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է թէ որքա՛ն հզօր էին անոր
ծնունդ
տուող հ ե տա քրքր ո ւթէ ւեն երն՝ ու փափաք
ները։ Հաւանաբար այս պարագան
նեկ մղումով մը կ՚երթայ կ ա պո ւելո ւ մամուլի հայկական աւանդական սիրոյն ու
փարումին որոնք այնքան եզական ճո՜
թութեամր օձ՜տած են այսօր 200 տարե
կան այգ մարզը։ Եւ արդէն 200-ներու սա
դիպուածական թա չա ձեւումը թորհրգանշական կապ մըն ալ չէ՛* դներ Հ/մա ւոնեան
'քահանայէն մինչեւ հոս երկարած նոյն
փարումին ♦
տք եւ Արուեստէ
առաջին թիլով
ինքղինք կը ներկայացնէ «Երկու թօսքուէ»
որ ս տ որ ադր ո ւած է
«$առա^» :
Հոն
«փորձ մը» կը կ ո չուի քա յ/ր » այդ տա
տամսումը աւանդական կաղապարէ
մը
կր կն ո ւթեն էն աւելէ/ կը մա տն է ձեռնարկՒն ետէն կանղնած դէրքո ր ո շո ւմէն դո՛Jնը 5 Ս»յդ նաէսաբան էջը «փորձեր կը բա
ցատրէ անով որ «դեււ կանուխ է Սփիսւf կ կարապի էրգր երգելու.» » Փափաքնե
րու գործնական ո[՚ոչ պարտաւորութիւններ ալ ընկերացուցած
քա յլին որպէս
մեկնակէտ բաւական անյարիր այլ յստակ
սա մթտա կան ո ւթի ւնը
առաջին ակնար
կով տարօրինակ հակասութեան մը պատ
կերը կը գծէ » եթէ Սւիիւռքին համար
կարապի երդ մըն է յանգելէ կէտը} ին
չո՛ւ փորձը։ Հարցումին
պատասխանը
պիտի աայ 200 թիլերու արագ թերթա
տումը ։
Այս հիմն ական կէտէն ետք y տա կա լին
ձեռնարկը կը ներկայացուի որպէս «U1Hկալու uipuipf լքը» որ նոյնպէս վաէսճտնա
կան հանգրուանէ/ մը ենթա դի տա կից սե
ւեռումը կը մատն է ։ Ապա կ1ա ռաջա դր ո լի
համաթմբումը «(l^JupBmp^pillp ՜միջին եւ
երիտասարդ ււ,երունդ»//ե :
Զի
րաg առ
ուիր ՝ \ի հարկին , կարծիքներու բախումը
որպէս կրաւո րականութենէ խուսափում ։
Այս վերջին երկ ու կէ Աքեր՛էն առաջինը կա1'ԿՒ է ըսել
թէ արդարացած է y քանի
որ եթէ միջին սերունդ պէտք է նկատել

գրիչները , ո՛՛վ գիտէ :
*Լյաէսաբանը 1լ աւարտէ
ձ՜խտա կանո ւթեան ամէն էն չեչ տ ար տայա յտու֊թեամբ
որ ղժուտլւ նուաճելի հակասութեան մը
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Ամէն ալիք' վերանորոգ
Սիրոյ ոստում ու բեկբեկում
Ամէն ալիք՛ դարձեալ մեկնում
— Ողջոյն մաքուր հեոուներուն
.ԶՈՒԼԱԼ ԳԱԶԱՆՃԵԱՆ
Կարելորը ճշմարտութեան հետ ըլլալու զգացողս,կանո ւթիւնն է . իմ ան
միջական շրջապատս կազմող յարարերականոլթենէն կարենալ խուսափիլն է
իրաւ ըլլալուն ի նպաստ որ կեանքս է իր հարազատ առկայութեանը մէջ,
եւ եթէ ներաշխարհ գոյութիւնը կը դժուարացնէ յայանարերումը իսկական
էրլլալէոլն, բառը իր րնոյթով յայանաբերող է, եւ իրրեւ լեզու բացատրող
է եւ հասկացողութիւն միաժամանակ ,
.
.
,
Բառերը, սակայն, այսօր կը դործածզւին չարաչարօրէն ել րառերու
հանդէպ գրողներու դիրքը անկեղծ շէ . Շատախօսութիւնը օրուան առաքի
նոլթիւնն է. արմատախիլ գոյութեան մը ձայնը, անդէմ եւ անանձնական:
Բառերը զազրած են ըլլալու մտերիմ խորհրդատուները կեանքը մաշեցնող
մամանակին, նետելու համար մարզը առօրեայ միջակութեան մը մէջ, փո
խանակ չլալու միջոց եզական մեր ինքնութեան բացայայտողին: Բառը
վերածուած լեզուի' հաղորդականութիւն է' միայն այն ատեն երր գոյութիւնը
եւ մեր պարադային գրողը ինրղինրը կը բացայայտէ ■ եւ հաղորդականու
թեան, ինրղինք րացայայտելու այս պահանջէն, ուրիշ աւելի խոր ու էական
պահանջի մը հրամայականներն են — կը գրեմ ուրիշներ ինծի մասնակից
ընելու պահանջէն մղուած: ճիշդ ասոր համար րաոը կը պահանջէ զինրը
կարդացող մը, որովհետեւ սկդրունրով իմացականութեան արդիւնքը պէաք
է ԸԱ-յ: ի չպէ“ սկզբունքով բոլոր մտարրականները գրագէտներ են կարո՚ ղութեամբ :
Հոս է սակայն հարցին ախտաւոր հանգոյցը, արդեօք ներկայ բոլոր
գրագէտները մտաւորականներ են իոկականօրէն թէ կը խորհին յաւակնոտ
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յդԱ/Լռե^ը իրենք առաջին քննադատ - վկաներն են այն գրողներուն որոնք
ծուլօրէն կը մօտենան գրականութեան, քմահաճոյքի կամ արձակուրդի գրա
կանութիւն մը մշակելով ուր խենթութիւնն ու ապուշութիւնը անարգել կը
գործեն, յոգնած մարմնի մը ներողամտութիւնը չարաչարօրէն գործածելով:
Բառեր րառերու կողքին կը քաշքոտուին անխնայ, կը քամուին էջերու րա/
անխօս ու անարմէք, ['առեւանգուին իրենց հարազատ բոյնէն, կը կորսնցնեն
դիմագիծ, ինքնութիւն, չենթարկուին անփորձ գրողներու բռնարարոլթեան :

՚1

են

„11.

Ե.... կը
ն .. կը յ-լնքն
Ը — ՚ԸԸ.
կԸ
անատակ հաղորդելու փոխանցելու իմաստը որուն իրենք կրողներն
էապէս ել... հնչականութիւն, ամանակ, ղգացողոլթխն պատկեր, եւ...
գոյացութեան մը սահմանումը:
Արդարեւ երր բառերը չխօսին, կը լռէ հարազատ ճշմարտութիւնը, այն
ատեն մէջտեղ կ՚իյնան գաճաճները, որոնք պարպած բառերը իրենց արժէ
քէն, կ՛ուզեն նոր տիտղոսով, որ ուրիշ րան չէ եթէ ոչ լեզուն իր խեղա
թիւրուած վիճակին մէջ, ստեղծել խօսակցութիւն մը հիմնուած անունի
'պՄշտամո^քին վրայ ել կամ հեղինակութեան:
յուսախաբոթիլն ել ամայութիւն ուր բառերը կը տնչեն ե. կ արձագանգեն
իրարու աւելի ծանր աղմուկի մը ծնունդ տալով, Ե-- րառերը կը դառնան
գռեհիկ եւ րառերը կ՚ըԱան հեգնանք, որոնց ինք բանաստեղծը մօտենալու
կը վախնայ, եւ կը նախընտրէ խօսիլ լռութեան ձայնով,խորացնելով ապ
րումը եւ իր կենսական հաղորդականութիւնը,
Շատախօսներու ներկայո. թիւնը կ՚ամրոխէ տպագրատուներն ու թեր
թերը, ամէն ճիգ դէպի ինքնաճանաչույէ կը մատնուի անյաջողութեան,
Գրականութիւնը կը զազրի իր հիմնական կոչումը իրականացնելէ .հատեր
կը յաջորղեն պատերու , առանց պատուհաններու հաղորդական, Գիրքեր ,
թերթեր կր դառնան հաւաքածոներ զետեղուած պատշաճ դարաններու մէջ,
հաճելի աչքին, եւ տպաւորիչ, լուրջ ծանրութիւն մը տուող սենեակի կահա
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օրինակը կու տայ նման
ձեռնարկի մը
պարագային, այլապէս ի՞նչպէս մեկնա
բանել «նիգ մը ընհլ մհսնհլէ առաջ» աարագը :
«Միտը եւ Արուեստկի առաջին թիւէն
մինչեւ 2Ռ0֊րգը անփոփոխ մնացած գըչխալոր երկու պարագաներ կան.
մէկը
այն է որ հոն հրատարակուած գրութիւեները
անտիպներ են, արտատպում չի
կատարուիր . միւսը՛ թիլերուն երկլեզու
բնո յթն է ! Հայեր էնը ըլլաԼով
հանդերձ
մեծագոյն մասին լեզուն՛, կան նաեւ ֆր
րան սեր Հն էջեր, ֆրանսերէն բնագիրներ
ու հայերէն էջերու ֆրանսերէն
թարգմանութիւններ : Ֆրանսերէն բնազիրներու
նմոյշնեը են այն էջերը որոնք կը կրեն օրին ա կ ' H. Thomas, A. Lubin, D. Leuwers, G. Dédéyan ստորագրութիւնները,
իսկ թար դմանո ւթիւններ ը
(Շահնուրէ ,
Ջ- Ե-սայեանէ եւլն.) գլխաւորաբար կատարուած են Ա- Մ- (Արփիկ Միոաըևա.
ն)ի կողմէ:
Առաջին 100
թիլերը կը բնորոչուին
հարուեստ-» խորագրին աւելի զանազան
ես,լ ներկայացումով, րան' մ՛նացեալնե
րը. այսսւէս , առաջփն շրջանին
աւելի
լայն տեղ տրուած է նկարչական գործերու լուսանկարներուն,
գծան կարներու
եւ/ն., մինչդեռ յետագայ թիլերը ծան
րութեան անա ռար կելի կեդրոն դարձուցած են գիր-դրա կանո ւթի ւնը :
«^/՚իտր եւ Ար ուեստ» ի առաջին թիլե
րէն ներկայ անուններու կ՛՛րիզ մը կայ
որ գրեթէ անփոփոխ մնացած է մինչեւ
200~րդը ։ Առանց
փիճա կա գր ա կան 3Ո1~'
ղակ մը պատրաստած ԸԷԼաԼոէ-)
դմուար
չէ երեւումի յաճաթա կանո ւթեան ,
գը-

ԽՕՍՔ

ԶՆԱՀԱՆՋԵԼ,
ՏՈԿԱԼ, ՏԵՒԵԼ

ՌԱՓԱ8ԼՎ ԱՆՏՈՆԵԱՆ

Ուզած եմ միշտ գրել ինչպէս փափարած Լմ միչտ կարդալ, որովհետեւ
ցրուած ուժերուս, յարատեւ ճիգերուս, ներրին փոթորկումներուս , ղսպուած
կամ երրեմն աղաս, արձակուած կիրրևրոլս, տարածական ընդարձակութիւնը,
գոյութեան մէջ, կեանրի պարտադիր ապրումներուս դիմաց, թաՈը ինրնակեդրոնացումի , դ ոյութենական միռթեան էական պահն է : Անով է որ կեանք
կը փոխակերպս, ի ըլլալու համար արո. եստ ,րանաս աեղծութիմն ել հետեւա
բար դ ոյութենական վայելք, բացարձակի մերձակայութեան զդալփ փորձա
ռու թեամր
մշտական մզումով դէպի նոյն այգ րա,արձակի ամբողջութիւնը:
ճիչդ ասոր համար թԱ Ոը յաճախակի տառապանք մը Լզած է - բացարձակը
մնացած է միշտ դիմացս , իբրեւ արեաոսնունգ հորիզոնի մը ամորիչ ովկեանը,
որուն մէջ կը զանեմ ել կը հանզիսլիմ լոկ թանաստեղծին որ կը ջանայ թա
փանցել, հող չէ թէ առան, երբեք սպասելու գեղեցկութեան ամբողջութիւնը,
որ կը շարունակէ, մնալ ֆխլիրական երեւոյթներէն անգին , խորհուրդի առինքնոզ ...նորոչութեամր

I.

40-Հ՜Ն վեր տարիք
ունեցողներ ը եւ երի
տասարդ' անկէ վարերը y այրէ
երկու
հատուածէն
են
ստո րադրութիւններ ու
մեծ մասին տէրերը։
Ւսկ կարծիքներու
բա էսումը գրեթէ մնացած է որպէս նաէսնա կան տրամա դր ո ւթի ւն y առանց շօշափելի ներկայութեան վերածուելու 200
թիլերու յաջորդա կանո ւթեան մէջ»
^այ
մ տքէ/ ու արուեստի մաբվեր ուն մէջ կար
ծիքներու բա թո ւմ սլա աճառելիք նէ/ւթե րը կը պակս էին y թէ այղ ներումին տէր
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ԲԱՌԵՐ... ՅՕԳՆԱԾ ԲԱՌԵՐ
Գրեց'

ւորումին
Սիրած եմ դիրքերը եւ պիտի շարունակեմ ապրիլ դիրքերուս հետ , Տխուր
է սակայն կացութիւնը, Հայերէն գրուած դիրքերը շփոթութեան մը դիմաց
դրած են գիս, Այո, գրողները կը գրեն ել գրողներ չեն պակսիր, բացական
ինքր բառն է, շատ անգամներ, բառը իր լրումին մէջ. եւ բառը իր լրումին
մէջ բառն է իր իմաստին, գործածութեան, գաղափարներու կապակցութեան
եւ ընձեռած այժմէականութեան մէջ,
որպէսզի
-Հողին ընկերանալ

J

կեանքիս ,
Եթէ կը գրեմ, պաոզապէս եւ որովհետեւ կ՛ուզեմ խորանալ րառերու
միջոցով գաղափարներով մէջ, որոնք կը լեցնեն իմ ներաշխարհս րացուծշու
համար լ-Հորդարար արտաքին աշխարհի մը վրայ որ դիս կը շրջապատէ,
Շատերու մօտ մշակուած մեր գրականութիւնը այսօր ժամադրավայր
է րառերու, հանդիպում մը եզրերու առանց ծրադիրի. ժողովականներ՝ լոկ

ր աւո ւած սփ ւնա էյն եր ո լ թվ/ւվ/ն նկատառու
մով այղ կորվ/զվ/ն առաջէն տևղը ղետեղևՀ
է] ա չէ կ ԷԻԷօէկօլեանը։ Ան Լմէշտ առանց
վէճա կա գրա կան նշումէ^ տէրն է նաեւ
շօ շափուած
նէւթերու զանազանութեան
մրցանէշփն։ Ամերէկեան դրականութէմե կ
հա յկա կան դրա կանո ւթէւն t
դրա է/ou ութի^, ս փէ ւռքեան
թնդէ րն եր ընկեբա
յէն թեմաներ եւլն» ատաղձ կըլլան էր
բեղուն գր է չէն : Զանազանութեան մար
զէն մէջ էրեն կը մօտենայ մէայն նոյն կորէզէն *Ւր՛• Պըլւոեան որ ֆրանսական գԸ“
րականութեան էջերով ներկայ է առաջէն
թէւերէն եւ որ պէտէ ստորադրէ բանաստեգծութէւե Լհայերէն՝ հայերէն . ֆը՜
րանսերէն } ֆրանսերէն} ՝ դրաթօսութէւն ՝
արձակ էջեր y
* 5 Այս երկուքէն հետ
կորէզը կքընրէէտյհէ Զ* ^Ւազանճեանով որ
բացակայ է 1է^[՚ջէե
տարէներուն ՝ *Ւր •
Համբար ձում եան ով
որուն Հ^Ւալէէտոսքոփ^ները ((արուեստկի բնագաւառէն գըէ*
խաւոր
բնակէչներն են , Վ. Օշականով
ու 0*արկ» 'եշանեանով։ Սկէզբէ թէՐերու
անուններ են նաեւ Ցար ո ւթէւն
՝Ւէ*֊րքճեան y Հ » էէափայէլ [էն տոն եան y ^րէգոր
*Ւէօս է եան -արուեստէ նէւթերով- y
ժ•
յքէրէճեան^ Կ* Պասմաճեան եւ Ց* Փա
փա զեան (թատրոն) ։ Պատահական յայտնո ւթէւններ ունէն Գ * Գեւոնեան , Հ » Լե-
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<չ,Ց առաջիէ ամսական յաւելուածը հա
սած է 200-րղ թիւին» հայ մամուլի ծա
նօթ համայնապատկերին մ կջ որուն գու
նաւորս ւմը յաճաթ թորքէն թելադրուած
չէ այլ մակերեսային շատ մօտիկ թաւե
րէ ՝ այս
հանգրուանը բաներ մր կըսէ»
1լրսէ թէ մամանակն է հաշուեկշիռի մը
ուր ամփոփուին անգած 1՚7 տարիները ու
ձեռնարկը դիտուի երկս լ ծայրերուն սե
ւեռս լմուէ» յետադարձ ա կնա ր կ մր մեկնի
1976 Դեկտեմբեր §-է թիլէն ու հովհա
րային արագ թափով մը յանգի 200-րգէն ։
ձեռնարկը ամէն բանէ առաջ կը մատնէ
հ ե տաըրըր ո ւթի ւնն եր ,
ճա շա կն եր y
փա
փաքներ որոնց գոհացում չի կրնար տալ
մեծ մասով լրատուութենէ դր ա ւո ւած օրաթերթի մը հրատարակութիւնը*.
Ւսկ
նոյն այրլ հրատարակութեան շրջանակին
մէջ տեղ տալ նաեւ
ամսական
յաւել
ուածին , առանց նիւթական կամ թէքնէք
առաւել միջոցներու y լաւագոյն
փաստն

— Tel. : 770 - 86 60 —
C. C. P. Pari. 15069-82

Ահաւասիկ փորձ մը, զոր «8աոաջ>
չի վարանիր կատաբելէ, համոզուած' որ
դհո. կանուխ է Սփիււլքի կարապի երգը
երգելու: Դուցէ յանդուգն Օկատուի քայ
լը , զոր կ՛առնենք վայրի մը մէջ, ուր տա
րիներու երկայնքին արմատախիլ ժողո
վուրդ մը մաշեցաւ լպրծուն պողոտանե
րու վրայ : Հայկական փոսեր շատցան ու
հայկական կեանքին պարապութիւնը մեծ
ցաւ: Ամէն մէկ փոս, իրեն հետ բան մը
տարաւ հայկականութենէն : Ամէն անգամ
հայկական անկիւն մը մարեցաւ: Պարսամեան, Րալուեան, Թօվւալեան իրենց
հետ թաղեցին մտաւորական այն փոքրիկ
օճախներ , զորս ստեղծած էին : Հանդիպ
ման վայրեր ջնջուեցան: Ստեզծուեցան
ուրիշներ, բայց նոյնը չէր այլեւս: Մնաց
այս օրաթերթը, որ օրէ օր զգաց թէ մինչ
ՒՐ կարելիութիւնները կը պակսէին, իր
պատասխանատուութիւնը կ՚աւելնար: Իր
հիմնադրէն սորված էր՛ տոկալ ու դեո.
կը տոկայ : Խոչընդոտները չպակսեցան
իր Տամբուն վրայ , մանաւանդ, սա վերջին
քսանամեակին երբ. հետզհետէ, իր խըմբագրէն ետք, կսրսՕցուց Տէր-6ակոբ եանը, Խոնդկարեանը, ՆարդունիՕ, Եւ
րոպացին,
ֆմբէթեաԱը,
ՍարաֆեանըՇահնուրը : Որակ մը գնաց երբ քանակ ալ
չէր մնացած : Րայց մենք չենք կրնար հա
մակերպիլ ո'չ նահանջի, ոչ իսկ տեզ —
քայլի: կ՛ուզենք բան մը աւելի ընել, ու
այդ «բան մը աւելի»ն է, որու կը ձեռնար
կենք այսօր:
Ամէն ամիս, ամսուան աոաջին կիրա
կին, «8աււաջ» ինչպէս այսօր, լոյս պիտի
տեսնէ սովորականէն տարբեր դիմագի ծով: Ամբողջովին նուիրուած մշակոյթի,
հայ թէ օտար, ի հարկին ֆրանււերէն բա
ժինով (երբ ան ծառայէ հայ մշակոյթի

—

N» 13.739

ծանօթացման) , «8առաջ, միտք եւ տրւեստ» պիտի համախմբէ իր շուրջ նա —
խըՕտրաբար միջին եւ երիտասարդ սե
րունդը: Պարզ է, յաւակնսւթիւնն չուՍինք վերահաստատելու նախապատե —
րազմեան «8աոաջյփ կիբակնօրեայ թի-i
ւերը, ուրկէ Տամբայ ելան ֆրանսահայ
գրականութեան ամէնէն տիրական դէմՈրը : ժամանակը տարբեր է, տարբեր bG.
.մարզիկը, տարբեր է միջավայրը: Րայց
<8առաջ» հաւատարիմ իր կոչումին, կ՛ու
զէ քարուղին ըլլալ մտքերու ազատ արտայայտութհան: Արդարեւ, «Ցառաջ,
միտք եւ արուեստ» պիտի ըլլայ , առաւելաբար հաւաքական աշխատանքի ար
դիւնք, բայց, հո'ն ամէն ոք ,իր անձնական
պատասխանատուութեամբ պիտի պարզէ
իր տեսակէտները, առանց կաշկանդումի:
Եթէ հարկ է, թող պատահին կարծիքնե
րու բախումներ: Աւելի լա'ւ: Րայց կարեւորը այն է, որ Սփիւռքը չհամակերպի
կրաւորական դիրքի մը, որ անձնասպա
նութիւն է: Անոնք որ գոհանալով բար
գաւան Հայաստանի մը գոյութեամբ, ան
խուսափելի կը նկատեն Սփիւռքի վախՏանը, թող անդրադառնան որ ասիկա կը
նշանակէ արեւմտահայութեան մահը , ինչ
որ յաղթանակ մը չէ հայրենիքին համար
իսկ: Սփիւռքը, ըլլալով հանդհրձ աղէտի
մը արդիւնքը, անպայման աղէտ մը չե
ղաւ , քանի անիկա զարգացուց հայ միտքը
զայն շփման մէջ դնելով արեւմտեան քա
ղաքակրթութեան հետ: «Նահա0ջ»ը չէր
կրնար գրուիլ Սկիւտարի մէջ : Նոյնիսկ
եթէ օր մը արեւմտահայերէնը դառնայ
թանգարանի ապրանք, ինչպէս անընդու
նելի համակերպումով նախատեսեցին արեւմտահայ գրիչներ, մենք պիտի շարու
նակենք զայն ապրեցնել, որքան որ կըր—
ՕաՕք:
Րարեփոխենք յոյն իմաստունին սքան—
ջելի դասը— Ի՞նչ բանի կը ծառայեն,
«8առաջ» բոլոր նիգերդ, քանի Սփիւռքի
րոլոր Տիզերը մահուան դատապարտուած
են:
— ճիգ մը ընելու, վեոնելէ աոաջ :
<8ԱՌւև»

ֆիզիք.սկան ներկայութիւն: Երր կը դիտես կը ճանշնաս այդ րառերը,
առանձին
գոհարներ
մէկական.
կը զգաս
ներկաչութիւնը
քու.
մտերիմներուդ,
հոն
նման
համերդ
մը
կանխող
երաժշտական
գործիքներու
ձայնական
փորձերոլ
այդ
վայրկեանին, երր
իւրա
քանչիւր նուազող իր նուագարանին ձայնաստիճանի փորձերն ու ճշգումները
կը կատարէ, բայց համերգը երրեք չես լսեր, Բառերը հոն են արձակ կամ
չափածոյ առանց սակայն յաջողելու կազմել պահանջոլած ամբողջութիւնը,
Կը զգացուի իսկական ստեղծադործող բանաստեղծին բացակայութիւնը մեր
գրականութենէն ներս, Գուցէ որովհետեւ հրապարակը ամայացսՏծ է, կամ
չկան իսկական բանաստեղծներ , Միթէ գեղեցիկին ճաշակը կորսնցոլցած ենքք
Ոչ, Կոստանգեան, ^ոլլալ, Օշական, ^ահրատ, Շիրադ, Աահարի ներկայ են,
1“- իւրաքանչիւրը իր տեսակին մէջ կը մշակէ գրականութիւն մը ուշագրաւ,
հարղապէս որովհետեւ դիւրին գրողներ հրապարակը լեցուցած են, նման
դիւրին խօսողներու որոնք կ՚աղմկեն ամենուրեք ! Անձեր որոնց մօտ իսկական
ապրումի ինքնաբուխ, անկեղծ արտայայտութեան մը կամ գեղարուեստական գիտակցութեան մը վայելքի զգաց ողականութիւնը գրեթէ չքացած է.
Մեր ներկան օտարացումի գրականութիւն մըն է. բռնազբօսիկ երեւոյթ
ներ ոչ թէ ոճի կամ արտայայտութեան եղանակին մէջ այլ ինքնին ներ
շնչումին մէջ, Իգնա Սարըասլան հմայուած կրնայ ըլլալ իր քԼ ով. րայց
րառերէ զատ ոչինչ կը գտնեմ հոն, (հատորին մէջ կան քանի մը տողեր որոնք առանձին առնուած կը փորձեն ստեղծել հաղորդակցութիւն կարդացո
ղին հետ) , մանաւանդ թէ անհաւասարակշիռ զգացումներու ել պատկեր ներու խառնուրդը կը պղտորէ մաքրութիւնը ներշնչումին որ նախորդ տողե
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«Չըլլայ որ զիս սրտէդ նետես էօ
— Նայլըն գաւաթ չեմ որ —
Ջարդ ու փշուր կ՚ըլլամ ես:
ՋգաԱ, է տափակութիւնը,, եւ այսպէս ամրողէ դիրքը աղմկող րառերը
ձեւուած են եւ մէջտեղ կանչուած նիւթական այսինքն թե քնիր ելարտագրանքէ
մը մղուած քան իսկական ապրումի մը, Հնարամտութիւնը ել իսկական
բանաստեղծութիւնը կը չփոթուին Իգնա Աարըասլանի մշակած գրականու
թեան մէջ . Նոյնն է պարագան ^արեհ հրախունիի մը . բառեր , պատկերներ ,
ձւ ամբոխ դիմացդ են բայց քեղի ոչինչ կ՚ըսեն,
Անհրաժեշտ է որ րառերը գտնեն իրենց ընդարձակութիւնը ել խորու
թիւնը, րանաստեղծական իսկական իրենց գիրքը:
Օոդնած բառեր, յոգնած աչքերոլ ոչինչ կ՚ըսեն, Բայց յոգնած աչքեր
ւնք մահուան
լեր որոնք
կը փնտռեն դեռ բառեր հարազատ, բառեր կրակոտ
դիմաց տատամսոտ գոյութեան կեանք կը ներշնչեն,

