղագոյն տասր տարիներ' իր
մահուան թուականէն ետք։ Այդ իսկ պատ
ճառաւ ցանցառ ՛եզան անոնք ».
Եարևորադոյնը' Լողան 1990-/^ : Ե*- tuJu
տարուան Փարիզի զոյգ ցուցահանդէս,
ները յ
Ղքեթէ բոլոր նիւթեր ով նկարած է ։
Բն ու
ծո •Լը, նա թիւր մորթը>
ձիարշաւըդ
դիմանկարը».
Պտրապած է
նաեւ փորաղրական աշխատանքով ».
Հպարտ խառնուածք դ անխօս դ հեռու
կ՚ապր ՛էր մետիաներէ ». Արդեօք ա0յդ է
պատճառը որ զին^խ այսօր մեծ ^կա րՒւներու կարգին չի դասեր քննադատական
կազմը։ Դատողութիւն որ կր կարօտի
դարմանի • Ծ* անօթ է որոշ շրջանակէ մը
միայն ».
Եվ1 զի

Դա բուս դերիրապաշտ հսկայ ն կա րվչներէն մ ին օր ե րս անդա րձ բաժնուեցաւ իր
երազային աշխարհէն»

Եւ նկարեց
հարիւրներով
երազային
պատկերներ' տ ե ս ար անն եր մերկ կիներ ութ
անշարժացած պարապ կայարաններու առ
ջեւ։ Շոգեկառքի
կայարանը մնալով իր
պատանեկան չըՀիմնի մէկ յիշատակը».
Գելվ.,, ապտշտ . բայց դասական ոճով
նկարող արուեստագէտ մըն էր Տէլվօ։
Տեսնելէ ետք իրեն յատկացուած յետս:հա յեաց ցուցահանդէս մԸ ուր կա յին բազ.
մաթիլ իր առաջին շրջանք։ նկարները'
ակներեւ էր թէ փորձած է իա րհ րդաւոր
գա ր ձնե լ նիւ թը y լո Juի խաղերով ու rnutրօրինակ երբեմն ձեւա կան միջոցառում,
ներ յօրինելով». Երբեմն ալ լոյսին մէջ
ցոլացնելով իր ար տ ա յայ տչա կան ղդաղում՚ները :
Աչխարհահռչակ' դո րծերը կը գտնուին
ոչ միայն Պելժիադ այք նաեւ' Լոնտոն դ
Փարիզ ու *քյիւ - Եորքի արդի թան դար ան
ներուն մէջ յ
Զթյքը ընդունելու առիթր ներկայացան
էը տարիներ առաջ
ցուցասրահին մէՓդ
մեր երկ ու ք[,ն բարեկամ՝ նկա[.[.չ Աոժէ Տր
Բոնէնքի անձնա կան մէկ ցուցահանդէսի՛ն
առթիւ».
Ա ա կտ ւա խօ ս հսկայ մը'
հան
դարտ անոյշ դիմագծով։ խօսքը երբ իր
նկարչութեան մասին էր դ ատեն մր ըսաւ.
Հէխ ո ր հ ր դան շանն ե ր ո վ էը սնանիմ'
քիչ
թ[, '֊ով' բայց ամուր կառչած անոնցէ :
ՏէըԼ0 1քեր՝թայ միանալ Շերիքօ եւ Ա ա կրիթ դերիրապաշտ վարպետներու ղո լ.
դինդ կազմելու համար խորհուրդներովն
իրենց յաւերժ մեղ երաղել տուող տեսա
կարար երրեակ մր»
Եին ր' մնալով սակայն Փօլ Տէլվոյի մրշ.
տական ներշնչման աղբիւրը *

Ըւ^ԵԿԻՒ^ՇԳ^րՋ
պօ

դարձեալ քու դե՛ղեցի կ քսանըչորս էթիւտներդ Շոփէնի։ Հէոր ս տուիր մեծ վար.

ՓՕԼ ՏԷԼՎ.0

ո’L այմմէական :

iruirfiiifrukiyb

Ողջո՛յն Վ ա րգան :
Այ- էՒշեր' Օզոստոս 6՝ պիտի նուազես Աօք սմԱնթէբոնփ
փ առա տօնին » Ամաււևային կշռաւորներէն
մին : Հեռու եմ' պիտի չկարենամ լսել

ա յն յուզիչ' տ՛յ լ ցնցիչ մեկնականութիւն
ո*֊ր կբ ղդաս հոգւոյդ խորը անդիմադրե

Եննըսունըվեց տաբու' վերջերս բոլորո
վին կուրացած' կ'ըսէր • - «Jljքելս երազ
ներ ուս մէջ է որ միայն կր նկարեմ^»

հա

դարձ.

Լ՚ղիտի ղեկավար՛է Փ ա րիդ՝ յառաջիկայ
Ղ“ձ"»կի ընթացքին ,
^մոռնալ նաեւ ՛կարին է Սիմոնեան ի եը.

յ>

ՄԻՏ "fi

xur bprkWtç.
Oh Ü3SG
Ս ե տսլա տ երազմ եան
տարիներուն
ու
մանա ւան զ. թ' էն կլըվո ւտի փա ռատ օնի շքա
լից երդիքին տակ'
Ա էնախէմ Փրէսլէրի

Սրթնեա լէ րոպէ մր առա^
կոտո ր ի չ
ձայն մը արթնցի՛ր. Օգոստոս 17՝ տա
րեդարձդ է այսօր։
Զ,այ1։ը ներքին ի0 մս էդ թէ'
հեռուէն
անծանօթի մը երգիծանքը^

Fonds A.R.A.M

<8ԱՈ-ԱՀ

Էջ 4, Կիրակի, Հոկսւեմրհր 2, 1994

,Ե°նչո ւ յիշեղնել

յ

Եարծես եօթանասունը

ճամբուն վերջակէտն բԼԼա'Ը *
Ու ան կը շարունակէ տ ւսկ ալին նոյն
շեշտով անխղճօրէն. «ընթացքին ամբողջ
էրյՒ՞ր • • • ոլղեւյ1՞ր • • • խ^Յ^ը • • • ա,խատեցա°ր • ♦ • յս^ո ղեցա°ր . . . օգնեցի0 ր
. . անյադօրէն սիրեցի0ր ♦ • •» 5
Պիտի շարունակէր թեր եւս՝
եթէ չար.
թբննա յՒ- Լ ռո ւթի ւն : Ոտր եբախտաբար :
ՄՒայն վերջ1՚ն 4 արցման կրնւսյի լիաթոք ,
այո՛ մրմնջել յ. Եզաէլիօրէն անա ւար տ պիւոի
մնա յին պա տ ա սխանն եք ս յ
Հաւանաբար ուզէի հարցնել սակայն եթէ
տէրն ըլլար հոգեքննիչս՝ կրնա^մ շարու
նակել նոյն ուղիով՝. Որքան ալ կարճ ըլ
լայ ան յ
Ան կիւնա դարձէն անդին ա՛լ կա°ն տա
կաւին վտիտ յոյսեր ՝ աղօտ լոյսեր : թամ
բու լապտերներ : *Լերանո րոդի չ ո լմ՜եր :
Ուրախ վայր կեանն եր ֆ
Պարապութիւնը
տ՝ա քցն ո ղ յո յղեր : Ե եանքը ս իրցնող մա
մեր : Պ ա տաս խանէ՛ . . • այո' ամբողջ ու- .
մովս խնդամ : Ոտնի եօթանասուն էն ան՜
դին' անկի ւնա դա՛րձէն ետք' հոդին պատ
րաստ է եթէ n՛չ միտքը' դիմաւոր ելու անորոշը որ պիտի դայ անձայն թէ որոտրն.
դոստ քա յլեր ով :
Փրկարար ցօղաբուղխ արուեստի սէր
ղո ր կը դիւրացնէ' անվր էպ գիտութեան
ժխոր որ կը դմ ո ւար ա ցնէ կեանքդ :

ԿՈՒ&՚տՍՏօ

ՄԻՏ*

կու երիտասարդները լաւագոյնս ղիտց ան կազմակերպել անձնական ա շվսա տան
քի շրջաններն ու արագօրէն յառաջացող
իրենց ասպարէզին պար տագր ո ւթիւնն երը։
Տիմերման օգտուեցաւ ԱրթՒլր Ւ1*ուպինշթայնի ու *Ելոտիօ Առաոյի ստեղնա
շարս! յին արուեստէն սւ այսօր քառա
սունի սեմինy կը ներկայանայ աշխարհի
բոլոր բեմերուն ‘Լէ* լյյ J
մեծ դաշնա կահար ՝. իրապէս

յարգուած
իր այգ :րէի~

չերուան
•ԼէւՒ «Զգայնական վալսե
րէ ը կամ Աէնտէլսոնի «Տարբերակները»
տրուեցան այնպիսի այլն ուա կան 1լաւաս.
րելութեամբ մը՝ որ երբեմն // գործ ՚Լք՚բ~
ւած
ընձառիւծի
աճպարար ո ւթի ւններն
իսկ՝ ի մասնաւորի Աիմանովսքիի փոփո
խակներուն մէջ' կը մնային միշտ խո
րունկ մտքով յառաջացող ինքնամատոյց
մեկնաբանութեան
մը հակակշռին ներքեւ :
Ահա՛ արուեստագէտը որուն իւրաքան
չիւր հա մերդ ին պիտի
ո ււլէիր ներկայ
ո.տն
ո
ւի
լ
:
Գ'

PP/IbbOS

bb 4իՍ,ՍԹՈ,ՓՈհԹՒՒ՝Ե
Հասանք պանդոկ ուշ գի շերո վ : Ո ար /»
դալոլա տ մ աղթո ղ սլտո ւղի կո զ ո վին բո,Լ
կար հրալիբադիր մը՝. (յաջորդ օրուան
թուականը կրող
հրա լիրա գիրը ցուցա
հանդէսի մը բացումը կի աւետէր ;
Եթէ
հ եռու տեղ Դ չէր տբո ւած հասցէն ՝ կկր
նայինք ներկայ ըլլալ :

Ա ելեր ով սքեմաւորուած փութկոտ քայ
լերով կու դա յ տեղաւորո լիլ տալու հա
մար երեք մամուան ընթացքին' ոչ մէկ
կր կնութենէ ի՚սկ ղեկելով մեղի
Պ ախի
վեց անմահ
սիւիթները։
Աւետարանը
իմա ւջո ւթա կին : Ոչ իսկ ժպիտ մը. Առա
ջին անդամ է որ կը հ անդի պի մ նո յն ղի.
շեր ո ւան յայտադրին
մէջ ա յսպիսի ամրողջա կան չարքի : Պիտի կարենա0 յ վառ
պահել համերգի տեւողութեան երկու հա՜
ղար ունկնդիրներ ուն
լսողական
ուշա
դրութիւնը յ ^1,Ոլ վսէ Jր կեաններ աւելի
շեշտո ւած պիտի մնան մեր յիշողութեան
■ՈՒՄիօրինակ կրնայ թուիլ իր ողորկ հընշա կանո ւթիւնը :
Ոայց Լյաթալիա Եութձ Ա՛ն ունի ո ւմն ու ար տա յա յտչա կան բո
լոր կար ո ղո ւթի ւնն երը
ռուսական
գոր
ծիական ղօլրոցին՝.
Ոլ խելացութեամբ
դի տէ գործածել զանոնք՝. Առանց մսխումի-. Ո՛չ մկկ սայթաքում'
ճպոտին թէ
մատներուն՝. Ոացառիկ կեդրոնացում մը
հախ ՝ ոբ քե՛ ղ ալ կը պար տա դր է կարծես
նո յն անա լ իր հետ : Հետզհետէ կը թա
փանցես իր տեսողական [nL^ մեկիէ/աբա
նս ւթեան՝. Այս անիմանալի անշարժութիւ
նը միջոցին մէջ՝ որ չի գոհացներ աչքը՝
կը սրէ ականջը ու կը գտնես Նաթալիա
I] ո ■թմանի ճպո տին ն երքեւ Պ՛ոխի յուսա
լից խորհուրդը : ///_ միապաղաղ թուող նըւադը ՝ բա ւարար ո ւթիւն կու տա յ մաքիդ :
1/ ախա ս Ւր ած ընկերա կիցը Միխթէր ի ՝ Ն՛ո
թալիա Եութման նման յայտագրով կը
նմանի նոր ձեռնա դր ուած կրօնաւոր ո ւհ իի
մր՝ Ոլ, կը պատգամէ ու կը սիրցն է իր
վերին ար ուե ս տութ թա ւթո ւթա կր :

ShiPbPiriYb
‘էաշհակի
լաւագոյն մենահամ երգնեբոլ շարքէն' ներկայ եղանակի ամենա
հարուստ երեկոներէն էր' Որիսթիան Տի
մերմ.ա նի ռէ սիթալը :
թունաւոր գեր աղանց նուագ մըն էր իրը այԳ tl'c^P՝ Մր ամէն անցնող վայր
կեան թովչութիւն կը բերէր հոգւոյդ՝. Ընթեռնլի նա\խա դա un ւթի ւններ ո ւի հ ի լսուած
խորունկ նուագ մը՝ առանց սեթեւեթի՝
վփ^ջին ծայր ազդու սակայն եւ վիպային
ձ ի անգամա յն :
Գեղեցիկ յա յտադիր ուր
ներկայ ԷՒ'- դասական թէ ար գՒ երգաց ան կէն յայտնի գործեր' Պ տխէն մինչեւ
1Լէպէր ) անցնելով ազդակից լեհ երգա
հան Աիման ո վս քի էն ՝.
՛Լար շա ւայի Շ ոփէն մրցումի 1975“/»
դափնեկիրը Տիմերման կը մնայ իտալ ւււ tj ի Փ Օլինի ի հե տ
երկու գագաթներէն
մին
համա շխարհ ա յին
վարկով ծանօթ
մրցումին՝ 1]ի ս տ տա ղան դա ւոր տ յս եր
Imprimé sur les

Առաւօտուն յայտնի եղաւ սակայն թ՛է
մ եր պանդոկի ճաշարանին որոշ մէկ մ ա սն
էր որ այս տարի ցուցասրահի վերածած
էր նոր հ ա սնո ղ պանդո կա պե տը :
Մ երեւի հասութաբեր
փնտռէր :

շուկայ

մը կը

Որոշուած րեամուն ներկայացանք՝ բայց
անկար ելի եղաւ ներս մանել • ժ ո ղո վուր դ
կար՝ մինչեւ մայթերուն վրայ. Յաջորդ
օր՝ կէսօրէ ետք՝ ուզեցի տեսնել ցուցա
հանդէսը յ Պարապ էր սրա հը :
Ընթ ացքին նո յնպէս պարապ մնաց ՝. Տեսնել ու
զած նկ ար ներս աւելի
գետիններն էին
փռուած յ Խ ա ւաքար տէ կամ փլէ՜1ս]ւ1լլաււ£
շրջանակնեբու մէջ բանտարկուած ՝ փոս
փորէ կայծկլտուք
դո յներով խաչաձեւ
[սազա լի կներ ԸԷԼ՚ոյին կարծէք՝ մերթ ընդ
մերթ ղուդահ եռ ամ ց անո ւց իր զետեղ
ուած : Նման ց ո ւց ահ ան դէ սներ տեսած էւ
նաեւ Ամերիա*. էքորհեցալ ակամայ' այժ
մէականին մա սին՝.
Ար ո ւես տի պատմութիւնը նման չէ սըրրազան պատմութեան :
Ունի վարգապետաէլան իր կողմը՝ բայց անշուշտ ազդեց ո ւթի ւնն եր է զերծ չի կրնար մնալ ՝ ըլ
լան անոնք մշակութային՝ քաղաքական
թէ ընկերային :
'Լեը^ն քառասուն տար ո ւան ընթացքէն
եղան այնպիսի փոփոխոլթիւններ որ ան
կարելի դարձուցին գրեթէ
արուեստագէտին բուն ազատութիւնը : Ո դեկանը :
ԱՀնհրամեշտ առաջփն
պայմանը ինքնարո յն արտա յա յտո ւթեան :
Ւր ա կան-ան իր ա կան շուկա յի կ մ տա յնութիւն մը ծնունդ առաւ՝
շահու ծարաւ
համա կեդրոն նոր շրջանակներ
ստերլծեԼով՝ Հետեւանք կան ու կը ձն ան այսօ՛ր
ալ ՝ գրեթէ անծանօթ իրա՛ւ արուեստա
գէտներ' մոռցուած անկիւն մը.
Ոանի
մշակոյթի նախարարներն իոկ ՜աւելո՛րդշեղած էին ուղիղ ճամբէն ՝ անընդհատ միջ֊ամ տելով ու կո ղմն ա պա հ
ուղզո ւթի ւններ սլար տա դր ելո վ ՝ մինչեւ իսկ իման tյա
րաններէն ներ ս :
Եղան բացա ռութի ւնն եր , թեչպէս մի չտ
Աւելորդ չէ եքաղել սակայն' մինչեւ
իոկ ա յսօրուան պղտոր կարելիութիւևներով օժտուած շահամոլ ընկերութեան
մէջ՝ անփւառն արուեստի գործին ս տե գծ
ման : Պ ա յմա՛ն : 3 ստա կօրէն ղանաղանել
նախ գործն ու առարկան : Այժմէական
արտագրութիւնը այսօր ՝ շատ անդամ շըրջտգի՚ծէն դուրս .կը մնայ արուեստի դործէն : Նմանօրինակ երեւա կա յո ւթեան մը
արգասիքն ըլլար' ուր չկայ ազգային թէ
անձնական դրոշմ *. Անանած նիւթովվ ան
տեսելով ոգին .
Ա ատնանշել
դոհ անաԼՈ վ' միայն մէկ երե սակը ցո յց տա լով
գործին : Մասնաւորապէս երկբորղ աշ
խարհամարտի վաղորդայնին՝ երբ Ամե
րիկա ս տանձն եց յառաջամ ուտի դերը * առարկայօրէն ստեղծուած կացութիւնը տո
կա խ էր այլեւս նկարչական դպրոցներու
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ԱՐՈՒԵՍՏ*

ո ւղղո ւթի ւնն եր էն ՝. Մ ետիաներու ու քն
նադատական ազդու որոշ փոքր շրջանա
կի մը մերձեցումը ապահովեց բոլոր ո՜
*Լին նիւթապաշտ նենգապատիր մթնոլորտ
մը՝ կորսնց նե, տալով հետզհետէ հաւա
սարակշռութիւնն երը ՝ որոնք կը սահմա
նէին մինչ այղ արուեստագէտ - արուեստաս էր ղո յւլվւն յ ար ա բեր ո ւթի ւնն եր ը : Ան
վստահ իբ ճաշակին՝ մտքին թէ հասկա
ցողութեան ՝
ար ո ւե ս տ ա ս էրը կոր սնց ո ւց
բո լորովին իր խօսքը' այնքան ահաելի էր
ստեղծուած ղեղփչ մտաւոր ժխորը՝ Շա
հադէտը մօ տէն հետե լեղաւ ու զոր եեց :
ՀՒ֊քա՛ պ ներկ ա յ տիեղերա /լան ընդհա՜նուր տն տեսա կան տ ա ւյև ա սլը ՝ կրնա յ տարարանօք էն դարձեալ
խանդ ներմո ւեել
տակաւ առ տակաւ իրաւ արուեստասէ
րին ՝ որ հ իա սթափ կը սպասէ
դէ ոլքերու պարփակման հ Անշուշտ թէ ար ո ւե ստի պատմութիւնը ուղղութիւն թէ վորջ
չունի :
Անառարկելիօրէն ՝ սակայն ՝ ար
ուեստագէտը մասնագիտական թէ ւլի տա
կտն յառաջացման մը մէջ չէ՛ որ պիտի
փնտռէ իր ներշնչումը.
3 առաջաg ո ւմը այդպէս որոնուած՝ նիւ
թեղէն' գիտութեան
մարդուն է որ կը
վիճակի՝ գտնուելով նոր գրութեան մր
դիմաց : Որ կը պահանջէ մար դո ւն տե
սողութեան յեղա շրջման կարօտ մտածե
լակերպ ՝.
Մինչ ար ո ւե ստա գէ տՒն տաղանդը
ոգեկ ան թար՛գմանը մնալով հանդերձ ըն
կերային կեանքի անխուսափելի շարժ
ման' մտային
յեղա շրջման կարօտ չէ*
Ուր ի շ խօսքովվ գիտուն կր դաոնաս ՝ ար
ուեստագէտ կը ծնիս ՝
Ուստի վեր ա ց ական թէ ա կան ո ւթեամբ մր տոգորուն է որ
արուեստագէտը սլար տի բերել միւ շտ նոր
վկայութիւն մը' ի րը եւ օ՛ չ
կա սլկելով
միայն առօրեային թոհուբոհը՝ նոր կար
ծելով զայն՝ մինչեւ իսկ խ եւլաթի ւր ելո //
գի տա՛կանը :
Ո'ո լաբանա կան
միջոց ներ ո*է
գր ո ւած
երաժ շտո ւթիւնը ՝ զա յն յառաջ չի տան՛իր ՝
ինչպէս երփներանգ ւ|ւլասթ-|ւք նիւթերու
ներկայութիւնը
նկարչութիւնը՝. Յտռա՜
ջացման ո ւզի զ գիծեր
չեն ճանչնար անոնք ՝ ա յլ
ծո ւռո ւմ սւո. դիծերով ընթացող առանց նախասահմանուած ծրագրի ՝
անսալով միայն
ու միայն
հանճարեղ
մտ բՒն ու ձեռքին : Ան՛բոg^nifին հպատակ
ոգիին . Աղա՛ տ :
Շուրջբոլորը ար ո ւե ս տ// անդաստանին
հիասթափութիւնը զդա Ա, է՝.
Ոա յց
ա յսօ՛ր ՝
գար ուս վեր ջա ւո ր ո ւթեան ՝ սլաքը արուեստին կրնայ հակիլ
դէպի մտքին ու զգայարանքին միանգա
մայն հեշտալուր միջոցառումներում
Ա կեպ տՒկ ար ո ւե ս տա ս էր ր ոլիտի փորձէ ճանչնալ արուեստի դործը • * • ս Ւրե.
էով : Որքսմն դժուար է սա կա յն անդր դուելի մնալ այժմէականին դիմաց : ///» ո վհետեւ հետաքրքրական է : Ոտյց ՝ ա՛յդքան :

IPHPfibtibO ՓՕԼՒնՒ
Երգահանը ի°նչպէս կը ստեղծէ : Նախանիւթը ո° ւր
կը փնտռ է : նեըչնչ Ո '«-մ*:
Պ տ տա սիւանը հ ա ւան աբար աւելի բարդ է î
Լուիճի Նօնօ ծանօթ եր դա հան է : Զգայուն մարդ՝. Լա՛ւ՝. Ոայց թնչ ազդեց ո ւթեան տակ խորհեր է այս մագնիսական
^բիզԸ նախօրօք պատրաստուած ՝
աւել
ցնել Փօլինիի ձօնած իր գործին մէջ՝. Ու
տյդ երկու հսկայ բարձրախօսները ւլետԼղել դաշնակին երկու քովերը
ուր
կը
փսխեն ականջ կրծող ձայներ : Եւ Փ°լինի
•> անգաքտօրէն կը շարունակէ
նուադել ՝.
Լւորւմէ ընդունելի ղո հ աբեր ո ւթի° ւն ՝
թէ վերին հետաքրքրութիւն' ժամանակակ[,ց եր զահանի մը գործին՝.
Շուրջ երկու հազար հոգի ան ձկ ո ւթեամբ
կը ս պա ս ենք գործի վերջա ւոր ո !.թ ե ան ՝ ա֊
զատելոլ համար ա յ ս վատաձայն պոռչ
տուքէն :
Երբ ստեղնա շարային խազը կշի ո. , կըշռո յթ՛ գո յ ն՛
ա կան ո ւթի ւէւ ՝ անձն՝ա կան
շունչ եւ միտք պահանջս ղ ա րուեստ է ՝
Ւ՞նչ 1,ըն այ շա^իէ այս պղտորիչ ՜միջամըտութեամբ :
Աւ.ելՒ յուղիչ էր Փօլինիի նուագը *
Ազդուած կ՚երեւի նորօրինակ այս կտր
էի գործերէն՝. Պայմանադրական պատ
շաճ ոճն է որդեդրած ՝ առանց երազի ՝ իր
մեկնաբտնութիւններո ւն մէջ՝.
ՒՒյղ ղ-ՒԺը Ւյոփէնի աոյսջբ՚յ, պալլատը
սուրա լով անցաւ գնաց :
ՊէթհուԼէնի Սի մաէեէօր սօնաթր սրաա.
տրո՛փ մեզ սպասմա), կայարանը թոզուց :

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

1'արերաի,աարար ^ումսՀլվ,
նայով սոլղռ եցան^ որոչ^
աշխարհ ի մը մէջ խոլզարկոլ.

"'1

Լ11Փ4\Ո>1նՈ;}Ւ
ՓաՒԱՏՕՂՀս ՈՒ

IWIIP Wfl-ibP/h
Աաորաաձ է արձակուրդս ,
„yïzuzi. Լորառնոյի ^-րդ չարմանկարլ։ ,,
ռատօնը՝
իր հարիւր յ/ւսոլն ֆ^յլ
այդրան մըն ալ կարճ J ապաւէններո,/ .
Այո աարի ունեցաւ
աշխարհք, ամե
նամեե բացօթեայ ճերմակ պասաառր .
Շատ գիշերներ' առատ անձրեւ „
ղողեց նաեւ Փիացա Կրանակն :
Կային դարձեալ ղանաղան րամանոս!.
նեԸ ՚ ոլր կր տրուէին կարճ
մապալէն
ներ , յետահայեաց չարբեր , կամ երիտ,ս_
սարդ բեմադիրներու առաջին դորեերլ.
՛Ծանօթ արուեստագէտներ ղատակախ^
մէջ, որոնբ արմանի տեսան պարսկակ^
երկու ֆիլմերը' ոսկի էլ արեաթ րնձա,
ռիւեներուն : Տզոցս կարեիբր' լա, ^^.
Ջեմ տեսած :
Հևտաբրբրութիլնս ուրիշ ,„եղ էր ա]„
տարի , Երկու Հայեր կը ներկայացնեն
Իտալիան եւ Գանտտան :

Երուանդ ձա-

նիկեան եւ Ատոմ էկոյեան :
Առաջինը'
կարճ մապաւէններով, որուն րանաԱտեղ.
եական ոճը հնագէտի մր հնարում,ոոլթիլ.
նր ունի : Տրուեցաւ իրեն արմանիօրէե'
պատեհութիւնը ցոյց տալու «Արիա՚տ, կ„.
չաե իր մասլալէնը կալայի գիշերը' իբլ,
ն եր ա եա կան :
Հե տաբրբրս, կան
աշքսա.
տանք . Հետեւիլ •
Երկրորդը'

արժանացաւ արդար գնա.