ւոն Ջէքփե ան Արշալոյս է] ան տան եան , Հ»
^յերսէս Տ էր՜ներսէսեան y Ն որվան էպէսկ»
Զաքարեան y է» էքսերձ՜ան եւլն»։
Անուններէն երբ հայեացքը
կը դառ
նայ նէւթերուն y
առաջփն նշմարուածը
այն կ}ր//ա յ որ գրականութեան գլէ/աւոր
մրցակէցը նկարչութէւնն է y ապա բա
ւական հեռուէն կը հետե ւէն ճարտարապետութէւնը եւ թատրոնը .
*Լց կար չո ւթեան յա տկա ց ո ւած էջեր
կը
ներկայանան բաւական զանազանեալ։ Ար
ռաջէն շրջանէ թէւերուն մէջ այս մար
զէ նէւթերով մնայուն ներ կա.յո ւթէւն են
Զ* • 'Ւէօսէեան եւ Զարեհ 0*ութաֆեան ։ Առաջէնը չէ սահմանափակուէր նկարչու
թեամբ y կը
գրէ ճարտարապետութեան
մասէն եւս y էնչպէս U* ճեվահէրճեան։
Եայ մնայուն շ^րր Ը
նկարէչներու
հետ կատարուած հարցազրոյցներու
որոնք կը ներկայացնեն մեծ մասով փարէդահայ ար ո ւես տագէ տներ y արուեստէ անոնց մօտեցումները ։ Նկարէ չ ու նկարչութէւն y
նէւթեր են որոնք կը հետարըրքրեն
ուղղակէ
այգ մարզէն կապ
ուած անուններէ զատ դրա կան դէմքեր
ալ։ Լաւագոյն օրէնակ մըն է Ասա տուրէն
նուէրուած ^Ւր »
Պ ըլտեանէ
հայեր էն (Cuip.p փ. էջ)

Fonds A.R.A.M
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փն{ տ )ռեմ ո լ կը տեսնեմ ձեզ։ ՏԼւկԼնԼէ (ն)
համբոյրներս կարօտաԼ'.
Համբարձո ւմ»

ԶԱՐԵԱն ԱԿԱՆ
ՆԱՄԱԿԱՆԻ
Զարեանէմւ
ԱՆՏԻՊ

ՆԱՄԱԿՆԵՐԷՆ

ՌՈՒԻԷՆ ՏԷՐ-ՄԻՆԱՍԵԱՆԻՆ
(Յունուար 1931) • —
«Բայց թէ Հայութիւնք մտաւորասլէս եւ
հոգեպէս մեռնելու ւԼրայ է եւ ենթարկըւա}է եւ թէ այնտեղ մայր եր կրում եւ թէ
այստեղ արտասահմանում ճերմակ ջար
դի' գա ում հոգն է ։
Ըստ
իմ համեստ հասկացողութեանդ
մեր մողովուրդփ փր կո ւթԼւ ւնը նրա հոգե

բեն չզգալ գաղթական այէ
տարագիր :
էրտցնել այնտեղի հայութեան \գործը՝ utնել տյն ինչ որ րա զարական պատճառնե
րով նրսյնր ի վիճա կի չեն անելու : ^ատրաստուել վաղուայ հանդիպումին։ ^սւտրաստւել
տուն
վերադառնալու լեցուն
ձեռքերով՝ մարուր
դէմքուԼ՝ պայծառ
աչքերով յ Faire en se faisant» :

ԱԱ Ո Ց Թ Ն Ե Ր
«Ամէն մի Լս որհոզ հտյ' մրրկահար այս
գարու ալիքների կատարին' նմանում է
յուսահատ ռադիոկայանին ՝
որ անյայտ
տար ած ո ւթի ւնն երԼւ պատգամներ է ղըրկում դ բա յց ո չ մի սլա տասԼուսն չի ստա
նում» («Անցորդը եւ իր եսւմրան») :

Իր անա հ այ բանաստեղծ փեւի
ՀՄաբ.
դար Ղյսրաբէգեան , 1901 - 1976) ուղար
կած նամակին պատասխանելովդ
քէարեան ի միջի տյլոց կը գրէր հետեւեալըդ
Փետրուար 19 ? 1962 թուակիրով (ԳԱթ,
Գեւի ֆոնտդ թիւ 239)- «Շտտ շնորհակալ եմ ձեր
յայտնած
զգացմունքների համարդ որոնը ւյոյյ են
տալիս ձեր ազնւութիւնը եւ ազգային գի
տակցութիւն։ Այգ օրԼր հասած ենը ՝
որ
նոյնիսկ ի՛ր սեփակա՛ն այրենիըը սիրող
ել Հ ասկացողը ենթարկլում է լո ւտանքեերի դ նոյն մարդկանց կողմիցդ որ մի
ըանԼյ ամիս առաջ ինձ բարձրացնում էին
երկինը։ Ասեմ ձ ե զ դ որ 'ես ոչ նրանց գո
վասանըներն եմ երբէը լուրջօրէն առել եւ
ոչ իրենց հ այհ ոյ անըները տպաւորում
են ինձ : Հա յաստանը իմ սեփական ա չըեր ո ■Լ տեսայ, քենեցի , ղննեցի եւ ա՛յն է
ներկայացրել եմ . Ե*- իբրեւ գրա
գէտի իմ նպա տա կս պիտի լինի ամէն կերսԼով աԼակզնլ նրա վերա շինութեան եւ
պաշտպանել մեր փոզովրդի շահերը։ Ե1ես սրտԼւ ԼսորըԼւ ց
հրաւիրում եմ բոլոր
եղբայրակիցներս միանալ այգ սրբազան
զործիս եւ ստեղծել մԼւ հայութիւն մԼւ
երկրի Jէ!? :
*եոյն տարին y Ջտրետն կը ներգաղթէր
Երեւան։ Աաջորգ տարԼէ լո յ ս կը տեսնէր
«Նաւը լեր ան լԼ_Լւտյ»ի երեւանեան հրա

Միուրեան անդամ ընդունուեցալ 1965իՐւ :
Հոա
ժամանակագրական սխալ մը կայ ,
ըստ երեւոյթին, քանի որ Զարեան 196շ.
ին հաստատուած էր Հայաստան :

ՀԻՆ

ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՐՋԻՆ
ԷՋԸ

Զարեանի մահէն ետք, թէեւ իր մտսթյ
հիմնաւոր նոր ութիւններր չէին տրձանտ^
դրուեր խորհրդային Հայաստանի մէջ,
«բաներ մը» կը խօսուէին արտօնեալ սահ
մաններուն մէջ կամ մանր-մունր յիչատա կո ւմներ !լ ըլլային : Այսպէս , օրինակ ,
Ար չակ Զօպանեանի «Նամականիշիդ մէջ
(Երեւան, 1980) հրատարակուեցաւ հետև,
եալ նամակը, որ քաղուած էր Ջօպանեւս.
նի արիսիւին մէջ պահուած սեւադրոլթե.
նէն. «1950, Յունիս 19, Փարիղ
Սի՛րնլի՛ Զարեան,
Մ ասնաւոր հաճոյքով
կարդացի բա
նաստեղծութեանցս հ աւ՚սքածոլին նոլիր.
ուած Զեր նամակը, Վիտեմ որ Վուք իսրս.
տապահանջ, բծաիսնդիր
դրական քննա,
դատ մըն էք, 'ինչպէս որ սլէտք է ըլլալ,
ինչպէ ս ել եմ ես ի՛նքս ալ : Զեր դեահատումի ջերմ տողերը իմ քերթուածներուս
մասին, ատով աւելի եւս արժէքաւոր կը
դառնան ինծի համար ,
Վրա կան քննադատը որ կա յ 1՚մ
կը իոորհի ինքն ալ Զեղի պէս երբ իմ այ.
լա ղան ար տա դր ո ւթ եանը դ֊էզին ^էջ բա
նա ս տե րլծո ւթի ւնն երն են գ որ իմ քլեանբիս
էական գործը կը կազմեն։
Տտւալի է որ UIJu տարի քս[իտի կարե
նար Փտրիզ երեւում մ^ընել» Ուրեմն ցբ-

կան զարգացման մէջ է,ւրա մտաւոր վե
հութեան ել մեծութեան մէ$_, էնՎ որ ա՜
ռաջ կարելԼէ է բերել շատ երկար ՝ շատ
գմ ո լարին աշխատանքով։ Հայ մողովուրգը պար տուեր ֆԼւ զի քա սլէ ս ՝ ապա հոգե
«Զյհժւը ում է յ flչ թէ մոռանալ՝ այէ
պէս ել հիմա էլ ոշնչանալու վրայ է մօչյեժլ
: Ջռւղել ահա ւոր վէրքը եւ իր կըստաւորապէս • Այն րոլոր ազգերը միայն
կըծանրը
զետեղել լինելիութեան կենտրո
պիտի կարողանան ապրելդ զ:աէի^ սար
տարակութիւնը՝ Որ իսկական գայթակ
նում
դ
անմիջա
կան
գործո ւն է ո ւթեան
սափելի դէպքերի միքոյին ՝ որոնք
ղութեան տլիը մը պիտի
յառաջացնէր
կենտրոնում դ անմիջապէս
գործունէունուրոյն ել ումեղ մշակոյթ ունեն դ որոնք
Ափիւռըի մէջ} հ ոն
կա տար ո ւած փոփո
թեան հԼւմնական մոտիւը դարձնելդ սգա
մարդկութեան համար անհրամեշտ տարր
խութիւնն եր ո ւն
ու մկրա տ ո ւմներով աւոր եւ լալկան կնոջ վերածուել : Վձտի Լ լ
են կազմում ՝ որոնք կարո ղ են ի շ թել ուռի թո վ .
"դրի բեռերը ամէնից շուտ հինցող բա
տես ո ւթիւնն ըսենբ զ^էԸ^ տարուան հա
րիչների վրայ իրենց մաքի եւ հոգու զօ
^•«/T °րերուն դ Արմէն Լէարեանի կողմէ
ռերն
են , ամէնի g շուտ ձանձրացնող' Մ ա.
մար » եկէք } եթէ կարելի է՝ աշնանդ վարութեամբ յ Ս*իւսները ճա կա տագր ա կանօ՜
յետմահու հրապարակուած
«Նտւատո՜
նաւանդ ուր իշների համար ։
*յընզի գարնան թերեւս 2-3 ամ սու համար
րէն պիտի ոտնակոխ լինեն ^լ պիտի ան
մար»ին մէջ («Հայութիւն» դ 1992, Փետ »
Անարդարութիւնը ,
ոճիրը ,
առաջի
հեռանամ Փտրիղէն* եւ եթէ դաք հոս ,
հետանան յ Ու. մշակո յթ ասւած բանը ոչ
Ա, էջ 8) , Զարեան կ^ազդարարէր . —
վայրկեանին սահմռկեցուցիչ
է,
ապա
Լ/նչսլէս պիտի ուզեմ Զ,եզ ՛տեսնել՝ չա.
հ անգէսներ ով է ստեղծւում եւ ոչ էլ փո
«Ես ուզում եմ իմացուի-դ որ ^^Նտւ^Լւ
զայրոյթի՛ է վերտե՛լում ել պահանջում է
տոնց է որ իրար չենք տեսա ծ ՝ եւ կարօտղոցները վազող ֆրանսական աման մտքի
երկրորդ հր ա տար ա կո ւթք։ ւձյը լոյս է տե
ցած եմ Ջեղ, մտիկ մի րն է ք անոնց որ
կր կնութիւններ ծամծմելով։
Հա յ ազգը br անմիջական վյր՚էմը» fi այց վա՜յ թէ
սել ճնշման , խաբէութեան ել սպառնաանցնի նրա արտակարգ բնոյթի վայրկեակորսեն թէ Փարիզը առա^ուան Փտրիղր
լզէտք ունի թէ զէնրով կռւող հերոսների
լԻք1ր տակ : Երկրորդ հրատարակութեան
նը
ել
մեքենական
կրկնութեան
Հ
րպ
չէ,
ան մտաւորական նուրբ ել ջերմ ՝ մեծ
եւ թէ մանաւանգ մտաւոր ազնուական
վերջթն մասը բոլորովին աւելորդ է, ինչ.
առնի։ քէգայն ո ւթի ւնն եր ր բթանում են դ
նո
ր
ութ
իւններԼյ £sic!] անզուգական քա.
դասի . Այն որ ես անուանում եմ Արարատ՜
սլէ" նաեւ չա ա փ ոփ ոխո ւթիւնն եր վէպի
[սիղճեր
ը
վարմւում
են
ճ
ի
չին
ել
տզտզազաքն
է
միշ տ ։
եան մարդը։ Նոր այգ Հայը որ կամ պի
ներսում ; Այդ մարդիկ, որոնք ներկայա
կին
ել
զոհը
դաոնում
է
արհամարհելի»
Ա* Ջօպանեան»
տի վեր ա գտնի իր նախաքրի ս տոն է ա կան դ
(«Բանկօօպր եւ մամոլթին ոսկոր ները») • ցան իբրեւ իշխանութեան ներկա յացոլՄիթրայական առարին ո ւթի ւնները
կամ
ցհչներ, չահաղրդռոլած էին մանաւանդ
Տարի մը ետք՝
1981-/*ե ՝ հանգուցեալ
պիտի անհետանա յ ։
նիւթապէս , Պր.........................եանըԱ) ստա.
«Ապրել նշանակում է ճակաաագրակա.
ճարտարապետ Արմէն Զարեան Երեւանի
Այէ 1՝մ Ւ"րապէս զգացած ել մտածնապէս ստիպուած չին ել բանեցնէլ մեր ցալ աւելի քան 2000 ռուբլի ար տա դր ելո լ զրականոլթետն ել արուեստի թանգարա
ուած համոզումներս են։ Ըլ մի վախիր՝
ազատութիւնը ; Որոշել և իրագործել ա յն եւ , առանց ինձ հարցնելու ( սխալ փոփո- նն (ՎԱԹ) նուի,րե ղ իր հօր վերաբերող
ոչ մի յսՀո զութիւն ՝ ոչ մի գրամ ինձ չի
ինչ որ ուզում ենք լինել : Ու այդ' կեան. խոլթիլններ մտցնելու համար, Այդ շրջա
նամականիին մէկ մասը' 12՜, միաւորէ
կարող հրապուրել» Եթէ գէթ մասամբ
նին ես ապրում էի հոգեկան ճնշուած վի
բաղկացածէ Հոն, ի միջի այլոց, յիչեալ
ծանօթ լխհէիԼր) իմ կեանրիս հետ եւ ի- rb տեւո զո ւթեան ամբողջ ընթացրին ՝ աճակ
կն ոջս
հիւանդութեան
պատճա
մէն օրդ ամէն վտյրկեան ՝ ամէն տեղ ։ Եւ
նամակին վերջնական բնա դիրը յա յտնըմանայիր թէ ինչ զրկանքների ենթարկըռով (2) եւ ոչ վէպն էր ինձ հետաքըրք.
եթէ նոյնիսկ պատահ ի դ որ լրման եւ յոգ
^եցալ (ՎԱՐ-, կ. Ջսէը ե տնԼէ ֆոնտ՝ թի,ւ
լած եմ իմ միտքս եւ արուեստս անկախ
բում , ոչ ինչ որ անցնում էր իմ շոլ^ս ;
թոզն ենր որ լինի
83) ՝ թէել ո՛ չ
Ջօպանեանի ա կն ար կա ծ
պահելու համար մի վա(յ^րկեան իսկ տյղ նութեան մամանակդ
Ես անշուշտ, պիտի նկարագրեմ մանտյն ինչ-որ պիտի ւ1՝նԼ՛ » - ասել է պարզանամակը, Ատորել կու տանք ցարդ անմասին կասկած չէիր ունենար» :
պէս , մենք որոշել էինք չորոշելդ («Եր րամասնօրէն Ա՛նց ու դարձերը, բայց սրա
տի,պ այդ վերջնական տարրեր ա կը , առ ի
նով ուզում եմ իմանան , որ իմ դրած վէ
կիրներ եւ աստուածներ») :
րա
զդա տ ո ւթի լն »_
ԱՐՇԱԿ ՉՕՊԱՆԵԱՆԻՆ
պը այն է , ինչ որ տպո ւած է ար տա սահ(Մաթա 1931) • մանում (չատ աննշան փ ո փ ոխո ւթիւնն ե.
«Անհ ատի կեանրը ուրիշ բան չէ, եթէ
«Փարիզ, 19 Յունիս 1950
րով)
եւ իմ մահից յետոյ, երբ արտատը«Ջնայած գրանդ ես եւս ձեզնման կար
ոչ խ՚՚ԸԸ հր^ն ծնելու մի պրոցէս : Վրանով
Աէ՚ր^լէ
Զարե
ան
՝
պեն , թող միանգամայն, անտեսեն
^րկծում եմ որ եղածը նիւթապէս ամէն բա մենք պէտք է բոլոր ո վին ծնոլած լինենք,
Մ
ասնաւո
ր
հաճոյքով
կարդացի բա.
րորդ '•՚րա տարակոլթիւնըդ ։
նով պէտր է պա չտպան ել . flf ուստ փել ար
եր բ մեռնում ենք, Վժբախտաբար , նրա
նա
ստեղծութեանց
ս
հտւաքածոլին
նոլիր.
Ն",/ե
հրապարակումը
եզրափակող
1964
կածներից և ում տալ **շփնարար ո ւթեան" ։
մէջ է, որ մարդկանց մեծ մասը մեռնում
ուած
ձեր
նամակը.
Վիտեմ
որ
դուք
րծա
Ա
եպտեմբեր
5
թուակիր
գրառումով,
!՝այց նաեւ պէտր է փրկել հայ անհատի
է առանց ծնուած լինելուդ
(«ՆաԼատՈ_
խնդիր
խստա
պահ
ան
ջ
գր
ա
կան
քննադատ
Ջ՛որեան կը պնդէր . __
ազատ ոգին դ թէ չէ վաղը՝ մանաւանդ մե
մար») :
•քըն էը, ինչպէս որ պէտք է ըլլալ , ինչ.
«Ուզում եմ իմացուի, որ ներկայ Հա
ծամասնական
սիստեմի
յաջողութեան
պէս եւ եմ ինք ս ալ ։ Պնտ Հ ա տման ձ եր
պար դային դ
մենք իբրեւ
ինքն ո ւր ո յն
յաստան դալս համարում եմ սխալ. Հայ
•ոյսպէս կոչուած գրողների թշնամանքը Հերմ տո զնԸը ի՛մ քերթուածներուս մասին
տարրդ իբրեւ ազգ կը կորՀենք՝ ինչպէս
կորչում ենր Ամերիկայում յ վաղը կու
սաստանը պիտի դաոնայ աւելի
կլանող
րան Ամերիկան
եւ ոչ մի վերացական
սահման մեզ չպիտի կարողանայ պաշտ
պանելդ եթէ ազատ ոգին դ Լսոր աղդային
գիտակցութիւնը մեռնի մեր մէջ» :

ՀԱՄԱՍՏԵՂԻՆ
(Փետրուար 1937) • —
«Ինչ ուզում ես ասիր'
դիտեմ մոլե
ռանդ ես րայց րտ զարական կուսակցութիւնները՝ որոնցից մինչեւ հիմա քաղա
քական օգուտ էլ չկայ՝ ամէն ինչ սպա
նում են եւ դ ասեմ ՝ ազատ խօսքիg աւելի
են վախում րան կրտկից ։ Այգ ինչպէս երեւում է ընդհանուր երեւոյթ է այն տեղ
եւ իսկական դ անշահ ախնգիր խորհողներե զամ։ը զերն է մա րառել ամրո ղջ ու
մով հասարակական մտրի համայն այն
բթացման եւ ս տր կաց\ումի դէմ :
Այոպիռի 1Լա1ս է տ զգում ինձ նաեւ վազԸ, որովհետեւ այդրան թէչատ հոգեկան
շարմումովդ այգ մարդիկ ինչպէ՞ս պիտի
կարողանան մեծ շարմումներ մզել եւ նոր
տզգ կառուցանել» .

Զարեասխւ

ԱՆ Տ Ո
ՎԵՐՋԻՆ

Ր Գ Ի Ն
ՃԱՄԲԱՆ

1961-ին, Կոսաան Զարեան Հայաստան
այ զելելու հրաւիրուեցաւ. Արտասահման
վերադարձին, իանգավաոոլած* իր տե
սած յաոաջընթացով, զանազան յայտա.
րարութիւններ կատարեց մամուլին : Ա.
սոն£ աոիթ տուին րազմաթիլ յարձա
կումներու իր դէմ : Այգ աոթիւ, րժիշկ
եւ գրադատ Համրարձում *ք’էքլիկեան ի.
րեն հասցէագրեց հետեւեալ անտիպ նա
մակը, որ ցարդ պահպանուած է Զարեւս,
նի անձնական արիյիւից մէջ • —
«Dec. 29 - 61
Սհրելվր Վ արպետ • -♦
Նամակգ1 առի յ կարդացի ափեզ-ցփեղ
լրագրական հայհ ուշները։
Պզտիկ մար
գսg մէ միայն կարելի է այդրան սպասել։
Միւս կողմէն շտ տ բարեկամներ շահեցտր ։ Ամէնրն ալ հիացան քու քաջու
թեանդ ու ճշմար տախօսութեանդ վրա յ :
Հիմա գիտեն թէ ով ես,
ինչ
տեսակ

Բ"՚ջ ես : Մ ենք կը սիրենք ի.
րենց միտքը առանց
կապանքի
դուրս
« թափող մարդը, էֆէրիմ :
«Հայ ստեղծագործ մտաւորականի հա
Մենք շատ լալ
ենք. Հիմա բժշկա
մար տեւելու առաջի պայմանն է պահել
կան գիրը մը կը գրեմ, թերեւս գարնան
հոգեկան կապը Հայաստանի
հետ։ fiմօտերը ատ կողմերը գամ : Անշուշտ կը

ՀՐԱՋ ԶԱՐԴԱՐԵԱՆԻՆ
(Փետրուար 1958) • -

իմ հանդէպ ամէն բո՛նից ցածր է . թո՛ւրք ,
ստո՛ր... Մեծ մասամբ անկարող մարդԻկ^ որոնք բացի մեռածներից մի մեծ
բանաստեղծ չեն տուած, առաջին օրից
ամէն բան արին , որ իմ ազդի առաջ բըռնած դերս
նսեմացնեն,
արժանիքներս
փոքրացնեն ել
համբաւս փոքրացնեն.
Ահա 4 տարի է, Որ գրողների միութիւ
նք ինձ անդամ չի հաստատել (3) : 4 «/աrb tt որ ամէն րան անում են, Որ երկ.
րի՛ց մեկնեմ , որ հայ դրականութիւնը մընայ
իր
ճահճացած վիճակում, խեղճ
խաղ, առանց մեծութեան : Ոչ մի ժամա.
նակ կեանքումս, „չմի երկրռւմ այսպիսի
մենակութիլն չեմ ապրել ել այդպիսի
հոգեկան վիճակի չեմ ենթարկուել ,
Ւնո ղնէին մեկնէի ,
խաբէոլթիւնների
չենթարկուէի , վերականգնէի իմ մեծոլ.
թիւնը եւ կարողանայի ասել իմ վերջին
խօսքը .
Թոզ անիծեալ լինեն ինձ տանջողները,
եւ եթէ ուրիշ միջոց չկայ, թող մահը գայ
ել ազտտԼէ ինձ» յ
Կոսաան Ջարեանի կեանքի վերջին տաս.
նամեակի դէպքերը դեռ կը սպասեն ի.
րենց ամբողջական բացայայտո ւմին ֊.

մ ա["է ես .

(1) Հալանարար Հրաչեայ

Ղրիգորեա.

նը , որ դիրքին խմրագիրն էր ;
(2) Երկրորդ կինը* Ֆրանսիս fl)pnKf ս.
1964-ին Ամերիկա մահացալ.
(3)

Զարեան Հայաստանի

Գրողներու

ատով աւելի եւս արժէքաւոր կը
դառ.
նան ինծի համար : Վրա կան քննադատը որ
կայ իմ մէջս կը խորհ ջ ինքն ալ ձեզի
՛զէ" թէ [՚մ այլտզան ար տագր ութեանg ս
զէզթև մէջ բանա ս տե ղծո ւթիւնն ևր ա են որ
կեանքիս էական դործը կը կազմեն ,
Յալալի է որ այս տարի չպիտի կարե
նաք Փարիղ երեւում մ'ընել , Ուրեմն «ցըտեսութիւնդ ըսենք ղուլիք տարուան հա
մար, Եկէք, եթէ կարելի է,
աշնան,
վասն ղի դարնան 2-3 ամո սւան համար
թերելս հեռանամ Փարիզէն, ոլ եթէ գաք
հոս, անպատճառ պիտի ուզեմ ձեզ տես
նել. շատոնց [£] սը իրար չէնք տեսներ
եւ կարօտցած եմ ձեզ , Մաիկ մի՛ ընէք անսնց որ կ ըսեն թէ Փ արիղը առս,ջուան
Փարհզը չէ. ան մտաւորական նուրբ եւ
ջերմ մթնոլորտով անզուգական քաղաքն
է մհչտ-.

Ubr ով ձերդ
Ա, Զօպանեան»
Հոս պէտք է ալհչց*եևլ՝ Որ յարեան եւ
Զ օ պան եան աւելփ քա^ երեսուն տարուան
թղթակցութիւն մը պահած են, ինչպէս
եւ անձնական բարեկամութիւն , փամանակադրական կարգով,
այս
նամակը
Յարդ յայտնի վերջինն է զոր վ, ո խտնակած են երկոլ գրողները, որոնք 1930֊-կան թուականներու սկիզբէն ի վեր այլեւս
չհ անդի պեg ան :

Պատրաստե g’

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Fonds A.R.A.M

_________

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

« ff ԱՈ ԱՋ

ՄԻՏ*

ԵՒ

être artiste
aujourdkui

LILIANE DARONIAN :
Que s’est-il
passé depuis ta première exposition à la
Galerie Les Cent ?

R. — J’ai donné pour titre à l’ensemble
de ces dessins «Jours-extraits». Il y a 8
planches et chaque planche est composée
de 16 dessins qui forment un ensemble
rythmique
autosuffisant.
Mais chaque
dessin est différent de l’autre et il repré
sente un extrait du squelette principal,
comme des phrases entières portant une
signification
particulière,
tirées d’un
même poème, d’un même livre.
Q. — Qu’est-ce qui a changé depuis la
réalisation des «Saisons» ?

Հ-

ALEX BERLIAN : Mon évolution n’est
pas linéaire. Elle est plutôt ramifiée. Je
continue d’aller vers une cible qui me
paraît inépuisable, vers l’inconnu, dont
chaque œuvre représente une étape. En
ce qui concerne le style et la technique,
j’ai continué de la même manière que
dans mes toiles précédentes, il y a trois
ans, c’est-à-dire, dans la veine scientifi
que-informatique, si je puis m’exprimer
ainsi. Mais il y a un changement de vi
sion et de conception concernant
la

R. — Le premier
pas était d’arriver
à une technique de dessin qui corresponde
à la technique que j’emploie
sur les
toiles. Peu après,
la même démarche
s’est produite dans les lavis aux encres de
couleur qui ressemblent à des aquarelles
par leurs
coloris et la transparence des
couches. Les pastels sont venus un an
après.
Je crois que dans tous ces do

construction de l’œuvre.

rement.

Q. — Peux-tu définir ce changement ?
En quoi consiste-t-il ?
R. — Au plan
de la conception des
masses, rien n’est changé ainsi qu’en ce
qui concerne les volumes, les
formes,
les lignes et la lumière.
Les rapports
entre ces éléments sont restés constants, à
l’exception des volumes dont j’ai suppri
mé la subdivision en de petits volumes
angulaires qui formaient la trame-filet de
la surface entière de l’œuvre. Cela a en
gendré une autre vision de l’espace : le
champ pictural s’est élargi, si j’ose dire,
à l’infini. Comme dans mes œuvres pho
tographiques réalisées entre 1984 et 1989,
il est devenu possible de concevoir, par
l’association de quelques formes
et de
quelques lignes, une œuvre chaque fois
différente. Lors de ma dernière exposi
tion, la confrontation de la série
«Les
saisons» réalisée entre 1990 et 1992 avec
les œuvres réalisées depuis
donne une
idée de mon parcours.
Q. — Comment t’est venue l’idée des
«Saisons» ?
R. — Lorsque j’ai entamé, en 1988, ma
démarche actuelle, j’ai commencé
peu
après une série qui s’appelle «Variations
sur un thème» : une même composition
de base pouvait donner naissance à diffé
rentes œuvres avec un processus d’inter
changeabilité des pliages de couleurs et de
formes. Dans les «Saisons», j’ai employé
la même procédure,
c’est-à-dire
une
même base, un squelette unique était le
point de départ ' de
chacune
des cinq
toiles, chacune différente. La première
qui reproduit totalement le squelette
de
base s’appelle «Le Maître des Saisons».
Je lui ai donné ce titre car cette version
représenté symboliquement l’année, c’esta-dire une composition entière qui suffit
a elle-même et qui domine, englobe les
saisons. Ensuite,

les quatre versions qui

suivent, présentent chacune une version,
de la composition principale comme si
elles incarnaient une partie de l’année.
Donc, les quatre versions
représentent
les quatre saisons, chacune avec un colo
ns dérivé de certaines tonalités

domi

maines, il y a une unité de conception et
de technique qui forme une entité dans
les limites de laquelle je peux nager lib

Q. — Les «Saisons» sont des composi
tions abstraites mais dans tes dernières
œuvres on voit souvent poindre des corps,
des créatures...
R. — Justement, c’est l’association des
formes et des proportions qui crée ces
figures. Mais avec les mêmes formes, je
peux réaliser une fois encore des compo
sitions abstraites.
Cela veut dire que
mon souci principal n’est pas de créer une
figure. En même temps, c’est un jeu de
perception visuelle et mentale qui peut
changer d’une composition à l’autre en
utilisant les mêmes éléments formels. Et
dans certaines œuvres, il est vrai, qu’explicitement, je crée une image simple
ment pour vivre la liberté de la création.
Q. — Dans l’histoire de
la peinture
contemporaine, on a pu assister à l’ef
fort du passage du figuratif à l’abstrait,
dans tes dernières
œuvres particulière
ment, on assiste à un effort inverse, un
travail de l’abstraction vers des formes
figuratives. Quelle signification cela a-t-il
pour toi ?
R. — Je dois d’abord préciser que dès
la création de la première œuvre abstraite
les deux tendances, la figuration et l’abs
traction,
devaient
désormais coexister.
Mais en ce qui concerne les formes, elles
ne sont pas, à priori abstraites, car on les
voit et on les touche. Comme je le disais
auparavant, l’association des formes et de
la proportion peut former ou défaire
une figure, mais encore le résultat, même
abstrait, sera toujours une image mais
qui ne reproduit rien et qui ne représente
^u’elle-même, avec un
message artisti
que propre. A cet effet, l’abstraction peut
s’engendrer, pour beaucoup de gens, quand
le résultat ne crée pas l’impression d’une
image identifiable. Mais,
figurative ou
abstraite, ce qui compte, c’est la force
plastique d’une œuvre et la nouveauté de
son apport, de son discours pictural et ar
tistique. Mais avec l’abstraction, l’homme
a conquis une autre dimension dans la
conception de l’infini, libérant la pensée
artistique des limitations de
la réalité
vue, de la figure, de l’aspect extérieur des

nantes dans chaque saison.

choses.

Q- — De quelle façon les 128 dessins
qui accompagnent la série se sont liés à
elle ?

Q. — Tu disais plus haut à propos de
ta série, «Les saisons», qu’à partir de ce
que tu as appelé le «squelette principal»,
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tu as créé un ensemble de dessins : 128
compositions. Mais au fond, tu aurais pu
en produire à l’infini. Il y a chez toi, au
plan de ton œuvre, une relation à l’infini.
Peut-tu t’en expliquer ?

aiex berlian:

Une exposition d’Alex
Berlian s’est
tenue du 19 Octobre au 5 Novembre 1994
à ]a Galerie Les Cent, à Paris. Elle a
permis de mesurer l’évolution de l’artiste
depuis la dernière
présentation de ses
toiles, il y a plus de trois ans, en mai
1991, dans les mêmes lieux. En cet entretien-bilan, est reprise la discussion enta
mée lors de la précédente exposition.

ԱՐՈՒԵՍՏ»

R. — Je n’y ai jamais beaucoup pensé,
ni trop cherché à savoir. Mais maintenant
que la question se pose, il y a des sou
venirs qui remontent dans ma mémoire.
Si je dois chercher loin, et comme l’être
humain est un tout, ce sentiment de l’in
fini est peut-être lié à ma jeunesse. A Alep
où je suis né, jusqu’à mes 20 ans environ,
nous dormions l’été, comme de nombreux
habitants, sur le toit des maisons compor
tant en général un rez-de-chaussée ou un
étage en plus. Tels étaient du moins les
habitations des quartiers populaires. Au
lit, je regardais les étoiles dans le ciel
noir qui couvrait tout. L’un des souve
nirs les plus marquants
de mon adoles
cence est le chant d’un jemie homme,
passant dans la rue, tard dans le silence
de la nuit. Ce chant m’a réveillé,
cette
voix, seule dans le noir, dans l’immen
sité du ciel, ne me quitte jamais. Une
seule, magnifique voix
devant l’infini.
Ainsi peut-être la nature, le chant et la
musique s’identifient entre eux dans mon
esprit. Car ma passion pour la musique
classique a commencé à 16 ans, à partir
d’un film dans lequel, à un certain mo
ment, une musique symphonique accom
pagnait le paysage me laissant une im
pression d’éternité. C’est pour cela, pro
bablement, que mes deux musiciens pré
férés sont Bach et Bruckner par la sen
sation d’immensité que leur musique sus
cite.
Je prendrai le risque de dire que
pour moi aucun compositeur n’a exprimé
avec tant d’intensité,
de profondeur et
d’envergure les choses de la vie et de
l’univers comme Bruckner dans le troi
sième mouvement de sa dernière
sym
phonie inachevée, fort heureusement !
Q. — Pourquoi fort heureusement ?
R. — A 72 ans, Bruckner savait qu’il
allait bientôt mourir. On rapporte qu’un
jour, il était à genoux, priant Dieu de lui
accorder le temps de terminer cette sym
phonie. En vain. Et ce troisième mouve
ment s’achève
comme une bougie qui
s’éteint lentement telle la vie après tous
les combats, toutes les joies, toutes les
exaltations, toutes
les illusions
et les
désillusions, en exprimant toutes les pas
sions de Bruckner, toute sa détermination
et la conscience en la force de sa foi et
de sa musique.
Q. — On évoque souvent la musicalité
de tes œuvres ...
R. — Depuis dix ans, de nombreuses
personnes, connaisseurs ou pas, décèlent
de la musicalité dans mes œuvres.
Je
pense que ce sont le rythme, les lignes et
peut être les couleurs, la lumière et le
climat qui créent cette impression.
En
effet, on parle toujours de la rélation ré
ciproque
entre l’art, la musique et la
littérature. Mais chacun reste ce qu’il est,
c’est-à-dire le peintre reste un peintre,
le musicien un musicien,
l’écrivain un
écrivain. Un écrivain qui décrit une scène
n’est pas forcément un peintre, un artiste
aussi dont l’œuvre résonne musicalement,
n’est pas forcément un musicien. Je suis
passionné de musique classique, mais je
ne joue aucun instrument. Il y a des
peintres qui jouent d’un instrument sans
que leur travail comporte de la musi

autre moyen de reproduction, donne, par
définition, la possibilité de variations à
l’infini. Ainsi, par les mêmes formes dé
coupées et des ficelles de papier, je réa
lisai quelques dizaines de variations uti
lisant la vitre de la machine à photoco
pier comme fond-écran. Il y trois ans,
je réalisai également plus de deux cents
dessins à Pencre et des collages, dans les
quels la grille, en tant qiue trame de ma
peinture, est sujet aux variations séquen
tielles interminables, ou presque.
Q. — Qu’est-ce que tu as fait d’autre
dans cette direction ?
R. — J’ai réalisé une série de dessins
à l’encre, dans lesquels des lignes épaisses
de différentes longueurs, représentent et
répètent une partie des lignes du dessin
initial sur la même feuille. C’est comme
un dessin dans
le dessin.
Ces lignes
épaisses peuvent varier en longueur et en
rapport entre elles, ce qui peut entraîner
et dégager, chaque fois,
une nouvelle
composition et de nouveaux rythmes,
tout en restant dans la limite du même
dessin, et ainsi de suite. Lorsque je des
sinais ces lignes épaisses, je sentais cha
que ligne comme l’équivalent d’un son
de violon plus ou moins long, de sono
rité, d’ampleur et d’intensité variées. D’ail
leurs, dans cette dernière exposition, j’en
avais présenté deux exemplaires, l’un in
dépendant, l’autre faisant partie d’un des
sin
lui-même formé de cinq composi
tions.
Q. — Comment réagis-tu à ceux qui
décrètent la fin de la peinture et disent
qu’elle appartient au passé comme mode
d’expression artistique ?
R. — Je pense que la raison de telles
déclarations est psychologique. Au fond,
elle met en cause non seulement la pein
ture, mais la vie elle-même, ce qui veut
dire que nous sommes en face d’un pro
blème existentiel, un problème d’impuis
sance devant l’inconnu. Il est très facile
et très commode de dire que la peinture
est terminée, de tourner le dos et de se
livrer à ce jeu mental, aux astuces fa
ciles, à toute cette mauvaise littérature à
laquelle nous assistons au sujet de l’art
actuel, surtout conceptuel.
Dans le do
maine de la peinture, comme dans tout
autre domaine artistique, le difficile est
la création, la divulgation de l’inconnu,
pour atteindre un terrain
encore non
exploré. Je crois que parmi ceux qui pro
clament la fin de la peinture, il y a des
personnes qui, peut-être, veulent avoir
leur mot dans le déroulement des choses
et passer pour des prophètes et des déci
deurs historiques. Comment avoir la pré
tention de décréter la fin d’un domaine
créatif, comme si la divulgation de l’in, connu avait fait tout ce qu’elle pouvait
faire ? De même que l’inconnu est il
limité, sa divulgation l’est aussi.
,Q>.

Ce n’est

pas la première fois

qu’on met en cause la peinture...
R. — Du temps de Mondrian, on par
lait déjà de la fin de la peinture. Mais
nous avons vu toute la richesse picturale
qui s’est développée depuis, surtout avec
l’expressionnisme abstrait et l’abstraction
de l’après-guerre. Donc, laissons les pein
tres essayer d’explorer de nouveaux ter
rains avec patience, car la nouveauté ne
vient pas sur commande! C’est le temps
qui fera son travail.

calité.
Q. — Revenons à

l’infini

dans

ton

œuvre...

Q. — Pour continuer la discussion sur
ce problèce d’actualité, quelle est
ton
approche de la situation artistique d’au
jourd’hui ?

R. — Je crois que dans les œuvres abs
traites peintes entre 1970 et 1974, il peut y
avoir, involontairement, cette tendance à
essayer de capter une infinité d’expres
sions picturales. La concrétisation consci
ente de cette idée prit forme d’abord en
1982-1983, lorsque je commençai à m’in
téresser aux ombres car les ombres peu
vent se transformer à l’infini comme les
nuages. Puis, dans les photos que je réa
lisai en tant qu’études picturales, cette
possibilité de variation se manifesta par
le jeu continuel de formes et de lignes.
Dans la même période j’utilisai la photo
copieuse en tant que
moyen de fixer
l’œuvre. La photocopieuse,

R. — C’est
une approche
critique.
Après une décennie caractérisée par une
explosion culturelle, l’art,
l’expression
naturelle de la pensée et de l’esprit, selon
moi, vit plus que jamais une crise d’iden
tité. Ces derniers temps, nous nous de
mandons souvent ce qu’est vraiment l’art!
Une contradiction sans précédent, due à
la confusion régnante, aux critères arbi
traires, aux conventions et aux intérêts
conjoncturels, donc éphémères, déstabili
sent, fragilisent et dénaturent le rapport
art-public. Un véritable cercle
vicieux

comme tout

Fonds A.R.A.M
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ՏնՒՈա ՓՈՐՋԶ

տոսեան • առաջինը
տին մեկնաբան է՝
իր ն կարներ ով î

Ա* ^որքքլՒ արուես
երկրորդը ներկայ է

թատրոնի մասին հայադիր երկու անուններ են նավս Յակոբ Փափազեան
որ
նաեւ ստորադրած է իր հեղինակած մէկ
արարնոց գործեր ապա Աըբի Ցովհաննիսեան ։ *ԼյՈյն մարզին կը պատկանին է*
էքս երմանի կարգ մը էջերը որոնք փոքր
մաս մը կը կազմեն առաւելաբար երամըշտական նիւթերու առընչուած իր գրութիւևներուն մէջ*.
Երամչտա կան
Jort~
ուած ստորագրած է նաեւ ^աչվկ Եըլմաղ
ետն :
Աւելի սեղմ են չարմանկարի բնագա
ւառին սահմանները» ոկիզբի
թիլերուն
մէջ անոր տիրութիւն /լընէ Առլէն Փաւի ա զեան՝ աւելի ետք՝ երբեմն նաել Դր *
Պըլտեան յ
Այս գլխաւորներէն զատ՝ կայ Հնոր ա՜
նուն»ներու րամինը ուր ներկայացուած
են Հքուչանիկ Ա* անո յեան
ԼԴեկ» 1977 ) յ
Համա զասպ Ա ա գայեան
իէ 1980) »

ԱՐՈՒԵՍՏ*

թէլերը յատուկ թ՜ո ւա դր ո ւմ չունին . ՛Ա
նոնցմով եւս կը շարունակով, թերթին
ընթացիկ թիլը* յիսուներորգէն սկսեալ
տրուած է յատուկ թուագրումը
(1981
Vայէս) 5

«Տառաջիի ամսական այս յաւելուածին
՛երկրորդ
հարիւրեակը
շարունակելով
նախոր դն եր ո ւն ան ո ւմները ՝ նիւթերը ՝ ձե

(Շար. Ա. էջէն)
ֆրանս երէն
բանա ս տեղծո ւթիւնը որ ասատուրեայյ սլա ս տառ մը կը գծէ բառե
րով . *Լյ կար չա կան րամնի մնայ ուե անուն
ներ են Ա*
Պէրէ^իկլեան եւ. յատկապէս
առաջին շրջանի թիլերուն մէջ՝ P • Պո-

ԵԻ

Ա արգիս Հաց բան եան (Ն"J * 1983)» 1Լաղբիկ £ազիլ (Հ"4* 1986): Առաջինին կը
հանգի պինք միջոց մը յետադա յ թիլերու
ՀԱ'
արեւելահայերէն
բանա ս տեզծո լ.թիւններով՝ երկրորգը արձակներ կը գբէ
Լֆր անսերէն) մինչեւ իր կանխահաս մա
հըԱ» Հացբանեանինը ասուպային երեւոյթ մրն է՝ իսկ վ ♦ Յազիլ հաղուագէպօր էն կու տայ բանա ս տեղծ ո ւթի ւնն եր
Լար եւելահայեր էն) մինչեւ Վերջին տարէները,
Առաջին թիւերէն մինչեւ այսօր կը շար ո ւնա կո ւի յատու կ Pb-'-r ու ս ո վոր ո ւթի ւ֊
նը՝ նշելի առիթներով» կան նաեւ այս
թիւերէն ոմանք որոնք յաւելեալ էջերով
հ րա տարա կուած են՝ ինչպէս էքոմ-^r fi .
համա գո ամարին թէ՚֊Ը ^հոկ' 19(9; 8 էջ) ;
Ա. Կորքէէ Pi՛՛-ը (1]եպ. 1981, 8 ££) , Շ •
Շահնուրէ թէլը (Աեպ. 1984, 8 էջ) , ff •
Ա ելակէ թէ՚-ը {Յուլէ,, 1985, 6 էջ) , Եղեռնէ քՕ-ամեակէ թէւը (12 ££) եւլն.:
Գրական բամէններուն մէջ պար բերս։,
բար տեղ ղտած են էջեր որոնր նախաճա
շակ եղած են՝
յետադայ
հատորներու*
ա յսպէս ՝են Զ • Պա։ ղան ճ ե անի հՀյարունակելէք> խոր ա դր ո լած դր ո ւթէ ւնն երը
եւ
U՝ովսէս Պչաքճեանէ էջերը :
«£/"[""ք և՛ Սվաւեւււովւ առաջին

յիսուն

ւերը յ կը բերէ

նաեւ նորութիմեներ î

Ինչ կը վեր աբերի շարունակսւոզ մար
զերու՝ անոնց ամէնէն շե չտուածը կ ըլ
լան տեսա կց ո ւթիւնները
որոնք գրեթէ
մնա յուն \բնո յթ ստացած են ♦ 1986 Մ այիսի թիլէն՝ Սիր արւիի Տ էր-Ներսէսեանի
հետ կա տար ո ւածո վ կը սկսի անոնց շար
քը որ երբեմն ընդմիջուելով կը
շա
րս ւնա կուի, : Մ եծ մա un 1Լ ղՒլԴ ոլ
րա կանութեան ՝ բայց նաեւ արուեստի՝
գիտութեան մարզի
մօտ
30 անուն
ներ կը պարվւակէ այգ ցանկը, անո ւնն երը մեծ մասով
սփիւռքէան են՝ գլիա՛
լորաբար յա տուկ առիթն՛երով ընդդր կըւած են
նաեւ Հայաստանէն
գէ^քեր։
Ա փի ւռքեաններ էն են փրոֆ . 3' »-Փ ♦ Մահէ ՝ Դր • Պ ըլտեան ՝ Ասա տո ւր ՝ Ս օնի'ա նիկ" գո ս եան ՝ Կարպի ո Ափրի կեան ՝ Սիէվիա
Աճէմեան ՝ Լուտվիկ ^ազիչ՝
0չական Հ Դտռզու եւլն » • Իսկ Հայաստանէն
իագրատ 3 ո վհ աննի սեան ՝ Հենր ի կ Մ ալեան ՝ Սօս Աարգսեան՝ (Տիգրան Աանսուրեան ՝ Ալ» Ակրտչեան Լայս հնգեակը հայ
կական ֆիլմերու փարիղեան P» Փառա
ւսօնին առթիւ -1987 ԱսԼԸtԼ 1-H" ? 1987
Ա այի սի յատու կ 6 ԷՀնոց թի՚-ը) , ապա
Ս էն
Արեւշատեան ՝ վար գան
Գրիդո րեան ՝ լիրունզէ Դովլաթեան Յարութիւն
1]աչատրեան եւլն » : Այս տեսակցութիւնները մեծ մասով կը կրեն Ա* P* • ստորա
գրութիւնը :
Կը չար ո ւն ա կո լի յա տուկ թիւերոլ սո
վորութիւնը » թիլեր
յա տկաց ո ւած կամ

semble s’être installé. Une course fréné
tique domine le monde de l’art,, condi
tionnée par des facteurs économiques,
concurrentiels, sectaires et hégémoniques,
à l’image d’autres imbrications qui déchi
rent notre planète. 11 serait peut-être dif
ficile d’envisager un fonctionnement dif
férent, sans une nouvelle conception de

R. — Je crois qu’actuellement comme
de tout temps l’attitude de l’artiste est la
même. En effet, quelque soit la nature
des clivages du présent et ceux de son
époque, il continue à observer, à ressen
tir, à réfléchir, à travailler, à participer
et à partager et à s’interroger inlassable
ment sur son rôle, sur son travail, sur son
apport.
Q. — Et cela se répercute sur son tra

vie et de relations humaines.