հատանքի իր նոր' 1994-/' «էկղսթի^
երկար ֆիլմով՝.
Փայլուն է եղած Ատոմ
էկոյեանի աստղը
ընդհանրապէԱ
Լոքառևոյի փառատօնին..
Եր բոլոր ժապաւէնները հոս է որ տե.
սած եմ նախ ՝.
Ամ ուր է դիրքր ու սիր.
ուած՝. Եր ես ուն չորսամ եայ բեմադիր ր ու.
նի սուր գիտողութիւն ՝ ճարտար ձեռ^՝
կրակոտ
ստեղծագործ երեւա կայութիւև
մը շարժուն՝. Հոգեբանական բաբզ [սա՚
ղեր են որ զ ոյց
կու տայ՝ դիւրավառ
դարձնելով զանոնք։ Եայծ մը բաւ թԸԱաJ
ծնունդ տալու հրդեհին*. Ատոմ էկոյեան
էփուլփ դբ սեւո ր ելո լ ու արժեւորելու կարելիութիւնը դտած ԸԼԷաէ կը թուի իր
բազմակողմանի յատկութիւններուն խր՝
ջին ույս ^էկզոթիքա^յին մէջ՝. Ուր կարելի է նշմտրել
Պէր կմանի թէ
Ո^արքովսքիի հանդէպ տածած ի՛ր ս էխ1 ,lL
յարդանքը յ Հակառակ անոր որ ծանր կ
ֆի՛լմին յառաջացման
ըսրուան
՚ւը մնա յ ո ւշա դր ո ւթի ւն ը '.Ե րւս ժշա ո ւթի ւնն
ալ իր դերբ ունի հոդ. թեթեւ արեւել
եան շունչով մը տրուած՝.
էէ ո յեան ի լա յտնի նպա տա կն է ՝ ^ա՝
կադրել հանդիսատեսին տե սիլքն երը ՝մրղ՝
ձաւանջբ' անոր ամենախոր անկ ց ան կութիւննեբուն հետ : 3 ուզելուի կ^ուզէ դըտ’
նել տալ անոր իրեն հետ քա չկռտած ՝ Հ/ր
նէն ամբար ած յի շա տակելի սլա տկերներր : Հո զնկան ա չխար հ էն ներս թավ՛ա
ցել
թաքն ո ւած ՝ լորրա^ միջոցառում,
ները վերադտնել ո լ վերաքննել ղանոնր.
Երբեմն նրբին ՝ երբեմն բիրտ՝
ուղետես
մ՛ինչեւ իոկ զազի՝բ նայուածքներ t-ն անոնք ՝ որոնցմով կր ջանայ ծաւ՚ո լե լ ա՚պ ւ
հոգեկան
աշխարհը պատկերներով լե
ցուն' որ կ^ ա շխա տի ըստ իրեն , առարկ"
յականօրէն անոնցմ՛է սնանելով միշտ.,
Ընդհ անուր առմամբ՝ չատ լաւ ի^ղ^ւ
կ ութիւն : Ե մասնաւորի' էլփաս
թէս" 1
Արսինէ իյանճեան ու Միա 'Ոիբխէ?''
Ատոմ 1շկո յեան ա յս տարի առանձն
չնո րհ եա լ հրա ւիրեալը ըլլաԼ կը
Լ
քաոնո յի

փ ա ռա տօնին ՝

առանց մա"

[

ցելու մրցումին՝.
3 տ տկաց ո ւած էր նաեւ մասնաւոր J
րեկոյիժ մը իր հին սկզբնական րա՚լմտթթ
կարճ ժապաւէններուն : Ու իբ
t
քա^ն ' ա՛յդ գիշերային զբօսավայրը
f
մարդիկ կ՚երթան գտնելու իր^նց [
ռած ու չգտածը ծափահարուեցա c P
ժանկարի շուրջ տասը հազար Ա
յ՚1՚Ա,^Ա1,ե
բէ y բա ց ա ռա բար

առանց ան f

I t

լ

մը

Փիացա Երանտէի վբս1,է :
.
Ոմանք քննա դատեց ին ֆ ի էմթ' ՛է
\,լի
գնացքը՝ բայց երբ Փարիզ՝ ‘է*'1'Հէ,,
տի

ուզեմ դար ձեալ տեսնել

ք,րեցք,.

ԼռքսւյւՍօ ,

որ" է

հԱՄԲՍխ&ք]ԻՄԵԱ^

1994 ,

Օգոստոս
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Ի

Ն Տ Ր ԱՅ ի

«նԵՐԱՇԻԱՐՀ

Գրողն

ու

Կեանքը

»իս

աո. թին
(ԱԿՆԱՐԿ)

ՅԱԿՈհ ԿԱՐԱՊԵՆՑ

սիրողը ՛կեանքէ մէջէդ է անրցնում եւ փո
խադարձաբար' կեանքը գրողէ ^էջէդ է
[մաստ ու կերպարանք ստանում ՝ այնքա
նով^ որ կեանքը ար տար ոլուէլ է գրողէ նե
րաշխարհում : Փախուստ չկա յ : Կեանքէդ
դուրս այլ փորձառութխւն չկայ՝.
Րնկե,
ենք ծուղա կը : է] ո ւսա փ ում լկայ
բան
(,
մարդ ստեղծում է էր ուրոյն ա շ.
խարհը՝ ՈԸԸ՝ այսպէս թէ այնպէս ՝ էրական աշխարհ է մէ տ արրեր ա կն է ։ Ուզում
եմ ասել , թէ կեանքը այս է ոը կա յ , Zrz.
որ ա յն պէտէ ապրել ամրո ղջո ւիմեամր'
էր բոլոր ւէա յր կեանն եր ո ւէ ու դարերով ՝
[ւր բո յոր նշանաւոր ու աննշան երեւո յթներով , մտքո վ ու չլ.ղևլ,ութ մ/, սով ու արէւնով՝ էնչպէ ս նաել հոգեկան ու իմադական լոյսեբո վ î
Ո եւո ո յ կեանքէ հխմնակ ան
նպա տա կը
լինելն է , ար արքր յ Չէրողը կեանքէդ կոր
դում է մէ պատառ եւ նրան պա բդելու մ
“Աղբ ոլ ՛ի՛՛ր? ՚ Դր y փաստօրէն ՝ կեանրը անձեւ ու անն ա խա տես ելէ մէ սքանխէէ քաոս է մշտահ ո ո ու էնքեա ստեղծ :
]1ծկախ էր կամքէդ ,
tt[,nrLil
շարունակ
կեանքէ հետ է՝ ոԸր ոչ այլ էն չ է՝ եթէ
ոչ մէ անվերջ ախկածախնդր ո ւթէւն *. Երբեմն նա մասնակէդ է այդ տօնակատա
րութեան ; Երբեմն պատէ տակ նստած

Լոկ դէտող : Ւ՚՚կ երբեմն էլ նա րԼ,1:ա»1ա՜“
րաններէ ամրո 'չ^ակ ան մի դանդ է՝ որսա՜
Լ'սԼ վայրկեանէ հեւքը՝ լէնելութեան ան
յատակ տա ղնա սլը ել ա ս տ.զեր է հ ե ռա ւո ր
Ե"լն?Ը'. Այս չի նշանակում սակայն ՝ թէ
դրոդները
լա լա դո յնս ըմբոշի՛ն ում
են
կեանքը . Ոմանք վայելում են՝.
Ւսկ շատ^րր լուսանդքայէն դո յո ւթէ ւն են պահ
պանում շարունակ դմղոհ էրենդ չք^ա“
^աաէդ Հ հ ա ս ար ա կո ւթէ ւն է դ եւ ա մէնէդ
չաա՝ էրենք էրենդէդ : Երր գրողը գոհ է
'[^րչակարգէդ եւ [էչէսորԼ
շրջանակների
թրծունէ ո ւթէւն էդ ՝ ն շանակո ւմ է մէ րան
[Աախոլտ
է
հալաքականո ւթեան կե ան
կում :

Ոմանք ասում են , թէ էրենք հոգեկան

հա թէ i՛՝՛՛ չու բռնապետներր Ղ1/ոԳԷ ամե
նամեծ թշնամէներն են՝.
Ւ՚՚՚յ նաեւ անմահութեան թնդէր ը՝. ^‘ըրողներ կան ՝ որ շար ո ւնա կ տաշում ՝ յԸՀԼ~
կում եւ գրեթէ կատարելութեան են հասդընում
էրենդ
գործը ».
Այդպէսէները
էյէստ րարեվսփղճ են*.
Նրանք անմահ ու
թէ ան են ձգտում ՝ էնչպէ ս համաշէւարհայէն դասականներէդ շատերը». սիրողներ
էլ կան՝ ովքեր ա՛յնքան շատ են նայել
թշուառութեան ու մահուան բէբերէն՝ որ
այլեւս գազազել են». Այդպէսէները զայր ո յթսվ ել արէւնով են դրում' ղերադասելո Հ -Ա-հերն ու անդունդները յ ուռթ է
դաշտավայրերէդ՝.
Այդպէսէներէ գործե
րը թերէ են ու անկատար : Այ դպէ սէն եր է
դործեր ո ւմ սարսափելէ ճշմա ր տ ո ւթէ ւեն եր
կան : Այն պէ ս որ պէտէ ապրել քանէ դեռ
ողջ ենք. Աոնել վայրկեանը՝ այնքան սեղ
մել մէնչեւ որ նեկտար դառնայ*. Ւար եւոր
չէ թէ էնչո* վ ապրել : Ւ ար ե ւոր է ամրողջապէս լէնել ՝ որեւէ կերպ լէնել եւ որեւէ
բանով արբենալ*. Այլապէս պէտէ չէմա
նանք թէ էնչու եկանք :
(Հետոյ կայ նաեւ գրող լէնելոլ հանգա
մանքը*. Նա պէտէ մոռանա յ ՝ որ էնքը դըրող է եւ էր գործէն tl^rutJ,>
խառնուէ
մարդկանց եւ
դառնայ նրանդէդ մէկը*.
Ապրէ կեանքը էնչսլէս որ է : &^ապատը
պէտէ չէմանայ որ նա գրող է՝ էսկ նթէ
գէտէ ՝ ապա նա պէտէ խուսափէ էր ti աս էն եւ րնդհ անրա սլէս ՝ գրամլանութեան
մ ասէն խօսելուդ : Որովհետեւ շա րո ւնա կ
էը կ արեւորութեան ը գէ տա կ գր ո ղը սո
վորաբար շատ ձանձրա լի մարդ է : Այդ հակուաե կ արտաքնա՚պկս
ճչղրիտ } սակայն ներքնապկս կեղե բաներ
դրելու..
Արդէն համբաւը գրողի մեեաղո յն թչնամին է : Մ արգիկ աւելի լաւ բա
ներ են դրում երր անյայտ են. Հասարա
կական պա տ ո ւան դանը իր առաջին ստուե
րը հէնց դրո,լ1’ լԼՐայ է նետում : կեանքը
հասկանալու համար պիտի կեանքի մաս
կաղմել և ոչ թէ վերից Հ, ինչ-ոը փղոսկըրեայ դղեակից նայել կեանքին ■ Իր կեան
քի վերջին օրերին մեեադար ութեամր էր
տառապում Ա՛ո լսթոյր-. ՚1,ա համոզուած
էր, որ իր արտաբերած ամէն մի իւօոքը

Ոև լեր ադ ական կե անքով են ապրում : Ղ*ըրղր ֊ լէնէ նա բանաստեղծ թէ տ ր ձա կոյէիր - չի կարող կեանքէդ դուրս ապրել 5
^l'f1 ‘Լերադսւկան ապրումներն էլ էրենդ
հերթէն արտադոլումն են էրական կեան: Ոմանդ համար ար ուեստը ա մէն թեչ
է ''նրանք ապրում են արուեստով՝. Նրանդ
^ամսյր արուեստը համակ կեանքն է' Ե"
^խրնտրում եմ կեանքը արուեստէդ :
‘հերւսդԱ1Աոլլր f-j կէ,նղ անէ ապրումը ըս^եղծադործա կան տենդէդ :
Ւսկ լէնում
են պահերդ երը
ս տեղծադործո ւթէւնը

իմաստութեան յակինթ էր՛. Նա հրահան,
զել էր իր մեծ դստեր դրի առնել իր լուրջ
կամ պատահական ամէն մի իւօսքը-. Բա.
նից դուրս եկաւ, որ հանճարեղ մտածո
ղը այդ օրերին ձաբռտուքներ էր դուրս
տալիս : թոլսթոյի ճիչդ հակապատկերն
էր թ ո ւման ե անը , որը որեւէ մամանակ ,
որեւէ տեղ, ոեւէ մէկին ղղալի չդարձրեց

Այնքան

Ւր

էրական է՝

այնքան հրատապ՝

’P փոխարխնում է կեանքէն ՝

ստեղծելով
[ ր ուրոյն ո ւմա կթսնութէւնը :
Ւնձ հա
խսած լէնելու դնով ես կառչած եմ մը•ում ստեղծագործական

կրքէն ' Ուղ"^
"՛սել՝ Ոը պէտէ նետո ւել արկածա^^նդրոլթեան մէջ^ այլապէս երբեք, պէ^1՛ էէմանանք ՝

պէտէ չէմանանք թէ որ-

եկանք եւ ո* ւր ենք դնում ». Ապա^Խթէ՞ւն*. Ապտհովութէւն էնչէ՞դ :

ք եղած-չեղածը նախապաշարում է ՝ Ւ1՚“
՛թե ան մէջ ապահ ովո ւթէւն թէա J : Ւն-

< *- կեանքը ապահով պէտէ լէնէ '. Ո վ է
Անլ ապահ ով ստեղծագործութէւն î Աէն Հտյլէն գրողը ենթակայ է գահա1^ման վտանգէն : Ամէն քայլափ ոէւէն նա
^նդոլմ է լՀխան ու թհա-լ, հիմքերը՛. Ա֊

գՐոգՒ Ւ^Ր^ոլթՒլ-^Ր՛
Եկանք-հասանք ճշմարտութեան ակուն

քին ; Մեծ դործե ր կ՛՛՛րելի է կեղծել ու
ստեղծել : ճշմարիտ գործերն են , որ պա
հանջում են անկեղծութիւն եւ հարազա
տութիւն. Գրա համար կեանքին
պիտի
նայել մանկան աչքերով ,
երր ներքին
լուսապաստառը մ աքուր է պայծառ երկընքի պէս : Աչթարհը յայտնարերելոլ
այդ առաջին
տպաւորութիւններն են
որ ճշմարիտ են :
3 ե տա դային , կեանքն
ու գՒ տո ւթՒ՚^ն ահագին պատնէշներ
են
բարձրացնում նրա եւ հիմնական ճչմարսրութեա՛ն միջեւ : Եթէ գրողը կարողանայ
իր ներկայ հանզրուանից յետ նայել ել
յափշտակել իր մանկութեան լոյսերր,
ապա մասամբ սլահպանած կը լինի դաշ-

Ս ոռադոլթե/սն տրուած է trpljLHJ J>- մը ՝
որ արմատական գեր ունէ արեւմտահայ
արգէ գրական ո ւթեան եւ դր ա կան մտա՜
ծողութեան կաղմաւորման մէջ^ Այս յ°Դ~
ուածը կը մ՛է՛սրէ ՝ թէ կո ւղ լնդհ ան ո ւր ՛լիծերու տակ՝ վերարծարծել այդ երեւոյ
թը ՝ որուն առաջադրած դրա կան հարդե
րը կը մնան այմմ էական՝ մանաւանդ երր
նկատէ առնուէ
մեր օրերու ՀՀվսնղրա յտ
րոյդ?} եւ ՀՀանհ ա ս կնա լէ?> կարդ մը դրոգնե րու պարագան ;

Գրեց'

ռանդ մեծ փափաքէ (3) Լարգեօ^ք կը նա
խազգայ որ էր ստեղծա՛գործական րնավորյրը գր ա կան ո ւթէ ւնն է աւ1ելէ) î Փո՛րէ-*
զէ երկու ամսուան .կեդութէւնը դմուար ո ւթեամբ 1լապրէ ՝
ն էւթա կան անձուկ
պայմաններու բերումով ՝
որմէ
յետո յ
կ^անդնէ (էընել * (Հաջորգ տար էն ՝ Ա էքա
քէ/ Ւ էւրճեանէ
հ րալէրով ՝
Ւնտրա կը
մեկնէ Ւգէսլտոս ՝
ուր երկար չէ մնար :
ԻԸ Հ°րը մահը զէնք
կր ստէպէ վերա
դառնալու
Պո լէս*.
Այստեղ կր բնակէ
Սկէւտար է Ս,Սթ Պաաէ՜լք^, թրքական գ^րեզմանա տան մօտ :
թ՛է էնչ բնոյթ ունէր եւ թէ է^նչ ուղզո ւթէ ւն պէտէ ստանար
Ւնտրա յ,ի
նը.
կար չա կան
ար տ ա դր ո ւթէ ւնը կա րելի չէ
դէտնալ՝ որովհետեւ ույդ ա շխա տանքէն ՝
ըստ էութեան ՝ ո չէնչ վերապրած է*. ՍԱւկայն ՝ փարէղեան
շրջանէ էր նկարչա
կան ըմբոն ո ւմն եր ը աւանդական կը թո ւէն
ըլլուլ՝ տեսակ մը խաոնուրդ էրապաշտութեան ՝
վէ պա պա շտ ո ւթ ե ան ՝
բնապա շտութեան եւ արեւելա պա շտութեան' ան
հաղորդ ույդ տարէներու յառաջապահ նրկարչութեան հարդերուն' տսլաւորապաշտո ւթեն էն ր[սող : Ն՚ոխքան
Սդէպտոս եր
թալը ՝ փրնեւէն Ւ է ւրճե անէն ո ւղղո ւած էր

Վ-UZt ԱՐԱՂ

նամակէն մէջ Ւնտրա Կր ղրԷ ՚ - «ՀՒ^ա
Boîte à peinture մը ունիմ, palette-նեը ,
20 վրձին , 50-էն աւելի ներկեր ու մանր

*
e*
^ՈԼյԸ?- ԴաԸ մը սյռաջ ՝ 1898-/*^ , նկաբէչ - գրող Տէրան Զրաքեան կը ձեռնալլ
կէ դրէ աոնելու Հեերա շխարհ?> ը : Ւր էսկ
վկայութեամբ (1) ՝ երկու տարէ յետոյ է
որ զայն կ^աւարտէ ու կ'որգեդրէ Ւնտրա
ան ո ւնը (2) : Հեղէնա կը քսանհէնդ տարե
կան երէ տա սարդ մըն է որ^ կեանքէ ու
մահուան խորհուրդէն համակուած ՝ ծրնունդ կու տա յ էջերու
որոնք ՝ էրենդ
խ որ ո ւթ ե ա մր ՝ էմ ա դ ա կան ո ւթեամր ՝ ԸԸ~

նա ղանդա կան ո ւթե ամբ ՝ ո դե կան ո ւթե ամր ,

նուրբ
զդա յականո ւթեամբ ՝ լեղո ւական
եւ արտայա յտչա կան ն որ ար ար ո ւ թե ա մր ՝
արեւմտահայ գրա կանո ւթե ան մէ Q թե
րեւս կը
դառնան
ուղղու
թեան մը որ՝ էրմէ ետք՝ կը շարունակուէ գլխաւորաբար Նէ կո ղո ս I] արափեանով եւ ՝ մեր օրերուն ՝
^էրէգոր Պրրոեանով ՝ է լ ր աքան չէ ւր ը անոր տալով նոր
տարածք մեկնելով էր մամանա կն եր էն
սերող արտա յայտչա կան եւ գրական րմ\րըոնո ւմն եր էն :
Պատանէ տարէքէն էսկ Ւնտրա կը յօրէնէ բանա ստեղծութէւններ եւ նո յն աւմեն կը նկարէ *. 1888-/'^ ? եըր համբաւա
ւոր ծովանկարէ չ (Հովհաննէս Այվազով սԴ-Պ ո լէ ո էր այդ ելութեան առթէ լ կը ղրտնուէ նաեւ ՈպդաJէն Պ ու տրէար քար անը ՝
էրեն կը ներ կայադ ուէ տա սներ եքամե ա յ
Տ էրանը՝ էր երկու ջրանկարներով *.
Ան
ուանէ նկարէչը կը գնահատէ ույս գոր ծերը եւ ասլադայխ փայլուն տաղանդ մը կր
տեսնէ անոնդ մէջ : Ութ տարէ ետք ՝ Զրաքեան' էր գծանկարներ ով կ^աշխա տակդ է
թրքերէն UVjnJ է՜թ!ւ
պարբերա
թերթէն եւ էր .րույլերը կը թուխն դէպէ
դեղարուեստական ասպարէզ ուղղուէյ :
1897“/z5/ արդէն Փտրէզ է' աւելէ
հմտանալու համար նկարչական մարզին մէջ-.
Սակայն՝ խնք,տյԱ քաղաքը կը մեկնէ ու

Տ/Հ/

եւ բնութեան մէջել՝ էր եւ աշխարհէ մէջեւ *.
Կարեւոր ը վերջէն լո ւսարադ է մշտառ
կա յ գխտակցութէւնն է'» երանք
ովքեր
յաւերմութեան համար են
ստեղծում ՝
խորքում տափակ ու քա ո ա կ ո ւս է կառոյդներ
են կեր տում ♦
Աահ կանա դ ո ւթեէսն
յարատեւ դէ տակդ ո ւթէ ւնն է y որ պատ
ռում է դէմա կները եւ դրսեւորում մ ա ր դկանդ ու աշէէարհէ մեր կո ւթէ ւնր : \էք ս այ

մունր անհրաժեշտ իրեր , ու կրնամ Եգիպ
տոսը շահագործել, տեղական p-իրեր եր
կարելով իմ ընտրելիք composition-նհրուս
մէջ , էնոիյ capital-Ծվ մը վերադաոնալու
համար Եւրոպա • • • : Ա՜հ, զմայլելի ծրա
գիր •••» (4) : Այդ օրերուն, այս պատկե
րային ըմբռնումը վերջին մնացորդներէն
էր կանոնապա շտութեան
տասնամեակներ տեւող քարացած սահմանումներու ել
կանոններու ւԼրայ
հիմնուած : Նկարչա
կան մտայդաց քի նման պարագայ մր}ւ է
Ին տր ա յԼ, մամանա կա կից
եւ իր են նմ ան
նկ սւրէչ-գրող՝ արեւելքդ է
եւ
մէսՀրէք
ձ րպրան t] ալէ լ ձըպրանը ՝ «(Z* ար դարէն?}
հատորէն հեղէնակը*. Ւ"կ ույդ շրջանՆեբուն, էմիլ Զ ո լա լխ ն կար չա կան քննադատո ւթէ ւեն երը ՝ օրէնա կ , տպա ւոր ա պա շտութեան ^ւ այգ ^՜էրէե մէջ գործող եր
կար է չներո լ_
գործերուն
վերաբերող ՝
պէտք է ԸսեԼ> տնհեթեթ են'. Աս է կա յա
ճախակէ երեւոյթ մրէ է՝
^րբ վեղար'ուեստական մարզէ մը մէջ ակնառու ըստեղծադործող ԸԼԼ՚ոլով
հանդերձ ՝
ա յլ
մ արղէ մը մէջ նոյն անձը կը մնայ պահ
պանողական ըմբոն ո ւ մն եր ո լ
տէրապետո ւթեան տակ :
Սակայն այլ է Ւնտրայէ ներաշ[սաըհաf էն և էմադա կան ընկալումը i Ւնտրա էնքզէնք կը նկատէ {[bp-UigillljUlQ (5) î Ւտրեւոր է այս նկատառումը՝ երր ա չքէ տոջեւ ունենանք որ վեր ադ ա կ ան ո ւթէ ւն ր ա ըլ.

սօր էլ առաջէն փորձի առթած
րլողով
եմ գրում որպէս .առաջէն էրօսք ու առաջին ճիչ: Եւ ա մէն անգամ աււելփ եմ համո զլում ՝ որ անկարող եմ արտա քա լտելու այն էնչ յարատեւ բողբոջում է նե
րաշխարհումս i էլ հ էն ղ այդտեղէղ էլ
իմ մշտառկա ւ դմգո հ ո ւթէ ւնը դր ա կան իմ
վ՚ռրձերԼւ նկատմամբ :
1994, 8ունիս 11 .

Օէոսթ ըը

■

Fonds A.R.A.M

<8ԱՈ-ԱՀ

Էջ 2, Կիրակի, Նոյեմբեր 6, 1994

տարիներուն է որ 1} ւրո սլայէ մէջ կր [n ըմոբուի ու կ՚ունենայ իր գեղարուեստական
առաջին պա տ կեր ո ւմն երր : Jj լ րն
դարձակ է դրականութեան , իմա ս տա սի՜
րութեան , պատմութեան ,
կրօնագիտու
թեան եւ ոդեկան հարդերոլ թնտրայի ծա
նօթութիւնը , [նչ որ Հէքերա շփւարհ»ին կու
տայ համամարդկային տարա եք ՛եր ղո ր ,
թերեւս ? քՒեՒր նուաճած ըլլան ար եւմրտահայ դրականութեան ձ՚էջ՝. Եթէ «Ներաշխարհ»ը թարգմանուի օրինակ, ֆր անսերէնի, այս իրողութիւնը դուրէ աւելի
րայտուն դառնայ՝ վկայ այն ըանի մը
կարճ հատուածները զորս հ եղինա կը ինը
թարդման ած է (6) :
Ինքն ա կեն ս ա դր ա կան դործ մրն է «?/Arրաշխարհ»ը, զգայական եւ տառապող հո-Դ արտայայտութիւնը^ սիրոյ հ րրա յրքո վ տո դոր ո ւն : 1Լա յր ը ՝ ո ւր կէ թրռՒւ-e 4 'առնեն դրողին երեւակայութիւնը,
իմ ա ր ա կանո ւթի ւնը եւ յ ո ւղա կան ո ւթի ւնը ,

ՄԻՏ-fi

որպէս իրարմէ տարբեր մշակումներ* եւ
բազմաթիւ են անոնք որոնք տյս մարզե
րը իրարու հետ կը շփոթեն։
վ^ն՚ևադատութիւնն ա է , նման դրա կան ո ւթեան , ըստ եղծա ղ ործո ղ մէ տք կ' ենթադր է յ
Ինտրայի այս դրութենէն կը սլար ղուի
թէ Հէքերու շխարհ» ին ուղղուած դլխաւոր
քն՛նա դա տո ւ թի ւնն երը ‘լը վերաբերին ա •Լեզուին եւ Աճին,
բ՚- Իմաստա սիրութեան եւ Ոզէէն : Այ ստեղ կ'ա րմէ կ արս.
մը մէ ջրեր ո ւմներ կատարել, որոնդ մէջ
ար տայայտուած հաստատումներր կր մընան այմմէական եւ որոնք մեկնսւբանութե ան չեն ՚ւ արօտիր :

ԼԵԶՈՒ
ԵԻ ԻՒՐԱԿԵՐՏ ԲԱՌԵՐՈԻ
ՄԱՍԻՆ

Ւր սենեակն է
թրքական
գերեզմանի
կողքին ։ Ինտրա ղայն
կը
նկարագրէ ,
Ե իւր ճետ նէն. .- «Այս սւունին մէջ սենեակ

«Բառերն ընդհանուր գաղափարներ կը
մը ունիմ աոանձին : Բաւական բարձր յայ անեն բայց այգ գաղափարաց ընդհան
ձեղունով, պզտիկ, նեղ, երկայնաձեւ րութիւնք նոյն ընդարձակութիւնը չու.
սենեակ մրն է սքանչելի համեմատութիւն- նի ամէն րաոի մէջ եւ կան թառեր որ
ներով : Աէկ պատուհան մը ունի որ կը թաղդատաթար մասնաւոր գաղափար մը
նայի տաճիկ գերեզմւսննոցից QpæJ , որ կը յայտնեն, այնքան փոքր է իրենց տա.
՛սակայն անոյշ պուրակի մը երեւոյթն ու թողութիւնը :
•••Ինչպէս պարզութենէ
նի այդ մասին մէջ , որովհետեւ գերեզմա. դէպի կնճիռը կ՚այլանայ ամէն գործարա
նաք արեր չկան շատ, եւ մարդ գրեթէ եր նաւորութիւն , ալքէն կեանք, ուշադրու
թեք աոիթ չունենար հոն թաղուած մեռել թիւնն ալ կը դիմէ պարզէն դէպի կնճռո
ներուն վրայ խորհելու (7) : «Նձըաչ- տը , բացայայտէն դէպի զննելին, եւ հե.
խարհ-»ը այս սենեակէ նոյնանման նկարա տըզհետէ աւելի հազուադէպ ու պարագա
գրութեամբ է որ կր սկսէ : Աակայն մա յական երեւոյթներու յատուկ , աւելի մաս
հը հոն միշտ ներկայ է : Առաջին էջէն նաւոր գաղափարներ կը ծնին, որք դեռ
էսկ*. փրութեան երկայնքէն տիրող թա
ընդհանուր են թաղդալոմամր ա'լ աւելի
խիծը եւ , օրինակ , ծովուն անվերջ ալէք- մասնաւոր գաղափարներու որք դեռ կըրներր ,
դէ պի ծովափ ար շա ւո ղ ,
դէպի
նան երեւալ : Այս պատճառով է որ երթ
Ինտրան եկող ,
կարծէք իւրաքանչիւրը
ժողովուրդ մը խորապէս զբաղի որեւէ
իրեն հետ կր բերէ անյայտին , մահուան
թանով, եւ զայն դիաէ ամէն տեսակէտ
ծալքեր ը
իրեն միշտ յէշեցնելու որ մա
ներէն ու ամէն ալն եղանակաւորմանց մէջ
հը յարատեւօրէն իրեն կր նա յի ■ եւ Ինտ
որով կը ներկայանայ , կը ստիպոլի այդ
րա կը ցանկայ՝
«ամէն թանէ աւելի կր իրը կրւչել այնքան անուններով որքան
տենչայ» (8) ղայն , տա կա լին եր եսուն հանգամանք որ ունի ան» {էջ Բ)
տար ե կանին :