vail...
Q. — Dans cette

optique,

selon toi,
R. — Je pense, car le parcours de l’ar

l’argent tue-t-il l’art ?
R. — Il le peut, en déviant la destinée
artistique et
la finalité spirituelle de
l’œuvre d’art. Je rêve d’un rapport hu
main fondé sur l’échange libre, sans ar
gent, où les choses soient appréciées pour
ce qu’elles sont. Mais je ne Suis pas uto
piste pour autant. Nous vivons dans un
monde où l’argent conditionne notre vie.
Mais l’argent ne doit pas tuer l’art, car
tuer l’art c’est comme tuer l’âme, la pen
sée, l’esprit.
II y a quelques semaines,
dans l’un des quotidiens locaux les plus
vénérés, il y avait une petite information
de quelques dizaines de lignes sur le vol
de sept œuvres de Picasso en Suisse. L’in
formation évoquait, en premier lieu, les
millions de francs en question! Aucune
analyse ou présentation des œuvres. A un
tel point, que lorsqu’on dit art on dit
argent. L’envergure artistique de l’œuvre
ne compte plus. Ce qui compte c’est sa
valeur marchande. Je refuse cette logique
réductrice, sans scrupule. Il serait naïf
de me reprocher
un puritanisme pri
maire. Il faut revendiquer la primauté de
l’œuvre d’art, son droit à vivre pleine
ment son épanouissement, si elle est dotée
d’une telle force et de rayonnement.
Q. — Dans ce contexte, quel doit être
le rôle de l’artiste lui-même ?
R. — Dans une période aussi troublée
que la nôtre, la question du rôle et de
la fonction de l’artiste peut se poser avec
plus d’insistance encore, car il fait par
tie de cette lignée de protagonistes qui
sont considérés comme ceux qui forgent
l’image, la morale et la conscience collec
tive, dont les sociétés éprouvent le be
soin.
Q. — De quelle manière l’artiste engagé
dans la création vit-il aujourd’hui le rap
port avec le présent, avec la société ?
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tiste sera le miroir de cette interroga
tion, parce que chaque œuvre, implicite
ment ou explicitement, est le fruit d’une
interrogation, d’une recherche, d’une réac
tion. Par l’intermédiaire d’une œuvre, on
aborde un problème artistique, on traite
des phénomènes humains et sociaux ou on
réagit face à ceux-ci. L’œuvre affirme une
vérité et lance un défi vers l’inconnu, qui
n’est que le reflet et l’aboutissement du
déjà survenu, du réel, lui-même en muta
tion perpétuelle. De ce fait, les limites
entre le réel et l’irréel s’estompent.
La
pensée et l’esprit cherchent dans l’irréel
ce qu’ils ne parviennent pas à saisir dans
Je réel. Ainsi, l’art, le lien entre ces deux
registres, crée le passage de l’ordinaire à
l’extraordinaire. L’art est une projection
vers la rêverie, le spirituel, l’illimité, la
perfection, tout ce à quoi tout être dési
reux de recueillement et d’exaltation as
pire.
Mon travail se fonde sur le credo que
l’art, avant tout, incarne la tranformation
et la transposition plastique et esthétique
de ce qu’on voit et de ce qu’on ne voit
pas. Je poursuis l’idée d’une œuvre qui
puisse susciter la sensation , de l’irréelréel, de l’espace imaginaire, pour y vivre
un moment d’intensité, dans un champ
libre de rapports plastiques, d’évocations,
de réminescences et d’analogies, mentales
ou visuelles, car l’analogie amplifie la
perception des choses et des êtres : elle
les rend plus éloquents, en mouvement
perpétuel, telle une vision qui se méta
morphose sans cesse. Etre aussi concret
qu’imaginaire, insaisissable, magique, par
fait. Dans l’esprit de nombreuses person
nes c’est à cela que tend l’art : à la quête
de l’absolu.
Propos recueillis par
LILIANE DARONIAN
Paris, le 5 Décembre 1994
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նուիրուած են Ն*
Աարաֆեանի
(1988
Սեպտեմբեր ) , Սրկրաշարմին (1989 Դեկ
տեմբեր^ ՝ Հայեր էնի ներկային սեւեռած
վենե տիկի գիտամողովին ( 1990 \յսյեմբեր) ՝
վ*
Օշականի
(1991 Ապրիլ) ?
Փրսֆ * 3* ան- Մէ չէէ
եւ ՛Լ, էքո լ քՒէէռէէ
(1987 Մարտ) եւլն . : Այ ս վեր ջին ը միակն
է 1'Ը տեսակին մէջ՝ ամբողջովին ֆրան
սերէն պարունակութեամբ։
Կը շարունակուի նաեւ Ա* Մ *ի Հի էմքեր
ու դէպքեր» չարքը աւելի ցանցառօրէն »
հոն գաղութին
մօտիկ անցեալէն էջեր
կրկին գունաւորում կը ստանան ՝ այսօր
շատերու քիչ ծանօթ կամ բոլորովին ան
ծանօթ տիպարներու եւ անցքերու ներկա
յացումով յ Մե' ղք որ լրադրային ընթա.
3Ւ կ "ըոր՚ոաւորութիւններոլ
խճողումին
մէջ հե տզհ ետէ աւելի քիչ տր ամա գրու
թիւն եւ մամանակ կը մնայ նման զբա
ղումներու :
Երկրսրգ հարիւրեակի
էջերուն մէջ
չարունա կուած է նոյնպէս
յետագ տյին
հատոր ձեւացնելիք էջերու հրատարակու.
թիւնը-. Այ ս րամինին ամէնէն ո ւչա գրա•-ը Ա. Ալիրեանփ
կողմէ
Վ. Օշականի՜
ձօն ո ւած
բանա ս տեղծա կան
ծաւալուե
դործն
է , Հ^քմուղթ
Ջա ւիաբերա կան՛»ը
(1991 Մո ,յիո) որ միջոց մը ետք լոյս
տեսած է 'Հ^առաջ>յ մատենաչարէն»
Սւ վերջապէս առաջին թիլերու կո
րիզ
անուններէն Աար կ . \,չանեան չարունակելով դրել ՝ վերլուծել երէկուան
անուններու գործեր ՝ իր հետաքրքրութենէն րամին կը հանէ նաեւ
մամանակակից պ-բականութեան ուշագրաւ երեւոյթ
ներուն» այսպէս ՝ ան հաւանօրէն առաջին
ներէն է որ արտայայտուած է Հրաղդան
Զէյթլեանի «քհԵՀ» Դէպի նոր դրականու
թիւն հ ատորին մասին (1994 Աունուար) յ
Երկրորդ հարիւրեակին ամէնէն դրա.
կան, ամէնէն ուրախալի կողմեր է՛ի առաջլ՚նն է աշխատակցող ն որ եր ո լ երելու,
մը. անոնք մեծ մասուԼ նոր յայտնո ւած
անուններ չեն գիրի կամ արուեստի ա շ.
խարհին մէջ. նոր է իրենց կապը «Միտք
եւ Արուեստկին որպէս մասնակից ։
Ա.
\ո^ր կը կոչուին
Հիլտա Գալֆայեան .
Փանոսեան , ՛ք արտն Ում , կյորա Պարոլթ.
ճետն, Շ աքէ Աաթոսեան , ՛Լար դան Աատթէոսեան, Աբրահամ Ալիքեան, Երուանդ
Ոարսեղեան ,
Արթիւր
Ա^դրանիկեան-,
Բացի
վերջթևէն ։ սփիւռքեան այս ա.
նուններէն Շ* Մաթոսեան միակն է որ
ֆր ան ս ա դիր է . իր բնագաւառը նկար չու.
թիւնն է ։
Մնաց եալներ էն ամէնէն մը.
նայուն աշխատակցութիւնը կը պատկանի
՛Լ. Մատթէոսեանի որ կը մասնակցի ՛իր.
Պըլւեեանի ել Մո՚րկ • նշանեանի գրախօ
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սութեան , ղրադատութեան ու պրպտողի
աչխտտանրին,
յաճախ լոյսին բերելով
դրական դէպքերու ք/՚չ ^"'նօթ էջերը . Ա.
նոր ներկայութիւնը վստահաբար տեղին
է «Մ/՚տր եւ Արուեստկի գլխաւոր ձեռք,
բերումը նկատել, վերջին տարիներուն,
նոյն մամանակահատուածին մէջ թե_
րեւս ոչ հեղինակին համար , բայց այս
թիլերուն համար նորութիւն են
Գր.
Պըլտեանի արձակները . աւելի ճիշդ կ՝ըլ,
լայ ըսել արձակ րանաստեղծութիւնները
որոնց
առաջինին
հ րա տար ա կո ւթեամր
[«.Ջիթենխթն վիճակներ ըկ , 1989 Հո կտեմ.
րեր) անկասկած,
անվերապահ
առա.
ջին գնահատութեան առարկայ կ՝ ԸԱայ
անունը որ որպէս բանաստեղծ ամէնէն
գունաւոր արմեւորումներուն թիրախ ե.
զած է , թէ' պարդ սիրողներէ , թէ՛ նոյն
ոլորտին պատկան
ն կա տո ւածներ է ,
րոնց մէջ են նաեւ իրենց Հրանա ս տ ե ղծո լ.
թիւններկը անոր տողերով պճնածներ . . . ,
՛Լերջին 5-6 տարիներու նորութիւն մըն
կ նաեւ Փարիզի մէջ զանազան առիթնե.
րով կատարո ւած
դասախօսութիւններոլ
որպէս դրական նիւթ
հ խա տար ա կո ւթիլ.
նը : Անոնց
հեղինակներէն
Գր * Պըլտ.
եան, hj • թէօլէօլեան արդէն: անմիջական
ա ռընչո ւած անուներ են «(/* Լ՛՛ոք ել Ար.
ուե ստկին, որոնց վրտյ կ՚աւելնան Հ.
Դա լֆւսյեան - Փանոսեւսն եւ.
յաստա
ռէն Արտեմ Յարութիւնեան ։
Սրեն տրուած Լք$_աչոլք անունթս մեծ
մասով հաւատարվէմ
այս յաւելուածին
ֆ անթէ գիվ, մէկ սիւնակը պէտք է նկատել 1987 Սեպտեմբերի
ՀԼոյս տեսան)
խորագրուած սիւնակը ուր հքՍրանի թէ
ԼԸԼԸ^յին՚ջի ենթա վերնագիր ով ամփ ոփ ուաձ
է հատորներու ցանկ մը զանազան
ծա
գերէ հասած : Հատորներ որոնց հ ր ատարակութիւնը՝ ինչպէս կ*ըսուի հոն՝
Հօ
գուտ ունեցած է
միայն
տպարաննե
րուն» :
Սր կուհարիւր եա կի այս յ ե տագար ձ ակ
նարկը որ ունի հաւանօրէն
մոռաց ո ւմներ ՝ վրէպներ ՝ կը յանգի գլխաւոր բաղ
ձա նքի մը. սյ^յ կառընչո ւի այս առան
ձին մնացած ձեոնար կին Լկա՛ն նման յաւեչուածներ
ունեցող թերթեր»
քայՅ
հՍ իտք եւ Արուեստ»ը առանձին է
միայն
անտիպներու տեղ տալու սկզբունքով ու
անոր ոչ միշտ դիւրին կիրարկումով^ ա'.ելի բարօր կեանքի պայմաններ ունե
նալուն» այլ խօսքաթ մասնակիցներու ա^լի էայն չըջանա կի մը։
Այս մասին
յատկապէս մտածել կու տան տ յն քանի
մը անունները^ ինչպէս' Անահիտ Կտրմի րեան՝ նորա Պարութճեան ՝ որոնց դըրեթէ պատահական՝ ներկայութիւնը բա
ւած է ըսելու թէ պէտք չէ այդքան հեռու
մնան յ
Եր կու֊հարիւր էակի առիթով այս առա
ջին հաշուեկշիռը՝ որպէս Հւիորձ»
ձեռ
նարկուածին ընդհանուր գիծերով պատկերը տալէ զատ՝ վկայութիւն մը 1լ ըլ
լայ» վկայութիւն ՝ նոյնինքն անոր ձեռ
նարկողներու տատամսումն ու մանաւանդ
յոռետեսութիւն ը անվաւեր դարձնող։ Զի
բաւեր ըսել թէ յաջողած է փորձը որ
կրցած է աւելի
քան մէ կուկէս տաս
նամեակ որպէս կորիզ պահել մամանակակից ^այ գրականութեան ա՝մէնէն ո^ի"
րական անունները ՝ անոնց վաս տա կին իւրայա տուկ հաւաքածոյ մը դաոնալով։
1976 Դեկտեմբերի առաջին թիւի Հ}րկու. ի]օսք»ին յոռետեսութիլնը ան շուշտ
հիմ ունի» ամէն օր ո13վ չի նկատեր թէ
Հայկական արմէքներ ու հանգէպ հետաքքրքր ո i-թի ւնը տկար անալո ւ նշաններ ց ո յց
կու տայ։ Սակայն՝ ՀԱիտք եւ Արուեստ^ի 200 թիլերուն ան ո ւանաց ա նկն ու
հոն տեղ գտած դր ո ւթիւնն եր ո ւն սւռնըսսղն 60-70 տոկոսը ի. դարոլ
վերջէն
քառորդէն հայ զէրէ
համայնապատկե
րէն անհրամարելէ եր ա կն I. ր
են ։ Այդ
անունները երբեմն աւելի հ անգամանաւ-որ կերպով աԼ ֆոխարինելով երէկուան
մեծերէ^յ ոմանք ) ս^էգբնաքայլի մ՜խ տումր ևը հեր քեն ՝ յետադային համար ապահովո ւթեան լուրջ բամինը
հայթայթեէով»Ասիկա՝ եթէ նոյնիսկ պատրուակ
լէ ինքնամոռաց
լաւատեսութեան մը՝
կ^ըսէ թէ գրկուած չենք անհ րամ՜եշտ էն:
Ու 200 թէւերու
բերած այս ապաՀովոլթեամբ էսկ առաջէն թէմէն
յոռետեսոլթեան հերքումը, մեծագոյն յաՒղութէւնն է
ոլեսանէն յ
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ԱՆՍԱՔԵԱՆ

(1925-1957)

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
ԵԻ «ՀԱՅՐԵՆԻ-հ»
ԱՌԱՋԻՆ ՇՐՋԱՆ

կայտան
Հարևանի
արտադրութեան
հեմնական մասը կապուած է Պոսթընի
«Հայրենիք» ամսագրին հեա. Ա՛յն մասը,
որ գինքը հռչակաւոր գարձուց հայ դր
ականութեան մկջ եւ որ , յաըակարծօ-

քԹւ զի՚՚մւ կէս մոռացութեան

դատա
պարտեց , քանի որ
այդ էջեր ը փրկող
գիրքը պակսեցաւ : Մօտ ՛երեսուն տարի,
ընդմիջումներով , Հարևանի արձակը եւ
բանպ ստեղծս։ կան
կարեւոր
դործեր կն։
ոմանք լոյս տեսան հոն, իսկ «՛Հայրեն իք» ի
տպարանէն' «Նաււը լերան վրայ» վէսԼԸ •
Առ աշխատակցութեան ետէն ո ւղղակէ կ,սս[ մը ենթադրեքէ է : 1963-/'’^ , ամսադրէ եր կար ամե այ խմբագիր Ս>ուբէն
‘էարրէնեան հրատարակեր արդէն մահա
ցած կարդ մը ա շէրա տ՛ա կէցներ ո ւ նամակ
ները * Qm րեան nq£ էր դեռ , Հա յա ս տան
ներգաղթա ծ կր , «Նաւը»ի գայթակղալից
ւէերհ րա տա րա կո ւթեան տարին էր ,
եւ
հաւանարա ր ա յգ սլ աաճա ոո վ իր նամ ակ
ները հրապարակ չելան*. SnJu ուեէնք, որ
մինչեւ հիմա «Հայրենէք»է գէւաններուե
մկջ կը ղան ո լին յ
Մեր տրամադրութեան տակն են, այ~
սուհանդերձ ՝
Դարբէնե անէ նամակները
Զարեանէն, որոնք պահուած են Երեւա
նի դրականութեան եւ արուեստի պետա
կան թանգարանին (ԴԱfi*) մէջ (1) : Ա/գ
նամականիին մկջ պ ա կա սներ
ու անլո յծ
հարցականներ կան , սակայն եղածը թ n յլ
կու տայ ընդհանուր
վերա կա զմութէմն

«ԱՆ8ՈՐԴԸ»
Զարեան առաջէն անդամ «Հա յ ր ենի ք» ի
մէ$_ կերեւի 1925-1926-/'^ յ քանէ մը բա*եա ո տեղծ ո ւթի ւններ ո վ
(2) ,
բայց
Ո**
Ղ՝արբինեանէն մեղի հասած առածին նա
մակը թուագրուած է 1926 Յուլիս 17 ՛եւ
կը հաւաստէ «Այս Մասիսի սրտաբաց ող_
?ոյէւբ» քերթուածէն ստացումը ,
որ ,
Դարբէնեանի խոստումէն համաձայն , էոյս
կր տեսնէ Սեպտեմբերին :
Նամակէն կ'էմք ոը յարեան աոտջարկած է 1922-24-/' հ ա յա ս տ ան ե ան
1'Ր եՈլչերը հրատարակել՝ այսէնքն , «ԱԹեւ իր Սալքրաքլ» : Չ* ար բին եան կը
Գրէ- «Հս։ըկ։սւ ” Հա յը են իք՛' ո ւր ս։ խո ւթեամր
պիտի տպէ Զեր Հա յ ա ս տանէ տպա ւոր ո ւթիմսներն ո լ ապրումները*, թիւրիմացու
թեանց առաջոյ առնելու համար՝
սակայե^ կ՛ուզէ ի Զեզ նախազգուշացնել՝ որ
այ՝դ- յո ւշա տ՛ետրի մկջ Դաշնակցու
թեան աննպաստ ահնդհնց չսլկաք ՛է լինի :
b՛՛՛-ք անշուշտ կը հասկնաք, ո ր "Հայբեիբրեւ Դաշնակցութեան
օրգան չի
կտրող իր
ընղհանուր սկզբունքներուն
եւ քաղաքականութեան հակառակ դրութիւններ տպել *.
Եթէ Զեր յո ւշա տետրը
տյգ տեսակէտէն ալ ընդունելի լինի
'>ամսւր ՝ կը կարծեմ ՝ թէ ոչ միայն
‘ե^էք մը չպիտի լինի ղա յն տպելու,
մեծ ընդունելութիւն
պիտի գտնէ

մեզ
արայլ
Զեր

գրուածքը^ *
էէնգհ անո լր բնո յթի . ղգուշաց ո ւմ մըն
էր ասիկա՝ թէ յա տկա պէ ս
Զարեանին
Ոլղզուած նկատողութիւն մը։
յիշատակել՝ Որ Հայաստանէն

Պէտք է
մեկնելէ

ես,Ր, ու մինչեւ 1925-#
Ջ^ր^տն համեմատա\րա ր բարեկամական կ^ցուածք մը

պահած է խորհ րդահայ

ԼԸՐ՜

1926-1946

ջան՛ա կներ ո լ_ հանդէպ* հետեւաբար ՝ Դաբ
րէն եան կրնար ասլահովու թեան որոշ մի
ջոցներու
որեւէ տնա էա րմ ութ ենէ \կւուսափելոլ համար *
Պարզ է , որ «Ան ց ո ր դր^ հ ա կա դա շնա կցական դէպքերէ դրուած չէր , այլապէս
միամտութիւն պիտի
րԱպր
Զաէեանէ
կողմ է գայլի երախին մէջ նետուիլը*. Ըսա ծ ենք այլ առիթով ՝ թկ Հարե ան րաղա քա կան - կո ւս ա կց ա՛կան խնդիրներ է հե
ռու կան զնած էր եւ իր մեկնողական աշ
խատանքը տա ր րե ր
ս կղբնա կէ տ ունէր :
Իսկ «յուշատետր» խօսքը կա1լնարկէ այն
իր ո ղո ւթեան ՝ որ «Անց ո բդը» նաել կը կըրէր չթանաս տեղծի յուշա տետր էց» խորագՒրը

69e ANNEE — N° 18.521

SCHAVARCH MISSAKIAN
քեղ եւ ուր ի շներու * * * Հ/ա տ տաղանդաւոր
տղաներ կան "Յարդգող' // մէջ*
կը վ[ւճխն ՝ կ'իյնան ՝ կ'ե/րեն , ա1ՆՈ.1լջբ կը փրկըւէ > խալվսուլը անհետ կը կո ըսուէ : ^ուն
չես որ պէտէ ուրանաս թէ ամէն շարմումէ գէրք մը կը մ՛նայ*. '!'”Լ դրականու
թեան վեր աբեր ե ա լ ասուլէսը պարզ տե
ղեկա տո ւո ւթէ ւն էր հ եւ լոլր{_ թերթ մը
պարտաւոր է
հրատարակել ե՜ւլածՕ. Ոլ
խօսոսածր , ոչ թէ իր ուզածը, աււանց ռ/թ
Ւն է՜ նկասւՈՆլքի :
(^Ուօումնասէրութէւնը
70 էջ էր ; կարծեմ)» (5):
Այս դրուագը կրնայ նկա տուէլ առաջէն գԼու1սԸ <^3ոյռաջ» — Զարեան անհաս
կացողութեան որ պէտէ շար ո ւնա կո ւ Էր
գոնէ հէնդ տարէ ^եւ որ մէկ կո ղմէ կապ
ուած էր ՀՓարէզէ
տզոց» դրական ըմբըռնումներուն ՝ ուր «հայրերը» հաշուեյարդարէ պէտէ ենթարկողէն (6) $
/' "4
մէւս կողմէ' Շ * Մէսաքեանէ եւ Ե * Զար~
եանէ մէջև հետզհետէ խորացող հակակըր ո ւթեան :
Հաւանաբար յխեալ
ասուլէսէն կ'ա կնարկէ Դարրէն եան , 'երբ 1927 Սեպտեմբեր
ձ_-էն Զարեանէն կը գրէ* — «Ի դուր այդ
քան կար եւոր ո ւթէ ւն կու տաք Զեր մասին
դրուած տէւմար ո ւթէ ւններ ո ւն *. Եր վստա-

Գրեց'

•

1926 Սեպտեմբեր 11-AÎ, ,

Գ արբէնեան
ձեռադըրին ստացումը*
միւս կո ղմէ ,
ան կբ
յայտնէ* «Դալով Զեր առս^արկին' թըղթա կց ո ւթի ւններ Ղ՜Ր^՚լ Ե տալի այէն , հա
ճո քքով կ'ընդո ւնէ մ *. (՝ա յց նկատի ո ւնեցէք՝ "Ր շաբաթը մէկ թղթակց ո ւթեն էն
աւելի հազիւ թէ կարողանամ տպել եւ որ
պէտք է դրէք հայ ընթերցողները հետաքըրքրող նիւթերու մա սէն» *. Այսպէսով,
Զարեան կը սկսի աշխա տա կցիլ «Հայրե
նիքէ օրաթերթին *
Իսկ Հոկտեմբեր IQ-Էն , Դարբէնեան էր
տ պա ւոր ո ւթէ ւն\բ
կը հաղո րդէ .
հԶեր
1լ իմացնէ «Աեցորդը»է առաջին

"Անցորդր ել իր ճամբան" չտ տ գեղեցիկ
է * Որոշ տեղեր կան ՝ Ոը ուղղակի .գլուխ
գործոցներ են՝ մանաւանդ այն , ինչ որ
ոչ ի տի տպ ո լի
Նոյեմբերի
թիւին մէջ-.
Պըաւօ՜» : Նոյեմբեր 9-/,Ն , /՚ր գովասանքՆերուն
կ՛ աւելցնէ հետեւեալը. — «Հա
մս։ ստեղբ եւս թան դա վառուած է
Ջեր
գրուածքով» : Այս տողը կը դառնայ , nt_րեմն, Հա մ ա ս տ ե ղ-իէար եան
կսւպփ կ ան
քս աղոյն արտայայտութիւնը (3):
1Լոա էՒն նամա կէն իսկ > պս)տուադիներու ճ չդումի , վճար ո ւմնե ր ո ւ եւ ձեռադ իրներոլ ստացումի հարց՛երը կարեւոր տեղ
կը գրաւեն. Հարևանին
1-5 տոլար կը
վճարոլի իւրաքանչիւր էջին դիմաց , ըն
թացիկ մէկ տոլարին
փոթարէն
(1926
Տ ուլիս 17) = Այղ պ ատո ւագինը
կը յիչէ
Հարևանը Արչակ
Հօպանեանին
ուղղըւած 1929 Յունուար 23-ի նամակով (4) :
1927 Մայիս Օ-ին, Դարբինեան կը հաս
տատէ. «Ջեր "Անցորղթ երթալով աւելի կը լաւանա յ-. կարո՛ղ եմ ըսել, որ ուղ
ղակի դլոլթ-դործոց մըն է 'եւ պատիւ պի
տի բերէր Որհւէ դրականութեան ; թերևս
ինքներդ ալ չէք գիտակցիր, թէ որպիսի
թոչոր գործ մը կու տաք մեր գրակա
նութեան եւ թէ այդ գործով մեր գրող
ներու առաջին չարքին վրտյ տեղ
կը
դտնէր ամուր ՛կերպովդ ։
Նոյնը չէին մտածեր, ըստ երեւոյթին,
Փարիղի «.Յարդգող»
դրական
թմբակցոլթեան անդամները, որոնք իրենց ասուլիսներէն մէկը նուիրած են Հարևանին
(զե կուց ա՛րեր' Վահրամ ԿաքաՀեան -Ավ՚մ֊
թոր Կարտոն-) , անոր մասին աննպաստ
կարծիք յայտնելով-. Հա րեան գրած է իր
գանգատը Շ աւար չ Միստքեանին, որ պա.
տա ս խան՛տ ծ է (1927 Յուլիս 8) - ՀՇատ զարմացայ կարդալով Յուլիս I
թուակիր նամակդ : Այդ ի՜նչ արհամար
հանք է «Աէն Մի չէլի թափառա չրջիկներուգրչակնևրու» մասին : Ինչո՞ւ կը մոռնաս
որ բոլորն ալ նոյն ճամրէն անցան, գըտնելու համար իրենց վերջնական ուղին։
Աւելի հիները նոյն աչքով
լէ Ի
նայեր

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

հացնեմ Ջ՛եղ, որ մեր դրականութեան հա
մար բացառիկ կջեր տուիք Ջե՛ր «Ս^՚ցոըդը ՛եւ իր ճամրան»ով։ Կտորներ կան, որոնք
գլուի։ ղործոցներ են որեւէ դրա
կանութեան տեսակէտով։
Ոչ ոք սլիտի
կարողանայ այլեւս Ջեր արձ էքը ևսեմացլթել։ Մեր մողովոլրղը այնքա՛ն ալ յի
մար չէ,
որ ամէն տթմարութեան կարեւորութէւն տտյ» *
1927 Նոյեմբերին ,
Հարևան «Հայրենիք»ի դրական մրցանակը կը շահի։ Այղ
առթիւ, Նոյեմբեր 19-/։հ Աւետիս Ահա
րոնեան ՚կը դրէ իրեն', «ևաթ իմ ջերմ թրնդակցութիւնը "Հայրենիք՛՛ի
մրցանակի
համար, մեծ գումար
չէ , Րայց էլի ձ՛ի
բան է — մի ցաւիդ .դարման
կը թին ի ՛•
Դո հ ունա կու թիլնս գրեցի Զիլինդարեանին։ (•••) "Անցորդը"
հայկական մեր
դմբաղդ իրականութեան ցտւից ու ցասոլմից խելավեղ Ջա[յ]լղ Հտրոլգը իր
յաջորդները
պէտք է
ոլնենայ :
թո ղ
աստուած սիրես "Հայրենիք" օրաթերթի
մէջ երեւցող յօդուածներդ։ Գա դրակա
նութիւն
չէ ոլ բանաստեղծին
անվա
յել» (7) :
Փորձեր

եղած են «Անցորդը»ն ՛առան

ձին ղիրքով տպելու , երբ դեռ կը տըպւէր ամսա՛գրին մէջ՛. «Ջեր "Աձ՚ցորդը լաւ
մեկենասի մը պէտք
ունի'
առանձին
դրքով հրատար՛ա՛կուելու համա՛ր , այլա
պէս շուկա յի
ապրանք չէ : Ես
ինքս
կ'ուզեմ ք որ "Անցորդը՛ առանձին դԸԸով
տոլուի ï Եը փն՛տռեմ մեկենաս մը։ Գոլք
ալ փնտռեցէք» , կը գրէր Գարրինեան ,
1927 Մ այէս լ>-էն * Երկո'
էս
ետք
1927 3 ուլիս 22-ին , նորութիւններ կան .«Նիւ-Եորքի ձ՚էջ թումբ մը հայ գրասէր
ներ կան , որոնք տրամագրութիւն ունին
"Անց որ դը'
հրատարակելու
առանձին
դրքով։ Տեսնենք, պիտի ընե ն» :
Պ ա տա ս\թանը մխտա կան է • տարի մը
ետք, կը կարդանք .«Ջեր "Անցորդը եւ իր ճամբան"
հա
զիւ թէ մօտ ապա դային կա՛րելի լինի այս
տեղ հրատարակել ։ Անոնք, որ կէս-բերան
խոստացեր
էին , կը խուսափին
այմմ
ղանաղան պատրուակներով.
իսկ "Հ •
չի կրնար հրատարակել :
Կ՚երեւի , պէտք է սպասէք : Եթէ տյդտեղ կարողանայիք հրատարակիչ մը գըտնել, լաւագոյնը պիտի լինէր» (1928 Յուլիս 1):
Դաբրէն եանէ տնթուակէր (հաւանաբար
1928 Նոյեմբեր 1) նամակէ մ\ը մէջ՝ Զար-

եանէն ար ձա դանդ մը կը գտնենք *- «Շատ
ուրախացայ ՝ որ ^^Անցորդը'
արւանձէն
գրքով հրատարակութեան համար դրամ
էք զ տած» :
Ա եղէ յա յանէ չէ ո* րն է ուղբէւրը : Ե՚ապ
ունթ* արդեօք 1930-//Ւ Պուքրէշէ մէջ
«Անցորդը եւ էր ճամբան» հրատարակե
լու վարձէն հետ՝ ղոր ստանձնած է 3*
’ Ս էր ո ւ1ւ էն : Այ ս
նախա ձե ոն ս ւթիւնը
ձա խո ղո ւթեամր
կր վե.րջանայ *
1930
3 ուն էս 30-/'Ւ , Սէրունէ Զար^անէն
կ\ր
ու ևղեկ ա ցնէ ՝ թէ «Նոր Արշալոյս» պար
բերաթերթէ
խմբագէր Պ • Լե ւոն եանը
հակառակ
սկղբնական
հաւանութեան
հրա մար ած է
տպագրելու մտ՛ա
դրութենէն ՝ նէւթական պատրուակներով •
«Կրնայ ըլլալ որ
էն չպէս
կը կասկա
ծէս , փ ս ւէ ս ո ւքն եր ալ եդած ըլէան էր ա՛
կանջէն , թէեւ էնք որեւէ բան մը յայտնէ
չըներ»։ Լուսանցքէ վրայ նշումով
մը ՝
Սէրունէ կ'աւելցնէ թէ
պահուն
"Նոր Արշալոյս" էն էնձ կ\բ տեղեկացնեն
թէ անցեալ շարթու "Անցորդը" քե ղ դրրկած են ապահովագրուած» (8) î Պէաք է
ենթա դրե լ ՝ որ սր րա դր ո ւած օրէնակ մըն
էր (9) :

1929-/'Ւ )
հ.Հայրենէք»է
տնտեսական
դմուարութէւնները կը սկսէն * Յուլէս 2tէն, Ա* Դ ա ր րինե ան ՝կր հ ր ամս։րի իր ՛պա չտօն՚կն , զո ր վեր ս տին կշւ ստանձնէ
Նո
յեմբեր 22-ին։ Պս՚տճառը, ըստ երեւոյ
թին,
Հ՚Յ֊Գ֊
Արեւելեան Ամերիկայի
Կեդր. Կոմի տ՛կի հերթապահ
րմ .
Նթաչ ճեանէ ծանր նախ ատէն քներն
էէն,^
զորս տեղացուցած էր Դար րէն եանէ ւէըր այ կուսակցութեան Շրջան այ էն կողո
վէն (Յուլէս 1929) ընթացքէն .
է վերւոյ ւոՐս ս,1Ղ,ս 'եաք նոյն քնաշճեանը կը
յաջողէ զէնքը համոզել
հր ամար ականը
ետ առնելու (10) î Նոյեմբեր Զճ-էն ՝ Դաբ
րէն եան կը դրէ Զարեանէն . —
^ՒւՂ: Է > մամանակ մը նէւթական
լաւ վէճակէ
բարձրացաւ ,
բա յց
անցեալ տարէ քանէ մը ներքէն
փոփո
խութեանդ հ ե տեւանքով մեծ վնա սներու
ենթարկուեցաւ ։
Այդ առթէ լ էր Որ ես
վէճեր ունեցայ եւ հեռացայ : Վերադառ
նալուս ատեն որոչ սլա լմաններ ղըիլ որոնղ երաշխիք կու տան,
ո՛ր մամանակ
մը ետքը կարելի սլիտի լթեի դործը նախվիճես կի մէջ դնել» :

«ՏԱՏՐԱՎՈՄԻ ՀԱՐՍԸ»
«Անցորդը ել իր ճամբան»ի
աւարտէն
ետք, Հարեան ամսագրին մէջ կարդ մը
աւելի։ փոքր դործեր
կը հ րա տարա՚կէ ,
1928-1930-/,ն («փաղս։քներ» , «Արևմուտք»
եւայլն) : Մինչ այ՛դ , 1929 Մարտ
11-ին
Զօպանեանին կը հաղորդէ «Տ՚ա՚տրադոմի
հարսը» վիպերգի վերջակէտ դնելը (11)տ յնո լհետեւ «Հա յր են իք»ին կ'առաջարկէ
հրատտրակել ՝ փոխ'ան 200 աո լար է պատուաղ.էն՛է եւ դէրքէ առանձէն Խպագրութեան :
Դո^րրէնեան առաջարկը կը դնէ
կուսակցական վերադաս մարմնէ գնահա
տութեան, էն չպէս կը հաղո րդէ 1929 Դեկ
տեմբեր 19-/'Ւ • Դեկտեմբեր Q-Էն՝ Ահա
րոնեան դրած է էրեն *
հ\Տոդավարձչէ շատ համեստ չափը, որի
մաս էն սմ յնքան խօսեց էնք այստեղ՝ նր
բան շա ա է նեղում *. Ս է
մոռացէք, ափսոԱյէ այս խո շոր գրագէտը։
պատ
րաստ է , սքանՀելէ գործ
է , 50 երես ,
մէանդամա յն համա պա տա սխան մեր լաւադո յ^ յեզափ ոխա կան
դրա կանո ւթեան
ոգուն ու գաղափարէն *.
Մ է կատարեալ
դլո ւխ-ւլո րծ ոց : Սա ոչ միայն
իմ կար
ծիքն է, այլե՛ւ մեր ընկերների'
Մու
րէ!։, Կարօ Ա ասունի եւայ/ն» (12) :
1930 Յունուար Ո ֊ին, Գար րինե ան կը
համաձայնէ 100 տոլար կանէրա վճար տալ,
մնաց եա լ հ արէ ւր
տոլա րը խոստանալով
ամսադրp հ րա տա րա կութենէն ետք*. վ[պերդր լոյս կը տեսնէ
Ապր իէի
թիւին
մէջ, եւ անմէջասլէս ետք' առանձէն գէրքսվԱ ակա յն , ■ebi. առաջ ՝ Ա ար տ Q-էն , ք1*ու-
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բէն Տ էր-ՄP'uiub iujr բաւական յա ակ անշա կան ն-ամակ մը կ\ը դր կ Ղարրվւն էտանին ՝ ուր
կ'անդրադառնայ \երկոլ «//*տահ ո դի շ» պա
րադ աներու «
«■Մէկը կը վեր արերի
Ե * Qui ր ե անին :
քոլվեմ
հրաւիրել ո ւշադր ո ւթէէ ւնդ ՝ որ
այդ_ մարդուկ անհ բա մ եշտ է կապուած
պահել մեզ հետ։ Աւելփ չատ անհ րամեշտ
կ նրա գրիչը մեղ հետ կապել ՝
րան ի՛
րան : Շնորհալի բանա ստեղծ լինելո ւէ'
նրա դրական կամ րա ւլ ա սական իւօսքր օդ
տա կար կ մեր կո ւս ակց ա կան շարրեր ին :
Ո ար եբաէստաբալէ լ նա նի ւթա կան' թկ
այլ պա տճա՚ռեեր ո վ վերջեր ս ՝ րու եւ Ա֊
ւետիրի [Ահարոնեան- Վ. Մ • ] լն որհիլ՛
մեր սազը սկսեր նուադել ♦
Մ՛եզ հետաï-է լինելու նրա անձ\ը ՝ ույլ նրա
տուած արդիւնրը ՝ որ ը եղաւ օգտաւէտ
մանաւանդ ”Հ
տմսազըէէ մկջ տպուած
"ԱՀեցորդը եւ իր ճամբան” : Զպիտի թոյէ
տալ ոլ, մի նոր ”անգորդ” դրուի մեղ հա
կառակ։ կւ՚գա կարող կ լինել՝ եթկ մենր
չդո ւր դո ւբանր եւ ՝ չթր սՀթ\ո լսենր նրան ։
Ա/դ մարդը Ղու շնա կցական չկ ,
բայց
երդը եւ հոդին՝ Ղաշնակց ա կան են ։ Մ ար
դուն պկտք կ կեր ա կր ել ՝ էսրաէսուսել ՝ որ
միշտ երդէ եւ ՝ որովհետեւ մեզնից է նա՝
աւձելէւ պկտք է գուրգուրալ ՝ րան մերոնց ։
նրան շատ եր)դել տալ' նա թերն կ լ կր կեր
տուի մեր մտայնութեան մկջ եւ կը դառնայ մեզմէ • իսկ շատ երգել տալու հա
մար y նրա հանդէպ պկտք կ լինել փափ
կանկատ եւ տողտվարձք
վճարել աւՀելփ
քան մերոնց յ Այս Հփրջինը
էսի ստ կա
րեւոր է։ նա էլ ապրի միայն դրիչով՝ նե
ղութիւնը նրան կարող՛է էսաթա ր ել ՝ մեղ
մ՛ից հեռացնել ։ նեղութիւնից ազատուելովի նա կր լինի անկաշկանդ ՛ել կԴրդէ
ան թաթար կերպով մեր հայրենիքը։ Եւ
եթկ նա մեր ձեռքից գնայ՝ մեղքը իրա
նը չէ այլ մեր անշնորհ քո ւթիւնը։ ”Տատրադոմի
հարս\ը”
գրուածքը հիանալի
է» (13):
Աոլրկնի տողերէն հասկնա լի է ՝ ոը թւ՚րեան դեռ չէր յաջողած ցրել իրեն հան
՛դէպ եդած կասկածները
պա՛տեհապաշ
տութեան ո լ շահադիտութեան : Հայաս
տան մեկնումը դեռ հաշտ աչքով չէր
դիտուեր ոմանց կողմէ՝
իսկ վերադար
ձէն ետք սկզբնական կեցուածքը հանդէպ
թորհրդահայ
իշի, անո ւթի ւնն եր ո ւն որոշ
տարակոյս կը սլա աճառէր' յանկարծա
կան շրջադարձի մը («Նաւը»ի երեան ե ան
տպագրութեան առիթով բարձրացած աղձ ոլկը ե՛կա տի ունէր այդ մեղադրանքևե1՚Ը) : նոյնպէս < աս կնաԱ՛ է - որ Ղա շնակց ութեան որոշ
ղեկավարներու համար
Զարեանի ա շէսա տակը ո ւթէւ ւնը «Հայրենի
քին ղուտ
քաղաքական նշանակութիւն
ունէր ♦ տա րբեր չէր հ ա կա դա շն ակր ա՛կան
կամ
թորհ րդայնամկ տ
տարրերու հա
մար ալ.
) Եարօ Ա ասունի Փարի զէն
կը դրէ Զուր եանին « Տ ատրադոմէւ հարսը” ամբողջութեամր
տպո ւած կ : Ո ւր ա\/ս եմ ըսելու որ քանի
ներ արդէն կարդացած էին ել ինծի յայտ֊
նեցին իրենց հիացմունքը * ♦ .
3*Jn ) լո* ւ tsլոյթ էր* շատերը շուրջեր
նին պիտի նային՝
կարծեմ քիչ մը ան֊
հ անգս տարյա ծ» (14):
Իսկ Տ ո ւևս 6-/h 1 Ա ա uունի
կացնէ . .-

կր տե ղե-

«Ընդհ անրապէս դրա կան
շրջանակնե
րս1- մէջ Տտտրտղուէ ի
հարսը' խօստկց ո ւթե ան նիւթ է ել ընդհանուր
հիաց
մունք առաջացուցաե- է։ Աւելի ուրտխալՒն այն է՛, որ արդէն < ա տորի
վ եր տ ծուած է լ եւ հ՛ասած կ այ,, տեղ : Ահարոն
եան ի ու քանի մը ընկերներու քո վ տե
սայ
հատորը . թիստ դեղեցի կ թ ո ւղթի
Վըայ 1 Լաւ չրջոյնա կներ ո վ ՝ ել լուսանցք
ներով- քիչ մը լայնութիւնը շատ է - բայց
\րնւդհ անր ա պէ ս դեղեց իկ
հատոր ՛է ։ Էս
տակաւին չեմ ստաւլած» ։
Հա կառա կ
Ահարոնեանի լաւատեսու
թեան՝ թէ «ձեռք ձեռք կր թլեն ՝ ” Հայրենիր'ը, ք՛ո՛ց ք, ր111ր "J "՚ կ"1'՛՛ր, նաև նիւթա
կան շահ կ' ունենա յ» (15) , ['[’°մ հակա
ռակը
պատահ եցաւ ; Նոյեմբեր
21-/ե ,
Գարրինեան կր գրէր Զ՛որ եանին . _
«Զեր "Տ ատրադոմի հ ար սը' չծաէս ո լե
ղ՛աւ ՝ հակառակ բազմաթիւ
1նԷ՜£լալք5/,£րուն ։ Եթէ ծտ քս ո ւի ել ըլւ^ մ\ր մնա յ ,
հարկա,_ կը դրուի Զեդ» :
Իսկ մօտ երկու տարի ետք (1932 Ն»յեմրեր 2) , կը նշէ- <ՀՀ,աղիւ մկկ թէ երկու օրինակ է ծաէսուած մինչել այմմ . Ամբողջ գրքերը հոս
են։ Եթէ ճամրու ծա էսս ը յանձն առնէք՝
կրնանք Զեզ գրկել (այս մասին Ե* Եոմիտէի հետ չեմ թօսած ՝ րայց
վստահ
եմ՝ չեն հ ակտ ռա կելո /_)» :
Ա ասունիի 1930 Յունիս Q-ի յիշեալ նա
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մակէն էլ իման անք ՝ որ նա թորդ օրը վիսլերդին չոլր£ Ահարոնեանի հե տ երկ ար
\խ\օսա կց ութիւն
մը ուն՛եցած է- «Հիմա
Ահարոնեան շատ աւելի ո՛գեւոր ո լած է
ա յդ գործով ՝ քան առաջ էր ։ Որքան ոլշա դրութեամբ կը կարդայ՝ այնքան էսորունէլները
կ?ի$նէ * Ւսէ ի*? կարծիքով
Տ ատրադոմի յաւոա կը շատ թոր ունկ է եւ
ծալիերը անհ ա շի լ ՝ ճի շդ Հա յոg ա շթար</' եւ հայ աղդ ի հնութեան չափ» (16) î
Ահարոնեան իրեն ցոյց տուած է ա յն յօդ
ուածս!շարքը ՝ որ ա յնուհետեւ լոյս տե
սած է «Հա յր ենիք» ամսանդրին մէջ ՝ 0դոստոս ՝ Ա եպտեմբեր եւ Հոկտեմթեր ամիսներուն։ Շարքը բաւական քննադատ
ուած կ յետազային (17)’ ^րր Զ օսլան եան
կր հրատար՛ակէ իր քրոնիկը (18), Ս ասունի կր զրէ Զարէմանին (1931 Փետրուար
20)- - ՜
ՀձՈացի այն քանի մր անհամ արտայա յ տո ւթի ւնն եր էն ՝
ո ը 1՚ր ս եր ոլնդի եւ
մեր տաճկահայ մտա ւո րականո ւ թեան հիլանդո ւթի ւնն է ՝ մնացածը լաւ էր եւ նո յնիսկ
Ահարոնեանի դրածէն աւելի լաւ ։
Ա^֊որ դրական նշմարները՝ արմէքաւորումը ալ^լի
ա^ղին էին։ Մինչդեռ Ահ ար ոն եանը ւս ւ ելի շատ քու դրածը իր ոճով
վերար տադրած էր'» ։

ԵՐԿՈՒ ԱՆԱՒԱՐՏ ԳՈՐԾԵՐ
1931 Մ արտ Q-ին ՝ Ղարրինեան կր դրէ
Q’Uր է^ոտնին - Հ<Շ ա տոնց է Զեզն ի ց ոչ լուր ՝
ոչ նիւթ ունիմ ։ Վ^երջին Զեր նամակի մէջ
վէոլի մը մա ս ի^յ դրած էիք՝ Շա ա ուրաթազա յ - Եթէ սլա տր ա ս տ է 5 մ եծ հաճո յքով պիտի տպեմ « Հայրենիք^ ամսագրի
մէջ» ։ Իսկ ա ^կէ առաջ՝
Ա ասունի
կր
յա յտնէ«Ո Հա յր ենիք”ի
յա յտարաբու
թի ւնն եր կ^լ, իմացայ որ հիմա վէպի մը
վրայ էլաշթատիս Անհամբերութեամբ
պիտի սպասեմ ելո jpbt » (1931
Փետրրւա ր 20) : իՒկեւ ՝
կա բծէք մոռնալով իր
իսկ զրոտծը՝ երկու ամիս ետք կր հարցընկ. - «”Հ-” ամսագրին ինչո^ւ բաներ մը
չես ղրկեր • չԸԼԷա^յ մեծ գրուածք մը
սլա տր ա ս տել ո ւ ե տեւէն ես» :
ՆկկպԸ } անշուշտ ՝ ^Ոանկօօպր ել մա
մս ւթի ոսկերներր» կր ՝
որ ամսագրին
մէջ լո յս տեսաւ *ԼյՈյեմրեր !931-^7հ մինչել Ղեկտեմրեր 1933
1931 Ղեկտեմրեր
ձ.^ւ~ին Ղար րինեան կը զրէ - — հ.Ատացուած
դլութները շատ յա^ող են -,
Ես հիացած
եմ որոշ մասերով։ Ապրի՛ք»- Ղ/ոյն նա
մակին մէկ անկիւնը ՝
Համաստեղ
կը
դրէ - -- ՀՇաու բարեւներ յ Եը յուսամ լաւ
ես : Մեև հաճոյքով կր կարդամ վէպդ»։
<ձՈանկօօպը»ի ո՝կխւբը Մ. Տէր-Ա թե ասեանին առիթ տ ո ւած կ վեր ան ո ր ո ղելո ւ իր
վերա պահ ո ւթիւնր ։ 1932 Յունուար *ձ\-ին 5
Զարեան կջտ սլա տա ս թա•i-է անոր - —
ՀԱ ա կայն՝ չեմ հասկանում ինչն է քեզ
առիթ տուեչ կարծելու որ ես կարող եմ
H սիրած եւ երգած 'գաղափարներս փո
թել ։ Արդեօք ՝ Աանկօօսլի առաջի դլթում
տեղք, ունեցած թօսա կց ո ւթիւններ\ը թկ
ուրիշ ինչ ; Հկի պա ս անը թոմ սչա տ ա ս թա նատու չէ իր ներկայացրած տիպերի ամկն մի ասածի հ ա մար ււ ւ վէպք, րնդհ անուր ձգումը մի քանի էջերիդ կարելի չէ
դա տ ել ։ Այդ տեսակէ տից ՝ պէտք կ ասել՝
մեր հ այ րնթեր ցո զիւ ե ր ի
շունչը կա ր ճ կ
րնդհ անրապէս» ( 19 ) :
Մինչ այդ՝
հ,3առաջ»ի մէջ պարբե
րական ալիքներով բացայայտ գրոհ մը
1ւը ղար դան ար Զ^արեանի դէմ ։ Մերթ աւելի բարեացա՛կամ վերաբերում մ\յւ եղած
էր՝ արդիւնք' Ե* Աա un ւնիի միջամտու
թեան կամ առմամեայ թմբադրութեան
շրջաններուն ՝ ինչպէս կը կարդանք
իր
նամակներուն մէջ*, Աակայն՝ լարուածութիւնր իր դա դաթնա կէտին կր հասնի 1932
Ա"1ըՒւՒ'ն՛ եԸԸ հ,Ոան՝կօօպր»ի մէկ հատ
ուածին ու «£/ ո ւսաբեր»ի մէկ ՀԼյսււատ՚ոմար»ի^ միացեալ ազդեց ութեան տակ ՝ Շ •
Միոաքե ան եռա րամին թմբա դրա կան մը
կ-Ը Դ՜սէ Զա րեանի դէմ՝ շատ ծանր շեշ
տով ու մեղադրանքներով» (20) :
հ,3տռաջ»ի թմրա դիրը
պատասթանատո ւո ւթ ե ան կը կտն չէր հ.Հայրենիք»ի ել
<ձՅ ո ւս արեր»ի իր պաշտօնակիցները։
Ասոր վրայ Զարեան
Ղտր րին եան էն ել
1կա հ ան *Լյաւասարդեանկն
կր պահանջէ
Ար իրենց դի րքր ճշդեն հարցին նկատ
մամբ- Այսպկս ՝ Ապրիլ lQ-ին ՝ մեր ձեռ
քը հասած նամակի մը մէջ (պատ ճէն),
Ղարրին եանին կր դրէ * —
«(•♦•) Ենչպէ ս իմ դրականութիւնս վեր
է իր հտսկացողոլթիւնից այնպէս իմ բա
րոյական դիմագիծս վեր է մի մարդուկի
յարձակու՛մն երից որը միշտ էլ շա հ ա դո ր ծած է իր կո ւսա կցո ւթի ւնը անձնա կան
նպատակների համար։ Այդ ամէնը պիտի
սլարղուի շատ շուտո վ .
Աակայն ա չքի առաջ ունենալուէ որ վեր-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ջին տարիների իմ դրական ս տեղծադործութիւն ս նո ւիրուած է եղել դլթաւորաբար ^Հայրենիք» ամսագրին՝ ես անհրա
մեշտ եմ համարում որ իմ երեսին նետած
դռեհք,կ հա յհո յանքներ ին պատասթանէք
ո[էլղկսղի կարողանամ շարունակել իմ աշթա տա կց ո ւթէևն ս
եւ առհասարակ ճ)րշդեմ իմ դիրքո :
Ղրտ կանո ւթեան պսւտմութեան մէջ չտ՛եսնուած բտն է որ մար
դիկ յարձակուեն մի երկի վրայ՝ որը ոչ
միայն վերջացած չէ տ յ / դեռ նոր է ուր
ուրս ղծ ւում ՝ ել մ ան աւանդ վէպի հերոս*
ներք, ամէն մի ասածը վերադրեն հ եղինակք,ն : Է, , հ արցն ում եմ ձեղ ՝ ի^չ տա րրերութիւն կտյ հանդէպ դրականութեան մե
ծամաս ա կանն եր ի բռնած ՛Լիրքի եւ ա յդ
պա ր ո նն երի բռևա ըհթա9ըե
Եթէ
չենթարկուէրի նրանց բռնութեան ՝ չեմ
ենթար կո լի եւ այ ս բոն ո ւթե ան ՝ նաթբն սր
բելով անօթո ւթիւնը քան գռեհ կո ւթե ան
լուծը :
Ուստի ՝
վէպի շարունա՛կութիւնը ղըրկեչուց առաջ սպասում եմ հ ր ա սլար ա կո վ
արտայայտուած
թօսքին» (21):
Յ^ոլր իլ Զւձլ-ին
բին եանին -

Ահարոնեան կը զրէ Ղա լր

Հհյորասլէս վիրաւո րուած եմ Հտյ դը~
ր ա կան ո ւթեան համար [՛եկ '
Շ աւար շի
,քերջք.ն ան ո ր ա կելքր դրութիւնից Հք.3 tunruջ^>ի մէջ ընդդէմ Ե • Զար եանի ։ Այս ի՛նչ
չա փ երի հասա լ արդի մեր դր ա կան բար
քերի այլանդակումը» (22) :
Երեք շաբաթ անց՝

կր կրկնէ-

հՇ տ լար շփ գրածը Ե - Զարեանի դէմ ալելի
քտն ցաւալի է - \յա\քս\որդ նամա
կում ս ա ս ել եմ իմ զգաց մո ւնքը :
Լռու
թեանս
պա՛տճառը հասկացաք - • - Ղուք
ի^չո՞ւ լռեցքւՀ չհասկացայ ՝
մանաւանդ
ոը
” ՀայրԻնք,,թ ’ք,
ան ո ւնը
թառն ո ւած
էր» (23) :
.
Աակայն՝
^Հայրենիք»ը չէր
լռած։
Նոյն օրերուն
f_nJu ընծայած էր
թըմ-

րա դր ա կան մը որուն ՛էլ ար ձ ա դան գէ Զտր
եան Ատ յիս ^Q-ի իր նամա կո էի-«.Զեր վերջին նամակներից ետոյ ՝
սօր ստացալ նաեւ
Հա յրենք,թ'ք,

այայն

թՒլը ոըՒ մէջ շատ լաւ պատասթանած
էիք ^3 առաջինի անիրաւ եւ գռեհիկ յար
ձա՛կս ւմներ ին» (24) :
« /» ա ևկօ օ պը»ի հ ր ա տ ար ա կ ո ւթի ւնը թա
ւի ան ում չէ ունեցած։
Աակայն՝
1932
Տունքս lQ-ին
Գսւրրինեան կլ, հարցնէ
Զարեանք,ն . — «վիրեցէք' մ օտա ւո րա սլէ ս
դեռ քանի՞ ամսոլայ նիւթ ունիք-», Այս
հարցումը թիլրիմացութեան տեղի աո լած
է 1 b՛^ ԷպԷ ս Կ և հ ետեւի Գարրինեան ի չաջորդ նամակէն (1932 Տուչիս 25) • —

‘ԼԷ՚ԴԸ Ր“տ
երկարում, ել որ ուր իլ ձԼ
ռադրել, կան որոնց հեղինակները սպ^
սում են, որ տպադրուեն» (25) :
Այդ ճա կա տաղ ր ական նամակը չկայ է
ր ե լանի
գրականութեան ել արոլէ,^^
թանգարանին մէջ,
ել չենք դիտեր եթէ
պահուած է Զարեանի
ախխիլին մէչ.
Նախորդ տարուան նամակները նման կը,„
բուկ փոփոքսութեան նշաններ
ցոըյ
տար, Եւ որովհետեւ այդ տարիէն
մէկ նամակ կայ Գա լ, րին ե ան էն , հարցթ
վերջնական լուծումր առկախ կը մնար
Շահեկան է, ոչ։ 1934 Մարտին,
էր
Զարեան Նք՚՚֊-Եորք կը մա մանէ , այնաէ.
ղէն Հա մա ս տևղփն՝ կը դրէ * «Այս պայմաններում չեմ տեսնում /ւնչ
պէ՞ս կարելի է շարունակել վէպս, Ju,.
նա ւանդ որ ոչ միայն ողորմելի վճս,ր,,,յ
ներ են անում , այլ նաեւ իրենց ունեցան
բաւական մեծ պարտքը կա սլում վերք,,,,]
նում են 42 տոլարով» (26) :
Կր նշանակէ , որ դոն է մինչեւ այղ թ
լականը «/Î ան կօօւղը»ի չարո ւնա կո լթիԸւքլ,
հնարաւոր էր, եթէ դրամական խնդքւրր
հարթուէր : Բայց ի՞նչ կր նշանակէ <Հշա_
րոլնակել վէպս» • շարունակէլ (լրե՞լ , թ!շարունակել հրատարակել : վստահաբար
առաջինը. Արմէն Զ՛"ր ե ս։նի
համաձայն,
1933-/' վերջերը ա, արաած էր երրորդ մա.
սր. արդեօք դո չութիլն ու նի՞ , Տ ամ ենայն.
դէպս , վէսրը մնացած է անաւարտ , ք։սն]ւ
որ Զարեա՛ն ծրագրած էր չորրորդ մաս
մը, նուիրուած' «ապագայի
հայ մար.
ղուն» (27) , եւ ուր երեւան սլի տի ելլէք,ն,
կենթադրենք, «մամութի
ոսկորները»,
Ինչպէ՞ ա վերջացած է դրամական վէ.
ճր. ամէն պարագայի մէջ, Զարեան «ոլ.
ր/՚չ սաղ նո, աղե լու» անցած չէ, այլ 1935
հոկտեմբերին կր սկսի հ րա տա րտ կել «էր.
կիրներ եւ ա ս տ ո լածն եր» շարքը նոյն ամ.
սաղրի էջերէն*.
Բայց շուտով նիւթս,,
կանի ստուերը նորէն կը ցցուի , Նոյեմ.
բերին, Զարեան Գո րֆոլէն կը զրէ ?ա.
մա ստեղին . ֊
«Լսի՛ր, հեռախօս՛ը ձեռքդ առ եւ ալդ
մեր Կ* ար րինե անին մի խօսք հասկացուը,
Այնքան նիւթ եմ ղրկած ոլ մինչեւ հի
մա , չնայած տուած խոստումներին-, սէ մի
սենթ չեմ ստացել :
Պ ա յմանա, ոբ ո լլ,ե
էինք նաեւ որ այդ երանելի աւանսշ մաս
մաս, հինդ հինդ տոլար, պիտի հանեն*.
Գրամի շատ սլէտք ունիմ իմ լվւտանիըիս
համար*. Հասկացրիր այնտեղ նստած այդ
Պա վեսս,խեցիներին ել պահանջիր ոը դրա
մը շուտ ղրկեն» ( 28 ) :
Ամսադրի

ւքիճակը շատ

բարլո յ, չէր

19հ>6 Ա եպտ եմբեր Q-ին , երբ Գարբինեանի

նամակին մէջ կր կարդանք. «Վստահ

«Կը ցաւիմ ՝ որ Զեր մտքէն անդամ կա
ր՛՛դ էր անցնել Զեր վէ պ ը \րնդ<1 ա տե չո լ որ
եւէ
կասկած*.
Ես հետաքրքրուած էի
պարզ թէքնիը պատճառներով, Որովհե
տեւ ամսադրի մէջ շարունակելի ղործեր

'T տշ1։ան ամիսներուն, երբ մեր
ունենանք , կր վճարենք մեր
բոլոր պարտքերը».
Բայց,
այսուհանդԿր^, Զարեան առանձնաշնորհումներու
կ՚արմանանայ , ինչպէս
4 տոլարի վճա.