Հոգեկան մթին խլրտումներ ապրող երիտասարդր
արդէն ի ս կ հիբնոսով կր
սկսի զրա ղի լ եր բ դեռ
տա սնութ տա
րեկան է , [նչ որ դո յդ կու տա յ թէ Ինտ
րա խորհուրդին եւ մոգութեան հանդէպ
յատուկ հակում մը ուհի եւ թէ , իր միտքրն ու եր ե ւա կա յո ւթի ւն ը , սլարղ
իրականութենէն եւ
երեւոյթներէն
անդին
թաւիանդեյու
անդիմադրելի
պահանջք
մը կը զղան : Ասիկա երբ գումարուի իր
դեր զդա յնո ւթեան , սկզբունքի անշեղու
թեան և անդրդուեըիութեան (9) ) շ/Հ
նար Գ/'նմ չդարձնել ծայրայեղ մը
Ju‘~
մառ հաւատաւոր մը՝ Որ խորքին
մէջ
ղուդ է բնական
հետեւանքէ է մահուան
հետ իր սերտ կապին յ 1913-//5/ է որ , Ւր
միակ զաւկին ծնելու տարին ՝ Ինտրա ղոյդ
կու տայ կրօնամոլութեան
/t ա ռա ջին
նշաններ ը ճ ի շդ անոր
համար որ , թ ե՜
ր եւս , ՛թեք էս պատրաստուի մահուան եւ
դուդէ *
անյայտէն իր սարսափն է ՝ որ
ղՒ^ր 111'ն,է,յ մղած րլւ ա լ կեանքի վերջփն
սահմանը մաքուր հոգիով անդնելու տեն
չանքին
ղերծ
մնալու
յաւիտենական
տանջանքէն յ
*
**

Երկար ատեն , դրաքեն ո ւթե ան
խրստո ւթեան
պատառով,
Հէ,երա շխարհ»ր
LnJu ւՒ տեսներ • Անոր աւարտէն միայն
վեդ տարի յետոյ է որ կարելի կր դառ
նա յ տպա դր ո ւթի ւն ը «մանթ մո/ւնթ զէղ_

չոՆմնհրՈՆ շնորհիւ., եւ աււանց լոլթջ յա.
պարմանց» (10) : Ե ար դալով Ինտրա յէ
էնքնաքնն ա դա տ ո լթէ ւնը՝
«՛ներաշխարհ ը
դէտուած էր հեղէնակէն» խորագրուած ,
Որպէ Ո պատասխան ղէնք մեղադրողնե
րուն , կտրելէ է որոշ կարծէք
մը կազ
մել այն
բացասական րնդո ւնելո ւթեան
մասէն ղոր ո ւնեց ած է հա տոր ը : Նորա
րար ղործէ ճա կա տաղէ ր •
Հէանա լէ է
Ինտրա յէ էնքնաքենադատո լթէ ւնը :
Ա.// բան է երր դը ա կան ո լթէմեր ներսէն ել էր մորթէն '[յ՛այ ապ
րող մը մը արտայայտուէ անոր մասէն՝
որովհետեւ ոչ մէայն
քննարկումը կր
դառնայ աւելի կենդան է այլեւ՝ կ'արծարծուէ դրականութեան էսկական էութէլնը : լմ ան պարագաներու է որ քննադատոլթէւնը մէկ կողմէ ել բանասէրոլթէլ.
նր ՝ մատենագէտական ել բովանդակային
քննարկումը մէւս կողմէ՝ կը յ,„յ տն ո լ էն

«•••Բառ շինողներն եղած են գրեթէ
միշտ անոնք որոնց իմացականութեան
մէկ գլխաւոր յատկութիւնն է վերացու
մը , ինչպէս նաեւ որոնց նկարագրին մէկ
յատկանիշն է վերացում մը , անջատում
մը սովորական կեանքի իրերէն ; ‘էաղա.
փարի մարդիկ, գաղափարներու կեանքի
մը սիրահար մարդիկ են որ թառ կը շի.
նեն • ռամկօրէն խօսելով' վերացական
մարդիկ» {էջ Ջ) :

ՈՃԻ ՄԱՍԻՆ
«Արդարեւ Մարդ ըսելով նկարագիր մը
չենք հասկնար միայն, այլ ստացիկ վի
ճակներու , իմացականութեան մը եւ նկա
րագրի մը միաւորումը - • • : Բ1նը մարգէն
է, եւ ոճը , որ եղանակ մ՚է, կը պատկանի
ոչ միայն նկարագրին' այլ նաեւ մնացեալ
մե ծամասնութեան» {էջ վ*Բ) *.
« • . .էան ընթերցողներ որ մթութիւն տե.
սած չեն Ներաշխարհի մէջ : Բայց ատոնք
ժամավաճառ ըլլալու վախը չունին, կըր.
նան, խորհիլ շատ հոծ ու վերացեալ նա
խադասութեանց վրայ . եւ կ՚երերայ թէ
չեն նոյնացներ յստակութիւնդ հասկնալիոլթեաճ հետ: Վասնզի նոյն չեն անոնքյստակոլթիւնը բացարձակ է. ընթերցող,
ներու տրամադրութենէն եւ կարողութե
նէն կախում չունի, կամ մարդկային մըտ֊
քին հետ յարաբերական է միայն- իսկ
հասկնալիոլթիւնը կախում ունի ընթեր
ցողներու տրամադրութենէն, ուշադրու
թեան ու հմտութեան տարողութենէն • թո.
լորովին յարաբերական թան մ’է : Ներաշ
խարհը կրնալ
միշտ դիւրահասի նալի
£Pllml հակառակ իր ընկալեալ առաւե
լութեանց պայման եղող մեծ յստակու.
թեան ; Ի՞նչ բան կայ աւելի անըմբռնելի'
քան կատարել ճշդութեամբ, ծայրագոյն
սեղմութեամբ եւ սքանչելի
յստակու
թեամբ ըսուած մաթեմաթիկ սահմանում
մը, տեսութիւն մը, օրէնք ՛մը, ապացոլ.
ցում մը' անոր համար որ մարզուած չէ
այգ նիւթոց Մէջ» {էջ փէ _
:
î

«Ներաշխարհ՛ը. բնական

երեւոյթ մ՚է •
եւ քանի որ ընդհանրապես հիացում մ’է
վսեմ թաներու , եւ տոգոյալց է խորին բա.
րոյապաշտութեամբ' բնական երեւոյթ
մ’է որ ոչինչ ունի այլասերեալ ու վատա

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ռողջ , եւ բացայայտօրէն կենսալի է : Բը֊
նոլթեան պաշտող ու էովին անոր վերա,
բերող հոգւոյ մ՚արտադրութիւնց ուրիշ
կերպ չէր կրնար Ըլլալ» {էջ ԻԸ) :
«Ապահովապէս բնութենական մ՚է այն
գրագէտն որ իր մտածման թոյլ կու տայ
ընթանալ ու ճիւղաւորուիլ ամէն աճուն
ու ծաւալուն բանի պէս, առուի մը , թոյ.
սի մը պէս, գործնաւորութեան մը պէս •
ալքէն հանդարտօրէն կամ թնօրինապէս
կենսալի թաներու նման : Եւ նոյնիսկ աւե.
լի անբնական
չէ՞ խորհրդածութիւնը
կտրատել , փոքր հատուածներու բաժնել
զայն, անդուլ վերջակետել’ երթ կիրք մը
չկայ որ ոստիւններ, ընդհատներ պատ1ոառէ ֆռակին, ոը հատկլելոլ ու հե֊ ի հ1ւ
ընդոստոլթիւն մը տայ անոր : էւ եթէ
այդ կտրուկ նախադասութեանց ոճն ոչ
ոք անբնական համարի, ինչէ՞ն պարբե
րականներուն ոճը բնակաց չնկատոլի,
եւ նոյնիսկ մերթ աւելի բնական: Եթէ
ներելի.է ոճի մը, նմանիլ անջատ անջատ
կտորներով գործող ճարտարապետութեան
մը, ի՞նչպէս արդեօք ներելի չէ որ գըտնուի նաեւ ոճ մը' անանջատ տսւրրերով
նկարչութեան մը նմանող : Եւ գեղար
ուեստներէն ո՞րն է ոբ աւելի համաձայն
է բնութեան ու բնականին' քան նկարչու
թիւնը» {էջ ԼԵ - ԼԶ) ■■

շատ բան չէ մնս,ր} է
գեդարուեստական արմանէ .ղ '"Z ^"ք
ցութէւնը երր հեդէնաե,,
/
Բ մեծ
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ւ֊եԸաՅումո'
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ռանց պատմողական գրոյթ
րըռնում մը որ հէմքն է նԱԼ

ա խ.
մեք ղ֊սլ
րու արուեստներուն : «Նե„ա՝/Ա1, ■ ղ“'եսնելէն չորս տարէ ետք վա„!,„ Կ"
աէնսկէ՝ ոդեսլաշտ ել մէստէ ‘'j' 'ք'՜
րէր առաջէն վերացապաշտ ո
bh ԸՀեԼ"վ կերպարանայէնը նԼ.՝/'
թեՀմէլ
Ա^ս կաըե[էէ^
առանց անպայման տեսանելէ կամ
փելէ նէւթ մը ներկայացներ^

քԼ

րելու ՝ կտրելէ էր ստեղծեշ նկա J
ապրէր մէայն դոյնով՝ դէ^,/՝
էրականոլթենէն անկաէս
ձեւակևր^
ներով՝ մէկ խօսքով' էնքնէրմոխ լ֊քօ
ըԼնքներով եւ ամբո ղջա կանոլթէաձ
թէ Ինտրա նկարչութիւնը ըմբռնէ,, „ լ
էնչպէս դրա կանո ւթէ ւնը'
կած վերացապաշտ ն կարէ շ մլ, „,խ,
դաոնար : Բայց հաւանաբար այ,, յայտ_
նո. թիւնը չունենար' ղերծ ըլյլալսվ աէ
րոլոր
նախապատրաստական
կաղ1„Լ.
թենէն եւ շրջապատէն՝ զ„ըս
Բանտէնոկէ ե,. էրեն համախոհներ,,.

ԻՄԱՍՏԱՍԻՐՈՒԹԵԱՆ
ԵԻ ՈԳԻԻ ՄԱՍԻՆ
«Գիտութեան եւ իմաստասիրութեան
սահմանակից այգւղիսի գեղարույեստա.
կաց յօրինուածի մը պակասից պէս' կայ
նաեւ պակասն ամբողջական ու որոշ իմաստասիրոլթեան մը : Իրաւ է թէ հարկ
չկար որ հեղինակն անպատճա^ գրած ըլ
լար արդէն ճշդեալ իմաստասիրութիւն
մ՛իը գրքին մէջ : Բանաստեղծէ մը կը
սպասուի փիլիսոփայութիւն, բայց ո'չ
անպատճառ փիլիսոփայական գրութիւն»
(4Ճ ծ) ■
«Եսին ընդհանրացումը, կամ ուրիշ բա
ռով' տիեզերքի ներաշխարհացումը կը
պանծացնէ միշտ Ինտրա» {էջ ԼյԲ) :
«•••Ինտրայի խորհողի յատկանիշն որ
գրքին մէջ ամէնուրեք կը յայտակերպի ա.
ւելի կամ նուազ որոշ' համոզուած բարո
յապաշտութիւնն է, Բարոյականն է: •••
Իրաւ է թէ կրօնքի կամ ոզեհալւստութեան ներշնչած յոյսերուն չքացումն ըզմաըգ կրնայ տրտմեցնել, բայց ատով օրէնքները չէց խախտիր ոլ կեանքը չի
գագրիր: Եսկ Ինտրայի բանաստեղծա
կան կէսմ արուեստագիտական յատկանիշն
է Բնութենապաշտս լթիլկը ; ..-Եւ Ինտ
րայի մարդկային յատկանիշն ալ Կենսա
պաշտութիւնն է : . • • Պարզապէս' իր
տրտմութիւնք կու գան իր բնութենապաշ
տի , կենսապաշտի, բարոյապաշտի եր
րեակ ձգտմանց արգիլուելէն; Բնութեան,
Կեանքի եւ Բարոյականի համար Ինտրա
յի խաճդավւսռոլթիւնք կը կազմեն ուրեմն
Ներաշխարհի երրեակ յատկանիշները : • • •
Ներաշխարհի ոգին ապրիլն է զճշմարտու
թիւն ; ••• Ներաշվսա //<ի ոգին է լոյսն
ապրիլ» {էջ ԽԶԻ

«Ներաշխարհէն նորարարական ել,,,,,
րական յատկանէշնեըր չէէն կրնար
կ,
էրենց անդրադարձն ու ղնահաաոլ^,
զանել յետազայ հայ գրողներուն i/o,,,:
Շահան Շահնոլր ՝ հակառակ ո՛ր տե,,
Ինտրան , այլոց կարգէն ՝ «ամաբէօր»
նկատէ (11)
{այս
որակումը թ1։,,եւս
մաս կազմէ այն ցասկոտ կարծէքներոձ
զորս լետա դայէն նախընտրեց յայտնա)։
չըլլալ) , դէպէ լոյսը ձգտող Վարուեա.
նէ եւ Ինտրա յէ յղաց քները բաղդատերվ
«Ներա շխա րհ^է տուեալ հ ատուածէն և.
"էն կը դրէ • - «0, զմայլելի էջը: ԱյնքաՍ
խոր, այնքան անսխալական ԻնսւբաՍ մել
կը գրաւէ ամթողջութեամբ : Մենք մխ}'
դեո հանդիսատես կ՚ըլլանք Վաբուժա(!|ւ
նախադասոլթիւններու յաոաջխսւղսւլյոլ.
մին , Ինտրայի հետ միասին է ոբ կբ քա.
լենք դէպի լոյսը, միանալով, նոլնասա.
լու! իրեն հետ : Կը յանձնոլինք : Վարու.
ժան կ՚ըսէ թէ դէպի լոյսը կ՚երթայ , բայց
Ինտրա է որ կը հասնի անոր : ԱոաջիՍ|ւ
1ոյսին վրայ կը խօսի, բայց Ինտրա կր
խանչնայ նաեւ մութը : Առաջինը կր մեկ
նի գաղափարէ մր և անոր վրայ կը փակ.
ցընէ պատկերներ՝ դուրսէն, վրայէն,
մինչդես Ինտրա կր մեկնի առօրեայ
կեանքէն ; իր կուժէն, իր աղբիւբէն, եւ
ճիշդ հակառակ շարժումով մը անոնցմէ
դուրս կր հանէ գաղափարը» (12) :
«Ներ ա շէսար Հ» է ընթերցումով ւսնկսղն
լէ։ Է չմտածել յատկապէս
Սարաֆեա^
մասէն, ել է դուր չէ երբ ԵդՈԼս1ԸԳ
յաճեսւն Ա ա ր ա ֆեսւնր կր կոչէ
սւնտաււի(լ նոթ ինտթայսւկանը» (13) :
զուի դեղագիտական կիրուրկումը^
րադրելու. եւ. պատկերումի խոհականոց
թիւձէւը^ մտածումներու շաբահիւս ո ւ թեսւ^՛
ել խտադ ման եդանա կը միս տիք եւ ո՚րխ
կան ենթահողր^ վերադ ման Ւղ^!1
’
որպէս հոգեվիճակ,
թախիծը,
խոր վէրքէն ծորող արիւնը ,
հասարի
կազ դփծեր են Ինտրա յէ եւ Սարաֆե^ւ՛
մօտ :

*
*«

Ի-նտրա կը գրէ նաև թէ «Ներաշխարհ՚^՚ը

գրական գիրք մ’է• բայց գրականութիւնը
տգիտութիւն չէ, հակառակ այն երանա
ւէտ կարծիքին զոր գրականութեան մա
սին կազմած ըլլալու է քիչ շատ ամէն
մարդ' վարժուելով իբր գրական գործ
կարդալ այն բոլոր արտադրութիւն ներն
որք հրապարակայից ըլլալու համար ո'չ
թէ արուեստի ոՆ հմտութեաց ու խելքի
պէտք ունին' այլ լրբութեան» :
Զոլտ ու բարձր դրականութեան
ա յս
ըմբռնումը
պատմելէ աւելէ։ կը հէմնըւէ թելա դր ա կան ո ւթե ան , արձակով
բա
նկաս տեղծա կան զդայնո ւթէ ւններ ո լ
ար
ծարծման վրայ ,
էբրեւ թէ երամշտոլթէլն ըլլայ՝ եղանակաւորում մը՝ որուն
կտրելէ է յաճաէս վերադառնալ ու՝ ամէն
ունկնդրութեան , վերապրէլ յոյղերը ՝ էմացական ել ոդեկան վեը աց ո ւմները ։ flրովհ ետեւ գրական գիրք մը չէ նմանէր
վէպէ մը որոլ*ե ընթերցումը
երբ աւար
տէ' րնդհանրապէս հարկ չենք զգար զայն
կըևՒ^ կտր դալու' երբ պատումէն անդէն

Աւելէն ՝

կան նաեւ բովանդակ"՛'

թեան
նմանոլթէւններ օրինակ ՝
րայի սենեա կէն դէմացէ նոճաստանին !■՛Աարաֆեանի ճամբուն վրայ ել յետոյ դի
մացը գտնուող Ա-էնսէնէ անտառէն I
ջել. էրենց հոգեկան եւ էմացական Ալե
րէն' ծառերու մարմէններէն հասակ ա՛՛
նող եւ անծայրածէր ներքէն եւ '"l՛^
րէն տէեղերքներուն
մէջ աարածաՀ
Սարաֆեան ալ կը գծէր : Իր մանկա-թեՀ
տանը պատէն կախուած նկարէն նկ f
դրութիւնը եւ անոր առթած ապր
սր կը յէշեցնեն նոյնանման նէւթով
"այէ «Նկարը» դրութէւնը֊. Իսկ
"աշխարհքը բաղդատենք
“
չուշին մէջ» ին հետ, հիմնակա
ւոլթէւն մը կայ որ է' սենեակէն ք քւ րպէ ս Հպա տեան» } անկէ ղ֊Ւ,ո
1ը , արտաքին աշխարհը* Այս 1/1 1'
ւաֆեանէ էնքնէր դէմքէն
էր
Ծիւնր' պատուհանի
ապազիի
^նոի1
լրութեան սկէղրը՝ կը "Ա՚մոնկնէ
1եւով ներկայացուած էն արայէ J'L ՞լ,.

,ո յնպէս «Ներ աշխարհ» է սկէ՚^չ՛լալ առրնչութէւն մըն ալ կաՍ և
՛ել նս/ել Աար աֆե ան է «Բամս կ Լ
,օն»է եւ այն էջերուն

մէջեւ՝

յնտրա դա լաթ մը օղիՒ

Fonds A.R.A.M

ւււէԱ_

« Տ ԱՌ ԱՋ

ՄԻՏ Տ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Հսպրո^ներ"^, մԼ,,ոքերով, տեղւոյն
և,
,յ^ս,պատխւր նկարագրութեամբ ;
«Ներաշխարհ»Լ, բնազանցական ել ը,„.
նական ենթահողը, րառա կեր տումի
ըն.
թացակարպն
ըձփռնոլյքը ,
րաոերո,
թաստաւորման եղանակը,
անոնց ար.

ցած վար սլե տ ճարտարապետի ս տեղծա՜
գործական կեանքի երկրորդ փուլը*. Այն
ն շանաւոր ուեց այնպիսի
բարձրարուեսա
գործ եր ո էի՝ որոնցով նա հիմք գրեց մեր
ազգային
արդի
ճարտարապետութեան
ոճական նոր ոլղղութեանըւ Հա մարձա կօրկն հանդկ ս ե կա լ որպէս
գրա ջահա-

տս՚յ“՚յտւա1ւան մ՚Յ^Ը
ել անվնրջակկա ,
երկար պարրերոլթխննևրը՝ որպէս ս,մ.
րՈղշ"ւթէւն ’ 1՚րեն3 արձադանդը կը գըտնևն, աւելփ յետոյ , Պըլտեան[, բանաս.
Սէեղեու-թեան '^ԷԼ ձեւով մը որ կը տար.
րեըԼ' Սարաֆեանի նկար Աէ գ ր ո ւթեան
Լէ

ՋԱՀԱԿԻ ՐՐ

Սայց այսօր ,
պարղ ընթերցողի
մը
համար , «հերաչխաըհ»ը
որոչ դմոլարութիւննե ր կը յարոլցանէ' ինչ կը վե.
չարերԼէ
*> ոն տեղ գտած՝ առատ րառւս.
Տ^երքի մ է կ մ11111^1 ՝ ներկա յի u գրեթկ
անդսրծ*ԱծեԱւ :
Ա(նոնց մէ
ո մանք չ ենք
դորածեր ոչ թէ որովհետեւ. J-ամ անա կաւ[րէս[ դարձած են այ լ
դժբախտաբար՝
մենք կորսնցոլցած ենք ղանոնք կիչյար
կելու. վարժութ1-՚.նը,
որովհետեւ, մեր
բա ռամթերքր հետ ղհծտկ 1լ ' ա ղքա տ ան ա լ ։
Աօք՚կ ա մէկ մասն է Սփ իւռքի տարածքին
տեղի ո ւն եց ո ղ աւերին :
]]ա կայն պէտք է վերադառնալ
րայի «Ներաշխարհ» ին :

Ւնտ-

ԱԱՀկ ԱՐԱԶ

Ծանօթութիւն ներ

Կեանքի տարրեր ա ս պար կղն երո ւմ ՝ նա
եւ արուեստների Ոէ_ ճար տարապետուխ եան ՝ սովորաբար ղարդացման ճանաւղար հ ը միշտ կլ լուսաւորում են ա՜
ո ա ջա տարն երը » Հայ ճարտարապետու
թեան բազմադարեան զարգացման ամէն մի փուշ առաջադրել է իր ջահակիր
վարպետներին : Հաղ միջնադարում այդպիոիք են եղել Հայոց առաջին քրիստոնէ
ական տաճարի' Ս- կջմիածնի՝
Երերոյք/1 i հռիփսիմկի ՝ Պտղնիի՝ Մաստարայի
ու այլ տաճարների անանուն վարպետնեները՝ հոյաշկն Զ," *֊տրթն ո ցի ենթադրեալ
հեղինակ Յովհանը։ կարդացած միջնա
դարի առաջին փուլում' 10 - 11-/^ դարե
րում ջահակիրներ են եղել 1Լասպուր ա կա֊
նում' Մանուկ լ՝ Մնիում^ Տրդատ մեծա
տաղանդ ճարտարապետները : 12 . 11-^//չ.
դարերում ա/Ղպիսիք հանդիսացան Գեղարդավանքի ժայռափոր
տաճարների
կերտող Գալձակը՝ Հաղարծնի
սեղանա
տան հեղինակ Մինասը՝ Նորավանքի ան
կրկնելի յոլշարձ անների հեղինա՝կներ Սիրաեեսը՝ հանճարեղ Ս ոմիկը եւ ուրիշ շա
տեր :
Սեր ժամանակներում՝ սկսեալ 20-/*/կան թուականներից ՝ երբ մեր ա ղդային
ճարտարապետութիւնը թեւակոխեց իր
դար դաց ման արդի փուլը՝ գլխաւոր ջա
հակիրն եղաւ Ալեքսանդր (<եա ման ե անը t

*
(1) Տիրան Չրաքեան - Ինտրա. .. «Ըն-

ւոիր Երկեր», (տե՜ս- հե՛ղինակին «Ծանօբոլթիւն»ը) , «Յարալէզ» Հրատարակչու.թ[ռն, Հայ Գ ասական Գրականութեան
1]*ասրենաչաը , 2; Պէյրութ , 1974. կազմեց

եւ խմբագրեց Կարիկ Պւսսմանեան :
Յետ այսու ? Ինտրայէը եղած բոլոր
մեջբերումները այս հատորէն են :
(2) <ժիչ մը առաջ ին արա բառը դրե’ ‘tbf-pfà ՛Լրո՛յ դր ո լած ծածկանունս
է ատիկա : Հաւնեցսմր » կայծակոյյ մեծ
հնէ1՚կ աս տուածին անունն կ . » . ղո ր
[՛մ անունս կը թո յլա տր կ կա տարեալ ն՝եյՒ

1"ոլամտութեամր կաղմել ”anagramme”Նամակ (,16- 10- 1900):
ՀՒն արա անունը րիչ մը չափ աղանց կ ՝
^այՅ պիտի մնա յ իր տեղը . ^եդիկ ‘է113”
սաներու^ առաջինն կ , Սր ե ւելքին կը դերագսւհկ ՝ եւ ա ս տ ո ւածն կ լո յս իե ել ե.
թերին, հնդիկ Զեւս մը գրեթկ , կամ րոL"քովին՛»-. Նամակ (14- 2- 1903):
(3) Նամակ (14- 1- 1897) :

Ալեքսանդր (Ժամ անեանը (/Ժամանովը) ,
ծնուել կ 1878 թ • Ռուսաստանում ՝ Ե ո ւսլանի Ե կատերինադար քաղաքում ՝ բանծառայո ղի ընտանիքում : Տեղի
ռուսական միջն ակարդ դպրոցում ս ո վոր ելիս նա ցուցաբերել կ նկարչական բացա
ռիկ ընդո ւնա կո ւթի ւն յ Գա կլ Ալե քս ան դ՜
րի համար բախտորո շ եղաւ ♦ 1898 թ •
նա ընդունուել կ (J . Պ ե տ եր սբո ւր գի կա յսերւսկսՀև գեղարուեստիդ ակադեմիայի
բարձրադո յն դե ղար ո ւե ս տ ական ուսումնարանի ճար տար ա պե տա կան բաժինը :
Կրթական այդ հինաւուրց ու փառապանծ
օճախն իր զօրեղ ազդեց՝ո ւթիւնը դրոշմեց
ա պա դա յ ճար տար ա պե տի ս տեղծագոբծական դաստիարակման t[_[rujJ ւ
նրաՀ, ռուսական դասական
արուեստի
հարուստ ա լանդոյթներ ո վ ։ Նրա
հա
մար նպաստաւոր եղաւ նաեւ Ս • Պետերսբո ւրդ եան քաղաքաշինական միջավայրը՝
նաեւ քաղաքամերձ թագաւորական դաս
տակերտների հո յա կապ ճարտարապետու
թիւնը :

(4) Նամակ (5. 10- 1897) :
(5) «Ընտիր Երկեր» , էջ Զ • :
(6) Նոյնը , էջ Լ - :
(7) Նամակ (27. 12- 1898) :
(8) «Ընտիր Երկեր»

(Ծանօթութիւն) :

(9) Տե'ս- Ինտրայի նամակները՝
ոլդ.
զոլւսծ փ. Ա. լքազլըմեանին (1918 Սեպ.
շ0 եւ 1918 Հոկ- 11) :
(10) Նամակ (21- 3- 1906) :

Շահան Շահնոլր ■ .
քՈԼղրը» , Հրատարակութիւն
(11)

^Ըսկ"ւթտյին Միութեան

«Վաւերա.