բաւական շատ կան, կ՚ոլզէի
նախօրօք
ւդիտնաչ, "րպէսԼզիձ նոթ երկար բաներ
չսկսիմ մինչեւ շարունակելիներէն մ է.
կուն կամ միւսին վերջանաչը . Զեր վէ
պը սկսած էք ”Հ,’"-ի մէջ եւ սլտ տճա ռ մը
չկայ, որ չվերջանայ " Հ -ի մէջ, որքան
ալ երկար չինի» :
վէպք՛ ոկիղրէն իոկ , դրամական քաշ-

բում մր քել,թուածի մը համար. «Ի նկա
տի ունեցէք, „լ, ո տան ա ւորն եր ո լ համար
սովորաբար վճարում չենք ըներ-, Ձերը

•րրշոլր ‘քը կը ղարդանայ Զախեանի եւ
«հայրենիք»ի
միջեւ,
սլա տ ո ւա ղ ին եր ո L
առաքման ուշացումթը կա պա կղ ո ւթեամր .
վեչ՚ջինս չէը կրնար խուսափիլ տնտեսա
կան [սոր ճղնամամէն ու հարկադրուած
էր ար տա կարդ միջոցներոլ դիմեչ դոյատեւեչոլ համար (ամսականներու նուա
ղում , զործէ հեռացում , վճարումներու
առկախում , եւայլն) ; Գարբինեանի նա
մակները չի են բացատրութիւններով ու
չքմեղանքներով*. 1932 Սեպտեմբեր
29հ՚ե կը դրէ * — «Վստահ եմ թէ պիտի շարունակէք Զ՛եր ա շխա աա կց ո ւթի լն ր ել սլիտ[՚ ուղարկէք Զեր վէպի հետեւեալ
կը.
տորները, Անպայման կ'ուզեմ որ վէպը
մեր ամսադրի մէ ջ վերջա ցն էք» ,
Մինչեւ !932 Նոյեմրձեր 2? նամակները
կը շարունակեն պարզել նիւթական ծանր
վիճակը*. Այնուհետեւ , մինչեւ 1936, ա յլեւս ոչ մէկ նամակ ունինք մեր տրամա
դրութեան տակ ;
Բայց այղ միջոցին ,
1933 Գեկտեմրերին , «Բանկօօպը»ի հրա.
տարակութիւնր կը ղադ րի , երբ նոր ս կը.
Ատծ էր երրորդ մասըԱրմէն Զարեան կը վկտյէ «1933 տարին էր . Զարեան ընտանիքը
ապրում էր Միլանոյոլմ , հայրս շարու
նակում էր դրել «.Բանկօօպը» , վերջացրել
էր երրորդ մասը , երր Բոստոնից ստացաւ
”Հ^յԸ^ւ՚ը"
ամսադրի խմրադիր
/). .
Գարբինեանի նամակը, Մայրս բարձրս,,
ձայն կարդում էր այդ նամակր. հայրս
յանկարծ դունատոլեց ( յոլղուեց ,
սոս.
կալի բարկացաւ, սկսել էր վերջին մասը
դրել ել ահա Գարրինեանր դրում է , Որ

քէմփէյնճ

բացառութիւն պիտի լինի» : /X/if քերթըւածը համբաւաւոր «Կոմիտասի յիշատա.
կիե»ն է , որ լո յ ա տեսած է ա յդ տարուան
Տ ուլիսին :
Տաջորդ նամակը՝ 1937 Տ ունիս 18
ւակիր , աւելի յ սաստկօրէն ՚կբ բսւղատրէ
ամսագրին ապրած
ճղնամամը ,
մինչ
Գարրինեան, կր ջս,նա յ փարատ^ել իր աշ
խատակիցին ինչ-ինչ կասկածները. «Շատ կը ցաւիմ, որ նախորդ նամա
կը" (29) թիւրիմացոլթեան եւ կասկածի
Լ Լ է ձգած Զեղ ; Կրնաք վս տա հ լինել,
որ Ձեր աշխատակցութիւնը րոլորի կ՛՛՛լ
մէն մեծապէս կը գնահատուի և,. Զել, դէմ
որևէ էնթրիկ չկայ , Կրնաք ւէս ւո ւս հ լինել :
1օնղ[։րր հետեւեալն է, "Հայրենիք" ամսադիրը րաց ունի , ել ընկերներէն ոմանք
կր պահանջեն կրճատել ամսագիր ր, ինէ
"ւ՛ b վերջ."յ պք-տի նշանակէ փակուձմ*Հ ■ ֊ի խմբաղրութիլնր ել վարչութք"-նը ամէն կերպով 1լ աշխատին, կրճատել
եաքսքևրը, որպէսղի ամսապ իրը կրճատե
լու պէտք չլինի , Այդ պսւտճառուէ D ] -ւ՛

ժամանակաւորապէս որոիեցինք (մինչեւ
որ ամսագրի կրճատմա՚օ կ uttf t/t tu կմւսն
"Ուր վտանգն անցնի) ամէն ամիս որոշ
խնայս զութիւններ րն ել , (...) Արդ ,
րովհետեւ Զեղ ամէնէն շատ հօնօրար //£
վճարոլի , որոշեցինք մամանակի մը հա
մար ոչ ամէն ամիս տպել Զեր գրուածք
ները , որով որոշ խնա դողութիւն պիտի
լ[ւն[։ : Ա իւս նւիլթերը, որ կը տպենք, Ձ՚եր[,ններէն շատ պակաս կը վա ր ձ ա տր ո L-ին ւ
էւս կ երբեմն ալ կը ապո ւփն
ձրէւաբս1Լ1 5
Մ եր միակ դրդապատճառը , ուրեմն , ֆի
նանսական
է , է,, պ[,տի
գերադասէի
Զ և զմէ ամէն ամիս կտոր մը տպել, եթէ
միայն փոքրիկ (մինվել այմմ Զեր ղրկաՀ
ծին կէսր) կտորներ լինէին :

(•••) Զեր աշխատակցութիւնը անպլլւյ-
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էՏԱՈ-ԱՏ
մւսՌ
շ^թ^^Կ^ք : Կրնաք վր„.
տԱյհ լխնեԻ "է՛ &ե։Լմէ աւեւՒ կը դնահաԼեմ Զէր աաղանդը եւ- խՏ կարևլխն պիաի
նեմ Զեր շահերը
պաշապանելու հա.
է
Հարա-նակերկք այնպէս,
ինչպէս
„ր սկսած էր ( •••)»:
Արդարեւ-,

1937-/'

րնթ,Արքին

«Եր-

11-նէր ել_ աստու-ածներ»ու երկրորդ մա-

ւսը՝

«Միացեալ նահանգներդ, լոյ,,

կը

սւեսնէ երկու ամիս անգամ մբ :
Ասկէ ետք, Տ»ա տասը տարուան բաց
մրկայ թղթակցութեան մէջ . Բայց այգ
միթցին, 1938 Ապրիլին Զարեանի չար.
քր Լիընդհատս լի ,
իսկ գրողին անունը
սմր՚՚՚թ տասնեակ մը Լլ անհ ետանա յ ամ
սագրի էգերէն-.
Տարօրինակ
կերպով,
Զարեան իր 1938 Յունիս ՞>֊խ նամակին
մէջ ոչինէ կը էըկ Համաստեղին «Երկիր
ներ եւ աստուածներդու մասին (30) : Գրրամական նոր ի-նղթր , ստեղծագործա
կան տագնա՛՞պ ,. արտաքին, ազդա՞կ մը :
Աայց [սղումը ամբողջական չէ. 1942[ւն Զարեան
Միաց եալ-՛l, ահ անրդներ կը
հաստատուի , Ն["-Եորք , իսէլ յաջորդ տա
րին «Հայրենիքդի տպարանէն
լոյս կը
տեսնէ «Նաւը լեր ան, վըայդն, Լեւոն Յա.
կոբեանի մե կենա ս ո ւթ ե ամբ ու Սիմոն Վը-'
րացեանի ջանքերով :

Տ [՛չենք, որ 1934-/» 5' Զաըե սՀև րա<1նըւած է կնոջմէն (31) , թէեւ 1929-£ե, ըստ
մեր հաչուար կին, , յարաբերութեան
մէջ
էր նկարչուհի

Տ)րենսիս Պ բուքս ի հետ,

քանխ որ 1930 Օ՛ղ ոստս սին ՛Աս կոնս, [Զոլխյերիա} ծնած է իրենց ղա ւա էլը' Յովա-

նը (32) : 1936-/Փ , Կ ոստան եւ Թադուհ ի
յարեան կ'ամուսնու լուծուին (33) ,
/'"4
1937-/^, 3 աքլոր Qշա կան «Փ ա րիզի մէջ
կը դըէ "Օ տեփ ան ո ս Սիւնե՚ւլ^մ ընտրախա
վի եւ՝ զաւակները լքած ամուսին բ
ար
դարացնող փոստան Զար եանի կնււ ջ ֊քէկ
նամակին ստեղծած
տենդէն բոն ո ւած
մինչեւ ււ^ւր^ անուն երծք արարնոց թատերախսւդը՝ ”15 օրուան մէթ\ (34) : Թա
տեր սւվաս ղբ էոյս կ\Ը ւոեսնէ «.Հայրենիք»
ամսագրին մէջ՝ 1939 Յունուար՝ Փետ
րուար եւ Մ արտի թիլերուն ^էջ :
Այս հրատարակութիւնը
սլիտի լւ լլւ^յւ յ
յարեանի սլա տճա ռաբան ո ւթի ւնը իր կա
պերը իւղելու համար
ամսադրին հետ՝
թչպէ ս կը տ\ե սնո լի թարբին եանի
1946
Աս11՚1էլ 23 թուակիր հետեւեալ նամակէն ՝
որով կը վերսկսէլ թղթակցութիւնը • Հ<.Ար աg եան էն
սլա տահմամբ
իմացայ
' Հա JP ևնիք'էն խռովել ո լ իսկական պատճաո\ը եւ շատ դաւեց ա հ ու
զարմացայ :
Դաւեցայ եւ զարմացայ ՝ որ այսքան (ք՜ա

մուն ակ ինձ որեւէ բան
լէք ըսած կամ
դրած այղ մասին՝ եւ եթէ ըսէխ կամ
‘[[՛էիք՝ թիւրիմացութիւնը սլիտի սլարղոլկր [,սկոյն եւ դուք " Հայրենիքթէն նե
ղանալո Լ որեւէ հիմ պիաի չունենա յիք :
Տաւեցս/յ էլ զարմանայ որ Ալաթ([ է6թԱ1գրոլթիլքլ մը ՝ այդ ալ բո լոր ո վթէ ան հխմն
սւ անտեղի ենթադը ո ւթեա ն Տը սլա տճառ"վ խզեցիք ձեր այնքան երկար տարէւներոլ կապը Հ՛այրենիքէի
հետ՝
որմէ
ղ-մղոհելոլ մասնաւոր պատճառ մը շուՒնչպէս ւԼր աg եան ին ալ ըո ի y

Օ չա կան ի
առանց գիտնալու՝ որ հ եղինա կր անոր միէոցով ոլղած է Զեր կեանքը ներկա յա g ընեԼ' Անրջէն մի ա յն մէկը ըսաւ լ-նձ, թէ
0շականը Զեղ է ի նկատի ունեցած • Յայց
թ1,1 տ եր ախա ղ\ր էս հրատարակած նմ'

^ս չհաւատացի եւ կար եւոր ո ւթիւն չըտոլ
էսւի i Աեր կեանքի մէջ այնքա՜ն պառա
ւտկան բամրա ս անքներ /լըլլան ասոր ա^որ հասցէին՝ Ոը ես չէի կրնար

լոլԸ$_

էունիլ նման բամբասանք մը Զեր հ աս
էք է fi' : 3 ե տ ո յ ՝ Զեր անհատական կեանքին
'^ո բնաւ ծանօթ չէ ի ՝ որ այս կամ
եզրակացութիւնը կարենայի հանել։ ՅեlnnJ , պէտք է նկատի ունենաք ՝
որ ես
սրելէ հաշիւ չունէի մաքրելու Զեփնից'
1|ւաւսկց-Ա1ըԱ1թ Զեղ
լէիրաւորել
ուզելու
համար ; քէնդհ ա կա ռա կն ՝ իբր գրագէտ ես

միշտ բարձր դասած ու բարձր լլըեմ եւ՝ իբր ” Հայր ենիք"ի էսըմ^ագիր՝ չտհագրգռուած եղած եմ միշտ՝
“լ հ ւս տ ա ծ

y ԴՈլք , իբր ա մ ս ա ւլր ի ա մ էն էն թանկաղին աշխատակիցներէն մէկը՝ միշտ կապ-

ոլած մնաք ամսագրի հետ ։ վերջապէս ՝
ոչ որեւէ ատեէ եւ ոչ ալ այմմ Օ շականը
եԱ Զեզմէ բարձր էեմ դասած' անոր հաճեւ1՛ ԸԱալու ցանկութեան Զեզ վիրաւոըել ուզելու համար» Ընգհ ա Լլա ռա կն ՝ որ
եւէ ատեն՝ եթէ ընտրութիւն ընելոլ հար1աՂ1՚տնքին առջեւ դրուէի ՝
Զ՛եղ է որ
"ւիաի վերադասէի ունենալ եւ ոչ թէ 0շականին՝ որի գրական տաղանդի մասին

ըստ մեծ գաղափար չունիմ : Այնպէս որ ՝
Ը անկիւն է Այլ մօտենալո ւ լինիք էս\բհդ1՚1՚ն՝ պիտի տեսնէք ՝ որ էս որեւէ չարմաիթ չէի Լլրնար ունենալ
ամսագրի

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

աջերուն մէջթո Զեզ
որեւէ վիրաւորանք
սցնել
հ ա մս Ր •
Ահա թէ թհ շո՛ ւ կը յուսամ ՝ որ իմ այս
րաց ա տր ո ւթի ւն բ Զե բ մտ քին մէջէն մի
տն ւլա մ րն դմի շտ սլիտի հա նէ ա յն ծանր
մեզազրանքը կամ Լլա ս Լլածը ՝ որ ունեց ած
էր Օ չականի թատերախաղի
հրատարաԼլութեան առթիւ ամսագրի մէջ*. վստահ
եմ ՝ որ երբ խնդի րը միանգամայն սլարզըւի Զերլ համար՝ այլեւս քէն պիաի չընէք
'' Հայրենիք'ին եւ Զեր թանկագին
ա շխա տԼա /լց^ութխմեր չո[իաի
զլանաք անոր ։ Ամսագրի վերաբերեալ կարեւոր ծըր ագիբներ ունինք ՝ եւ ես անչափ ուր ափ/
սլիտի լինէի ՝ եթէ շուտով նորէն երեւայիք անոր էջերուն մէջ՝
ինչպէս եւ մեր
օրաթերթի» ։
Ղ1բեթ Լ՜ ամբո ղջութեամը Լլը հ րա տար աԼլենք այս նամակը՝ որովհետեւ հոն Լլը
խտանան թէ՛ ամ սադրի խմրադր ին վեբա
բեր ո ւմը Զարեանին հանդէպ ՝ թէ անոր
կարծիքը Q շա Լլանի մասին եւ ՝ մանաւանդ՝
վել,ջլ,ն[, ս թատերախաղին հարցեր՝ որ նա
մակին առանցքյյ է .
Անշուշտ՝ Ղ^արրինեան իրաւացի է երբ
ինքզինք անմեղ Լլը սեպէ Զաըեանի հանդէսլ որեւէ անձնաԼլան ն Լլա տ ա ռո ւթի ւև
ունենալէ : ճիշդ է նաեւ ոբ Օ շա Լլանի ու
^Հա լրենիք^ի լ ւսր ա բեր ո ւթի ւնն եր ը գ^գչ
եղած էին ՀԱ ա Լլ սլտուկը^ի
կրճա տումներոլ. հարցէն ետք (35) • մնաց որ ՝ ()շականի ^դմուար^ դԸոգ ԸէլաԼԼԼ իրեն ի նըսլւսստ չէր ^Հայրենիք^ի խմրաւլրի արմեւո րումին մէջ*.
Առայմմ՝ սակայն՝ յայտնի չէ ին չոՓ ւ
^Երկիրներ եւ ա ս տո ւածն եր^լր կիսատ մընացած է : Անոր վերջին
հ ր ա տ ար ա կո ւթեան եւ Հ^Աինչեւ ո*ւր ***»ի սկզբնաւո
րութեան միջեւ ութ
ամսուան սլարւսպ
մը կայ՝ որուն համար ոչ մէկ բացատ
րութիւն գտած ենք գաըգ ՛■
Վ. Մ(1) Sb'u ՓԱԹ,
Կ- Զարեանի ֆոնւո,
թիւ 25 ; Այսու1ւեա|եՆ թոլոթ մեջբերումնե
րը Qlpnmji պիաի ունենաքլ այս աղթիւրը :
(2) Տե'ս Կ- Զարեան, Հս,յաս տանում ,
«Հայրենիք», 1925 Դեկաքեմրեր • Մօւը^ր[,u, յ , Փ ո ղո g ս ւմ , Ս ենեա կը, 1926 Փետր •
Փարիզ , 1926 Մայիս :
(3) Այս նիւթ-ին 2ՈՆթ2 աե'ս մեր յօդ
ուածը՝ Այմմէական հարցականներ (Կ •
Զարեանի

նամակներ ը

Համաստեղին) ,

«Յաոաջ - Միաք և Արուեստ.» , 1992 Ֆոյ • :
(4) Տե'ս Վարդան Մաաթէոսեան, Կ՚> ա

տան Զարեանի նամ ա կներ ը «Երեք երգեր?>ոլ առիթով, «Հանդէս Ամսօրեայ»,
1-12, 1993, 246:
(5) ՓԱԹ , Կ • Զարեանի ֆոնտ , թ-իւ 71 :
(6) Տե'ս Krikor Beiedian, Phénix ou
Robinson sauvé du naufrage, «Les Temps
Modernes», JuilletAoût-Septembre 1988,
354-356.
( 7 ) ՓԱԹ , Կ • Զարեանի ֆոնտ , թ՜իս 5 :
(8) ՓԱԹ, Կ- Զարեանի ֆոնտ, թիւ 99:
(9) Հմմտ. էոստան Զարեան, Ն ա ւ սլ
սմաբ ՝ «Փորք», 2, 1994, 30:
(10) Աանրալքասնոլթիլննյերը տե'ս Two
Newly-Discovered English-Language Journals, or Work Books, of Reuben Darbinian, Late Editorin-Chief, Hairenik Pub
lications, prefaced and edited by James
H. Tashjian, «Armenian Review»,
Sepալ

tember 1980, 255-257 :
(11) Մատթէոսեան, Կո u տան Զարեան/, նամա վնե ր ր . . . , 24 4 :
(12) Մեր ա շվսատտԼլիցներու նամակվ,եիը, «Հայրենիք», Մլսբտ 1963 , 20:
(13) Մեր ա շի,ա տսւկիցնե ր ո ւ * * * , «Հայ

րենիք» , Ֆոյեմրեր 1963 , 22 :
(14) ՓԱԹ, Կ- Զարեանի ֆոնտ,
թիւ
96: Այսուհետեւ բոլոր մեջբերումները
կր յղուին այս ադբիւրին :
(15) Մեր ա շխա տա կիցներ ո
■, «Հայթենֆլք» ՝ Սնպոո 1963 , 20 :
(16) ՓԱԹ,Կ- Զարկանի ֆոնտ, թիւ 96:
(17) Վազգեն Շուշանեան, «Տատրաւգոմի հարսը'» ՝ «Մենք» , Ապթիլ ՚1931,
49 •
Յակոբ Օշական Մայրիներու շուքին տակ,
«Հայրենիք», Աայիս 1932, 155-158:
(18) Ա- Չօպանեան, Բըոնիկ, «Անա.
հիտ» , Նոյեմթեր-Փեկսւեմբեի 1930 :
(19) ՓԱԹ, Կ- Զարեանի ֆոնտ,
թիւ
1: Նամակը մեքենագիր պասւ1նէն մըն է.
վերականգնած ենք վերջակետերը ;
(20) Շ- Միսաքեան,
Գրականութեան
դիմակով,

Բսոլթիւններ ,

Կենդանս,բա-

նական ՝ «Յաոաջ», 1932 Ապբիլ 13-15:
(21) ՓԱԹ, Կ- Զարեանի ֆոնտ,
թիւ1 : Վերականգնած ենք վերջակետերը :
(22) Մեր աշխատակիցներու. * • , «Հայ

րենիք», Մարտ 1963 , 21:
(23) Անգ:
(24) ՓԱԹ, Կ- Զարեանի ֆոնտ, թիւ 1:
(25) Մ տքի յաւերմա Լլան

հարցազրռյց Իւրի

ճամբորդը ,

Խաչատրեանի

հետ,

ԱՐՈՒԵՍՏ»

tfiiPsnpMbs
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ւ՚.ւ՚ո՚ւ֊'ււ ՋւսաՒ

Արմէն Զարեան ին ես հանդ իւղեց ի
իմ
նախաձեռնութեամբ ^եէ_ մա սն՝ա ղի տա կան
եր Լլխօսութ իւններ ի
իմ այււ տպաւո բու
թի ւննե րը ցանկանո ւ մ եմ հ ա զո ր դել «3 ւսռա ջ»ի րնթերց ս ղն երին ■.
ՆրմԱ բուռն ւլիտական եւ հրաւղարակա՚խօ ււ ա կան ղ ո րծո ւնէ ու թիւնր, սրի նշանա

ւի ի լի ս ո՛ւի ա յ ՝ արուեստաբան եւ հասարա
կական գործիչ : Ա ասն աղէտների Լլտրծիքրււ/ ՝ նա բանա ս տեղծտ Լլան նոր Լլա ռո ւց ո ւածքի հ իմն ա դիր է եւ նրա
դրական
ս տե ւլծա ւբո՚րծո ւթ ի ւնն ե ր լլ ւմ ց ա յ տո ւ*լյ
պո լ/ առԼլայ է հոգեբանական ւրործօնը՝
մինչ դե ռ որոշ գործերին յատու կ է ujnf-

կութիւնն ’[աԳոլլլ Ւ ՛!և ր գոլրս էր եկել
նա խ կ ի ն հ ա ձ*ւս յնավար սլե տո ւթե ան՝ սահ
մաններից՝ մեծ հեղինակութիւն է վայե
լում գի տա կան աշխարհում : ինձ ասլ լեց
րեց ճար տարա սլե տի ա յդ դործ ունէ ու-’
թեան համամամանսւ կեա յ
զուգորդումը
նրա դեղագիտութեան հետ :
թանկանալով աւելի մօտիկից ծանօթա
նալ նրա լայնածաւալ
ս տեղծա ւլո րծ ո ւթեանը՝ ես նա/սնական հ եռաիւօս ա ւլր ո յց ից
յետո f նրան սւ յց ելեց ի փէր ե. աննախ ա գիծ»
ինստի՛տուտի իր ար ո ւե ս տանոց ո ւմ ։
իբրեւ աշփւատակից մենք արդէն ծա
նօթ էինք Հայաստանի Ճարտարապետնե
րի Միութիւնից ՝
այնպէս որ մամւսնակ

վոլիզմ^ :

չկոր ցրեցինք ^պաշտօնապէս ներկա բսնալււ /_» միմետնց ; Արմէն Qiuրեանը ինձ ըն
դունեց գծագրական մեծ սեղանի
մօտ։
կենտրոնացած ու կամա յթր դիմագծերի
յետեւում դմ՜ուաը չէը որսալ նրա ներաշ
խարհի iLiiLfui6uL]iqTf£r
ի^չս/էԱ հայե
լու մէջ lu ր տա ց լլ լւո ւմ էր նր m ւսչյ/երում ։
/Էս պո ւածո ւթիւնն
ու
ս իր ա լիր ո ւթի ւնը
ներդա շնա կւո լմ էին ճշմարիտ մտաւորաԼլան ի նրա ւքւսրքադծում ։ Թէեւ իմ ա յղե
լու,թիւնը դործն ա կան բնո յթ չէր կրում ՝
ես նրանում չն կա տ ԿՒ ոչ հ ետաքրքրու
թեան թուլացում ՝
ոչ էլ հիասթափու
թեան ն շոյլ :
*}՝(/-ո ւաբանո ւմ եմ նկարագրել թէ ինչ֊
պէ՛ ս էխն խմ առջ^ բացա յա յտ ւո ւմ ց ա յտ ո ւն օր էն արտայայտուած ւււնհա տաԼլանութիւն ունեց ող այդ մարդու. ս տեղծա
դործա'կան որոնումներն ու. ճարտարսւպե տա կան հաւատալիքը :
ինձ թլոլ լի է ՝
որ ամէն բա^ ւիւսլ/ատակեց կայծակնա յՒն
ար ագո,ւթե ա մբ ։
Աւանդութեան համաձայն նախ երկու
խօսք Արմէն Զէտրեանի կենսադրո ւթեան
տուեա լներ ից ։
իարձր աւրոյն կրթութիւնը
ստացել է
ի տալիւս յում ՝ նախ՝ աւարտում է Ա խի
թարեան' Աուրւստ - Աաւիայէլեան վար
մ՜ ար անը ու 1934 թ- րխդ ո է-ն ւում վենև.
տիկի
ճտր տւսր ա սլե տա Լլան
Համալսա
րանը՝ յետագայում ուսումը շարունա
կում է Փարիզի
Ecole des Beaux Artsո Լ մ եւ 1941 թ * ա ւար տում Հոտ մխ ճ աբտսւրապետական Համալսարանը ստանաԼՈ4. ճւսր տա բ ւս սլե տւււ Լբււկյ դոկտորի տիտ
ղոս ։ Զեռք իեբուած գիտելիքները չեն
բաւարարում երիտասարդ ճարտարապե
տի հոլրեւոր ււլահանջները եւ նա մ եկն՝ո ւմ
է Աւս տրի ա ՝ որտեղ չո ր „ տարի ուսանում
է design վիէննայի Kunst Geverbeshuller
մա սնա գիտաց ո ւած Լլենտրոնում .
Արմէն Զ արեանի պապ'
իրիստափոր
է ղիա ւլւս՚ր ե անր ռուսւս կան բանակի
գեներտլ էր՛ ււ րն Շ տմի լ /ւ ւլլիւա ւո ր ո ւթե ամր
Աո ւսա ս տանի դէմ կ ո՚վկա սի լեոներ ո ւմ
մղուած պատերազմական )ղործււ ղո ւ. թխւններում քւսջարի
մար տնչելո ւ
^^սմւսր
սլալււլեւա տրուել է եէորւլիեւեան խա չի
չորս աստիճանների շքւսնշաններ ո ւէ . Հայ
րը
կոստան իէտր Լւ անր ՝
ծնունդով Հ^աiPախի րարլարիզ է) մեծ համբաւ վայելող
գրոԳ է' բանաստեղծ ՝ հրապարակախօս ՝

«Փրական Թերթ», 1991 Փետրուար 8,2:
(26) Մատթէոսեան , Այմմէական ... ,1 :
(27) Հմմտ- «Փրական Թերթ», 2:
(28) Մատթէոսեան, Այմմ էական . • • ,1 :
(29) Մեզի հասած չէ:
(30) Նամակէն
հատուածներ
տե'ս
Մատթէոսեան, Այմմէական . . . (հայե
րէն բնագիրը հրատարակութեան ընթաց
քի մէջ է) : Անգլերեն ամբողջական թարգ
մանութեան համար տե'ս մեը հրապարա
կումը՝ Gostan Zarian, Five Letters to
Hamasdegh, «Ararat», Spring 1994, 63.
(31) «Փրական Թերթ», 2:
(32) Տե'ս Իորի Խաչատրեանի ծանօթագրսւր-իլնը ( Կ • Զարեան ,
Ն ա ւա տոմար , «Նորք», 2, 1994, 53) , որով կր

Pf LU մ LUխի ՝ թաքու՝
Թիֆլիոզ Փարիզ՝
Պր իւ-n է լ ՝ վենետիկ ՝ Հռոմ ՝
կ » Պոլիս
ՊուլԼլւսրիա ՝ Պէյրութ՝ Աիացեալ - Նա֊
հ ան ւլներ ( /(/ ոբհ » Հա լ տ ս ւո ւսն -ահա կենս ա դր ա Լլան
ա յ^ ուղին ՝ ո ր ո ւէ
կոստան
Զարեանը երկար տարիների ընթւս ց քււ ւմ
ս տեղծա ւլո րծա կան ճանապարհ էր բա
ցում դէպի գեղագիտական իդեալ/, ւլ ադաթը :

Անցորդն ու իր ճամբ՛ան : Արեւմուտք :
Փադամներ ; Նաւը լերան վրայ : Տատրա.
գոմի հարսը : թանկօօպը եւ֊ մամութի ոս
կորները : կղզին ու մի մարդ: Երկիրներ
ոլ աստուած ներ :
ILL մխ քա նխ անուն

ւբրքեր ՝

ո րոնք

մ՜ամանակին առաջացիել են մեծ անդրա-

Գրեց'

ԲԱԲԳԷՆ ՅԱՐՈհԹՒհՆեԱՆ

դարձ եւ ա յոօր դեռ կար իք ուևե^ ճա
նա չման՝ ու գնահատման։
Արմ էն Զ արեանի
մայրը
Թալլու հլախն ա ղար եանը Ւ1 տալիայի
լա ւա դո յն
հ աւեեր ւլա սր ահն եր ո ւմ
ե լո յ թ
ունեցած
դա շնա Լլ ահ ար ո ւ հխ էր :
Հ/,մե ա Լլան թեմայից տուեալ շեղումը
նպատակ չունի ս տեղծելու Զարեանների
ըհ տա ն11Ժ
ծագումնաբանական
պատկերը-.
Արմէն Զարեանը իբրեւ անձնաւորու
թիւն ՝ այսինքն իբր ել
ւսնհ ա տա Լլան ււ ւթիւն ՝ ձեւա լոր ո ւել է խորհ ըլլային հաս
կաց ո ղււ ւթեան համար մի ան լլա մայն այէ
սլայմ աններ ում ՝ խսկ նր ա տա զանդիկ որ
պէս ճար տւս ր ա պե տ ՝ արթնացումն ու վե.
րնլքր՝ ար՛դիւնք են հսկայա՛կան աշխա
տասիրութեան
ու հոգեկան հարստու
թեան ՝ ւլործօննե ր ՝ որոնց
թւո րհ իւ նրա
հեղինակութիւնը տաբածո ւել է տլ՚ ջազւլա լին ա ս պար է զո ւմ ; Հա յ ճար տար ա պե
տութեան ո լ արուեստի մասին ւլրած իր
մհւսյուն հ ետա զօտո ւթիւնն երի
շնո՛րհիւ՝
որոնք հ րա ւռարա կուել են
Ւ տա լիա յում
նաել միջազգային դի տա հաւաքների առի
թով ՝ Արմէն Զ արեանը կա ր ո ղացա լ հաս
տատել հտյ ճւսր տար ասլե տո ւթե ան իրա
ւունքը համւսշխ՚արհային ասպարէղում ՝
ույն դասելով ՝ու յլ մշակոյթների կողքին ՝
որի լաւագոյն արդիւնքներից են Ւ տալիալում նրա ջանքերով ստեղծուած հտյ ճար
տար ա սլե տո ւթեան
ուսս ւմնա սիբ ո ւթե ւսն
կենտրոնները .
Արմէն Զ ար եանր դաս ւում է տյն մ տա
լսրականների շարքին՝ որոնց հայրենւսս իրական ւլւլացմ ո ւնքներ ը լքի տա կցական
երանգ ունեն եւ այդ կախարդական մղումխց ենթարկուելով է՝ Ոը 1963 թ*՝ նա

սրբագրոլի Արա Պալիօզեանի տարակու
սելի տեղեկութիւնը, ըստ որուն աոա
ջին անգամ Զարե՛ան եւ Ֆ- Պրո>քս
հանդիպած
են Վենետիկ,
1935-ին
(Gostan Zarian, A Man and the Island,
translated by Ara Baliozian,
Toronto,
1983, 11) , եւ զոր մենք ընդունած էինք

նախ ապէս :
(33) Ըստ Արմէն Զարեանի
բանաւոր
հաղորդումին, Երեւան, 1992 Հոկտեմ
բեր :
(34) Պ- Սնապեան, 3- Օշական թ ո լա
կաններ ով եւ թի ւեր ւէ ՝ «թագին», Յունուար-Փետրուար , 1984, 18:
(35) Տ|ե'ս 3՛ Օշական, Նս՚մաէլանխ, Ա֊
հատոր , Պէյրութ, 1983 , 38 :
լլ
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Էջ 4, Կիրակի, Փետրուար 5, 1995

թողնում է ի տալա կա՛ն բարգաւաճ կեանքն
ու բարեկամական
լայն շրջանակը՝ ըն
տանեօք հանդերձ աեղափ ո թո ւելո ւէ Հա
յաստան :
Նա Լէվփց Ե տաչփան ՝
միշտ ^երաիյտա ղփ տութեա մր կր իօսոււ!՛ նրա մասին
եւ մինչեւ իլ, դեղեց ի կ ապրած
կեանքի
վերԼին \>րը ՝ ամենասերտ կա սլել, կր պահ
պանում Ե տաչփայի առաջատար
գիտա
կան կենտ ր ոններ ի հե տ :
Ես շարունակում կի ծանօթանալ նրա
ստեղծագործական
հարուստ
նիւթին .
նաթա գծերի բնօրինակներ իրականաց
ուած Հռոմում ՝ Ա արոքում ՝ Վփէննայում ՝
Երեւանում
ստեղծագործական
գաղա
փարներ մարմնաւորուած ճա րտարապետական եւ արուեստի նիւթականացուած
արձ-էքների մկջ՝ որոնք արտացոլում են
իր նաթնիների հողի վրտյ ամուր կանգ
նած վարպետի ներ աշվսարհ ը : Այո ՝
սլա տող նոր միջա վա յր ՝ յոլգային նոր
ապրումներ եւ այլ ա շթարհ ագգաց ո ղո ւթիւն՝ որոնց շնորհիւ ձեւաւո րւում է հո֊
ղ ու մի անգամայՀ, ա յլ ^կառո J*J?> •
['տղմատեսակ կ Արմէն Զարեանի ըս֊
տ ե ղծա գո րծա կան ուղին ՝
իւրաքանչիլրում ակնյայտ կ
թորին սիւքվոլիկսւ5/
կեր պար ի ան ա լան օր կն
լաւատեսական
ու մարդասիրական մեկնութեամբ*. Որսլկ ս ասածիս ցայտուն օ-րինակ ես կը նըշեմ բնիկ մուսուլմանների համար ճար
տարապետի կողմից մտայղացուած րնակելի համալիրը Ա արորում (1950 - 54
թթ} ։ Խնդիրը ա մենաբար գերից կր . Ա արորը հ ամարւում կ ա յն երկիրնե րից մկ1ւը, որտեղ կրօնական րար րեր ը կա յուհօրէն իշվսում եե կենցաղում ՝ որի առընչո ւթեա մը ընտանեկան՝ կ եա ն ըՒ ա ւան գա կանո ւթիւնն ու կաց աը անն եր թի ս տ տար
բեր ւում են ոչ միայն եւրոպական համա
նմաններից ՝ այլնոյն ւլա ւան անրի երկըրներ ի մ եծա մասն ո ւթիւնից : Աւանգա կա
նո ւթեան հիմնական սկզբունքը բթում կ
օյն հւ լնգամանքից ՝
րր
իւրաքանչիւր
ընտանիքի անցուդարձը չսլկաք կ տեսա
նելի լ\ինի տուն այցելած ոեւկ հիւրի համար յ
2ւ)1 մենատներ ից բաղկացած բնակելի
թաղամասը իրենից
ներկայացնում
կ
՛Լ" ձ՚Լ բնակէչի տներից
բա ղկաց ա ծ ծաւալա տար ածա կան յօրինո ւածք . Հեղինա
կը ) վսեմ անհ ա տա կանո ւթեան ղգացոլմով՝ ծաւաթերի ելեւկթեբւը օգտագործե
լու եղանակով՝ հասել կ
ձեւա կերտման
յօրինուածքայե ո ւթեան
զարմանալի ար
տա յայչա կանո ւթեան :
Ականաւոր
ճար տարա սլետին'
20-րգ
Գարի
^այ քր իստոնեային ՝ անկասելի
հ տմո զչա կանո ւթեա մր յաջուլս լել կ լու
ծել իրեն օտար դաւանանքին
յատուկ
բարդ հասարակական հոգեբանական թըերւՒ[՚ր> միեւնոյն մամանա կ արտայայտե
լով իրեն յարգանքը վեր ջինի ս հանդէպ ՝
աJ'["[ է՛ս "վ է'"Կ. համատեղելով անհամատեղելին* Սահմանափակ լուսաթոր շեր ով,
ա/Տոլուների եւ արտաքին աշթարհի ա չ‘rl'U կանանց թաքցնոզ կոտորակուած կեն
ցաղային առանձնա յ ատկո ւթիւնն եր ո վ րընա-կելի սենատները սլկտք կ որ ձեռք բե
րէին ամրոցի տեսք՝ հետեւաբար
նաեւ
հ ամա սլա տա սթան արտացոլում ո լ ընկ ալում : Շնորհիւ
ճար տարապետի նուրբ
զգացողութեան ՝
համալիրը յառնում կ
իբրեւ դեղարուեստական
արարչութեան
միասնական
ամբողջութեան կայծկլտող
տարր ՝ արտայա յտելով րեր կրանքի ՝ լո յսի ՝ մարդասիրութեան զգացմունքներ ։
Շ ա րո ւնա կ ելով թերթել ա յն մամանա կ
տա կտ լին երիտասարդ
ճարտարապետի
նա թաղծով Հռո մո ւմ կա ռո ւց ո լած «Սերաֆ[.կում՛*
Կաթո զի կկ Համ ալսար ան՛ի
համալիրը (1961 - 64 թթ) ար տա սլա տ կերող լու-ոանկարչական ծաւալուն տետրակր՝ hս հիացած կի ^աիեսձրի երեւակա
յութեան իռէլքէ
համարձակութիւնից :
Եոանկիւեաձեւ փ ոքրիկ ո լ նեղ հողավանգակի վրայ կերտուած ՝ եթէ կարելի
է այսս[կս ար տա յայ տո ւել մանրաքաղա
քը, հիանալի կերպով մե ր ւո ւմ է շրջա
կայ միջավայրին
եւ իր նոր՝ ոչ սովո
րական
յօր ինուածքային լուծումներով
կս,րեէք աջակցում կ կերտուած
ու
թէան ամրո\ղվա՝կանո լթեանը դ դառնալով
համալիրի հետաքրքիր մանր ամա սներից
ձ էկը ելօ : (Jա արուեստագէտի տաղան
դէ՛ ^էկ կողձն է միայն՝ որում առկայ են
համա չա փ ա կան պարըեր ա կան ո ւթե ան ու
ներ գա թա կո ւթեան զգացողութեան բնա
կան հակումները ՝ ամփոփուած նրա նե
րա շթարկում իրրել
ոգեւորութեան ան
ոպա ռ աղբի ւր . Այս նա թա գծում ամկնից
շատ ապշեցնում են հ ամակառոյցները ,
որոնք ընդհանուր առմամբ լուծուած են
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թթւ֊ ճար տա րապետա կան
ձեւեր եւ իրտր չեն կրկնում ոչ մանր ւսմա սն եր ո ւմ ՝
ոչ յօրինուածքներ ում ՝
ոչ
կ լ նո յնի ս կ
պարբերական ութի լեներում ՝ սակայն մի
ասնութեան մկջ ընկալւում են
որսլկս
ձայնանշերի
տողեր ՝ ստեղծելով հիա
սքանչ լաւատեսական ճարտարապետական
մեղեդի :
Զմ ո ռան ա մ Եա թ ո •ւՒ՚էէ հ ամալսարա նի
նշանակութեան մասին՝ չկ որ այն՝ աշթա րհ ի հ ի մնա կ ան կրօններից մէկի օրի
նապահության բարձրագոյն դպրոցն է՝
որն իր յ ե տեւում թողել կ միջա ղգայնացուած գոթիկան ՝ ապա վեր ածն ո ւթի ւնը
ներգործութեան
իբրեւ
հ ո գերան ա կ ան
ու հնազանդեցման ձեւեր :
Ար ո ւես տա դ կ տի անվիճելի տաղանդը
կտրականապկս մերձ֊ ել է ձ՜ա ռան գա կան
ձեւերը ճարտարապետական նոր պահանջ
ներին հա մա պա տա սթան եցն ելո լ սկզբուն
քը Հ Արմկն [կարե անը
ստեղծել կ միան
գամայն նո ր կերպար
կապուած հասա
րակականդ պատմական զարգացման հետ
հաշուի աոնելով րագմա բնոյթ
գո րծօններ ։ ճ շմարիտ ստեղծագործի
մօտ դա
տեղի կ ունենում ենթագիտակցաբար'
ընկալման ու երեւակայութեան յատուկ
փ " թ121 զգեց ո ւթեան յդաց մ աններում : Ե ու
ռոյցներ ի ներքին յարդարանքի լուծման
մէջ րաց ա կա յում կ աւանդական ifnfiïTL.մհ՚Թւռալլւզլք^ ՝ որը յատուկ կ նաթորդ, մա
մանա 1լա շրՀանի
նման շինո ւթի ւններին ՝
սակայն՝ միամամանակ
նրանք
ոչ մի
[լեր պ չեն զո ւգոր դւո ւմ
տ ե ս ար ան ա յին ՝
քա ւլա քաց ի ա !լան ուս ո ւմնա [լան
հաստա
տս ւթի ւննե րի հետ ՝ ինչպէս նաել հասա,
ր ակտ [լան շին ո ւթի ւններին
բնորոշ ներ
քին
տար ած ո ւթի ւններ ի հետ . Ա ա ՝ ամենայն հաւանականութեամբդ նորարար
ճարտարապետի հ ո դեւոր
Կ1աւր
հնւ ա ւո ր ո ւթիւնների արտայայտութեան արդիւնքն
է։
^Լերյիշելով Արմկն
Զարեանի
հետ'
նրա վաթճանից ընդամէնը մի քանի տա
րէ՛ առաջ տեղի ո ւն եց ած
հանդիպումը ՝
էս ոչ մի կերպ չեմ կարողանում բա
ցատրել ա յն հանգամանքը՝
որ երկար
ձ՜ ամանակ՝ անընգմկջ ծ\թելով ել դիտե
լով մեծ քան ա կո ւթ ե ան հևղին ակի ճարտա
րապետական ս տ ե ղծա դո րծ ո ւթեան ը
րադրո ւող նիւթեր ը՝
ս ա կ ա ւա թօ ս զըտնուեց ի ՝ քանզի թո ր ա ս ո ւգո ւած կ ի նրա
ստեղծագործական ա չթարհում ՝ ջանալով
աւելի թորը ըն կալել ներկա յաց ո ւած ոզջ
նիւթը ինչպէս գեղագիտական՝
այնպէս
կլ փիլիսոփայական առումով : Ես կ հե.
ղինա^'կը :
Երա ւ է ՝ հիմա ՝ մի քանի տարի անց ՝
գմուարանում եմ ար տա յա յ տ ո ւելնրա մասին, քանի որ ա յն երկար պահերին մեր
հա յեա ց քներ ը չէին թա չա ձե ւո ւմ ՝
սամտքերով հեռո ւկայն զգում կի՝ որ
ներում էր*.
Շուրջ հինգ րոպէ տեւած
\րնգմ\իջման մամանա կ միայն մենք թօսե
ցինք ճարտարապետութեան ընդհանուր
թն գիրներ ի հոլըէ t եւ ոչ մի րա ռ մինչ
"՛յէ՛ գիտուած նաթագծերի մասին : Արդ
եօք իրաւացիէ կի ես ա յն մամանա կ ՝ թէ'
ո1՛չ • Կրկին վեր սկսեցի թերթել լուսանըկարների
տե տր ակը ել աչքերիս առջեւ
րաց ո ւեց չքնաղ ս տեղծադործո ւթիւնն երի
մի ամբո\
պա տ կեր ա սր ա հ ՝ որոնցից իւ
րաքանչիւրը օմ տո ւած էր ինքնա տի պո ւթեամր էլ յուղային ներգործութեամբ հ
հ^Աւտո մո րի լային ակումբի Հռոմի կենտ
րոնում 600 տեղանս ց հ ան գի՛ս ա գա
"վ
(1956-59 թթ } ։ 2000 տեղով թատրոն Վթ
կննա յում (1946-48 թթ) ՝ բնա կեչի տներ
Հռոմում (1956-68
P
î
Եր եւանո ւմ
(1963-86 թթ) î ամառանոցներ Աարոքում
(1950-55 թթ) եւ կՈԵԱ֊ում
(1961-64
թթ) * * * Սքանչելի նո[՛ "jP՜^ հ,Առե ւտր ա կան տեթնի կո ւմֆ ի համա կառոյցը
Երե
ւանում . • ♦ Ե ւ֊ր տ քան չի ւր
ա յս նաթա գծի
է՛ր ա՛կան աց ման
համար ՝ վարպետը հաղորդել կ իր կեանքի ՝ ոգու մի մասը՝
գր անց ից իլը ա քանչի ւրն ունի իրեն յա
տուկ կերպարը
ստոյգ մեկնութեամբ՝
սակայն ընդհանուր առմամբ բոլոր տա
րա տեսա [լ ձե ւեր ի դ պարրեր ա կան ո ւթեան
ել լօր ին ո ւածքն երի շարանում ՝ տեսանէլի է հեղինակի ս տեղծա գործա կան Jn յրթ~
րէ՛
միասնական փայլուն՝
կարճ
ու
կտրուկ արտայայ տչա կանո ւթի ւնը :
Առանձին
հ ե տա քրր քո ւթի ւն
կ ներ
կայաց հում հվԼռեւտրական տեթնիկո ւմ ^ը ՝
ուր ես շտապեցի
այցելել հկնց նոյն օրը î Ա ա մի համա լիր կ ՝ որը \բա\ղկացած կ
մի շտրք առանձնա չկնքեր ից ՝ որոնցից մի
քանիսը դեռել շինարար ո ւթեան ընթա ցքում
են*. Համալիրի ա ռանձնա չկնքերի
հիմնական թումբը թռչնաբարձունքից յիշեցնում
կ կռունկների երամ' թռիչքի
պահին (1967-69 թթ) *
Ան ո ովոր ո ւթիւնը պահանջում կ անսո
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վոր վերաբերմունքդ ուստի եւ֊ ցանկանում
եմ թ օսել ՝ իմ կարծիքո վ ՝ գլթա ւոր ի մու
սին :
Նութա սր ա հ ը նման ցանկացած շինու
թեան այցետոմսն է։ Երբ ոտք էք գնում
Տեթնի կումի նաթա սրահի
ն^ր")
3,'եզ համակում կ մի բերկրաԼէ՛ անակրնԼլտլ՝ նոյնիսկ ակնթարթօրէն վերափոթւում էք՝ մոռանալով առօրեայ
նաեւ
կենց ա ղային հոգսերը :
Աղա տ ո ւթի ւն ՝ լոյս ՝ վս եմութիւն՝ ILI1լքլս.(ւա.լւկ հանդի սա վար ո ւթիւն եւ ըեգգըծուած համաչափութիւն*. Այս ամէնը ներ
դաշնակում է պատանիների ու աղջիկնե
րի' այս հկքեաթային կացարանի սանե
րէ՛ արմ՜անա պա տ ո ւո ւթեանը . Ա ա սնա դի
տական լեգուով արտայայտուած հեղի
նակը արտացոլել կ իր կ ո ւթի ւնն ու հոգերարոյական
արձ՜կքներ ը՝ ստեղծելով
րարեյարմար ՝ վսեմ օրէն կազմա'կերպո ւած
տարածութիւն : Ներքին ծաւաթեր ի անսովոր կազմակերպումը
լո ւծո ւած ճար
տարապետութեան ՝ հ ո դեւոր ու գեղագի
տական
դաստիարակութեան
գործում
երա ո ւնեց ած դերի հանգկպ յատուկ յար
գանքի զգացումով՝ կարծես թկ հանդի
սանում կ ներքին յարգարման ամրո ղջ
կառո լցուածքի
օրգանական
միասնու
թեան ար տայայտչա ձեւը*. Հա բիւր ի հաս
նող լսարաններ դ ուսումնական աշթատա
սէ հետ կհեր ՝ փոքր հանդի սադա հլ1-ճ, ղըրադարան ՝
ա շթա տան ո ց ՝ հ ան ղս տա սեն
եակներ*. Այս ամէնը 'տրամարանօրէն փոթադարձա\րար ենթարկուած կ գլ\թա ւոր
<Հտիր ա կալին?>' նաթասրահին՝
ոը[, թափանղէկ ո ւթի ւնը իր ա կան ա ց ո ւած է ոչ մլ,.
տ յն ընդարձակ ելքից դէս[ի բնութիւնը՝
այլեւ ամբողջ շինութեան կառուցուած1՚3 =