Մէքէեան
Նահնուրեան

Ն "՛դարանի . շ, Պէյրութ , 1984, էջ 15:
(12) Նոյնը, էջ 43-44:
(13) Մէջրերուած հետեւեալ յօ՚դուա
Դն մէջ . .
Արա Նազաննեան. - «Նիկողոս Սարաֆ(1902 - 1972)»,
Յառաջ,
Չորեք՜
2աքՒի, Սեպ. 18, 1991:
(11) «Ընտիր Երկեր»

(էջ ԺԶ-):

‘մ՚ՐԸ > առաջամարտիկը*
Նա այն վար
պետներից կր ՝ որոնք խորապէս րմբ բռ
նեցին իրենց առաքելութեան նոր խնդիր^^րը* ՀաJ մտաւոր ական ո ւթեան մ/, /1Z7 Jլի կազմ ո ւմ նուիրուելով հարազատ ժոՂոՐդՒ ւղաամական մեծ վերածննդի սբրբազան գործին ՝
թ'ամանեանի տաղա^րդբ
պարարտ հող գտաւ ՝ փարթամ ծիլեր տր* լևց բազմապատկուեր եւ սկղբունքօրկն
նոր բո վանդակո ւթի ւն եւ որակ ստացաւ ՝

պատումի դասական րնականոնոլթևնկն ,
,արահի։-ոութենէն :
Պըլտեանի
դորեին
յղուած քննադատութիւննևրը ՀՀանհասկը.
նալխ/էն մինչեւ «.խրթեն» եւլն. կը ր,,,,/.
եեն Սարայի «Ն ևր ա չիռսր Հ »ին ճակատա
գիրը* եւ Ինտրայի մատնանշումը կը մը.
նայ ի զօրու, երր կը դրէ. . «Ըսուած է

թէ ցիրք մը գրելու համար մատենագա.
piufi մը տակնուվրայ ըԹԵլոլ է. ի'նչ գար.
,1'անսւլի բահ կ՚ըլլար չմտածել թէ գիրք
մը կարդալու համար ալ էարկ է մատե
նադարան մը տակնուվրայ ընել • այսինքն
հմուտ ըլլալ, մարզուած ըլլալ, կարդա,
լու դժուարին արհեստին վարժ ըԱալլ
գէթ֊ երր չունի մարդ այն հանճարը զոր
Տիկին տԸ Սթաէլ անհրաժեշտ կր գտնէ
գրքի մը թափանցման համար» (էք) :

Կիրակի, Նոյեմթեր 6, 1994, է֊ջ 3

Տ ա կալին ուսանող տարիներին
P‘uiմանեանն ա չքի բնկաւ բացառիկ աշխատա սիրո ւթեամբ եւ ըն դո ւն ակութի լենե
րով : Արդկն 4՜ր դ կուրսում նրան իրա
ւունք վերապահուեց
ինքնուրոյն
ղործունկութեամբ ղբաղուելու :
Նկարիչ - ճարտարապետի
կոչմամբ
1901 թ* աւարտելով ակադեմիան՝ (Ժամանեանը ստեղծագործական կեանք մըտաւ : Շուրջ 15 տարի ապրեց ու գոր
ծեց Ս ♦ Պետերսբուրգում ՝ յարելով փոք
րաթիւ այն ճարտարապետների խմբին՝
որոնք ի հակակշիռ այն տարիներին մո
լեգնող մո տայական ո ւղղո ւթիւններին ՝
ձգտում կին հաւատար իմ
մնալ դասա
կան ճարտարապետութեան աւանդոյթներին եւ թարմաշունչ
յօրինումներով
զարգացնում եւ բազմացնում կին այն :
Պատահական բերումով՝
թկ իր հա
րազատ ժողովրդին ծառայելու
միտու
մով նրա անդրանիկ դործը եղաւ Ս * Պետերսբուրգի հայ առաքելական եկեղե
ցու
վերակառուցումը
իրագործուած
1901 - 1906 թթ* : ճարտարապետ 3)ելտկնի նախագծով 1%-րդ դարում
կառո լց
ուած տյդ եկեղեցու ճարտարապետութիւ
նը աղաւաղուած կր յետադայ վերակա
ռուցումների հետեւանքով : Գիտնականի
իմացութեամբ ու բարձր ճաշակով (Ժ,է,_
ման եանը կարողացաւ այն վերա կառո ւ-

ժ ել 5 արժանանա լով ընդհանուրի հ ա ւան ո ւ _
իժ եանը յ
Նոյնպիսի դրա կան դնահ ա տականվ ար J անաց ալ վը ել ճարտարապետ
Շչռւկոյվ ստեղծաղռրե-ական համադործ ակցոլթեամր կատարուած Հ('1'աֆէ աը
Ֆրանս֊»!, ներբվն ձեւաւորռւմը :
ուհետել նրա նախագծերի
թեմա
տիկան գնալով հարստացաւ եւ դործունկո ւթե ան րնադաւարւը ընդլայնուեց * հ/Î/a^գրկ^լով Մոսկուան ՝ (յ ար ո սլա ւլը ՝ ել ռու
սական նա հան դա ւան այլ քաղաքներ : Առանձնտպկս յիշատաւկելի են Ե արոս լաւ.լի
յոբելենա կան ցուցահանդէսի (1913 թ
տաղաւարային համալիրը՝ Կ ո չար կ յ ի մե
նատունը Պ ուշկինօ քաղաքում՛ ՝ ի թսան
Շչերբա տո վի առանձնատունը Մ ո ս կո ւա-

Գրեց'

ՓՐՈՖ. ՎԱՐԱՋԴԱՏ ՅԱՐՈհ^ՒհՆեԱՆ

յում ել հիւանդանոցս,յին համալիրը Ս՛ոս,
կուա . Սազան երկաթագծի Կրատովօ կա.
յաբանին մօտ-, 1913 թ. կառուցմամբ աւարտուաձ Շչերբատովի
առանձնատան
ճարտաբապեաոլթիլնը Մռսկռւայի բազա,
բային ՛Լարչ ոլթեան կողմից գնա հատուեց
տարուայ լաւագոյնը ել հեղին ակին ար
ժանացրեց ո սկէ մետալի*.
Լայն ճանա
չում բերեց նրան նաեւ 1}արոսլաւլվւ յոբե
րենա կան ցուցահանդէսի տազաւարա յին
համալիրը լուծուած ռուսական աղդային
1իայաաշկն Ճարտարապետութեան աւանՂ՜’1Jեր ին հաւատարիմ .
1911 իժ • ՝ ա յսինքն ս տ ե ղծա դործ ա կան
կեանք մտնելուց ընդամէնը 10 տարի յե
տոյ՝ քԺամանեանը արժանացաւ ակադե
միկոս րն տրո ւելու պատուին *
191 ( թ* Հոկտեմբերեան յեղաշրջումը
Թամանեանը դիմաւորեց Ա . Պետերսրուրդում , ս տան ձն ելո վ դեղարուեսաաց ակա.
դեմիայի խորհրդի նախաղւսհի
պաշտօ
նը*. Զ"լրկ էխն և Լո ՛Լ,
ասնա գիտութեամբ
ղբաղուելու հնար աւոբ ո ւթիւնիg ,
նա իրեե նուիրեց թատերական ներկայացում.
ներԼ, նկարչական
ձեւաւորմանը,
որ.
պէս այդպիսին մասնակցեց Լ^էյբսփիրի
<Տ.Մակպէթ»ի բեմա դր ո ւթեանը : Այդ ըն.
թացբում էլ նա հրապուրուեր մողովրդական մեծազանգուած թատրոնի չէնբ նա.
Լսադծելու գաղափարով*. Այդ կապակցութետմբ քժտմտնեանի մօտ ւսււախււլսւծ 1ր~
ղացումները յե սոս դայո ւմ միայն
իրա
կանացում ստացան :

»
**

կժամանեանի կենսագիրները
սովորա
բար նշել են ի րր նա Հա յ ա ս տ ան է ե կե լ
1923 թ • ) չլրացած թ ո ղն ելո վ նրա կեան
քի 1919 - 1923 թթ •
տարիներ ը • իրա
կանում՛ նա Հայաստան է հրաւիրուել Հա
յտս տանի առաջին Հանր ապետո ւթեան կա
ռավարութեան կողմից : 1921 թ* Փետ
րուարին Հայաստանում ծագած քաղա
քացիական երկպառա կութիւնների
կա
պակցութեամբ ի թիւս այլ մտաւորականների
նա ընտանիքո վ
փ ոէսա դր ո ւ ել կ
Պարսկաստան. Ապրելով թաւրիղում ՝ բզբաղուել կ ճար տարապետա կան դո րծո ւն կութեամր ՝ նախագծել մի փողոցի վերա
կառուցում ՝ մի քանի չկնքեր : Սաւօք այդ
տարիների նրա դործո ւնկ ո ւթիւնը ցարդ
ւենացել կ չպար ղո ւած :
Սրկրորդ անդամ թամանեանը Սր եւան
կ ժամանել 1923 թ •
որհ • Հա յաս տանի
կա ռավարութեան հրաւէր ով : Այ ստեղ կլ
սկսւում կ մեծա տա ղան դ ու փորձառու ՝
Ա ո ւս ա ս տ ան ո ւմ լտ յն
ճանա չո ւմ
ստա

բախտորոշ դառնալով հայկական ա ր 7 [r
քաղաքաշինութեան եւ ճար տար ա պե տ ո ւթեան զարգացման համար :
Բազմապիսին եզան վարպետի ստեղծա
գործութեան ոլորտները՝ թ^Ղ^ր կելով Ե֊
րեւանի ՝ այլ քաղաքների ու բնակավայ
րերի վերակառուցման յատակագծերի ՝
վ՛1’րչաէմն ՝ հանդիսատեսային ՝ ուսում
նական ՝ բուժական ՝ նո յնիս կ ար տ ա դր ա կան չկնքեր ի նախագծերի մշակումները :
Թամանեանի քաղաքաշինական նախա
գծումներ ո ւ J* դլխաւո ր ը Երեւան քաղաքի
վերակառուցման
գլխաւոր յա տա կա գծի
մշակումն կր՝ որպկսթն՚նա ձեռնարկել կր
դեռեւս առաջին Հանրապետութեան տա
րիներին ու շարունակեց Երեւակ վերա
դառնալուց յետոյ։ Հարկաւոր կր հիմնո
վին վերսվկառո ւցել ցարական
կուսաս
տանի գաւառական աJս յետամնաց քա
ղաքն իր խ ղճուկ ժ ա ռան դո ւթեամը ՝ ծուռ
ու մուռ ՝ փոշոտ եւ անբարեկարգ, փողոց՜
եերռվ , մէկ. երկու յարկանի կաւաշ էն տշէ
ներով : Ըստ 1924 թ • ԱպըԼ՚լԼ՛ ն Հայա ստանի կա ռա վար ո ւթեան
կո ‘ՍԴհ հ ա ստատուած Երեւան քաղաքի վերակառուցման գլխաւոր յատակագծի ՝, ա յն հիմնա
կան վերակառուցման սլիտի ենթա ր կրլկր լ պահպանելով լոկ մի քանի փողոց
ների ո ւղղո ւթիւնն եր : Բտգաքա լին ո ■ւէ
տարածքը պա տուէլու էր լա յն եւ բարեկար դ փ ո ղո ցն երի ու պո ղո տաներ ի կանո
նաւոր ցանցով ՝ հ ա ս ար ակա կան կենտրոններով այգ թւում գլխաւոր հ րասլա րա՜
կով (այժմ Հանրապետութեան վերանուանուած) ՝ տարբեր բնոյթի հասարա
կական չէնբերով ՝ բնա !լել ի թաղամասե
րով* Մայրաքաղաքի լաւագոյն էկոլոգիա
կան պայմանների ստեղծման հետամուտ՝
նա ար դի ւնաբերական
շէնքերբ նախա
տեսնում էր տ ե ղա\բա շխել ա ռան ձնա կի ՝
Ե՛րեւանի հարաւակողմ ում : Նո քն նսլատակով նախագծում պատշաճ տեղ էր յատ
կացուած քա ղաքա տար ածութեան կանա
չապատմանը եւ ջրայթ
մակերեսների
ստեղծմանը՝ ինչպիսիք հրամայաբար թելադրւում կին կլիմայական չոզ֊ պա լման
ներով. Բազաքս օղակող լայն պուլվարի՝
պուրաէլների՝ զբօս այգիների ընդարձակ
ցանցի ՝ Հրազդանի դեղա տեսի լ կիրճում
ստեղծուող զբօսավայրն ու արհեստական
էճի ՝ բնակելի թաղամասերի ներքին բա
կերի կանաչապատում ՝
քաղաքը շր9ապա տո ղ
բարձունքներին
արհ ես տա կան
ան տառա շերտեր ի ստեղծուէքբ
եւ ա յլք ՝
նպատակ կին հետապնդում
բարելաւնչ
քաղաքի կլիմայական պայմանները՝ փրրկել աւանդական փոշուց։ Ու֊ այդ Pn էոԸԸ
նախատեսւում Էր իրագործել՝ նկատի ու
նենալով
մայրաքաղաքի բնա կչո ւթեան
աճը մինչեւ 1օ0 հազարի ։ Այն ժամանա կ՛
ոլայ կռահումները այդպիսիք կին*. Բա
ցի Երեւանից (Ժաման եանը մշակել կ ՆորՊ ույազէ տ (այժմ 'Եամօ^՝ վաղարշապատ
(այժմ' էջմիածինի ՝ Ախտ այ (ա
Հւրազդան) ՝ Աշտարակ քաղաքների՝
Ս ար
դար ասլս/տի որբաւանի եւ Նուպարաշէն
աւաններ ի ՝ Երեւանի Արա բկիր
չյ՚ջ՚^ի
կառուցապատման
լ ա տ ա կա դծ երր ՝ ինչ
քէս նաեւ նրանցում կառուցուող տարա
տեսակ չէնքերի նախագծերը :
Գրանով
իսկ ն տ հայկական արդի քա՚ղաքա շինո ւթե ան մէջ դեռեւս 2,0-ական թուականներ1,ն
արմատաւորէ լ
է
կոմպլեքսային
կառուցապատման սկդբունքը*.
(Ժտմտնեանի ստեղծագործութեան միւս
կարեւոր բնագաւառն եղաւ տարարնոյթ
չկսքհրի նախագծումը ։
իւրաքան չի լրի
բովանդակութիւնը համապատասխան յատակադծայի^է ^‘լ֊ ծաւալա տարած ա.էլան մըշակումների ժամանակ նրանց արտաքին
եւ ներքին ճար տար ա պե տո ւթի ւն ը
մեկ
նաբանելիս հեղինակը կիրառել է պարղ
ու անսլաճոյէ* ձեւեր ՝ լաւ ընտրուած համա չափ ո ւթի ւնն եր
սերուած դասական
ճարտարապետութեան շտեմարանից . Սյդ
մասին են վկայում Երեւանում կառո լց
ուած Բժշկական ինստիտուտի անա տոմի-
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M մասնաշկնքը՝ Ան ա սն ւս սլա հ ա կան անտ սնաբոլրեա կան } <?„,A տ ե[սնէ/ կ ական ե ւ
Ֆխ[1' ո տեբ ա պեւտի կ ին ստիտու աների ՝ Պե
տական համալսարանի ա ս տղա ո ի տար ան/է/
եւ. Հանրային գրադարանի շէնքերը . 7yjրան31'3 իւրաքանչիւրը զսրել է իր ֆոնկgիոնս,լ բո վանգս, կ ո ւթեան սլատշաճ ճար
աւսրապետա կան լուծումը՝ նաեւ քաղա
քաշինական ճշգրիտ տե գարս, շիւ ո ւմր :
Ար տա գր ա կան շէնքերը ,
որոնց իքո լին
են պատկանում Երեւանի առաջին Ջրա
էլեկտրակայանի եւ Այղր լճի (Ակն ալճ.ի(
ջրհան ենթակայանի շէնքերը՝
նոյնպէս
լուծուած են պարզ՝ իրենց ծաւալներով’
ներդաշնակ բնական գեղատեսիլ
միվա.
վս'յրի1։ 1 սակայն նրանցում հ եղինա կր խի
զախել է այգ չէնքերի ճար տար ա սլե տ ո լթեանը հաղորդէլ ազգային երանգ :
Ա տեզծագ ործական ն ո լն , առաւելապէս
նորարարաքլան դիրքերից է թամանևան ը
յօրինել իր երկու յիրաւի մեծագործոլ֊
թիւնները Հայաստանի կառավարութեան
տունը եւ մոզովրգական տունը (յետադայում՝ Ալեքսանդր Ա պենգի ար եանի ան
ուան Օփերայի ել պալէտի թատրոնի։ շէն.
րը) ■
նրանցում , ինչպէս հեղինակն է
խոստովանել
«•••Ես փորձել ելք օգտա

գործել անցած դարերի ճարտարապետս!,
կաճ ժառանգութիւնը : էս ձգտել եմ գըտնել այնպիսի ձեւեր,
որոնք համապա.
տասխանէինւ երկրի կլիմայական պայ ման
ներին ու բնութեան առան ձ նայ ատկութեանը, ինչպէս եւ արտայայտէին Հայաստա.
նի ժողովրդական ստեղծագործութիւնը,
գտնել այնպիսի լուծում, որի մէջ ագգա.
յին ձեւը զուգակցի նոր (թամանեանի
մօտ սոցիալիստական՝ Վ- 3 • )
բովան
դակութեան հետ» :
Q-ա է եղել նրա ս տե ղծա գործակ ան հա

ւատամքը դ

ըստ

որում հալ

մոգովրպի

ճարտարապետութեան գանձա
րանին նա դիմել է (ունենալով
թորոս
թորամանեանի ՛հման
հմուտ խորհրդա
տու) , ո շ որպէս հին ձեւեր ի երկրպագուդ
այէ հե տա մուլ
սյղ. հարուստ ատաղձի
'{.ըայ ստեղծելու նորն ու անկրկնելին :
նա երբեք չի կաշկանգուել ազգային ճար
տարապետութեան աւան դո լթն երիg ր\Լսո զ
հնարաւորութիւններով՝ մնալով
դրանց
հ աւատարիմ , նա հարստացրել է մեր աւլճարտարապետութիւնը ,
զուգս, կցելով այն լաւագոյնի հետ՝ ին չը սեր ւում
էր ռուսական ել հ ամաչիսարհ ա յին ճար
տարապետութեան գլուիս դործոցներից :
Վարպետի
ստեղծագործական
հնոց ում
դա ստացուել է որպէս ներդաշնակ մի
համաձուլուածք , ոլ, ամենեւին չի հրե
շում որպէս ոճական ան դա չնո ւթի լե : 7՝րրանով էլ թա ման ե ան ր նչուած չէնքերի
ճար տարապետո ւթեանը հաղորգեւ է ը„կըզբոլնքօրէն նոր հնչեղութիւն , մեր ար.
ք/'
ազգային
ճարտարապետութիւնը
բարձրացրել համամարդկա յՒն չափանիւ/ր : Այդ առոԼ-մով
կարեւե է զուգահեռ
տանել իտալական
վերածնութեան 15
զարերի
վարպետներ ի զործելտկերպի հետ։ Մ եկն ար կելո վ անտիկ հռոմէական ճար տար ա պետո ւթի ւնիg ՝ նրանք
ստեղծեցին այն նորը^ որր պատուաւոր
տեղ ttFUiL^3 ճար տար ա սլե տո ւթեան հա
մընդհանուր պատմութեան մկջ՝ որպկս
նրա զարգացման կարեւորադոյն փուլե
րից մէկը։
վարպետի գլուխ
գործոց բ իրաւամբ
համար ւում է Հայաստանի կառավարու
թեան տունը ՝ որով նա Երեւանի դլ էսա ւոր
հասարակական կենտրոնի՝ այրեմ Հանրա
պետութեան վեր անուանուած հրապարս/—
կի հիմքը գրեց : Հայաստանի .կառավա
րութեան տուեր իր հինգ կո ղմ անի ՝ կենտ
րոնում բակ ուհեցող յատակաղծով զբա
ղեցնում է հ րապար տկ ի հ ա ր ա ւա ր եւելեան
կողմի տարածքը . Այն իր երկու ճակատ
ներով ուղղուած է հրապարակի կո գմր ՝
իսկ միւս ճա կա տն եր ո ւթ շէնըը չր^անցող
փողոցների» Տ ուր բեր կողմերում ՝ գտնուող
մո ւտքեր ի g գլխաւորն
ու հանդիսաւորը
արեւմտեան կողմինն է՝ որտեղ կորագիծ
յատակաղծով ձգուող ճակատը
կաղմալորում կ րօվալաձել հրապարակի
հատ
ուածներից գլխաւորը : Բացի ղրանից ,
դէսքե րակխ են տանում կամարակապ եր
կու դարպասներ ,
որոնցից
գլխաւորն
ՈԼ-ղղուած է հրապարակի կողմը գտնուող
բարձր ա չտար ակի տակին*.
Արտաքին ճակատներ ի ճարտարապե
տութիւն ը մշակելիս հեղինակը ձգտել կ
մարմնաւորել հ ա ր ա ղա տ մողովրղի պատ
մական
վերածնունդը՝
ստեղծագործա
կան ո լմ՜եր ի վերելքը : Ըստ էութեան նոր
տիպի պալատական այս չկնքի հնչեղ հան
դիսաւորութիւնն ու ձեւերի մոնումեն
Imprimé sur les

ՄԻՏ-fi

տալս ւթի ւնը միահ իւսո ւած կ • մատ չելի
ութեան հետ :
(իո ղովրգա կան ստեղծա
գործութեան հ իւթեղ ու կենսախինդ ձելերը խորը կնիք են գրել չկնքի ճարտա
րապետութեան •Լբա j րնգհ անր ա սլկ ս : Նր ա
իւրաքանչիւր
ճակատը ՝ ինչպէս հետա•ԸԸԸ-el'L'

դըը1' ԼԼեԸ , գիտողի առաջ բացւում են անկրկնելի
հմայքով։ Հաս կա
նալի պատճառով ճարտարապետական ար
տա յա յ աչ ա միջոցն երէ, առաւել
g ա յ տո ւն
Հեշտը կիր առո ւած կ հրա սլար ակի օվալա ձեւ մասի .կողմն ուղղուած դլէսաւոր
ճակատում' չէ^քի կենտրոնը րնգզծելո ւ
նպատակով» Այնուհանդերձ ՝ ճակատնե
րի ճարտարապետութեան անկրկնելիութիւնը չի զրկել
նր ան » մի ա սնո լ թէ/ւնէ/g յ
Այն ընկալւում կ
կուռ ու ներդաչնակ ՝
ընդգծելով քաղաքաշինական Լը ա ռաջա տար գերը յե սրա գայում իրականացուող
ներդաշնակ ճարտարապե
հ րա սլար ա կի
տութեան մկջ*.
վարպետն այս չէնքում
համարձակօրէն վերականգնեց քարէ ճար
տարապետութեան վաղեմի աւանդո քթները՝ հասցնելով դրանք բարձր կատարե
լութեան։ Նա կարողացաւ կեանքի կոչեք
հայ մողովրգի կարեւոր
արմ անիքներից
մէկը Հրարի գեղարուեստական մշակման
արուեստը՝ գիտելով այն որպէս
չկնքի
բովանդակութիւնն արտայայտող ակտիւ
^եՀո9։ 'Բանդա կային յօրինուածքներէ/ մէջ
համարձա կօրէն նոր շունչ ու արտա յայտութիւն կ ստացել ազգային արուեստին
հարազատ կա տար ելա կերպ ը յ
քեամանեանին վիճակուած չէր աւար
տուած տեսնելու 1926 թ * հ իմնա ղր ա ծ իր
գլուխ զործոցներ ից մէկի չինար ,։,ր ո ւթի լ.
նը , վերահաս մահը (1936 թ •) ղրկեց Նր
բան այղ հնարա ւորո ւթիւեից : Որ ո չ փոփ ո խռ ւթի ւններ ո վ (կլոր դահլիճի փ ո էս ար էն ՝ չկնքի մի թելում Հ ա յա ս տանի Դերադոյն
որհ բդին յատկացուող նիստե
րի դ ահ լիճի յաւելմամբ) ՝ ա յն կատար՜
ուեց իր աւագ
որդու ՝
ճարտարապետ
Դէէորգ թա ման եան ի նախագծով ել ընդ
հանուր ղեկավարութեամբ։ Նա հեղինակ
կ նաեւ ողջ չէնքի ներքին ճար տարապետոլւթեան
մշակման ։
Եառա/էարական
^ոյաչէն տան չին ար ար ո ւթի ւնն աւս/րտր*-եց 1910 թուին » Ի գնահատումն
մեծ
վարսթ*ոի
ստեղծագործական սխրանքի
ոլ դասելով այն 1Սորհ » Աիութեան ճար
տարապետութեան
աչքի ընմլնող նուա
ճումներ ի չարքը 1912 թուի՛ն Ալեքսանդր
թաման ե անը
յետմահոլ
ար մ ա^ւ tu g un
հքորհ» Աիութեան պետական բարձրագոյն
մրցանակի ։ Հայաստանի պետական մրրց անա կով նչուեց նաեւ իը որգին^ Ղ՚էորզ
թամանեանը՝ երբ աւարտուեր Հանրա
պետութեան
Հրապարակի ճարտարապե
տական ներդաշնակ անսամբլի
չինաբա
րութիւնը :
Ալեքսանդր թամանեանի յա^որդ մեծա
գործութիւնն եղաւ Երեւանի Ալեքս անգր
Ապենգի ար եանի անուան Օփերայի եւ պա
քէ տի պետական թատրոնի շէ*եքը՝ որ ի նա
խագիծը նա
մշակեց ս տեղծա գործա կան
բսմ ր ձր ներ չն չմամբ ու կար ուլ հմտու
թեամբ*. 0*րա մկջ հեղինակը ներդրել կ
հանգիսատեսային նոր տիպի չէ^քի 111
գաղափարները՝ որոնց մտա յղաց ո ւմը առաջսւցել էր զեռեւս Ա • Պ ե տեր սբո ւր դո ւմ
ապրելիս
Հո կտեմբեր եան յեղա շրջման
առաջին տար ին երին * Հա ւա տա ր[,մ իր
ստեղծագործական^ նորարարական միւոումին ՝ նաեէ քաջատեղեակ ա շխարհվ լաւադոյն թատրոնական չէ^ք^րի յօրինուածքային ո լ ճարտարապետական լուծումներին՝ հեղինա !չե սւյս չէ^քի ■ ն^ախա գծուիմ
(,որը մողովրդական տուն՝ կամ մո զտուն
անուամբ կ կոչել) ՝ խիզախել կ ու ստեղ
ծել սկղբունքօրկն նոր մի լուծում ։ Հա
մաձայն նախագծի թատերական այս չէ^'-’
քը երկգահլիճ կր ՝ որոնցից
հարաւայի
նք ձմեռնային ՝ ծածկուած ՝ ի ս կ հիւսիսա յին ը
ամառնային՝ անծածկ։ Պ^րանց
մ[,ջեւ տեզաւորուած կ ընդհանո ւր
օգ
տագործման բեմական մասը՝ որն
իր
բարձր ու յարքթ ծ աւա լուէ վեր կ խո յա
նում երկու դահլիճների կիսաշրջան J,uտակագծերէէ
վրայ բարձրացող ծաւալ
ների միջել՝ կ աղմա ւոր ելո ւէ մի ա սնական
կուռ ո լ հաւաք ծա ւալա տար ածա կան յօ
րինուածք» Բեմից դուրս բաg ո լող երկու
դարպասները նա էսա տես ուած են ոչ ,ր/,.
այե տեքորք։ ելո ւմ ո ւտքէն
այլ նաեւ
մեե բազմութիւն բեմով անցկացնելուն'
համամողովրգական հանգքւսութիւննևրք։
մամանա կ :
(Ւողաան այ ս սլի ս ք։ աննախագէպ քօրին֊
ուաեքը ըստ էութեան նոր խօսք էր թատ
րոնական չէնքերի նախա գնման
պատ.
մ ութեան մէջ՝ յիրաւի նոր ար ար ո ։ թի էն i
Ահա թէ ինչու Փարիզում , 1937 թ- կա
յացա}»- համա շխարհ այթհ ցուցահանդէսին
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ներկայացուա}) մողտան նախագիեը յա
տուկ հետաքրքրութիւն առաջացրեց , սւրմանանալով Եււան Փըխ մեծա գոյն մըրց ան ակին ։
Տտւ֊օք՝ իր ա յ ս եր կր որ գմեծա գործո ւթիւնն էլ հեղինակը ի վվւճակէ/ չեղաւ կառուցմամբ ա ւար տ ո ւա ծ տեսնել *. 1926 թ *
սկսուած չինարարութիւնը միայն ձմեռ
նային դահ լիճի մասում ՝ այն էլ առանց
ճակատներէւ քանգա կա պա տման ՝
շահադ ո ր ծման յան ձնուեց 1939 թ • :
là'uul՛անեանի մտա յղացումն իրա կանա g ուեց որոշ վ ևր ա ւի ո խո ւթի ւնն եր ո վ ՝ որոնք
թելագրուեցին
կողքով անցնող սլողոտայի ս՚յմ։1' Մաշտոցի անուան) ուղղոլթիւնր շտկելով , որի սլա տճա ռո վ ։էնքի
հիւոիսակողմի այգեպոլրակը մասնատուեց ել իրականացուեր իրարից մայրու
ղիներով բամանոլաե հ ա աո ւածն երի : Այգ
կապակցութեամբ էլ ամառնային թատրո
նի փոխարէն նպատակայարմար գանուեր
կառուցել Տաեկուա^ համերգային դահ
լիճ (այմմ Հայֆիլհարմոնիայի Արամ hfulչատրեանի անուան) : Այն
իրականաց
ուեր Վ . թամանեանի նախադե֊ով.
Եր կդահլիճ
շէնքում , օփերայի հանդիսասրP-ահն ուհնի 1260, ի՛ ս կ համերգտ յինը' 1500

տեղ՝ որոնք լիովին ապահ ովուա& են բա
րենպաստ լսելիոլթեամր եւ տեսանելիու֊
թեամր , ինչը այս կարգի չէնքերի գլխաւոր պահանջներից է ;
(մտար ոնա կան չէիւքն

կառուցմամբ ա-

ւարտելուց յետոյ իր հ ումկու հ՜ալալով ,
դասական ու ազգային ճա ր տա ր ա պետ ո լ.
թեան ներդաշնակ մի ահ ի ւս ո ւթ եամր վեր
Լ խոյանում մայրաքաղաքի
համայնա
պատկերում 'հանդիսանալով դրա ուշադըրալ չեշտը՝ արգի հայ ճար տար ասլե տո t.թեան ա մենահ ի ա սքան չ կոթողներից մէքլր ï Վարանում ա առս լ կ թ'ամահ'եւսն-քաղւսքսւ չինար արի կանխամ տածո ւած կողմնորոշումը չկնքի կ ա ռո ւց ման հ ամար ՚ տեղ
ընտրեէու գործում ։
քյաման եանր ոչ միայն մեծ ճարտարա
պետ էր՝ այլեւ բազմափորձ շինարար ու
ա/Գ գոր^ի հմուտ կազմակերպիչ*.
Նա
քաջ գիտա կց ո ւմ կր որ ճ ար տ ար ա պ ե տ ո ւթիմնը չի կարող դար գտնայ առանց յեն.
ուելու գիտութեան եւ տեէսնիկայի նուաէնումների ւէրայ՝
ուստի հետամուտ կր
դրանց
արմատաւոր մանը
նախագծման
չինարար ո ւթեան ^էջ*.
Ա եծ կարեւո
րութիւն կր տալիս շինարարական աշէսատանքներէէ
մեքենայացմանը՝
գիտելու/
այն ՝ որպէս կառուցումն արագացնելու
ել է tf~անացն ելո ւ էական ^իջոց » Ըստ նրա
մտայղացման մ՜ողտան ձմեռնային հան
դիսասրահում բաղկաթոռները աւտոմատ
կերպով պիտէւ դառնային դէսքի աջ
ձախ. Պ*ա թելադրուած կր նրանով՝

ՈԼոր

բեմը դէպի
դահլիճն էր ո ւղղո ւած իր
կենտրոնա կան եւ դրա երկու կողմերէ/ բե
մական բացուածքներով՝
երբ ներայարու֊1^ը փոխադրւում էր կո ղմն աբեմերր ։
((եամանե անը
նաէսագծումն ու կառու՜
րու-ձ,ը գիտում կր որպկս միմի անg հետ
սերտօրէն կապակցուած գործրնթաg *. Եաո֊ուց ո ւմը պիտի ընթանայ նաէսադծէւ հեղի՜
յքսւքլէւ ամէնօրեայ հսկողութեան տակ*. Ղ*րրանով պիտէւ բացատրել՝ որ նախագծման
եր արուեստանոցը
էիր էր մողտան շի
նարարական հրապարակին ու հեղինակին
յաճաէս կարելի կր տեսնել լաստատաէստակների վբայ : փոզտան ճարտարապե
տական արուեստանոցը եւ շինարարական/
հրապարակը միասին վերցրած մք, կատարեա լ փ որ ձ ա ր ար ա կան-հ ետա ղօ տա կան
գսյրոց էր ՝ որտեղ մեծ ուսուցչապետ Ալեքսանգր թա ման ե անէւ ղե կա/էար ո ւթ ե ամբ
մա սն գի տա կան կոփում ստացան տասնրեակ ճարտարապետներ ու կառուցողներ :
Հայաստան մ՜ամանելուց առաջփն խ ււ կ օ՜
Ր^րիր նա էսա գծման ո լ կառուցմ ան
հետ
միա սին ՝ բա ղմ ա դրա ղ
վարպետի առաէ.
նակարդ հոգսերից մէկն էլ եղաւ հայ tfnդոփրդէր մշակութային
հարուստ
րեառանգութեան
պահպանութիւնք »
Նրա ՝
Մ ար տ իր ո ս Աարեանի ՝ (մորոս (մոբաման
եանի հնագէտ Աշխարհ բէկ 'Բալանթա-՝
բի նա էսաձեռն ութեամբ
եւ Հա յ ա ս տանէւ
կառավարութեան 1923 թ* Դեկտեմբերի
18-/ր յատուկ որո շմամբ ս տ եղծ ո ւեg հնութի/ձեների պահ սլան ո /-թեան կոմիտէ » Եաո֊ավար ո ւթեանը (մա ման ե անէւ յղած
զե
կուցագրում կարգում ենք. « • *
գն՜-

ւլաթու_եսւոի յիջալրւակաթսւննեթը թ-անկ են
ւքե զ համար ? ո չ միայն որպէս պաամսւ_
կան փասաաթւլթեր ? նոք ա ծաւււսյոլլք են
նաեւ որպէս հիմք եւ անսպաս աղրիՆր
ապագայ ստեղծագործութեանց համար» *.
Ամե լի քան տասը տարի ՝ որպկս նս/խադահ ՝ գլխաւորէլով
ն չուած կոմիտկն՝
(մլսմանեանը անդուլ ջանքեր գործադրեց ՝
fOորհ • Հայաստանի տարածքում գտնուող
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րռ,ղմագար1.ան
յոլշ..,րձ,սՆն
կան պահպանութեան ղոր^ լ
պելռլ ոլզղռլթեամր ,
..էրռ, էք,ն կապերը հ

փ
ճ

Լ

ո,.

թեան երկէ,, էսրհքրրնևըթ ՌաՀ^ՈԼ֊

թռր,ռ.ր..,նես։ն[, ,ր/,ջ/., :
ցքէց նպասսրռւմ էլ,

Աոա«/ւն ւ ""ն1՚ ե՚-

թոլ։ամ,սԱ։ԱՀ ջ՚սՆ՜

եռէնք, հէռյկսէկօէն յուշս,րձսէ^ւ ռ
p...։....,..

/.,,չլ,

''

Կ,աւ,

ունեցաւ նրա ս Ոէե ղե ո, դորհ,թեւ11 ՚
Մեհ֊ հայրենասէր ոլ

e,ut/

Խր.

■eu'sl՛,

տա.

ղաեդաւոր
ճարաարապետ
'ր՚-խ՚ահը.
մոլ
շքէնար ար ՝ [,ր ձամ՚անակք,
տԱ1Աւ.
րական ո, թեան կփղա կէ տ ՝ ԱէյգպխռՀ"՛
լհքսանդր թամանեանք, հակիրճ
թռղփրր - ֊,
ս,պրԿ ոլ ղպւՈ;յ
իր ձողովրղք, բարեկեցութեան ել „
,
է՜
1Ոլ11Ա1.
ւոր ապագա յի ՝ նրան նռփրեց ք,ր
կերա զոր}, երր՝ որոնք պ ք, տք,
■ե,ն գարէ գար՝ որպէ„ հայկական ճպ
աարաոքեաութեան
ծումներ..

մերօրեա,
J

աո1

Հանգրսանալով մեը արգի ճս,րտ
պեաութեան ուղիները հարթող
ջս,^
կւ՚ԸԸ։ նա օրինակ ծառայեց հայ ճալ,տԱհ
րապեաների
մի քանի
ոևրունղնելջ^
ստեղծեց ճարտարապետական մք,
որն իր անունով կոչլում է «թամա՚յՀ
նական»: նրա հ երնելս ր դն եր ր ՝ հայճ
տարապե տների մի ստուարացած բ,„նա1հ
վերստեղծեց
Երեւանի
ել ՀայաաասՀ
միլ,, քաղաքներ ք, ու բնակավա յր ե րք, ճս,ք.
տարապետական նկարագիրը. Երեւանք
ճթամանե անական՛»
կոչուած կտռոսբպտտուած տարածքը օմտուած է այնպյ,.
սի տզզային ցայտուն առանձնա յա տկոլ.
թեամր՝ որ չես չփոթի աշխարհի որ՚եւեց!;
քաղաքի հետ : Գրա հանգուցակէտբ էան.
րապետութեան հրապարակի ճարտարս,,
սլե տակտն ներդաշնակ անսամբլն է՝ ււրր
նրա յղացման
հեղինակի' . Ալեքսանդր
թամանեանի յետնորդների կողմից վեթ.
նա կան [•Ը ա կ տն՝ա g ո ւմ ստացաւ :
Եեանքի վերջին տարիներին խամա՛հ.
եանն աշիրս/տում էր «Մեծ Երեւս/նփ յա»
տա կա գծի
մշակմա՛ն 1քրա/) քանդի մայ.
ր տքա զաքէ/ բնա կչու թեան
թիւր գերա.
հեչ կր 150 հ տղարից *. վերահաս մահուսձւ
սլա տճ ա ռո վ ա յգ [լար ե լոր գործր մնաց
թերաւարտ ։ Հա յ րե ողով ուրդը էսորր վըչտով համակուեց իր մեծ ղաւակի մահ՜
ուան առթէւ ւ : Նրտ
յի շա տ ա քլին նուէր»
ուած մահա էսօսա կանում Աղասի հան.
ջեանը ար տա յա յտելաէ ողջ հայ մողովըրդէ՛ ափսոսանքը ՝ գրել կ » «Յանծին

Թամանեանի լքենք կորցրինք մեր շի֊նարարութեան եւ մշակութային նակսւսփ ա.
կանալոր մի
? ո1փ յիշա^ւսւկ{1
պայծաս կը մնայ Խորհ. Հայաստանի աշխալոաւորոլթեան սրտերում» . (Գէտ^ր
արդեօք մահ ա էսօս ա կանէւ հեղինակը՝ որ
նոյն 1936 թ* յ րէփգամկնը հինգ ամխւ յե
տս յ ինք էլ ղոհ է դառնալու Լաւրենայէ
Բերիս/յի ձ>իջ//ցուէ իրականացուած ստալին եան նախճիրի) *. Իսկ ^եծ բանա ստեի
Եղի չէ Զարենցր Լորը յաջորդ տարէ [if
մահ կանա g ո ւն կիւքեց Երեւանի բանտում}՝
այս սլի սի

լուսաշող

տողերով պիտ է ող

բար թամ ւսն եանէ/ մահը*

«Որքա՜ն նման է եղել մահն այդ մարող
կսւնթէղ!1
Նրա կոպեթր երէկ, երբ քարացել են
իյ աղաղ
Կապոյտ բոցով բոնկուած վեր$ին
ջերմում ուղեղէ1
Նա տեսել է երեւի արեւային մի քաղաք՛
էնչպէս մաքուր մարմարի կապոյտ
կողին նկարած
Արեւային Ժամացոյց' քարտէզն աեա
քաղաքի, •
Պողոտանե՜ր , փողոցներ' բոլորաձիգ
երկւպ1111” ’
էսկ կենտրոնում երկնահաս,
գրանիտե այ ւճի թագի ՚
Ակնթարթում մի վսեմ, որ երկարում^
Որ փողփողել են ուղեղում - սիթ111
պայթելու֊ չափ պայ^
էիւնաւարե՜ր , տերասնե՜ր ,
աստիճաններ մաըմաթէԵւ պարտէզներ ոսկեզօծ,
ջատրւաններ երկնագ1^՛ ՚ ՛»
Փառք ու պատիւ եւ ■!“" '1
՝
արգի հայ ճար տար ա պե ։սո ւթե ս' ‘

մեծա՜

տա զանգ ջահակրին î
ՓԱԱՖ ■ ՎԱՐԱԶԳԱՏ ՅԱՐՈԻՐ^’^'

Երեւան
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Fondateur

ԵՌԱՆԿԻՒՆԸ
ռի գրականութեան»
ներ կայացո լցիչն երէն ; Իր դրական
վաստակին
կողքին ,
կուրիկեան ծանօթ է նաեւ իբրեւ ամերի
կահայ «հ՛՛ր Գիր» հանդէսի Մղիչ ումերէն մէկը : Ան գրեթէ տա սնըվեց տար ի
(1939 - 1954) առանձինն ս տանձն ած է եռամսեայ պարբերականին հրատարակու
թեան դմուարին աշխատանքը , ճիչդ է ,
թ ղր չե դրա յըներ ուն' «"Նոր Գիր"ի տը.
ղաք» անունով յայտնի խմբակի
աիակ.
րութեամբ :
Ամերիկահայ մամուլի պատմութեան
«հ՛՛ը Գիր»ը հաւանաբար /իչո։-ի
իբրեւ զուտ դրական մտա հ ո դո ւթի ւնն եր
ունեցած միակ ն ախ ա ձ ե ոն ո ւթի ։j, ը , մա
նաւանդ միջավայրի մը մէջ, ուր նախա.
սիրութիւններոլ կարկինը լայնօրէն բա
նալու օրինա կներ չէ՛ին պակսեր'
«Հայրեն/ւք» ամսա դիրէն սկսեալ։ Ու նաեւ պի"A Jl’^b դա դա ւիարական տարրեր հո
սանքներէ
եկող դրոգներ ու մամա դր ա—.
‘l"‘JrP Իղած ըլլալու իրողութեամբ ,

ե.
խլոյթ մը ղոր ւղէաք չէ անտե ս ե լ «ան(աչտ մտերմոլթիւն»ներով լեցուն իր մտան ւս կա չրջան ի պարադային։
Այգ ‘Լայրին բնակիչներէն էին Աակոբ
Օշականը ել Կ ո ս ա"'ն թար եանը . աոաջի
ն՛' գրեթէ տիրական ներ կայո ւթեամր ՝
երկրորդը' բաւական համեստ
մասնակ
ցութեամբ^ ինչպէ ս պիտի տեսնենք։ p,
\լուրիկեանի
ծննդեան հարիւրամեակը
թերեւս յարմար պատրուակ մըն է մօտէն քննելու համար «Նոր Գիր»ի զար եանական թղթ ածր արը ՝ որ իր աչխատակզութենէն զատ կր ներաոնէնամակադրական կապ մը՝ ինչպէս եւ Աչականի անդ
րադարձները անոր
մասին։ Նուրի կեան
կը դառնայ եռանկիւնի մր առանցքային
կ էտԸ 1 մէկ կ ո,ղմէն բաց'
անկարելի ե.
ո֊անկիւն մը՝ քանի որ Օչականի և ՀՀարեաև[՚ միջել այդ թուականներուն շփումի
Ղ մէկ ե՛զր կտ[՛ ) ընդհակառակն . ՏՍրսգքւր եւ դիւանական նի ւթ եր ո լ -- մասամբ
եանօթ„_ համատեղ քննարկումը ՝ կր խորշահեկան ըլլաէ Ե* թարեաԿ' կեանքի ու մտածումներու որո չ երե՜
սակներուե

առա ւել

ծան օթաց ման

հա-

ԿԱՐԵՒՈՐ նամակ մը
յարեան - Նուրի կեան կապը

1938-/^

սկսի Z Այդ- տարուան Ապրիլին՝ «Հայ
րենիք» տմսադիր ին մէջ լո յս կը տեսնէ
Կ* Զարեանի «Երկիրներ եւ աստուածներ»
Լիրքին վերջին կտորը • գործը կբ մնայ
կիսատ։ Ըստ ամսագրի խմբագիր Ո*ուԲէն Դարբինէ անի 1916-/5/ գրած մէկ նա-

^ակին ՝ Զարեան

կը ղադրի աչխատակ-

9ե(է ել կը խղէ իր յարա բեր ո ւթի ւնները
քենիքն ի հ\ետ պա տճա ռ դնելով 0Լ^կանի «Մինչեւ „<* ւր . . .» թատերախա
ղին Հրատարակութիւնը՝ զոր ինք կը նըկատէր ի^ դէմ եղած
յարձա կո ւմ
մը
^ա^դէսին կողմէ (1) : Ապագային վերա.

ս1ահելով Զ՛"ը եան - «Հայրենիք»

րնդար.
ակ թղթածրարին
ներկայացումն ու
Զրկումը , պէտք է չեչտել որ ՝ անկաթ^սբս/ր
Հէարեանի կեցուածքէն ՝
այրե
^րմառիթը չի

հիմնաւորեր «Երկիրներ

Լ 111 ս սրուածներ» ու րնդհ ա տո ւմը ՝ քանի
P Օչականի դործը
հրատարակուած է
1939-^Ն յ
$ 1936 - 37-ին y Անգրաիկ Օնդր էտսեանի խմբա գր ո ւթեամբ լոյս
սած է «ԼյՈր Զփր') ամսաթերթը՝
որ
“^{“'գրաբար
դա դրած է
խմբագրին
Ըէվեօ մի ոխա դր ո ւթեան պա աճառով (2) 5

Նու֊րիկեան կը հրատարակէ «Այ դե կո ւթք»
խոր ա դր ո ւած պատմ ո ւածքն եր ո լ br և ր ախտյրիքը ԼՆիւՀորք, 1937), որմէ օրի.
նակ մը էլ ո լ դտր կէ թարեանին , ՀաւաՆա-.
բտր նամակով մը , ինչպէս
ենթադրել
!լոլ տայ հետեւեալ պատասխանը,
ղըըւած իտալական Ասկոնա քաղաքը , 1938
Յունուար 2^՜ին. «.Տալում եմ որ ա յդքան ո ւչացրի սլատասխանս» • (2 բառ անընթ. ) էի եւ չատ
զբաղւած ։ Ջ,եր «Այգե կո ւթք»ը կարդացի
իսկական դրական հաճոյքով.
դեղեց իկ
նկարագրական էջեր ունէք էլ պատմելու
կարողութիւն՛ : ԱւսՀղ, տյն անցեալը, որ
վերակոչում էք, գերեզման է։ Հայ կեան
քը անցել է մէկ բեւեռիg միլ„ը ել մնացել
է օդում կախւած ել նրա հետ
միասին
նաեւ հայ դրա կանո ւթի ւնը : Գտնել հայ
մտքի նոր ճամբաները, նոր մղում եւ նոր
բովանդակութիւն տալ այդ կեանքին ել
նախա տեսել հոդեկան զար դաg ման
կա
րելի ապագան, այդ պիտի լինի,
կար.
ծում եմ, հայ ստեղծագործութեան նբ.
պա տա կը , Գմւարին ել փառաւոր նպատակ . . .» (3) ;
«.ԱւսՀղ , այն անցեալը , որ վերա կո չում
էմ՛ գերեզման է»։ Զարեանի այս կրտրուկ հաստատումը աւելի հասկնայի կը
դառնայ եթէ վերյիչենք Նուրիկեանի մո.
ղովածոլին հիմնական բնոյթը
հայրենի
ւյվււդհ վեր ա կեր տո ւմը , հետելելով
Հա.
մաստևղի բացած ուղիին : «Կարօտի դը.
լրականութեան՛» մէկ վաւերական նմոյչը, որ ստեղծուած է համաձայն գեղա
գիտական այն ծրագրին , որ կը գործա.
դրուէր «փրկելու համար վերջին փշուր
ները մողովոլրդի կեանքին , որուն մէկ
իսոչոը հատուածին ճրագը մախեր է
ալ
իր հին հ ողերուն երես էն» (4):
Վաղդէն Գաբրիէլեան որոշ գաղափար
կու տայ Զարեանի ակնարկած
«գերեզ
մանած
անցեալին» :
Գրական աղէ տին
հաստատումով, 'հուրի կեան «աւելի շուտ
’L^Pjb!."^ Է իրական դէպքեր ու մարդ
կանց , քան ստեղծում դրական կերպար
ներ» , «կախեւոր տեղ է տալիս գիւղա
կան բնանկարների,
կենցաղի ,
բարքե
րի , սովոր ո լթիւնների ն կարա դր ութ եա
նը, առօրեայ կեանքի մանր ամա սն երին'
անդառնալիօրէն կո րgրածը ամբողջականօրէն ներկայացնելու
համար»
(5) :
Յայտնի երեւոյթ է՝ որ փաստագրական
նման մթերքով հարուստ է 1920 - 1930-"/կան թուականներուն մչա կուած «կարօ
տի դրականութիւնը» ՝
ուր ներ դա չծակ
ուած են անցեալին ա պա լին ելո լ փոյթը1
ներկայէն ազատելու համար ՝ ել աղղադրրական մտահոդութիւևը գիւղը փոխան
ցելու յաջորդ սերունդին :
Յայց ո^ ւր էր դրական տյս հոսան
քին
չահեկան ո ւթի ւնը :
Անր եալի լու
սանկարչական
(«իրապաչտ^) կամ կա
րօ տարա ղձ
( «վիպապաչտ^ ) վերար տա
գր ութեան մէ^ջ*. Զտրեան աւելորդ կր
նկատէ զայն ՝ եւ նամակին Jut[nPrp նա
խադասութիւնը կը ս1արդէ անոր պատճառա բան ո ւթի ւնը • «Հտյ կեանքը անցել է մէկ բեւեռից
միւսը եւ մնացել է օդում կախլած ել
նրա հետ նաեւ հտյ դրականութիւնը» :
Ու-չտդիր ընթերցողը պիտի նկատէ հե
տաքրքիր հանգիտութիւն
մը Նիկո զո ս
Աարաֆեանի բազմիցս
մեկնաբանուած
պարբերութեան ձ*ը հետ՝ որ տպուած էր
•Լե3 տարի առաջ «Մ ենք»ի
ան դր անի կ
համարին մէջ՝ եւ ուր՝ խօսելով իր սե
րունդին մասին՝ կ՚ըսէր* «Մօտ՝ չատ մօտ եւրոսլա կան քազաքակրթութեան' ան զդաց ինքզինքը
պա
րապ» (6) :
Աարաֆեան ,

իր

ԻԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈԻԹԻԻՆ
Ֆրանսա : Տար • 1 -000 Ֆ • — Վեցամսեայ : 510 Ֆ •
Արտասահման : Տար- 1-300 Ֆ- (ամէնօրեայ աոաքում)
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սի հարցը (7) : Սխալ է 1915 թուականը
» կը կարծենք ՝ ի չիք կր դարձնէ Հ •
ֆիզիքական եզեոնով սահմանել՝ սխալ է
^իտբրիէէեանի քմահաճ մեկնաբանութիւ
մչա կ ութ ային
հարստութիւևներու
կո նը։
Հայրենի
դրականադէտը ատենին
րուստը բնորո չել յ ո ւչար ձ անի ՝ ձեռա դի
հրատարակած է անոր //Ճ՜հհ^Ր//?/ հ ա տո լա
րի ՝ աւերա կի օրինակով ♦ «Աղէտ» բառի
ծը {չարք մը սխալներով հանդերձ ՝ ինչօգտադործույմը ինքն անսլա տա կ է ^*թկ
լղկս պէ՛տի տեսնէ
Ընթերցողը) ՝
բայց
չմտածենք՝
որ ան կր սահմանէ հայրե
զայն կտրած է իր չրջարկէն ո լ տյդ իոկ
րու բնաջնջումը, մչակո յթի
բնաջնջու
սլատճառով ստացած Լ հետեւեալ անըն
մը։ Ե^նչ կապ հ այր եր ուն ել մչակոյթին
դունելի արդի ւնքը , միջեւ։ Այն՝ որ կտր ո լած է փոխանցումի
«Յոլոր տյս գործերում Հէարեանր չաչզթան ՝ մչակոյթ մառանգելու յատկու ' բունա՛կում է «հտյ ոդու» որոնումները՝
թիւնը ։ Առաջին ս պանն ո ւո զն երը եղած են
փ որ ձում դտնել այ^ն առանձնայատուկը ՝
մտաւորական «հայրերը»՝ ապա'
ռազոր հտյ է պտհում հային՝ տեսնել՝ բա
միկ
«հայրերը»՝
հուսկ'
բեղնաւորող
ցատրել հայութեան ճակատագիրը. «Գըտ«հայրերը» յ
նել հտյ մտքի նոր ճամբաները՝ նոր բո
1915-//Î/ միայն մարդիկ մե ռած չեն •
վանդակութիւն տալ այդ կեանքին ^լ նա
մեռած է մչակոյթ մը։ Մտհուան այս խատեսել հոդեկան զարգացման կար ելի
վերջին < ա ս կաց ո զո ւթի ւնն է ր]ոԸ նկատի ապագան ՝ տյդ պիտի լինի կարծում եմ
ո ւն եց ած է «Աևնք»ի սեր ունդը ՝
ել ո՛չ
հտյ ս տեղծա դործա կան նսլա տա կր : 0* րմ՜
սերունդներու հ եր թափ ոխ ո ւթեան սովո
լար ին եւ փառա ւոր նպատակը» ՝ - ա յսրական աքլոր ամար տ մը ։\ Ա չա կո յթՒ մապէս է բացատրել իրեն իէաիեանը 1938 թՀը Գելենք կը ղնէ պարապութիւն մը դիդրած իր մի նամակում ՝ ուղղուած
P*
տ դրա ւելո լ փ որ ձա ռո ւթե ան առջեւ • իՆուրի կեանին ։
իենց ո աքերուն տակէն հոդը' մ’չա կոյթը
«Հայ մտքի նոր ճամբաների» իր որո
նումների մէջ Զար եանր երբեմն սայթաԸ^ց ՝ թոյլ տուեց գաղափարական
լքը["“
սլում ներ ու հա կա ս ո ւթիւններ ՝ չըմբռնեց
Գրեց'
մեր կեանքի ՛վերափոխումների նչանակո ւթիւնը ՝
երբեմն
էլ հ ա կա դր ո ւեց'
տարագրութեան
առաջին
տա սնամծա
ՎԱՐԴԱՆ ԱԱՏՐԷՈՍեԱՆ
կում ...» (9) :
Աակայն՝ հոս նկատ ևւ1՛ է՛ որ
Զար՜
եան բացարձակապէս չի խօսիր
ի]որհ .
իրաւամբ սահած է} եւ օդառկախ մնաց ած
Հտյաս տանի կամ Հայութեան ճակատաեն ։ Անրետլը անհետացած է եւ յղումի
դրի ձ*ասին յ
իյ օսքը
ս ստեղծագործա կան
նոր եզր մը անհրամեչտ է :
նոր ուղղութեան մը փնտռտուքին կ^ ա կԱյս ծիրին մէջ պէտք է արձանագրուի
նարկէ ՝ Որ կապ չունի դա ղա փ ար ախօ ս ա^Շահան ‘Շահնուրի
«գայթակղեցուցիչ»
կտն կամ ազգային որեւէ նսլա տա կի հետ ։
ար տայայտո ւթի նն եր էն մէ կը ՝ որ «Ն աՄիով բանիւ՝ մչակութային նոր բովան
հանջը առանց եր գի»ին ^էջ տպուած է'
դակութիւն մը որ կեանքի հիմք դառ
նայ :
Աարաֆեանի խօսքէն
քի չ առաջ, ՜
«Աւելի լալ է ձուլուիլ ՝ քան թէ տպրիլ
առանց դար չապարներո լ դրո չմին ։
ՈՒՐԻՇ ԹՒՒՐԻՄԱՑՈՒԹՒԻՆՆԵՐ
*Լյերքինիներ են մեը բո լոր պապեր ը ♦
անոնք ո չին չ կըըեր են քանդակել մի սին
Զա ր եանի ել Նուրիկեանի նամակագըվրտ յ ՝ անոնք ո չինչ կրցեր են քանդակել
ր ո ւթիւնը
անմիջականօր էն
չարունակմի սով, Աեր մէջ մեծ պակաս մը կտյ զոր
ուած չէ ։
«Նոր Օփր^ի առաջին
պէտք է լեցնել գիտնային ։ Մենք Հայաս
էն ետք՝ Հոկտեմբեր 1938-//Î/ անոր չուրջ
տան չենք ապրած » անոր հողն ո*- օդը ան րո լոր ո ւած խմբակցութիւն՛ը !լորո մր -Lkծանօթ են մեզի , անոր բարքերն ու սովո ր ա կենդանացն ել զայն՝ եռամսեայ պար
րութիւները մեղ ջեն կռած եւ բնա կան է բերականո ւթե ա մբ ։ Առաջքէն թփւը 4 րաՈI՛ մենք սիրենք մե՛ր ծննդավայրը մի
պարակ կ'իջնէր Ապրիլ 1939-/1/ (10) î
այն ՝ այսինքն երկիր մը օտար ։ Մեր նախ
Նուրիկեան երրորդ թիլէն օրինակ մը ու
նիքներուն իրարու յաջորդող բոլոր սե
ղարկած է Զտրեանին ՝ որ զայն ստացած
րունդներ ր չեն կրցեր
մեղ փրկել՝ չեն
է քէքլորանս ՝ ուրկէ
գովասանական նա
կրցեր մեղ տյդ մեծ սէրը տալ։ Պօռոտամակ մը դրած է 1910 Փետրոււսր %>-ին • խօսութիւններ ը կը
ցնդին բոլորն ալ ,
«Զէի իմանում որ այդպիսի ‘էևզեցիկ
ճչմարիտ հայրենասիրութիւնը կարօտ է
հրատարակութիւն գոյութիւն ունի Ամե-մանաւանդ մեր պարադայինանցեալի
րիկտյում եւ . անխառն հաճոյքուի է որ
մը՝ մեծութեան ՝ օրինակներու» (8):
կաԸդտցի «Աասմայ ծռեր»ին ^ւիր ուած
Զգոյ անցեալ՝ պարապ՝ փոխանցումի
բովանդակալից ես գեղեցիկ թիւր ։ Շատ
ան կար ելիութիւն յ յարեան ՛ԱԼ խօսի անց
պիտի ուզէ ի միւս թ[ռ.երն էլ տեսնել ։ Անչ
եալի մը մասին՝ որ «գերեզման» է՝ հտյ
լաւ կլինէր եթէ «Նոր Ղփրը^ կաբոզանակեանքի մաս ին ՝ որ «մնաց ել է
օդում ձիք վերածել ամսագրի՝ մանաւանդ
որ
կախուած» եւ 1լաւելցնէ, հիմա՝ պատերազմի պատճառով՝ Եվրո
«^իտնել հտյ մտքի
նոր ճամբաները ՝
պա յա մ հրատարակուող
Ղրեթէ
բոլոր
նոր մղում եւ նոր բո վանդրս կութեր ւն տալ
գրական թերթերը մատն ւած են մեռնե
սրյդ կերսնքխն ել նախատեսել
հոդեկան լու» (11) :
զարգացման կար ելվ, ապագան, այդ Ա[թ
Եր պատասխան նամա կով (1940 Մրսըս,
տ[ւ լինի, կարծվում եմ,
հ“՚յ ստեղծա31) , Նսւրխկեսւն կը յայտն է Մ[ւլս թիլերն
ղործո ւթեան
նպատակը :
Գ՛ելարին ել
փառաւոր նպատակ . . .» :
Հոս Զ.տրեան կր մատնանչէ
փոխան
ցումի
անկարելիութիւնը յաղթահախելոլ ուղին . «նոր բո վանդա կո ւթի ւն տալ» ;
Կ'արմէ ընդգծել , որ «մնաg որ դաց» ի սե
րունդին Մէջ, Զարեան միակը կը թուի
ըլլալ , որ ըմբռնած է անցեալը tabula T3Sa
ընելու եւ նոր սկիզբ մը որոնելու անհըր ամեչտո ւթի ւնը , հոդ չէ, թէ ո՛չ «Փարիղի աղոց» հետ համաձայնութեան որևէ
եղր ունէր եւ ոչ ալ «Ափիւռք» երեւոյ
թը ընդունելու տրամադրութխլնը , ինչպէս նշած ենք այլ առիթներով՛. Յատկա
նշական է, միւս կողմէ, որ Փարիզի տը՛
ղաքն ալ, համատարած րեխտումի իրենց
աԱ’մ[՚'Ի Մէջ, պատրաստ չէին ընդունիլ,
որ ա՛յդ կէտին Մէջ Զ ար ծան կանխած էր
զիրենք՝ դեռեւս «Անցորդը ել իը ճամ
բան»ի էջերէն։
Նամակին համապարփակ
վերլուծու-

ալ ճամբած ըլլալը, հանդէսին աստիճա
նական տարածումին իր ո ղո ւթի ւնը'
օր
մը ամսագրի վերածելու փափաքով ֊որ,
Ւ ԳԷ՚Ղ » չիրականացաւ- , ել Զարեանը կբ
հրաւիրէ աշխատակցելու (12):
Յիչեալ նամակին Մէջ, Զարեան «ան
հասկնալի» գաղափար մը կը յայտ՚նէ. .
«Ապա վախում եմ որ մեր Հայաս.
տանին վիճակւած են դմւարին եւ վճռա
կան օրևբ Աչեդլիայի ել Յյբան սայի մեզ
հ անդէպ բռնած
սրիկայական դաւաճան
քաղաքականութեան
պատճառով . Զեմ
կարող երեւակայել իսկ որ կարող են լի
նել հայեր որ պատմական
այս օրերին
րոլորոլած էլին են մեր սիրելի հայրենիքի
եւ նրա հարազատ մողովրդի
( 13 ) :
«.Անհասկնալիութիւն»ը կու գայ զուտ
քաղաքական
ղրդապատճառէ մը. խոր.
հըրդահայ դրա կանագէ տները Լեւ քւսղա-
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ՄԻՏ-fi

ռՈ-ՈՍՊեԼՈԿԵՐՏՈԻՕ*
Եօթը zzr,Z7/7/z
արւա^ «ք/* եհ եանյփ սե
րս ւնդին ն ո ւէր ուած դա սա ւանդումէ մը
րնթաց քէն' էլըս էէ, ՝ որ փոստան Զա րեանէ կեանքր մեծ մասամբ կը մնայ «րսռասպելա կան» : Պատճառներկն մ կ կը անշուշտ
այն կը ՝ ոը էր մասէն ունկէնք ա յն ատեն
մէմայն էր դՐՒւո1Լ ետնուց ո ւած
դրրւա գնեը : Jj լը ո սլա կան դրա կան ո ւթեան մեծ
անուններ կը շրջկէն էր օրադրա յէն նըշումներու էջերէն ներս՝
Եւրոպայէ յ>’ւ՚ղաքական ու դրա կան դէմքեր կը յայտնուկին նաէ/ադասոլթեան մ ը
ան կէ ւն ա դարձէն*.
/fրն կր ճշմարէտէն բամէնը՝
րմրն կր հնարովէէն ու յեր էւր ուածէն հա
մեմա տո ւթէւնը *. Ինչպէս ս դթտնս/լ*
Հաւանաբար
առարկուէ՝ թկ բան մը
պէտէ չփոէ/ուկր՝ եթկ դէտնայէնք ստոյդ
դէտութեամբ' թկ բանտ նստսմծ կ էս՜
կասլկս Եզերմանէոյ մկջ յեղափոէ/ական
բարեկամներու հետ նէ ստո լկաց է հետեւանքո վ ՝ թկ յօդո ւած դրսմ ծ կ կենէնէ
կողմէ հրատարակուած այսէ՚նչ պարբե
րաթերթէն մկջ՝ թկ մօտ եղա® ծ է Վեր֊
հ ար կնէն ՝ թկ թղթա կց ա® ծ կ Ուն ամ ուն ոյի եւ Միլլըր,ի հե ա* * • Այդ ուղղո ւթեամբ
արւաջէն ա ռար կո ղը
ե' ս պէտէ ըլլա յէ յ
էյսլա տա կս
Զարեանէ
ճշմարտախօսու
թեան չՈԼթ կասկածներ բարձրացնել չկր
ուրեմն,
Ե ենոադրա կան
մանրուքները
Զարեանէ պարադայէն Է^ՎԷն
մաս կը
կաղմ են էր մշակած դրականութեան ՝ ու
նոյնքան հաւաստէ
են հ ետեւարտր' որ
րան Կէօթէի «Բ անաստեղծութէւն եւ ճըշմարտութէւն» V
տուեալները՝ կամ
նոյնքան /երէւրալէց եթկ «Ար ե ւմ ո ւտք»
եւ «*fi ա ղա րն եհ/» գործերը էրր եւ դրա կանութէլդ պէտէ կարդանք՝
ա յդ անձնա
կան նշումներ ուե օրէնա րԼէճա կը կը փոթ
ուէ հէմնովէն : Անոնր էրական
կեանքէ
հետարրրրա շարմ
եւ յափշտակէ չ դՐՐ“
ւադներ ը ըլլա լէ կը դա դրէն ՝ ու բանաս
տեղծ ացած ճշմա րտութէլ՜ն 'ւը դառնան :
Եւ այդ էմաստով՝ այո1 ՝ առասպել*. Անձ*
նական առասպելէն ար տաքէն ցուցանէ շները :
ճշմ ար սրութենէն աւելի ուրեմն' լյան,
ուած ան ո ւնն եր ո ւն նկա տմամր հ եղէն ւսկին կերուածքն էր t "ր կը մնար գրեթէ
անորոշելի ,
երկրորդաբար'
խորհրղա,որ : Աթուններուն , դէպքերուն , անձնա
կան կենսագրութեան հանդէպ կեցուած
քին [ն դմէթյն' թերեւս հասկնայինք Զար
եանին մշակա})֊ գր ա կան ո ւթե ան էութիլեը։ Այս իմաստոլթ բանասիրական սլարղ
ու անմեղ
հետաքրքրութիւն մը կը վե.
րածուէր դրական
լուրջ հարցադրոլթեան մը . Հետեւաբար' տարուելիք կա
րեւոր ա շիրա տանք մը կար այդտեղ, կեն
սագրական դէպքերու իրական տարողու
թիւնը ճշդելու ճամրով. Հարցը կը կըրկնեմ դրոգի մը ճշմարտախօսութիւնը չտ.
էէ՜Ը է ,սյլ հասկնալ թէ ինչպէս ել
ինչո՛ւ ինքնակենսագրութիւնը կը
դոր.
ծածոլի իբրեւ հում նիւթ ու կը վերածուի
դրա կան ութեան :
Ինքնակենսագրութեան այս տեւական
շահագործումը առաջին մէկ օրէն նեղած
է Զարևանի շատ մը ընթերցողներ , որով
հետեւ բացարձակապէս
կը տարբերէր
ընթաց իկ
դրականութեան մէջ գործած
ուած միջոցներէն :
Անձնական առասպե
լին մշակումը կը չփոթուէր յաճախ' հե
ղինակային Հհպչրա սիրո ւթե ան» մը կամ
ո ւղղա կի «ինքնւսգովոլթեւսն» մը հետ :
Պիտի մէջրերեմ քիչ անդին' Զարեանի
դիմագծութեան լաւագոյն ծանօթներէն'
Յակոբ Օշականէն քանի մը հատուածներ ,
ուր ընթերցողը յստակ պիտի տեսնէ ,
Աչականի աչքին
գերակշիռը Զարեանի
մօտ այդ
պչրասիրական ինքնազովութիւնն է : Ո՞ւր կ'անցնէր սահմանը ինք.
նա ղո վո ւթեան ել ինքնագրութեան միջել :
Ի՞նչ է այս ինքնագրութիւնը •

Հակիրճ պատասխանի մը փորձը առա
ջարկելէ առաջ ՝ կ'1 ո լզեմ ըս ել, որ 1987՜
էն ի վեր , Վարդան Աատթէոսեանէ պրրպրտումները բաւակադ րան փոխեց էն այս
վերաբերմունքկն
ել հ ա րց ա դրո ւթեն կն *.
Իրմէ առաջ՝ Զարեանէ, շո^րջ երբեւէցէ
հետաղօտական ու վերլուծական

աշխս,.

տանք չէ ր կատարուած,
Հայաստան եւ
Ափէւոք հաւասար էէն այս դետնէ վրայ*.
Ա փէւռքէ մէջ չկայէն էրր թէ անհրամեշտ
կառոյցները այդպէսէ
աշխատանք մը
առաջ տանելու համար ՝ է ս կ Հայաստա
նէ մտաւորա կան ո ւթէւնը չէ ր կրցտծ տզատէլ էր բերկրութեամբ ընդունած մըտայէն կապանքներէն՛*. վայրկեան մը էոկ
չեմ հաւատար անշուշտ՝ որ կառոյցներու
պա կա ս ը կամ
սէրա յօմար րնդո ւնո ւած
կապանքները կր բացատրեն գրողէ մը նըկատմամր' այս աստէճանէ թողլքում :
Հա յրենէ ո® ր գրա կանա գէ տը ցո յց տուած
է Զարևսյնէ ՝ էնչպէս նաեւ էր սերնդակէց եւ ձեւով մր րախտա կէց 0 շա կա ն1՚
դործէն նկատմամբ ստեղծարար
հետաքըրքրո ւթեան մը մազաչափ նշոյլը*. Եր
կուքէն ալ մեղքը այն էր որ ՝ կանգնելով
հանդերձ դրական հակոտնեայ բեւեռնե
րու վրայ ՝ ընտրած էէն Ul(jUllTlIlvp-JluGjl :
Այդ մեղքը պէտէ քաւէէն մէն չեւ վերջը*.
Փաստօրէն' այսքան տալ,էներ անցան՝
աշխարհը փոթուեցաւ՝
ներքէն ու ար՜
տաքէն սլա տերը փլան մեր չորս դին , սա
կայն Հայոց մտա ւո ր աշխարհը կը մնայ
նո յն թմրէրէն մ էջ ՝ արմէքներու եւ մե
ծս ւթէ ւնն եր ո լ հանդէպ նոյն սարսափելէ
ան տարրեր ո ւթեն էն
հ ամա կո ւած ՝
էր
մորթէն դուրս ելլելու ՝ օտար
տեղեր
փո էրադրուելու ՝ նոր աշխարհներ ու եւ
մանաւանդ'
նոր հար ց ա դր ո ւթէ ւններ ո ւ
հետ հաղորդուելու նոյն արատաւոր դան
դաղութեան ցուցադրումով*. Այսօր տա
կաւէն' Ափ էւռքը կոօսոսն Զարեան չէ
կարդար՝ որովհետեւ ընդհանրապէԱ ս չՒ
կարդար*. Հայաստանը Եոստան Զա Լ’ ՛ան
չէ կարդար ՝ որովհետեւ դլխաւոր գործե
րը չեն տսլո ւած հոն եւ ուրէշ շատ մր
պա աճառներու
բերումով. Հայաստանէ
սլա ր ա դա յէն' հարցը սա կա յն աւելէ՛ ծան
րակշէռ է
սլարղ այն պատճառով
որ
Զարեանէն դրա կան ել կենսագրական ճա
կս/ տաղէր ը է/նդրոյ առարկայ է այդտեղ*
էնչո® ւ : Ա ա ղ ա տր ո ւթ եան
նաէ/աճա շա կը
մէայն պէտէ բանաձեւեմ հոս*. Զարեան
երբե՛ք ինքզինքը Ա փէւռքէ գրող չէր նըկատած եւ չէր նկա տեր *. Իր բառերով ըս
ուած' «տարազէր» էր եւ ո՛ չ թէ «գաղ
թս/ կան» • Ա ս տա կ է ՝ որ «տար ա դէ Հ/» է
՛ԱՀ ակն ու դազափարր գեր որ ո շա դր ո ւած
է Զարեանէ մօտ ՝ քանէ որ գրողը (էր բա*
ռով' բանա ստեղծը) տարադէր մըն
է
ըստ էութեան ՝ եւ էնք տարադէ ր մր պէ
տէ մն ար (եւ մնաց կեանքէ վերջէն տա
րէն եր ոմն} հայրենէ հողէն վրայ [րսկ* Եր
բաւարարուէմ հոս Հ^տարւսղէր է դաղթական^ հ ա կա դր ո ւթէ ւն ը բանեցնող հատ
ուածներէն մէ կր մէջբերելով. ^Տարադրր ութեան եւ ոչ թէ դա ղթա կան ո ւթ ե ան
այս աալ,էներում ՝ մեր սէրտը եւ միտքը
մէ վայրկեան էսկ
չէ անջատուել մեր
երկրէց եւ մեր մո ղո վր դէց^ (\>Ա1ԼԱ ԼհթԱ1Ս

ՎՐա.1 , առաջէն տպագրութեան

յառաջ,սրանին մէջ) : Շ ատ հետեւողական կերս1ովՀ Զարեան մերմած է այս ձեւով ամ
բողջ կեանքէն րնթա ց քէն' Ա փէւռքէ էրողութէլնր ՝ աւետած է ասլադայ մար
դը՝ ապագայ առասպելը՝ հոն՝ հայրենի
հողի\ն վրայ, ուրկէ կ ’ա կնկալէր նա եւ իր
բեթ եր ց ողն եր ր . Այնպէ ս որ մնացած է
նոյնքան Սփիւռքէն տարագիր ,
որքան'
հա յր են եքէն :
Աւելցնեմ սակայ/յ,
որ Ար ե ւան Լո jn
տեսնող «Նորք» ամսագրի 1991-/»
Փետ.
րուարի համարին մէջ տպուեցան Աոստան
Զա րեանի ար խիլէն հան ո ւած երկու «օ.
րադիր» :
Առաջինը 1951-^5,
Պէյրութի
Վթքջ/էն ա մի սն եր ո լն եղած գրառումներն
են (Զարեան ընդամէնը'
երկու տարի
ապրած ու դասաւանդած է
^էյր՚՚՚-թւ՛
^էթ) •• Երկրորդը կ՚երթայ
1956-^ Յու
լիսէն մինչեւ 1958֊// Օդ ռստոս ՝ ու դրուած
է մեծ մասամբ ՝ Վիէնն ա յ Հրա տար ակո լթիւնը եւ յառաջաբանը կը պարտինք Ա ո լռի էյ ա չա տր եանին z Իսկապէս ուրախալից
երեւոյթ է գրողի անտիպներուն հանդէպ
այսպիսի լուրջ ո լ. անկաշկանդ վերա
բերմունք։ Աուռի էյ ա չա արեան ցոյց կու
տայ հոս բանիմաց վերծանողի իր կարո,
ղոլթ իւնները (1) . Առաջին անգամ ըլլա,
լով նաեւ' լուսարձակի տա1լ կը դրուին
Զարեանի «ենթադրական»
գրառումնե
րը, որոնք էաէլան են
իր պարադային ,
քանի որ ուղղակի անոնցմէ կը մեկնի իր
ոԳւ դրակլմնութէւնը *.

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Ի^նչ է ուրեմն Զար^ա^է ձ*օտ' էնքնւսդր Ո լթէ ւնը ՝ էնքեա կենսագրութեան այդ
էւրա յատուկ
օգտագործումը*.
Ինքեակենսադրութէւնը ծա յրէ ծայր' ներկայ
է Զաբհանէ դրականութեան մէջ ու կ՛ո
րս շադր է զայն*, վ^անէ մը կէտերոլ շու֊ր^
պէտէ հաւաքեմ այս է բոզութեան բա
ցա տր ո ւթէւնր ՝ ամէն մէկուն վրայէ^յ Ըս՜
տէ պողս/բար' շատ արադ անցն ելո վ :
ս, ) Զարև ան
փորձած
է դր ա կանո ւթեան բո/որ
սեռերը*.
Ամենասկէղբր՝
նէցչէական ընթերցումներու եւ էր մա
ման ա կա շրջանէն յատուկ վակնէրեան աւ1՜
դեց ո ւթէ ւններու Ճամրով' կ^ուղէր դբ^է
հէն Տոյներ ույ, օրինակով' հ,տրամա ստեղծ
երդ^ եւ թատրոն : Իր առաջէն հայեբկն
ղէրրը սակայն եղած է բանա ս տեղծո ւթէւն ու նոյնն է պարագան J^,n մահու
տպուած էր վերտէն դործէն
Դ]11-քյւսզնեթգութ-եսւնց ՝ Երուսաղէմ ՝ 1978) (2) •
Ե^րած է վէպեր ( ^|սւԹ1յո11ԱլԱ ե*Ն լքաւքու_թ-յւ
ոււկոլւնեթը ? որ լոյս տեսած է հ.Հայրե
նէ ք^ ամսադրէն մէջ 1931-^2/ 1933 ?
եւ
Նաւ֊ը ]երան վրայ ՝ լո յս տեսած' Պ ո սթրն ՝
ճա-ին) : Ո ա յց դրած է ման ա ւան դ ար
ձակ գործեր ՝ որոնց բնո յթր առաջէն ակ
նարկով կր տա տան է յուշէն -եւ օրա դիրին
մէջեւ*. Ասոնց վ երնագէ բներն են (փակադծէ մէջ պէտէ դնեմ «.Հա յր ենէ ք^է մէջ
հրատարակութեան տար էներ ր}' ^.Ա^րցորդԸ

/րՐ ^լԱմրան^ (1926 - 1928) ,

«Արեւ

մուտքէ (1928) » «'Իաղաքները'^
(1930) ,
«Երկէրներ եւ
Աս տո ւածն եր^
(1935 1937) : Առաջէն երեք գործերը տպուեցան
մէկ դԻս-բէ մկջ «Երկեր, Պէյրութ , 1975) :
Վերջէն ր տակաւէն լոյ,, չէ տեսած հատորոլԼԶ*որեանէ վէպերէն մէկը («Պ ան կո ո պ՜^ ը)
անաւարտ ո լ_ հե տա քրքրա կան օր էն'
ան
յաջող վէպ մըն է (3) ? մէւսր (ՀԻաւ^ը)
աւարտած վէով է) 'Ի՚^չ որ չէ նշանակեր
սա կա յն ՝ թէ յաջող է :
Ո ան ա ս տ եղծո ւթէւնը շահագրգռական է այն չափով՝
որ վերադարձ մը կը կատարէ յէ սուն տա
րէ ետք' Վարումանէ դէւցադներդա կան
ծրագրէն ՝ էնչ որ առնո ւ աղն զարմանալի կր՛եայ թուիլ ընթերցողին , եթէ գիտէ
ան Զաբեանէ բուռն հ ա կառա կո ւթէ ւնը
ու մէնչեւ էոկ յարձա կումն երը Վա ր ո լմա
նէ դէմ ՝ «Ա եհեանյփ օրերէն մէն չեւ «Անցորդ^է է^երը : Ո^ւ֊ր կր գտնուէ ուրեմն
Զա ր եանէ է ս կա կան մեծ ո ւթէ ւնը յ
Ան
շուշտ' բացայայտ կերպով էնքէնակենսա
գրական դործերուն մէջ*. *Լ,աեւ (բայց մէ
կր մէւսէն կաէ, եալ է) անոր մէջ ՝ որ էնք
անբամջս/ն ելէ է Վար ո լմանէն ել 0 շա կտ
նէն՝. 1913 - 14-/'îz Պոլսոյ մէջ' արեւմտահայ գրողներու վերջթն սերունդէն հետ
Ւր ճակատագրական հանդէպումէն ետք՝
Զարեան չէ կրցած երբեք
ձերբազատէք
այն հոգեբանական՝ մարդկայէ^ ու դրա
կան հանգոյցէն՝ որ զէնքը կապած էր արեւմ տահա յ դրականութեան
վ^Ր^-Ւ*^
ա մենափայլո լն երկու ներ կայաց ո ւց է չնեբուն (4) • թէեւ դէտցած չափովս' Qչա
կանէ անունը մէ կ անդամ մէայն կ^անցնէ ՒՐ ապուած դործէն մէջ՝ ու Վարումանէ ան ո ւնը' ո՛ չ իսկ մէկ ան դամ բացայայտօրէն * Զարեանն է , որ կր գրէ «ԱնՅոՐԳ'>'>Ւն ձ*էջ» «ԻնչքսՀն կարեւոր է Պ ոլսՒց փախչէլ ՝ Պոլէսը յաղթել . < .» ( Էթtykp յ էջ 39) Î Պոլէսը յս/ղթելու Վարումանէն եւ Աչականէն հետ հանգոյցը կըտրելու՝ Եղեռէ/էն շշուկները չլսելու հաս
տատ մէ տումը չէ բացատրեր սակայն
գործէի էնքնա կենսագրական որո շադրոլմը*
բ) Ինքնա կեն ս ագր ա կան դո րծեբու շար.,
քին մէջ պէտք է
գամել նաեւ 1933՜^
ս&ալարտ վէպը'
«Պանկռոպ»ր. Վէպին
սկիղրը' Հ այ ա ս տանէ խորհ րդա յնացման
օրերը կը պատմուին, բայց
վէպի երկ.
րռրդ «շրջան»ին տպուած մասը գրեթէ
ամբողջութեամբ («Հայր ենիք»ի մէջ' 1933
Փետրուարէն մինչեւ 1933 Սեպտեմբեր)
գրաւուած է Իպերեանի (այսինքն' վէպին
Զարեանի ներկայացուցիչի) օրագի
րով։ Վէպին ձ ս, է, ո ղան քը կա պո ւած է ա յն
Իրողութեան ՝ որ Զար եան կա տար ելա պ էս
անկարող է «անդրփոխանցում» մը յառա.
ջացնելոլ (այսթնքն'
transposition մը) ,
կեանքէն դէպի վէպ անցումութ տիպար,
ներու բիւրեղացում
մը, այլ բառոթ
աիպարտկերտում մը։ Ինչպէս պիտի ը.
օկր Յակոր Օշական' «Ո՞վ չի գիտեր , „ր
դմուարազոյն
հարցը դրեչոլ ասպարէ.

ղթ՛
մաբդեր կեր ւմելոլ,
վաւերագրական մարգեր , կերւոե'
ուածս.յին շնորհն է»
( Հսւմապ^“՜
Գ ■ հատոր,- էշ 163) :
”
զ) Յսաակ է, Որ վերը յիշսլ^
ծերը,
«Անցորդ»էն մինչեւ «ԵրկւՀ
եւ Աս տո ւածն ևր» օրադիր չՆն ,
,
գրողի մը յոթերը ,
«՝Նորք»ի մէչ
օրադրերու
հրատարակութիւնը
համողիչ կը դարձնէ այս կէտը. Տ.աթԼ
Լ
կ՚օգտաղործէր հաւանաբար
իր պսւհա^
օրագրերը, րայց չատ խոր բարե,իոխ„լմ
ներու ենթարկելով ղանոնք։ 1951-/<
Tr/»î, մէջ կը կարդանք' «Ուղում եմ Հ
պայման «՛Նա ւա աո մար» ը
իբրեւ ԴնեԱփկ պիսաայէլ

հ.րատարս։Ա
[ղրող[ւ օՀ

գիր} : փլատ ասել , ինշ որ մս,աեոսՏ
՛եմ» ; «Գրողի օրագիր»ը , „ր„լն
կ՚երթայ

Տ ո սթո յեւսքիին ,

կ՚րնկերակցլ։

սակայն ռուս վփպաղիրին ինչպէս ոլ),ի
չատ մը գրողներու մօտ' ստեղծաղ„ըՀ
կան աշխատանքին : Ա եծ տարրերոլթի
նը Զարևանի պարադային այն է,
«դնելնիկ»ը օրագիրը ել Ո տ եղծագոթոլ
թիւնը ղատորոշելի չեն ։ «՜Նաւատոմար
անունը կրող Պէյրութի յուշերն ո>- տպա.
ւոբութէ ւններ ը պէտ ի չնմանէին թեթւս
միւս ինքնակենսագրական գո րծելուն ;
Րտյց դմբախտաբար' Զ՛ոը ե ան չէ
կանացուց ած այղ ծրագիրը (որոմն մէչ
բաժ՜էն ուն էր ^էյրոլթՒ հ ս, յո ւթե ան մա.
սին չա րա խօս ո ւթի ւնը , արհամարհսւնշշ
արտայայտելու փափաքը) .
ղ) Կէօթէի «Իանտ ս տեղծո ւթէլ^
ճ շթ ո,ր տ ո ւթէ ւî/» գործին.հետ բաղդասէոլ.
թիւն\ն ալ մինչեւ որո չ կէտ մը միայն կը
գիմս/նայ ։ Ինքն,//կենսագրական է ան.
շուշտ Կ է օթէ ին դիրքը ։ բայց հոն հեղի,
նակը կը լիորձէ պատասխանել «ինչպէ\
ևղտյ ինչ որ եմ» հարցումին , կաղմուաե
գրողին սկզբնական տարիները կը նկա.
րաղրէ: Այգ գործը կը սլատկ,սնէ հետեւարար կա ղմա ւոր ման դրականութեան (ա.
ւԼԼՒ ճՒշ.Գ պէտէ ըլլար
ըսել զայն կչ
հէձ\նկ^ : Աւելորդ է նկատել՝ որ այդպես^
հարցում ու այդպէսէ ծրադէր չկայ երբեք Զա րեանէ մօտ : Զա ր եան չկ «կազմը,
ւած^ երբ կը դրկ էր էնքնակենսադրա1լան
գործերը. Եը կազմուէ անոնց հետ՝ անոնց մէջոց աւ *
ե) Պէտք է յէլե՛ցնել հ էմա < ապձեպ
կերպով՝ առանց խորանալու ու հէմնաւո ր ելո լ բանաձեւս ւմը ՝ որ ^արեանքւ սե
րունդէդ դլխա ւոր յատկանէ շը y դլէ/աւոր
ծրադէրը «դեղարուեստական ա ռա ս պելա.
կերտում
ճիչդ է Վ արո լմանէ Է^Ր
պէ Ո Օշտկտնի պարագային : Տեսանք, թէ
ինչպէ՛ ս բանաստեղծական մարզկն ներս
Զարեան կը վեր ա դա ռն այ Վյսր ո լմանէն
էր «ՏԻէրք Պ*է t-ց աղն երգութեանցն
(որուն վՐամ 1լ տ շխա տկ ր 1956-4՜^ 1958
Վէ կննայէ մկջ՝ քանէ որ տյդ տարինե
րու օրադէրը կը խօսէ հոն զարդարուած
նէւթեբուն մասէն} յ վէպական մարզէն
ներս' անդրփո խանց ելու անկարողութիւ
նը անկարելէ կը դարձնկ բնականաբար
տյդպէսէ դործա ռն ո ւթէ ւն մր*. ԶաՐ^ա'
նէն ուրէշ բան չկր մնար ՝ եթկ ոչ էնքղէն
քր բեմադրել էբրել առասպել՝ կերպար
ու տէպար : Այս գրական տէ պար ա կեր
տումէն մասէդ պէտէ ըսէէ ՝ ոէ «էնք^ա'
ռասպել^է մը կերտումդ կ : «Վաւերա
գրական մարգեր կերտելու էր ձեւն է
ու էր շնորհը .
զ) էՕորքթե մէջ, ուրիշ ի՞նչ 1լԸ^Է Ալա՜
կան իր կարգին «Համա պա տկեր»ի
■
հատորէն մկջ^ Այ^ պատճառով կ^ "H
այդքան կը շեշտկ ան Համապատկերէ Հէ
պա կան բնոյթը։ ԱյՂ՜ սերունդէն համար յ
կը կրկնեմ ՝ դրա կանութէւնը կը
կէ» առասպելա կերտումէն ընդմկջկն մէ
այն*. Այդ կ՝ որ կը սահմանէ գրականու
թեան դեր ը ՝ ն չանա կո ւթէւնը եւ կութէւ
նը* Զտրմանալէ չկ՛ բնաւ՝ սր Փ*
տորէն մէջ տեղ գտնէ տյդ գրեթէ աեթԱ1
փանց գաղտնէքով մը պատուած րամէ
նը՝ որուն մկջ Աչական երկտր
Ր^-Ւ1
un ւթէւն մը կը կազմակերպէ է Ր ոԼ

«հէքեաթդէ՛ն մէջեւ *. Առասպելը տյս
րադայէն արգէն իսկ կազմուած է t
հանգիսալո ր մուտք մը կը
կտնոլթենէն ներս :
ճիչդ

11՛
Բա/ն^՛

մէջ է, որ Օշական ամէնէն երկար
հանգամանալից
նկատողութիւները /£
նուիրէ Աոստա՚ն Զարեանի անձին ու դ C
ծին («Համասլատկեր»
(Ի • ,
1Û'
123) :
Կը պահեմ
ասոնցմէ հե-՚եւՀԼ
հատուս/ ծները 1911-,/z հանդիպում['ն
սին (էջ 118) : Նախ՝ հանգուրմոգութ^
բացատրութէւնը • Հես զինքը կԸ

ւ

երեսուն տարիներէ ի վերէր ոլ ես չէի տեսներ իր վրույ
րամտութէւն^ջ : Աեւոոյ պատտպ
•պէրԱ^ )
կեցուա ծքը. «Արպէ“ՀէԸ ՀռաԳե մր,
/•P այդ փառասիրութենէն ե ,
Վարում-անը. • • Ու կը միչ^'
րարեցի իրեն. "Զարեա ն , . .*աս
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ԵՒ

ԱՆԿԱՐԵԼԻ ԵՌԱՆԿԻՒՆԸ
(Շար. Ա. էջէն)
րսգէտները՝ առաջին հերթին) վարչա
կարգին
ուղղուած
ամէն քննադա
տութիւն «է՛" կան գաղափարական .էրի.
պում» (14) նկատելու վարմ էին- փար.
ոիէլեան ,
քաղուածարար
մէջբերելով
այս տողերը {դարձեալ սի, ալներով
ել
առանց տալու
հասցէատիրոջ անունը) ,
կը պնդէ 1 որ «այսպիսի մտորումնեբն էլ
կամաց-կամաց յստակեցնում են Զարեւս֊
յՀ, խոհերը՝ պարզում հ ա կա ս ո ւթի ւնն ե՜
րր՝ ումգնացնոլմ
կարօտը
հայրենիքի
նկա ամամր» ( lt> ) :
«Հակասութիւնները» նման
մեկնաբա
նս ւթի մեներն են , որսեք «փ առաբանա կան»
համակարգին մա„ կը կաղմեն (16) , գու
մարուած՝ հայրենիք եւ վարչակարգ դի
տաւորէս։ լ կերպով չփոթելու վարքագի.
ծին հետ - Աակայն՝ յարեան երեւութա.
պկս Չլուծած էր հա կաս ութէւններ ր» չատ
աւելէ կանուխ * Գաբբէ էլ եանէն
ծանօթ
չերեւէր '"J" նամակէն աւելէ քան տաս
նամէէս կ մր առսվ 1929-/'^' ^էարեանէ հր.
րատ՚ս ["" կած Հ^արը» փ որ ձա-դր ո ւթէ ւնը ՝
ուր ,
բանասէր
Գոհար Աղն ա ւո ւր եանէ
կաբծէք" ՛է՝ Հա կան աւոլ, դրողը շրջադարձ
կ կատարում հայ մ՜ողովրդէէ կեր ածն ո t.թեան եւ ապագայէ նկատմամբ եւ էր էտոհերն է արտայայտում այդ հարցէ շուր
թը» (17) î Անշուշտ՝ Զարեան որեւէ շրրէսդարձ չրներ . կը բաւէ կարդալ էսրնդ՜
րոյ առարկայ ղրութէլնը հասկնալու հա.
մար , որ ան բնազանցական ւԼերլուծում
ներ 1լընէ քա 1’Ւ ու
ճարտարապետու
թեան շուրջ ) շա ր ո ւնա կելո ւէ ՀԱնբ որ դը եւ
էր ճամբան» է մէջ զարգացուցած դէծր ՝
կարծես առանց քննադատութեան (18):
iiy» վերջին կէ տը նկատի ունէր
Ար չա կ
^օպանեան ՝ երբ յիչեալ յօդուածին առի
թով Շիբվանզաղէին կր գրէր , թէ «ի՛ր
տուած առաջէն յօդուածը բարեկամական
ոգէ ունէր ]j ♦ Հա յա ս տանէ վերա շէն ու.
թեան դոբծէն հանդէպ (...) (19) t Աա
կայն՝ քննա դա տութէւնը —ճ է շդ է՝ լռել
եայն ու անուղղակէ—՝ գոր Զօպանեան եւ
այլք թ*ն նկատած ՝ քարը լոկ որպէս նէւթական ա ռա ր կա յ րն կա լո ղ
ու դործա֊
\ոց վարդապետութեան դէմ է •
Զարեան հաւանաբար
Ալեքսանտրէթէ
սանճա քէն պարպումը (1939) նկատէւ ու
նէր երբ Անդլէոյ ու Ֆրանսայէ Հս րէկայակսւն
դա ւաճան
քաղաքականութեան
մա սէն» կը էսօսէ ♦ դէտ Կ/' է y որ ՀՆաւը
լերան '(ր ույ» է
պոստընեան հ րատա րակութեան նաէսա բանը համահնչուն է այս
տոգեր ուն ոգէէն հետ :
Զարեանէ այն հարցումէն՝ թէ
«/'^^
էք պատրաստում
"Այգեկութք"էց
վե
տոy» (20) ? Նուրէ՝կեան
կը պա տաս էսա.
նէ » ՀՀ"Այդե կութք" էն է կեր արտադրած

մտաւորականներէ առաջ մենք կանք քու
փառքդ ո՛չ թէ գովելու՝ այլ քնարերգե
լու*. 1'նչ ես էրար անցեր * * * *Տուր էրաւ
գործ ու հոս ենք մենք այդ դործէւն տա
լու քու ուղածէդ աւելէն» : Լարում ան
հանդուրմել ու քաշուեցաւ : ♦ ♦ ♦
Օշակ ան 'լը հաւատար՝ թէ Հայդքան շընորհներ չէէն կրն ար փճանա լ այրյ յէմար
փառասէրութե ան բադէնէն առջեւ» î ք*այց
ատկէ առաջ (էջ 410),. նաեւ' դնահ աաումը. Հ^Աչնցորդր եւ էր ճամբան'' մեծ
գործ մըն է՝ Զ՛"ր եան էւ դլուէս գործոց ը
^ոյնէսկ * * * էր յա ջո ղո ւթէ ւն ը պարտական
է Զարեանէ յայտնո ւթենա կան երեւակա
յութեան ♦ • .» .
Մն աց եալլլ յաջորդէւ t
ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆԵԱՆ
(1) ԱԹշու_շսւ՝

Զ^թէ^նի հանդէպ
իթ
անիաիսլ հիացումով' Եոլյլի Խաչաաըրեան երբէմն կ՚հրր֊այ անհակսւկշիււ չալիա.
^նյրւՆթ-իՆններոՆ , իյ oufերու npnfif ո'չ
Է՜է սխալ էն, այլ տէղ չէն հաս բներ ; 0րինակ
. «փէղարոլէաոսւկան գրականսւրեաւլ մէջ Կոստան Զարեանի պաակե.
էսւյին վար. ւքաածողոՆթիւ֊նը ւիասաօրէն
մինչեւ այսօր էլ մնում է այդպէս էլ չէներազանցոլած» : էսւյց կան իր յսււււսջաքանին մէջ ընկալումի p-արմութիւնր եւ
անցեալի աճսլարարոլթիւններՈլ զովւսՅ^ւցիչ մատնանշումը. «Հայաստանի գըքականոլ-րիլնն ոՆ քննադատութիւնը տսւսնամեակնեը շարունակ գրական կեանքը
ներկայացրի են-.- ծ՜ուո հայելու մէջ,
^մէն ինչ ենթարկելով. . . իրենց իմացու
թեան չափից թխող կանխակալութեանց :
Աա այնքադ ակնյայտ էր, որ երր մերժը.

A// ամ ե ր էէ կա հ այ կեանքէ փրցուած կտոր
ներէ Գեղէ նէւթերը սպառեր են դրեթէ՝
բայց հոս կայ նէւթ է առատ եւ ‘անսպառ
աղբէլր մը՝ որմէ պէտէ օդաուէմ վստա
հաբար հ Շատ մօտէն կր հետեւէմ Ամե['է' կեան դրականութեան նոր
շարմում ներուն եւ ձգտումներուն ՝ ատոնցմէ ալ
օդտուելոլ մտքով» (21) յ
Ամերէկահայ
կեանքէ նէւթերուէ՝ յետա դա յէն ՝
կազմ ուած են Ն ո ւր էւ կ ե անէք հՊ ան դո ՚<խւո Տ ոգէներ» [Երեւան՝ 19օ8) եւ Հկարօտ հայ
րենէ» (երեւան ՝ 1977) հ [ստորները :
Զարեան անմէջապէս չէ պատասէսանած
ut չէսսյ աա կց ո ւթեան հր ալէրէն : Գէաենք ՝
որ ճ^ձ֊2~էն Մէւ աց եա լ - Նահանգներ հաս
տատուած էէ Ամերէկա
տեղաւէոէսումը
պա տճառ եղած է որ Հէյոր Գէ ր^է էսումրէն
հետ Հչափով մր» յար աբեր ո ւթէ ւն պահէ ՝
էնչսլէս կը վկայէ
անոր վերասլր ո դնե
լէ էն

մէկը Յակոբ
Ասա տուր եան (22) :
1942 3'"֊լէ" 8 թո ւա կէր բաց է կէ մը կի
մանանք՝ ոլ, քանէւ մը օրով Նէ ւ - Եորք
է (23): Հա ւանաբա ր ա յս այց եէութեան
հետեւանքով՝ «թոր Գիր»ի 1942-/» աչ.
նան թիլին մէջ առաջէն անդամ Ըէէ՚" է" վ
1լ երեւէ էր ստորագրութէւնը երեք փեր
թուածներովն
ՀՀէւր ը» ՝
«Ե^նչ եղան
կեանքերը որ անցան» ՝ ՀԳ՚սրուն» (24) :
Գե դա րուե ստա կան
տեսակէտէ յա տկապէս չա հեկան է երկրորդը* 1943-/'^' ՝ (հու
նէս 31 ել Հոկտեմբեր H թո ւա կէ ր եր
կու րաց էկներով ՝ ուղարկուած' Լոսթոքէն (նիւ - Ե որք նահանգ) ՝ կը խոստա
նա յ րան մր ղրկել (25) : fj ոստումը կ'է՛
րա գործուէ 1944 Յունուար 31-/' ԸագՒ"
կով ՝ ուր կը յա յտնէ բանա ս տե դծ ո ւթեան
մը

առաքումը (26) >

այե քերթուածը
դար

«Տ/'հ» Վոյս կր տեսնէ ՀքյԱր Գէ/>»է
նան թէ ւէն մէջ (27) :

ՕՇԱԿԱՆ - ԶԱՐԵԱՆ
Հևալը լերան ՛Լր՛ոյ»էր հ րատար ակութէ ւ~
նը 1943-/'5/ մեծապէ ս էսանդա վառած է
Նուրէկեանը *. Այդ մաս էն գրած է
0շա
կանէն ՝ 1944-/rî/ î Նամակէն ճակատադէրը անյայտ է՝ բայց պահպանուած է անոր
տրուած պատասխանը Լէքր ո ւսաղէմ ՝ 1944
Յուլէս 25) ) ուր Qշական շարունակած է
բարդացնել
էր էսէստ
քննա ւլա տա կա^հ
կեց ո ւածքր Զա ր եանէւ հանդէպ ՝ այս ան.
դամ էր խօսքր մասնա ւոր ելո tf "'J" 'Լէսյփն
մասէն յ
ttï/ կը հ ա ս տա տէ ՝ որ Հան որ հեղէնա կր
ոեւէ մէկէ աւելթ կր ճանչնամ էր տաղանդին սա ս տկութեամբը ՝ էնչպէ ս էր տկա
րութեանց հ ան դէ ս ո վը t
Հարուստ ՝ շրեղ
զդայնութէքլն մը՝ որուն ցանցը դրուած
Ը1էար աւադէ երեսին : (...) Զ արեան էր
տպաւո բութէ լեներր
տուած է
ՀէպԹ

ւած գրողների երկերի հրատարակումը
Հայաստանում դարձաւ հնարաւոր, Հա
յաստանի
գրականագիտական միտքը
փաստօրէն ի զօրու չեղաւ հասկանալու եւ
գնահատելու այդ գրականութիւնը» .
(2) Կ՛արժէ ւքէջթերել հոս «Նորք»ի մէջ
տպուած պէյ րութեան օրագիրէն չափա.
զանց շահագրգոակաց հատուած
մը
(1954 Մայիս 7). «"Օրերի Պսակ՛՛ի գրե.
թէ րոլոր թանասաեղծոլթիՆնները վերա,
մշակելի են: Զգացլում է, որ լեզուն դեո
օտար էր ինձ, ապա Մխիթարեանների եւ
պոլսական թարրաոի դժրախա ագդեցու.
թիւնը : Ընդհանուր խնդիր : Հայը պէտք է
գտնի իր ամթՈղջականութիւնը իր լեզուի
միջոցով : Վերադաոնալով իը պարզու
թեան՝ անմշակ, յստակ, վերջնական»:
Այս տողերուն մեկնաբանութիւնն ու պար.
զաբանումը' ա'յլ աոիթով :
(3) 1995-ին «Բտզմավէպ»\ւ

մէջ լոյս
տեսնելիք «Եղեոնի լոութիւնը Կոստան
Զարեանի արձակին մէջ» գրութեանս է.
ջերէն ներս, ընթերցողը պիտի գտնէ ա'յս
կարծիքին, ինչպէս ներկայ յօդուածին
մէջ արտայայտուած միւս դրոյթներուն
ու կարծիքներուն , հիմնաւորումը :
(4) Վարուժան - Օշական - Զարեան եր
րորդութեան մասին խօսած եմ զանա.
զան առիթներով, օրինակ «Բազմավէպ-թը
150-ամեակի բացառիկին մէջ ,
«Կոստան
Զարեան, կամ անկարելի թատրոնը» վեր.
նագրուած յօդուածով : «Պոլիսը յաղթել»
խօսքը եւ Վարուժանի հետ վէնը մա
սամբ վերլուծոլած են «Եղեռնի լռութիւ
նը Կոստան Զարեանի արձակին մէջ» ու.
սումնասիրութեամբ :

ԱՐՈՒԵՍՏ»
մկջ՝ տռանց խորհելու՝ որ "Անցորդն ու
էր ճամբան" առած էր արդէն է րմէն ՛Ա
նոնց ամբողջ թարմութէւնը՝ կուսութէւնը-, (...) վրիպանք մըն է այգ վէպը՝ որովհետեւ ո տո ւ երն էս 1ւ չէ ահաւոր ա յն
էր ական ո ւթ ե ան ՝ n„ մեր հայրենէքէնն էր
այ՝չ թո ւա կա ննեբ ուն . (...)
Ա եր դր ականո ւթէւնը մեծ ՝ մնայուն ՝ խորունկ գոր
ծերով օմտելու բախտով ծնած այգ- տս՚՜
ղանդաւոր գրողը էնչո՛լ կը դաւէ էր էոկ
կոչումէն : Գ՚ողտնէք» (28) :
Գէտել տուած ենք՝ այլուր՝ որ ՀԼյսւլը
լերան վ.րայ^է կորէղը «Անցորդը»էն կու
դայ (29)- նաեւ հ ան դէտ ո ւթէ ւնն եր
նըկա տուած են
Հթանկօօպը եւ մամութէ
ո սկոբները»է հետ (30) :
Ասէ կա ՝ ան
շուշտ՝ մեղէ
չարտօնէր
թարմութեան
պակաս մը տեսնել ՀՆ՚ո՚֊ը^էն ՛մէջ՝
որ.
քան ատեն որ այս գործը խորհրդանշա
կան համակարգէ մը մաս կը կա ղմէ (31) :
Մեւս կողմէ ՝
ՀՆաւը» կը զանցէ՝ աւեւ/՚ն. V արհամարհէ դասական վէպէ կա
ռուցման ամէն կանոն ՝ կամ ՝ հակառա
կը 1
էր հաշւոյն
կը նորոգէ
ղանոնք
(հմմտ*
0 շ՛" կան է
էնքևարնո ւթա դր ո ւմը) (32) էր էսկ
խորհրդանշականու
թեան պատճառով՝ կէտ մը՝ որ 0 շա կաÎ,/, ուշադրութենէն վրէպած է՝ քանէ որ
ամ էնուրեք Զս՚րեանէ հանդէպ էր
կանխա'կալո ւթէ ւնը կր բանէ :
Հա ւան արա ր
ՀՐանկօօպր»է օրերէն
կու դայէն ()շսյ.
կանէ
հետեւեալ տողերը P' •
թա շե utնէն . հԶ՚ո րեան ո ւվելո վ
կը մ տածէ ՝
այսէնքն կեանքէն դուրս է ՝ հ ետեւա բար'
անպատասխանատու, էր րն դհ անր ա g ո ւմ'ներր կը բխէն դուրսէն բառերէն ՝ ո՛ չ թէ
կեանքէն ՝ որուն մէ կ շերտէն
Լա“
րած է էր վրանը. Ե" կը մտածեմ էմ ջէղերովս» (33) :
Այո հաս տա տումը աւելէ
յստակօրէն
ց ո յց կու տայ երկու գրողներ ու դր ա կան
րմբռնումներուն հ ա կա դր ութէ ւնր . Q շա
կան վէ՛գը կը նոյնացնէ կեանքէն եւ կ'ար
համարհէ
դեղարուեստական բար դո ւթէւններ ը՝ ոճական ե. այլ հնարքներ
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Եոկ Զտրեան կեանքը !լ անցընէ էր երե
ւակայութեան բովէն՝ դեղարուեստական
էր մտածողութեան ենթարկելու համարէ
Եր ստեղծածը՝ կրկնենք ՝ վէպէ դասական
հասկացողութեան քայ՛քայումն էր ՝ թէեւ
ո՛չ' հեղեղավէպփ կամ փորձառական ■Լէպէ ճամբով։ հԳ է տանկէ ւնէն համաձայն՝
վէսլաձեւ
յուշադրութէւն մրն է կամ
յուշադր ութեան
ծպտո ւմ ո էէ վէսլ մը :
Մ/» շ տ չէ որ յս տա կ կը մնա չ ե՛ րր էրա
կան կեանքը մէկ կողմ կը քաշուէէ ու երե
ւակէսյութէւնը սանձերը կր \րռնէ : Հ1ծգՒն տկէն համար՝
^րը կը հաստատ՝է ձե•֊ը» (35) : Ուրիչ արմատսւիւիլի մր բրի
տանացի յայտնի
գրող Վ. Ս • '^Էյփ°էի
վևրջի1, երկին մ tu ս էն դր ո ւած ա յս տողե
րը կրնան լաւագոյնս յարմար էլ Զարեսւնէն . հՈ ւղեւո րավէպ» պայ մանա կան բա
ռը թ եբ եւս լաւա դոյն րնորո շումն է ա յդ
դո րծէն ՝ որ էր հետեւորդը չունեցաւ
եւ
աւանդութէւն չստեղծեg ՝ որովհետև Զարեան է աշխարհահայեացքը էսորթ էր հայ
կէս կան աւանդական ըմբռնումէն։
0 շականէէ նման ՝ Զ՛"ր եան կը պա տկեր tuցընէ բեկորներու վերակառուցումը կեդ
րոնէ մը նուաճումէն ընդմէջէն ՝ բայց բոլորովէն այլ ոճով մը՝ որ ակամայ հաշ
ուէ՝ կ'առ1ւէ լայնտծէր հա աո ւածո ւմն ոլ
սփռումը. ՀՆաւը»է մէջ տողանցող
կերսլա բներ էն շա տեր ը Հդուրսէն» կր դէտեն
ամէն էնչ , որովհ ետեւ Հյդրսեցէներ» են ՝

մէա ձուլման
հ "Լո ՛է"Jթէ՛
^էջ չաըմող
տարրեր որոնք տյլութենէն էնք^րութէւ^է
^Ը վերադառնան ԼՀէրեւսն՝ թո ւման եան ՝
Պետը ոս Մարկ՝ ելայէհ) ։ ԱՀնոնք Հահաւոր էրականութէւնր» կխսպըէն ՝
րա չց
ո ւրէ շ մակարդակէւ վրայ՝ որ Օշականէն և
Ւր ս երն դա կէցն եր ո ւն հասու չէ •
Մէ1*-" կոգմկ՝
Նո՚֊րէկեան կր նախա
պատրաստէ դրաէսօսա կան մը Զ՛"ր եանէ
վէպէն մա ս էն ։
Այ" նպա տա կո վ , անոր
հ.Ը րԼ1՚մէ կեն սադր ական տուեալներ քա.
ղելո ւ համար ։ Լերջէնս Նէ*- - Ե"րքէն կը
սլա տա ս էսան է 1944 Հոկտեմբեր 2 թուակէր նամա կով . Եարեւոր կր նկատենք դրրեթէ ամբողջութեամր
մէ ջրերել
ա յդ
նամակը ՝ որովհետեւ կրնայ օգնել Զ'սրեանէէ կենս ադր ո ւթե ան որոշ կէտեր պար
զաբանելու » -«"Նաւի՝՝ գրախօսականին համար ձեր
ուղաե իմ կենսագրութեան դեերը կարծու մ էր ի ս կա սլէ ս անհրամեո չտ են : փրրագէտի բուն կեն ս ա գրա կանր իր ար.
տագրաե- գ որձերն են. — "Սչնցորգը ել իր
ճամբան"՝ "Արեւմուտքը" ՝ "Երկիրներ ել
աստւաձ-նեխ' {որո՛նց
չարքում "Ապանեան
համարում եմ կարեւոր) ասլա բա
նա ս տե գեո ւթի ւններ ը ,
"Հայաստանում"
պոէման ՝ որի երկրորգ եւ երրորգ մա՜
սերը լրացած են հիմա եւ՝ յուսամ ՝ լոյ՛՛
"[է՚ոէ տեսնեն ՝ "Տատրւսդոմէւ հարսը' ՝
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"Երեք երդերը" ՝ որ թ ար ղմանւած են շ"՛ '"
լեզուներէւ ՝
որոնց է տալա կան թարդման ո ւթէ ւնը տպւած է դասականներէ շար
քում եւ որ յայտնէ՝ երամ՜է շտ OttOfinO
Respighi երամ-շտութեան
է
վերածել
(Universal Edition, Leipzig)» (36):
Այս պարբերութենէն ո չէնչ մտած է
Հեղինէ Դ աւէթեանէ հեղէնա կած գրա
խօսականէն մէջ։
Աակայն՝
ուշադրու
թեան արմ՜անէէ են Հ,Հա յա ս տան ո ւմ» »//»սլերդէ յէշատակումը
[այլապէս անծա
նօթ մեղէ եւ՝ կ'ենթ ադր ենք՝ ցարդ ան
տէպ) ՝ էն չպէ ս եւ ՀԵրկէրներ էլ tu Ատ
ուածներ» չ՛որքէ՛ "Ա պանէա" րամ՜նէն տըրւած կար եւոր ո ւթէ ւե ը .
Հա ս կնալէ է ՝ թէ ո^ ր. ա ս տէճան առա ttպելական քօղէէ տակ պա հ պանո ւած է Զ"՚ր~
եանէէ կեն սադր ութէէ ւնր
մէնչեւ հէմա*
QO-ամեայ գրողը ստէսլուտծ եղած է հա յ
թերթէւ մը խմբագրէն կեն սա դր ա կան նըւագա դոյն տեղ ե կո ւթէ ւնն եր հա յթ տ յթԿՀԵւ՝ էնչպէ ս պէտէ տեսնենք ստորեւ՝ անոնցմէ մաս մը մէայն
սլէւոէւ տսլուէ՝
այդ ալ որոշ սէւալներով.
Նամա կը կը շար ո ւնա կուէ,
հ ետեւեալ
կերպով , —
ՀՆաեւ ՝ եթէ ան սլա տճա ռ ո ւղո
էը
էմանալ՝ ծնած եմ Հյ ա մաէսէ ՝ սրանէց կէս
դար անց ։ Ն աէսնա կան կրթ ո ւթէ ւն ս եղած
է ռո ւսա կան ՝ ապա ֆրանսական : Հա մալ.
սարանական
կրթութէւնս ստացած Հմ
Րելդէայում . Առաջէէ դրւածքներս [բա.
նա ս տեդծո ւթէւններ) գրած եմ
ֆրան ս երէն * Հ այերէնր սովորել եմ ուշ եւ այդ
պատճառով էլ մէնչել հէմա ահաւոր տառաս էսալներ եմ անում*. Ասլա աշխատակ
ցած եմ' հազար ծածկանունների տակ՝
ֆրանսական՝
խելգէական ՝ էտալական՝
հոլլանդական ՝
սպանեական ՝
անդլէւական եւ էլ չդէ տեմ էն չ լեզուներով գրր^
ւած հանդէսներէն ել թերթերէն ՝ է է"ըն
դէր ապրուստէ (37) : Աոռացայ ասել՝ որ
1922 - 24-Հ' դա ս ա ւան դած եմ Հայա ս տաեէւ համալսարանում "Եւրոպական
գրա
կան ո ւթէւնն երէ բաղդատական
ընդհա
նուր պատմութէւն" ՝ որ դրէ առած ՝ տըսլւելոլ պա տրա ս տ ՝ մնացած է Հա յա ս տա
նում» :

Հ՚. Գաւէթեան ամփոփ քաղուածք մը
ըրած է այս պարբերութենէն՝ թէեւ եր
կու սէսալ դո րծելո էէ (38) : Առաջփնը Հա
ւան դա կան» է . Զ՛"ը եանէն վնրո՚ղրել 1922192օ կեցութէւվյ մը Հայաստանէ մէջ՝
Տ ա կա ռակ գրողէն էսկ վկայութեան։ Ու"
րՒչ տեղ ցոյց mnլած ենք՝ որ 1925 թուա
կանը անհէմն է (39) : Ս էւս սխալը ոկըվբնաղբէւրէ թէւր հասկացողութեան հետե
ւանք է . Գաւէթեան կը նշէ ՝ թէ Զ արեան
սկսած է հայերէն դրել եւրոպական հա
զար ու մէկ թերթերու եւ պարբերսւկաններու աշէսա տա կց ելէ ետք.։
ճէշդ է ՝ որ
Զար եան պելմ՜է ա՛կան ՈԸՈՀ թերթերու աշ
խատակցելէ ետք սկսած է հայերէն գըրել՝ բայց նամա կէն մէջ էր ըսածը ասոր
հետ կապ չունէ*. Անաց որ՝
Զարևանէէ
բազմալեզու այդ ա շէսա տա կց ո ւթե ան մա.
սէն շատ ցանցառ տե ղե կո ւթէ ւնն եբ գո յու
թէ ւն ո ւնէն մէնչեւ հէմա եւ անոր Ատու
ի՛՜մԸ բաւական դմուար էն է՝ մանաւանդ
ևթէ հեղէնա կը ծածկանունն գործածած է :
Կենսագրական տուեալներ ը տալէ ետք ՝
Զ՛որբան կը նշէ .
հ.Ուրէշ է՚^նչ . . . ո չէր՛ն չէ մէ՚^չ մեր երէտասար դո ւթեան ընդհանուր ձգտումն է
օտսէր լեզուներով գրել [ընդհանուր ծա
փահարութեան տակ) ես օտար թ*գուէց ՝
ընդհակառակը՝ անցել եմ հայերէնէ ՝ ո~
ր ովհ ետեւ հայ ո դէն կտրելէ է արտայա յտել մէայն հայ լե ղուով (40) î
Գրած եմ » Երբ հայ լեզուն ուրանալով՝ մէկը
դ առնա յ
Օտար վա jri՛ (1 բառ անընթ.) ձեւէ
ս տր ո ւկ ծափող
Աւրա[սանում ՝ ծափ են դարնում եւ
ծնծղայ —
Գ՛Ա ի/նչ հանճա՛ր ՝ դա է՛ն'չ համբալ՝
է^նչըոէն փող•.♦
Բայց այդ միայն ցոյց է տալի„ հայու
թեան մեռնող մասի խեղճութիւնը» ;
Օտարադիր Հայ հեղինակներու հանգէոՀ իր դիրքորո չումը տարիներ
առաջ
արտայայտած կր թարևան' Համաստեղին
ուղղուած իր մէկ նամակին մէջ՝ ուր կր
քննադատէր Աուրէն Գարբինեանի
խան.
գավառ կեցուածքը' «այդպէս փո չիների
թաւալ գալով վագել նրանց յաջո
ղութեան ոայլի ետեւի ց» (41) : Պէտք է
4J1rJՒ չևԼ y nr եա\խ' «Հայրենիք» օրաթեր.
թին մէջ յատուկ սիւնակով՝ ապա' «Հսւյրենիք
Ո’ իքլի» ^^^գ 1_Ւա որա ռ շտբ utթա.
թերթի հիմնադրութեամբ՝
Գարրինեան
գուրգուրանքի առարկայ կը դարձնէր Աա-

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՀ

Էջ 4 } Կիր™կի , Դեկտեմբեր 4 , 1994

րոյէանն ու իր ս երն դա կից ան դլի աղ իր
հէղինակները :
«Ոգի»
հասկացողութիւնը ՝ ի հարկէ ՝
կապ չունի հայկական ընթացի կ դա ղա
լիարա բանու թէան «հայ ո գի»ին հետ՝ որ
կը միտի բաց ա ռի կո ւթ ե ան , ա ռան ձն ա շընորհում՛ի գաղափարի մը հևա նոյնանա
լու ՝ էւ սխալ է Quiրէանր արժէքաւորել
ա՛յդ հ իմնաւոբումով։ «Ոդի»ն ՝ Quiրեանի
բառամթերքով՝
հաւասար է «մչակոյթ»ին՝ այս բառի սահմանումը վէրա պա
հէլով կրօնա - գեղագիտական ոլորտի մը՝
որ կը հէտէւի Օսվալտ Հ/փենկլըրի յայտբաժանումին (42) î Զարեան մչ ա կոյթի
եւ լէզուի յարաբերութիւն կր հիմնաւորէ
իր մշակած րն աղանց ական համակաբդին
ընդմէջէն (43) : Ան լեզուն չի սահմաներ
Ւրրեւ գործիր' կասկածէլի հարազատու
թիւն մը պահպանելու՝ ինչպէս Հ» Դտւիթէան
կը
մեկնաբանէ
իր հաչւոյն
(,Հ>Զգացել է հալ գրագէտի հոդին անկա
սելի է բա ւա կան ո ւթիւն ստանայ
օտար
շրջանում : Անկարելի է ուրիշ լեզուով
ն կա րադր ել Արարատը եւ Ա եւանը էլ սլա.
Հել դրանց հարազատ դոյները»^ (44) ,
այէ
մշակոյթ մը արտայայտէլու (45)
համ t
:
Դրտխօսականը լոյս կը տեսնէ
«Նոր
Դիր» ի 1944"/' աշն՛ան՛ թիլին մէջ՝ որ կր
բացուի Quiր եանի
գծան կար ո վ ՝ գծուած
իր երկրորդ կնո£
(Հ)րենսիս Պբուքս Զարեանի կողմէ» Առաջին երեր էջերը
բուն դրութիւնն են՝ որուն կը հէտէւի
15 էջ արտատպում վէպի զանազան մասերէն յ Հեղինէ Դաւի թեան դիտել կու
տայ՝ որ վէպին մէջ Զարեան ծան բացած
է խորհրդանշական իմաստներու
1Լրայ^
ԳՂաJա3Ոց
k*- ուժեղ տիպարներ
չկան («Իսկ դրբի հեբոսը Հէրեանը՝ նա
էլ Ժողովրդի հետ ապրող ոլ շնչող՝ ժողովըգի տառապանքին մա սնա կից
եղող
մէկը չէ : Ն ա մնում է մի շ տ հեռու ել դի
տում է ամէն բան միայն հեռուից») ՝ իսկ
դիրքը կանդ ոմն պահողը Quiրեանի պատ
կերաւոր ոճն է (46) : Տոգորդ երկու էջերը կը դրա լեն կենսագրական տուեալներ, դիրքի կորիզին հ ակիրճ վերապատ
մում ՝ մէկ-երկու մանր դիտողութիւններ, «Հայի ոգին . անվերջ մաքառում
ել պայքար» խորադիրէն կանխատես ելի
արտա յայտութիւններ ել անրաւարարոլթեան զդաց ո ղո ւթի ւն մը։

ԽԶՈՒՄԸ
Հ ր տ տար ակո ւթեն է*ւ, քիչ ետք ,
1944
Գեկտեմբեր Հճ-ին Հարևան նամակ մը կը
դքէ Նուրիկեանին •
բնագիրը պահպանուաե չէ, րայր պատասխանէն կը նկա
տենք ՝ որ Quiր եան խիստ
վբդոված է ։
Արդարեւ ,
1945 Յունուար 8-ին «Նոր
Զիր»ի խմբագիրը կը պա տա ոխան է . —
«Հարմանքով կարդացի Գեկ . ՜\ճ-ի Հեր
նամակը, "ԱՀնհասկացոդ, տդէտ ել մակե
րեսային" կը կոչեն Զեր գրքին' "Նաւ'ի
չոլրջ դրուաե յօդուածը որ երեւցաւ Նոր
ք'1՚[՚[՚ Աշնան թիլով : Հհ ի տա կ
րսելովՀ
իրրեւ գրչի ել արուեստի հասուն մարգ'
շատ աւելի լայեամտո ւթի ւն կՀաէլնկալէի
Զեղմէ, Զեր գործթլ, չոլրջ ար տա յայտը,
ւաե որեւէ կարեիքի հանգէպ , երր մա
նաւանդ այդ կարեիքը կը բղխի շատ տնկեղե աղբիլրէ մը որ Հեր ենթադրածէն
շատ աւելի խորունկ է , Ալ ո՞վ ըսս1լ Որ
արուեստի ամէն զորե կատարեալ է ել
անքննադատելի , անխոցելի. Այս իրողու
թիւնը ինքը արուեստագէտը գիտնալու է
ամէնէն առաջ ել ամէնէն աղէկ ,
(•••) Հապճևսլով գրուաե նամակ մը
չի բաւեր -, Նոր Գիրի էջերը բաց են Զեր
առջեւ-, Հրամմեցէք ել ըսէր մեզի հրա
պարակով , եւ մեե եղբօր մը լայն մտքոթէ թն լո լ տգէտ եւ մակերեսային»"
են Նոր Գիրի մէջ երելցաե կարծիքները'
Ց-եր գրքին շուրջ- Ա ենը հաճոյրով ել
յարգանքով կը լսենր Զեր ըսելիքը»^ ,
ՀակառակՆուրիկեանի հրաւէրին, Հար.
եան այդպիսի յօդուած
հրատարակած
չէ «Նոր Գիր»ի մէջ- Զ ենր գիտեր,
ի
հս-րկէ , ի^չպէ՞ո կր հիմնաւորէր իր ղա,
"աղութիւնը, ճիշդ է,
այսուհանդերձ,
որ Հ. Գալիթեանի գրախօսականը սահ
մանափակ էր եւ խոր ո ւթի մն չունէր , հա.
կա ռակ Նուրիկեանի
հ աւա ս տի աց ո ւմին :
Սակայն , նկատած էր Հարևանի գործին
երկու գիծ. խորհրդանշական բնոյթը ել
ոճին խաղացած գերը.
Այս նամակէն կ'իմանանք նաեւ,
թէ
Հարևան
նախօրօք
բանաստեղծութիւն
մր ուղարկած է «Նոր Գիր»ին. «Ար զար
մանամ նաեւ Հեր այն մտայնութեան վր.
րտյ , որով՝ սրտնեղած , կ'ո լզէր „ը Հը_
հրատարակեմ Զեր մէկ քերթուածը զոր
Imprimé sur les

ՄԻՏԲ

կանխաւ
ճամբած էիք Նոր Գիրին 4 ամար»։ (Հայտնի չէ ՝ թէ ժր բանաստեղ
ծութեան մասին է խօսքը ՝ սակայն լոյս
տեսած չէ թերթին՝ մ"էջ յ Այս նամա կէն
ետք՝ յարեան 'խզած է իր յարաբերութիւնները Նուրիկեանի հանդէսին հետ։
Նոյն օրերուն ՝ իր 1945 Յունուար 2,-ի
թո ւա կիր ո վ ՝ Q չա կան
կը պատասխանէ
Նուրիկեանի Նոյեմբեր ճճ-ի նամակին ՝ որ
դարձեալ չէ հասած մեղի :
Նո ւրիկե ան
անկէ խնդրած է գրախօսական մը «Նաւը»ի մասին՝ ինչպէս կը հետեւցնենք Qշականի պա տա սխ անէն » —
«Չեր ուզած յօդուածը
"Նաւը լերան
վր*ոյ”ին համար'
կանխահաս է։ Նմ թե
լադրել ուզած
ո ւ զա Օ՜ը դրական
ոնա պ
մր^1

Առս տաղ. Հարևանի կեանքը պատող մշուշը աոաիճանարար չքացնևլՈլ_
ւադոյն միջոցը փաստաթուղթն է : Անոր ընտանիքին մօտ պահպան„ւող ա
լին մէջ գոյութիւն ունի ստորեւ հրատարակուող վաւերագիրը ,

«^Նտւը լերան վրտյ^ *Լրիպտնք մըն է ՝
թէեւ մեր դրականութեան գեղեցկագոյն
էջերէն 50-60 մը ունի իր մէջ» (53) :
Գրեթէ ^ոյն բանը պիտի ըսէր տռուկեանին "Լ Ե դ • Տտսնապետեանին՝ Հալէպ
այՅելոլ-թեան օրերուն մահէն
քիչ առաջ. «թայց այդ վաթսուն էջը հայ գըրականութեան անմահ էջերուն մաս կր
կազմեն» . Ն ս կ (մառուկեան պիտի նչէր- -֊
«Արդարեւ, ո՞ր հեղինակն է որ 'ևրջա.
նիկ պիտի չզգայ, իր գրածներ ուն գոնէ

կ՛իմանանք, որ հօր անունը խաչատուր էր եւ ո՛չ'
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(1) Նամակին եամար
տե՜ս- Երեւա
նի Ռրականոլթեան եւ Արուեստի Պետա՜
կան Թանգարան (ՎԱթ) , կսստան Զար.
եան ֆոնտ, թիլ 25 : Անգլերէն մասնակի
րարգմանութիւնը տե՜ս- Vartan Matiossian, The Traveller and His Many Roads,
«Ararat», Spring 1994, 31.
(2) Ելալանդ Ագաւտեան, «Նոր Գիր» եւ
է՛ր մամանա կներ ը, «Գրական Եէոյթներ»
{խմբ . Աարղպետ Աարկոսեանի) , Նիւ նորք , 1985 , 39 :

ԳԱԹ , P ■ Նուրիկեան ֆոնտ , թ՛իւ
314 (ասկէ ասաջ , նամակին մասնակի
ես7աÆt ? ? •
ոա, ’ Մհտքէ Աո^“4
V՜
1ռճ "՚
b Արուեստ», Նոյեմբեր
1992 , 4: Ներկայ յօդուածին մէջ օգտա.
գործուած- նամակները ամբողջոլթեամբ
(3 )
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ձ

tnnL-»b •

րա'

ՎԿԱՅԱԿԱՆ
Ըստ հրամանի Նորին ԿԱՅՍԵՐԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹԵԱՆ ՒՆ֊Ր-ՆԱԿԱԼԻՆ ԱՄԻ
ՆԱՅՆ ՌՈՒՍԱՑ տոոոլ այս փ լո։_սս1ւորչակա(1 Հայո? կոնսիստօրիայէ յինա'
կին Շամախւայ համաձայն օրագրական սահմանադրութեան նորին, կարս ե
’ի 7 աւարր սեպտեմբերի 1894 ամի, հիմնեցեք ’ի վերայ խնդրոյ բնաէՀ J”t

մախլոյ քաղաքի Արտէմի Խաչատոլթբէգին Եզիագարեանց աս այն' թէ Ոոս,է
տեսանի 'ի չափաբերական մատենէ 1885 ամի Ս[ութ]թ Ա[ստոլ.ա] ծածին ԷՍ
դեցւոյց օամախւոյ քաղաքի' յօրինասփ ամոսսնոսթեննէ Հայոց լուասլորտեսւն
դաւանոՆթեան Աստիճանաց Խաչատոսր բէգի Աեւքոսմեան Եզիագաբեանս
ընդ Աոնայ Ստեփանեաց ձնեսդ է որդի կոնստանտիս յութց փետրվարի հաօաո
ութ հարիւր ութսուն եւ հինգ ամի, որ մկրտեալ է փ Ա • Ա[ստոլա]ծածին Հա
յոց եկեղեցւոջ Շամախլոյ քաղաքի փ Ա ցՈյն իսկ փետրվար ամսոյ' ի ձեոն
Սարդիս Աւագ գէհնյի Փհրվերտեանց եւ ’ի ժամ մկրտութեան անոլանաէոտեա,
է Կոնստանտին կնքահայր որոյ լեալ է Աղասի բէգ Մարտանեանց[ ; 1 Զորմէ
Կոնսիստօրիայս վկայէ ստորագրութեամբ եւ դրոշմամբ Արքունի կնքու • փ c
աւուր սեպտեմբերի 1894 ամի ’ի ք - Շամախի .
( Ստորագրութիւն)

լոյս պիտի սփսնեն «Նորք» ամսագրին
մէջ) :
(4) Տկ'ս- Ը. Նուրիկեան, «Մեր խօսքը» յ Նոր Զիք ) ! յ 1939 • հմմտ - Նոր Զիր
ել իր

աշխատակիցները. Ընտիր

էջեր

(խմբ. Մարզպետ Մարկոսեանի) , Նիւ —
Եորք, 1984, էջ XV:
(5) Վագգէն Գաբրիէղեան, Ափ իւռքահ,այ դրականութիւն , Երեւան , 1987, 214:
(6) Ն- Սարաֆեան, Սերունդը, «Մենք»
ԱսլէՒւ
— Լ 1931,' 41:
(7) Այս խնդիրը հանգամանափց կերպով
f ննարկոլած է Ռր • Պըլտեանի հ Մ արկ •
Նշանեանի կողմէ: Իրենց բադում ուսում,
նասիրոլթիլններուն շարքին, տե'ս . օր •
Marc Nichanian, The Retreat of Shahan
Shahnour, «Journal of the Society for Ar
menian Studies», vol. 4, 1988-1989; 56-58.
(8) Շահան շ ահ նուր , Նահանջը առանց
երգի, Փարիզ, 1981, 140:
(9) Գաբրիէլեան, նշ. աշխ- ,
352:
Հմմտ. Նոյն, Զիմանկարներ , Երե ւան,
1977, 47:
(10) Արսէն Ն • Մամոլրեան , Ամերիկա.
ճայ դրական մամուլը, «Ռրական ելոյթ.
ներ» , նշ . ա շխ - 57:
(11) ԳԱԹ, P
215:

Նուրիկեան ֆոնտ, թիւ

(12) ԳԱԹ, P
314:

Նուրիկեան ֆոնտ, թիւ

(13) ԳԱԹ, P
215:

Նուրիկեան ֆոնտ, թիւ

(14) Գաբրիէլեան, նշ. աշխ., 353 {Գիմանկարներ հատորին մէջ , էջ 48, «վրի

պումներ» էին միայն) :
(15) Նոյն տեղը, 352:
(16) Այս մասին, տե՜ս Մ* Նշանեան,
զաւեշտը, «Ահեկան» , 3 , 1970 • Marc Nichanian, Հայա պահ պան ումին դէմ , «ՕսՏ(17) Արշակ Չօպանեան, Նամականի,
Երեւան, 1980 , 429:
(18) Կոստան Զարեան, ՛Բարը, «Անա.
հիտ», 1, 1929, 8-13:
(19) Ջօպանեան, նչ. աշխ., 183:
(20) ԳԱԹ, P- Նուրիկեան ֆոնտ, ր՜իւ
314 :
(21) ԳԱԹ, P- Նուրիկեան ֆոնտ
215 :

ր՜իւ

(22) Հրանա Թամրագեան, Յակոր Ասա.
տոլրեան. կեանքը ել գորեը , Երեւան ,
1993, 13 :
(23) ԳԱԹ, Գ- Նուրիկեան ֆոնտ, թիւ
314 :
(24) Slb ս Նոր Դիր եւ խր աչխտտակհցները, 354-357:
(25) ԳԱԹ, P. Նուրիկեան ֆոնտ, թիլ
314 :
(26) Անդ:
(27) Տե Ա Նոր Գիր եւ իր աշխատակից
ները, 357-358:
(28) Յակոբ Օշական, Նամականի, Ա.
հա^ ՜ Պէյրութ, 1983 , 20-21 :

W

է՜

նա լուն շո Լրջ, «կա ւք»

ԶեդերոաՈնր
3

1993

(30) Տե՜ս - Հեղինէ Դաւիո-եան

86 87^

2
Լ
ոգին . անվերջ մաքառով ել Համքար,

«HARATCH. ֊ 83, Rue d^auteville - 75010 Paris

«Նոր Վիր» , 3 , 1944 , 226 ;
(31) ՄատթէՈսեան, Զեդեր ումներ ...
87-96:
(32) Յակոբ Օշական,
Համապատկէր
արեւմտահայ գրականութեան , հատոր ժ •
Անթիլիաս, 1982, 94:
(33) P- Թաշեան,
«Յակոր Օշական
Կ ոստան Հարեանի մասին», «Արմենիսւ»,
1963 Յունիս 4, 2 (արտատպուած' «Յտ.

սաբեր»էն) : թաշեան միայն այս սաղերը
-- >2{---- 1--------'֊' Տէ իր գրութեան
LU,
մէջբերած
մէջ եւ չէ յի.
շած նամակին թուականը
(34) Տե՜ս. Vahé Oshagan,
Zi/e and
Work of H. Oshagan (1883 - 1948), «Ararat», Winter 1983; 22:
(35) Mel Gussow, V. S. Naipaul: viajero de una civilizacion herida, «Clarin
Cültura y Nacion», 18 de agosto de 1994,

(թարգմանուած «Նիւ-Եորք թայմզ»էն) :
(36) ԳԱԹ, P- Նուրիկեան ֆոնտ, թխ
314:
(37) Այս նախադասութիւնը
մէջբերուած է Գաբրիէլեանի կողմէ (Գիմանկար.
ներ , 46) , աւլանց յիշելոլ նամակին հաս.
ցէատէրը :
(38) Գաւի թեան, նշ. ա շխ., 225:
(39) Տե՜ս- ՎՄատթէոսեան,
տան Հարևանի վերյայտնո ւթիւն ը , «pruq.

sanoghi, 4, 1971 :

Պու.Է1Խս.ԱյրԷս,

\ -(ՈՈ֊ J .

գիրը տըուաե է ռուսերէն եւ հայերէն կողքեկողքի չարագրանքներով.

տորոգութիւն մըն է ՝
կը կ արծ ենք սակայն, որ «Նաւը չերան վրայ֊» վէպը վըրի պանք մը չէր, հա կա ռակ Q չա կանի հաւաստիացումին , այչ'
«հ ա յ մաքի նոր
սմբաները» դտնելո լ իւրայա տուկ փորձ
մ

1994 Մաթսւ . Օգոստոս

փրիստափոր՝ ինչպէ “կ

ճշդուի նաեւ եննգեան թուականը' 1885 Փետրուար 8, ել ո՛չ' Փետրուա 9
"Ր յՒչեէ"Լ ղոյղ "-գրիպ-ներուն հաղորդածն է, Կ'արմէ նշել, թէ այԱ վա^ Հ

Հրահան Հք ահնոլր ել հարիւրամեակներու

Ա.

լ
Ա^լ

գրեն «Հայկական Ա ո վետական Հանր ագի տար ան»ը ել «Գրական Տեոեեա,
h

տասը
հարիւրերորդը
ազատագրույսծ
տեսնելով անմահութեան համար » • *»(54) î
Եթէ անմահութիւնը յարաբերական ըս-

Վ.

ր չ^ Հ

նկատել Հարևանի եննգեան վկայականը եւ որ չնորհուաե է 1894-//5/
ւոյթին' ապագայ գրողին արտասահման ճամբորդէլու նախօրեակին,

Դր ա կան ո ւթի լեն ալ ՝ ամէն բանէ առաջ ՝
կեանք մըի է ։ Ու այղ- կեանքին հանդէպ
ահա դաւաճանած է յարեան ։ 5-600 էջ
թխմելով կեանքէն դրեթէ դուրս իրո ղու
թի ւններու * • . թէ կո ւզ
փառքին ՝ բա յց
լքելով կեանքը ։ Ե ար դաց ո լոզ դիրքերուն

եան որ կեցած է Արարատեան դաշտին
ու տեսած է Հււ|ւ'ւյւսլւլքԷ'^' ՝ ներկայացուղած է ոչ մէկ ժողովուրդի ՝ ոչ մէկ ժա
մանակի պատկանող բառակերտ
նկար
մը» (49):
//'/ Որ կարդայ Հռիփսիմէի վերա բե
րող տողերը «Նաւը լերան վրայ»Ւ
կրնայ հաստատել ՝ ՚ւ ր յՀւչեսւլ
տեսակէտը
բոնադբօսի կ է»
ընդհակառակն՝
Զարեան հա՛յ ժողովուրդը բնորոշող
մնորոչող հո
գեկան կառո լցուածքը անոր
ճարտարապետութեան մէջ տեսած է (50) եւ դեղա
գիտականը կապած է ադդային - կրօնա
կանին (51) î
Օշականի դիրքորոշումը վէպին մասին
նո յն ձեւով֊ յայտն ո ւած է Աձն՚դր ա նիկ ծ" առուկեանի հետ տյդ օրերովն պահած թըղթա կզութեամբ (52) î
Յետադային
չէ
փ ո խո ւած ՝ դատելով Յովհաննէս
IJ: ագեանփն 1947 Ապրիլ 23-ին հ ա ս ց է ա դ ր ո ւած
նամակէն ՝ որ հրատաարկուած է յետմահու «հոր Դիր»ի օչականեան բաց առի կին
մէջ. -

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ԹՈՒԶԸ֊ ԾՆՆԳԵԱՆ

էր ։ Չի բաւել , ՈԱ գրուածք մը
ե1լարդացուի յ Չի բաւեր y որ
ո ճ մը ինքզինքը պար տա դր է • Ամերիկաgիք ամէն բան
կբ սիրեն վերածել կեանքի ԱԱ1Ոցես/, մը։

վրայ թերեւս Զեղի օր մը «Աերմնացան»
մը ղրկեմ :
(էարեա^ վիպասան մր չէ։
Ա տածող մը չէ . Ն^նչ է այն ատեն • —
Պատկերահան մը՝ պիտի ըսէր Օչական ։
Նայց դրա կան ո ւթեան մէջ պա տկերը շուտ
կը թոռմի» (48) ։
օրերուն էր՝ որ «Նոր Գիր'»ի մէջ
հրատարակուող «Աոռցուած բաներ» չար
քով ՝ «Աեր վանկերը» նիւթին չոպ՚ջ խօ
սած պահո ւն Q չա կան պիտի
նչէր» —
«(բանաստեղծութիւնը ել հայրենասի
րութիւնը դրեթէ միչտ
միջամտած են
վանքերուն եւ անոնց ն կար ա դիրներ ո ւն
արտահանման մէջ* (...) փոստան Զար

ԵՒ

մավէպ» , 1_շ ? 1991 ; 277-278 :
(40) Այս պարբերութեան գրեթէ ամբող
ջական մէջթերումին համար, տե՜ս- Գարրիէլեան , Գիմանկաբներ, 25: ք-տղուա.
ծաբար մէջբերած է Հ- Գալի թեան, թէ.
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