նելվպ մի քանիսը , որոնք յառել էին &ա^
տարապետի
ստեղծագործական տոլա
տանքի հանդ՛էպ' հողեւոր բարդ կառոլ^
ուածքի, այդ բացառիկ շինութեան թ,
բացման դործընթացում ;
Հեղինակը փայլուն կերպով կ ս* ատ ը ե զ
իրեն առջեւ ծառացած խնդիրները.
Ինչպէս ար՛դէն նշեցի, Արմէն Զարե,ս.
նը յատուկ տեղ է զբաղեցնում ճարտա
րաւվետական
կեանքում-, ՚Լ,ա մ եե հետ։Ա,
զօտող է, հրապարակախօս , պU‘սւմայաՀւ,
յբար ՝
7 ո ւե ւ յ ա րս
‘ի՛ա ujiu.
ղան դի դա ղանիքը այդ պարզ ճշմարաոլ.
թեան մէջ է - Բայց վերադառնանք ճար_
տարապետի դործո ւնէ ո ւթ ե տն ը : Ահա րը.
նակելի շէեքը Ս • Մաշտոցի պսղոսա,յլ,
վրտյ (1963 - 64 թթ} • Այն իր ցայտուն
մարդասիրական
յ ո ւղա կան ո ւթե ամբ ոլ
արտա յա յտչա կանո լթեամր հաղորդում կ
տօնական տրամադրութիւն • Գծաշափոլ_
թիւնը, որպէս մարդկային բնութեան հո.
զերանական պահանջմունք , ելակէտւսյթ,
է Արմէն Զ՚ռրեանի ստեղծագործութեան
մէջ : Ար՛դի ւնա լէ տո ւթի մն ստեղծելու հա.
մար նա ոչ մի
աւելորդութեան չի դի,
մում : Ն ո յնիսկ հայկակ ան ճւսրտսւրսսպթ
տութիւնում
աւանդական կորադթծ ձե.
ւեր է բացակայութիւնը արգելք՛ չի հանդիսացել ընդհանուր առմամբ եւ դրոլս/գ^
ներում
ձեւեցի հաճելի
ճկունութեան
հա սնելո ւ համար :
Զեւերի աննշան շրջումներով
ձեոք է
բերուէլ ձ՜ ամանսւկա կի ց
բնա՛կելի չէնքի
նոր կերպար՝
ձ՜ամանա՝կի թորհրդանիչ՝
արտայայտուած տրամադրութեան շարձընթացով ՝ վսեմ ութեամբ ♦
ում ցանկանում եմ յի շա տա կել է.
րևւանի «փլխաւոր
Պ՚՚ղոտան^ (առածին

ք

Տ'եթնի կ ո ւմի հ ամալի ր՝ը կա ռո ւց ո ւած կ
ձ՜ա յռեղկն բար ձո ւնքի վրայ' քադաքա շի
նա կան
պահ անջ1ե երից եթելով դ կազմա
կերպող օղակ հանդիսանալով Ա ւանլ, եւ
ԶԿթՈ ւն ի մայրուղիների
հատման կէտում :
Արտա քին տեսքի ճարտարապետական դեղադիտական լուծումը չունի իր նմանա կը-. Օղ տա գործելո վ ձ ե ւա՝[լա զմ ութեան
սկղբունքներըդ պարբերականութեան՝ հե
ռանկարի եւ լուսաստուերի հնարաւորու
թիւնն երը ՝ վարպետը ստեղծել կ ճա ր տա-

րա սլե տա [լան արտասովոր արձ՜կք'
յայտնի նո յյյ տուփ քա ր իg ՝
բետոնից *.

մ եո
ապա կո ւց ու

Շնորհիլ վերը շար ագր ո ւած դործօննել՚ի գի տա կանօր էն հիմնաւորուած լու
ծումների՝
թայած չկնքի փոքր բարձ
րութեան ը եւ շրջա պա տի
բա ր ձր ա յարկ
շինութէւնների ա ո կա յ ո ւթեանը համալի
րը տեսանելի 'կկտերից թոթում է
կա
ռո ւց ապա տուած տարածքի
կա զմ ա կերպող տարրի տպա ւոր ո ւթի ւն .
Այո : Այս նաթագիծը վերջինն
կր'
վերջին տ ե տր ակում ♦ . . Ես դառնութեան
ղգա ց ո ւմով ՝ ափսո սանքով փա կեցի ա յն
ու մի կողմ դրեցի*.
Զկի ցանկանում բաձ՜անուել
սւմեզծադործա կան որոնումների այդ դեղեցի կ
աշթարհից ՝ որոնումներ ՝
որոնք հանդի
սանում են
դեղեց իկի ՝ ճշմարտութեան
չափանի թեր *.
^Այգ ի^նչ նաթաղծի թայ էք աշթատում 'հ՛իմա^ ՝ - դիմեցի ես ճար տար ա պե
տին ՝ ցոյց տալով մեծ շրջանակին փակ
ցուած գծագիրը :
Յիշում եմ դ կարծէք հիմա լինէր ՝ նրա
ա 1թթար թայթան։լրադա.րձը ել զուսպ
մսլխոը վարպետփ բարի , մտաղբաղ դէմ֊
քին :
«Սա Երեւանում
Ժամանակակից Ար.
ուևստի խանդա րանի նախագիծն է-. Այն
նախատեսուած է կառուցել Ս . Աաշտոց
պողոտայի վըայ, ժամանակակից
Արուեստի զործող պատկերասրահի
դի.
մաց», . պատասխանեց
ճարտարապետը
եւ տեղից բարձրանալով ինձ հ րաւիթեց
գիտել մանրակերտը-. Արմ՛էն
հ ամե ս տո ւթի ւնը տպա ւորի չ

էէս։ր
էր .

նի
թա

մանրամասն բացատրում էր
նախագիծը
եւ ոչ մի բառ չէր ասում այն
հսկայա
կան արժ էքն երի, մասին, որոնք նա ձեռք
էր բերել այդ արտասովոր
շինութեան
կերպարը ստ եղծելիս (1967-77 թթ ստորդետնեայ թանգարանի տարբերակ'
1983
^) =
խանդարանր Ճարտարապետութեան մէջ
յատուկ բնագաւառ է : խանդար աններ ո ւմ
մենք զդում ենք պատմութեան ՛խորքերից
եկող արահետը, որն իր փշոտ ծածկոյթի
վԲայ կրում է
զարգացում ել անկում,
ապրող ել անհետացող մոզովրդների մը.
չ-ոկոյթի եւ արուեստի ծաղկում ել ինք.
նահաստատում , դա
հեռաւոր անցեալի
ու ներկայի հայելին է ։ Ահա այն խնդիր.
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հատուա՛ծ' 1966 թ • , 'երկրորդ
1969-70
թթ, երրորդ' 1970-71
թթ ,
1971-74 թթ, հինգերորդ' 1977-80 թթ,
վեց եր ո ր ղ' 1986 թ} : Ս ա ոչ միայն պողո
տա յ է կամ մայրոլզփ t այէ^րլ- զբօսափսյր,
հանգստավայր՝ հանգիպո ւմն երի ՝ մչակսյթի բացօթեա յ
հանգրուան մա յրա.
քաղաքի րնակիչների եւ հիւ֊րԵրի համար*.
Այն աւ ելի շուտ սլէտք է կոչուէր «9‘^չիւաւոր քՀբօսայգի'» ՝ քանի որ այստեղ ամկն րան ենթարկուած կ այգ գաղավւարին :
Այս տար ածո ւթեան գեդար ո ւե ս տա-ղեգագիտական լուծումը րազմածրագրայթ
կ՝ սակայն մէկ ըմբռնման ենթակայ՝ այն
կ' ձ՜ամանա կի ոգու արտացոլում • ԵրօՀ՝
համեմատարար ոչ մեծ հա տո ւածի ցան
կացած ծայրից Զեր առջև կարծկք բացայայտւում կ մի
ամբողջ
դարաշրջանի
համայնապատկերը ոչ թկ արձանապատմողա կան ՝ տ յլ ո գեգեղագի տա կան
ներով : Փոքր ճար տարա սլե տա'[լան ձեւէ,
րէ՛ յօրինո ւածքա յին դեղարուեստական
կաեաչապատման ղո ւգոր գո ւթե ամբ եւ
անսովոր ծաւալներով լուծուած շաարրւանների
համակարգը արտացայտիչ է
ԱԼ- յուզական եւ ստեղծում կ բերկրանքի
սրոշաւկի տրամադրութիւն*
Ալս հիսւսքաևչ վ այրում հանգստ՛ացողը՝
զբօսայզին հատելով մկ,կ ծայրից միւսը՝ ոԼ ^[՚
անկի լնում չի հանդիպում
անսպասելի
բանի՝ այսինքն
անիրական զգացմունք
ներից զերե ,կը մնայ. Ամէն մի հ ա տուան
ու անկիւ', լուծուած կ մարդկային չա
փանիշով' ձ~ամանակակից
մարդու հո"
դեկան համա չափ ո ւթեանը
ներգա ^ւակ՛
Հո դեկան-յ ո ւզա կան համադա շն ա կո ւթեան
այգ բարդ կառուցուածքը իր րնկալոլ~
նակո լթեամր հաւասարազօր կ երաձ չտական մեծ դրուագի յ
լիրա ւոր Պողոտայիի մասին իսրալա*
ձի ձ՜ա մանա կակից
ճա ր տա ր ա պեւրէն՚երի$
ս՛ր ռրա յայ տ ո ւել է ակնարկելով, որ
աթ' նման է հորիզոնական դիրքով քնքԸ՜
Լ°բէն պառկեցուած հոյա՛կա՛պ խաչքարթ'
Այսպիսով, որքան աւելի շատ ու խոթ
ենք հա՚ղորդա կց ւո ւմ դեդեց^իկի ա շխախ
՜"ին ոլ- մշակոյթին' ,
այնքան աւելի ան
կեղծ ենք ընկալում էէս։րեան ճարտարա
գետի ել ար ո ւես տաղէ տի \խորհ՚րդանշանային իմաստր :
Աւարտելով իմ հաղորդումը մի անսո
վոր հանդիպման մասին ղարմանալի ^1'
մարդու' տաղանդի մար մն ա ւո րման , Հո՞
մի Տի՛րերին ա Ակադեմիայի անդա՛մ ՝ իխ
ՆէԱ^Ա-յփ «//ս կէ լեզփոն^ անգամ ՝
փայ/յ ԵԿՈՄՈԱփ անդամ Արմէն Զ-պ-ես"
նի հետ, յոյս եմ յա յանում , որ երրե՚-է'
անցնելով Երեւանի կենտրոնա՛կան gp«u'
այգիների ց մէկով, ,1ե ղանից շատերը
նարաւորութիլնբ պիտի ունենան 'երսփ'
տաղի,տո լթեամր թարմ մեխա կներ
Արմէն թարեսւնի յոլշարձանին .

ճարտարապէս!
Բ. Ց-
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նէ անցեալը նոր եւ յանդուզԼն ս,լքնրով
դիտելու եւ անկէ քաղելու տիեզերական
տո ւե ալն եր ՝ ղանոնք վերամշակելով) utնոնց նոլ, տարածք տալով :

1',|<1',ե'|՚|1հ1՚>ե1'.ե
ԼԵՏՔեՐՈՎ
Անարէ S ըրէ՛1՛է (1880 - 1954) '/"'քՔք ՝
էր անհամեմատ բաղմեր ե ս n ւթեամր՝ խը
ռովս! յոյղ արուեստէ մը ամէնէն յատկա
նշական երեւոյթներէն մին է՝ որուն կեր
պարանափոխումները
կը
զուդահ եռէն
2^-րդ դարու աոաթւն
տա սն ամ եա էլն եր ը
լւնորոչող շրջանին
արմատական
խմո
րումներուն, եւ
ողբերգական
էրադարձութ իւններո ւե •. ՛Լ, կ՛՛՛տէ առած մեր օրե
րու տա գնա պալէ բնոյթը ,
իրեն, ն ո ՛փր
ուած ներկայ յե տնահայեացքը (,* ) արդեօ^ք սլարղ ղուզ.ագիպո ւթիւն մըն է) թէ
Լանք մր' արուեստագէտ/'}/
նոր ար մ՜ե
լորման , վերատեսութեան
ենթարկելով
2^*րդ րէարու- արուեստին դ ա ս ա ւոր ո ւմր :
Տասնութ
ւոարուան հ եո ա ւո ր ո ւթ ft ւն
մը կայ Տրրէնին նուիրուած
Փարիզի
կրան Փալէի ց ո ւց ա հ ան դէ ս Լն եւ ընթա
ցիկին միջել*, ֆրանսայի մ է ջ ՝ l"Ju եր
կու իր ադարձո ւթի ւնն եր ր կը ւիա կագ Տեն
շրԼան մը որուն ընթացրին արուեստա
գէտին վիճակեց՛՜աւ քաւարանային կացու
թիւն մր : Ասոր տեւո ղո ւթեան իր ար ուե ստին նկատմամբ հ ե տաքր քր ո ւթի էն ը յաւելեալ նուազում մր արձանագրեց ՝ մին
ձիլ 1991-/' եր կր ո ր գ կէ սին տեղի ունեցող
թանգարանային ղոյդ
ցուցահանդէսնե, թրուա եւ Փ ա րիղ*. Հետ ե ւաբար ) ներկայ ձեոնար կը կր զգենու առաջնա կարգ,
կարեւորութիւն՝
որովհետեւ
վերստին
կ արծարծէ ոչ միտյն ար ո ւես տա գէտին
տևղը է՛ր ձ տ րղին մէջ' այլ նաեւ իր ա֊
ռըե չուած ո ւթիւնր իրեն մամանա կա կից
Ընկերային կամ պատմական երեւո յթներուն :

Տըըէնէ

արուեստը

հ ա կա ս ո ւթի ւննե-

ԸՈլ֊Տ հ ա կա դր ւո ւմներ ո ւ արուեստ է նոl՛ին ել հինին ) ներկա յին ե ւ տ նցեալին մի
լի՛1՝ տարուբերող : Արդիական կարճա տեւ
ԼըԼսւնէ մը ետք [հազիւ տասնամեակ մը
աեւոզ) ՝ վերադարձ գէպի աւանդութիւն )
^կորսուած» արմէրներու վերահաստատ
ման որպէս մերմ ում եւ հա կա զրո ւում
արդիական ուղղութեան) անոր
բերած
«ի՛՛մնգար որթ
յեղաշրջման *.
Կարելի է
Պատկերացնել ումգնութիւնը վա յր ենա"Լուշտութե ան եւ
ի] ոբանար գա պաշտո ւթեան ) որուն բերմամբ յանկարծ գէխի“
'Լայր պէտք է չրջուէին վերածնունդին
"երող արուեստի եւ Գեղեցիկի րմբրռ''"'ւմները* Դեռ մինչեւ մեր օրերը երկաԸող պար սա ւումները արդիականութեան
նկատմամբ ՝ կը
հ ա ս տա տեն թ է ա[' ■էՒ
“‘րուեստը իր ծնունդով ոչ միայն խնդրոյ
աո-արկայ կը դարձնէ ր արուեստի մարզին
տիրոգ պահպանողական եւ այլամերմ
Ղ^Ւր<րոր ո շո ւմն երը՝ Ա՛յլ նաեւ) կամայ թէ
•"կամայ ) ընկերութեան կաղապարները }
քնկերոլթիՀլ, որ կը մերմէր թօթա֊փել այն
ըոլոր ոլա տկեր ումներ ը )
որոնց
ւԼրայ
Հիմնուած էին իր պատմութիւնը)
իր
•երկան ,
լ,ր կառոյցը ։
էլ, կարգավէճաեՂԸհ*

""""'Ւ^՚Ը 'Ւը գԷա1Ւ անցեալ չե.
Ը [Լնող յառաջադէմ շրջանէ մը
1880 ‘■ական թուականներու
ԱկՒԴԸP լն /էրն!, լ_ար ել յա ջոր դո դ տա սնամակէն էմէլ <1)եռն tu ր ) առաջին
արուեսՂԼ՚ոներէ^, էին այգ ընթացքին սկ[է1ԼԸ
՛Լ • Պա աճառները թեր եւս աւելի ան-

Կ ա տա կան են եւ նկա րա գրա յին ) քան թէ
ղուտ ընկերային
եւ գա ղա փ ար ա Լսօ աս
կան • Աակայն tu սոնք կվարտայայտեն նա
եւ տիրող ընդհանուր
տրամադրութիւններ) հ ա ս տր տ կո ւ թեա ն պահ պ ա նո ղա կա ն
երեսակը յուղող ) որ կէ երկիւղի ) կը տագ
նապի որեւէ <ըայլէ որ իր արմատները
Լսնգրոյ առարկայ կը դարձնէ ՝ ԸԷԼԱ՚ն անոնք մշակութային կամ այլք : Ո ՛ստէ ,
նման սլարադաներ ու )
արուես տագէ տԼւ
մը դէպի անցեալ վերադարձը կր դառ
նա յ ) դի տ ո ւմն ա ւոր կերպով կամ ոչ ) րնկերային ել քաղաքական երեւոյթ*. ՏըրէնԼէ վարքը այս իրողութեան առաջնա կարգ
ար տա յայտութիւններ էն է՝ նախքան ՛Ա
ռաջին
մեծ պատերազմը) երբ նկատի
առնենք թէ «վերադարձ գէպի կարգ ոլ
կանոն»ի
նշանաբանը անկէ
տար իներ
յետոյ է որ սլԼէ տ ի դաոնայ կարդա թօս եւ.
յենարանը գէպի անցեալ վերադարձի
ղանդո ւածային շար J-ումի մը) երբ աղ
դա յնա կանութիւնը պիտի ս րԼ* եւ ամբոզջա տիրական
վարչակարգեր
սարսափի
եւ արհաւիրքներու գերակատարներ ը պիտի ր!լուն :

•'M /ււ_
տարուան ընթացքին ) 1905 1906 J Տըրէն կր նկա րէ վառ դո յներով շըլացուցիչ պաստառներ )
լոյսով ել ջերմ ութեամբ
ողողուած :
Գիմտն կարն եր )
միջեր կրա էլանեսյն
եէ լոն տոնես/ն բնա
պատկերներ
հերոսական սլացք մը ու
նին )
J ա յթ-eող կ են ս ո ւնա կո ւթի ւն
մր'
«2/աԼսնա կան^ : //// Ւկ JU շրջանն է երբ ինք ,
Մաթիսի)
Պրաքի) Փիքասսյի) 'ԼլամէնքԼ' հւ քանի մը ուրի շնե րու նման
կը
Հ^քանդէ^ նկարչութիւնը )
անոր տա լով
ար տայայտչայլան ցարդ անծանօթ աղա
տս ւթի ւն ձ*Ը ) որ կը համընկնի Գերմանի ո յ
■ոջ դոր ծոզ արտա յա յտ ա պա շտ նկաըՒւ
ներու յղացքին * Ասոնք բոլորը ա րուեստադէտներ են)
որոնք յայտնաբերելով
ն ավսա ղա ս ա կան ) ափրի կետն եւ ով կէանե ան արուեստներու ար տայա յտչա կան զօ
րութիւնը) ղայն կը ձուլեն իրենց
դեզար ո ւես տա կան ըմբոստ եւ նորարար ըմ-

Գըեց՝
Վ.Ա2Է ԱՐԱԶ

բըոնո ւմն եր ո ւն *.
Արդիւնքը զեղուն ար
ուեստ մըն է)
արեւմտեան
դասական
արուեստի իրագործումներուն կամ անով
կա ղմա ւո ր ո ւած՜ ղասին համար Լսանդարող ) քանդիչ : Պի տա կա ւո ր ո ւմլ,
չուշա
նար*. էՍումբը) որ 1905-// Աթւան Աալոնին
կը ցուցադրէ ) որուն մաս կը կազմեն Տ ըՄ ա թիս, Վ/ ամէնք եւ ուրիշներ )
յե տ ա յ ս ո ր ի կ կը կո չո լին ՎյԱ-Jplj Ojlfiilr p î

րէն ՝

Գե զարուեստական կա դմա ւոր ո ւմը ) որ
մէ Տըրէն կ'անցնի ) չի տարբերիր աւան
դական այն ընթացքին ՛Լ"ր ոեւէ պատա
նի ՝ արուեստԼէ մարզէն ներս մուտք գոր
ծող ) !լ որդեգրէ : Տ ըր էն
ն կարչո ւթեան
էլը սկսի երբ տասնըհինգ տարեկան է) իրադործելով բնանկարներ*
Միամամանակ ) Լուվրի [ման դարանը իրեն համար
կԸ դաոնայ ա/ն վայրր ուր սորվելու ան
սպաս.
աղբիւր կը գտնէ ) վարպե տները
ո ւս ո ւմն ա սիր ելո վ կամ
ընգօրինա կելով :
Աակայն) քսանմէկ
տարեկա նէն արդէն
իսկ կը կա տար է արմատական
հ ա ս տաut ում մը) երբ կը դրէ իր. բարեկամին)
Մ°րտը Հլա մէնքէն. «Գիտակցութիւնը

ունիմ որ իրապաշտ շրջանը այլեւս սպա
սած- է եւ թէ նկարչութիւնը հիմա է որ
կր սկսի»։
միայն չոըս աս՛րի յետոյ
է որ ինը այս եզրակացութիւնը ի դործ
պիտի ՛դնէ : Մինչ այդ՝ զինուորական եր.
կտրատել ծառայ ո ւթեն է մը վերադար
ձին՝ 1904-/'ե 'Լլամէնքէ հետ
Շաթոլի
մէջ յաճախ կը նկարէ բնապատկերներ ել
ան չարմ բնութիւններ :
Անրի Մաթիսի մէկ վկայութիւնը
կը
հ ut ս տ ա տ է թէ ՝Կ ամէնը է որ ւՏըրէնր կը
մզէ դէպի զուտ զոյներու գործածութիւ
նը (1): Այս տիպի կիրարկումով ձեռք կը
բերուէին , ինչպէս Մ աթիս
կր բնոր ո չէ

«գունային աւելի զօրաւոր հակսպ դեցու,
թիւններ» եւ լուսաւոր դոյներ՝ անկախ
որեւէ պայմանա կանո ւթենէ .
այսէնքն
կանաչը անպայման խոտ չէր յատկանը.
չեր եւ ոչ ալ կասլոյտը' երկինը (2) յ
Այ՛՛ .l'L"‘^Pn'l. է "Ը Տըրէն կը նկարէ չարը
մր պաստառներ որոնք) ասոնց անմԼիա
պէս
[,rbnTL կոյ un ւց տ կ1ւյն
գործերու
կողքին ) իրաւացիօրէն
կը դասուին իր
ասպարէզին ամէնէն բարձր
նուաճում
ներէն յ Առանց ասոնց , Լ՚նք թերեւս նըկատուէր պարզ աւանդապահ ար ո ւե ս տա
գէ տ մը) որ փորձած է նկարել անցեալի
դասական ա ր ո ւե է տա գէ տներ ո ւ ըմբռնու
մով) առանց լրիւ կ^Ըսլով ունենալու) օրինակ) Աէզանի մը պայծառատեսութիւ

Հ^Լուղորդուհիներ^ չարքը (1907 - 1908)
նոր հանգրուան մը կը հաստատէ Տրրէնի նկարչութեան մէ ջ : Այս սլաս տասներր
կր համաթմբեն նաԼսավեր ա ծննդեան ար
ուեստներուն
յա տուկ հ ամեմա տութիւններով յղացուած կեր պար ա յին
ս Լ՛"!/իկ
պատկերումը՝ Լէնչպէս եւ սէ զան եան կա
ռո ւց ա կան
նաԼսա դր եա լներ ը ) ձեւեր ուն
ցցնո ւթիւն տուող եւ զանոնք յստակ դի**
ծերով շեշտս զ*
Արդիւնքը !լ ըլլա յ ա շթատանք մը որ կը սատարէ եւ կամ կը
մասնակցԼւ fff ո ր անար գա սլա շտո ւթե ան ըստեգծման : Եթէ ՛"Jս չս՚րքին առաջին մեծածաւալ պաստառին մէջնաԼսկին չբջս'~
նԼւ էԼառ դոյները դեռ կր պա հեն իրենց
ներկայութիւնը)
միւսներուն մէջ
Տը
րէն կը վերա գա ոն այ ղէսւԼ' աւելԼւ բնա
կան՝ տեղական դո յներու*. ՛Լա յր ենա սլա շտ
չրջ՚^վէ յորդառատ դունայԼէն
զգայա
կան աշԼսարհին կը յ՚՚՚Լ"բղէ զո*-սպ ) թոհուն ) հ անգա ր տ պատկերում մը ) որ տա
կաւ հեռանալով ձեւային եւ միջոցային
նորարար շրջածի րէն՝ 1լ որդեգրէ միջնա
դարեան եւ պարզամիտ ար ո ւե ս աի Լսառնուրդով յա տկանշո լած եւ ոճա կանացած
ուղղութիւն
Ը ՝ ոբ 1լ երկարի1
մինչեւ
ՏըրէնԼր երկրորդ զին ո ւորադր ումը 1914ՒՆ առաջին մեծ պատերազմի ս կիզր**
Անն աԼսըէյթաց պատերազմը Մ սւրինէթթիի ջա տա դո վ ած «աշխարհի միակ մաք_
րՈՆթ-իՆնր» (3) չեղաւ եւ ոչ ալ թոմաս
Մաննի եւ իրեն
հ ա մաԼս՚ոհնեբ ո ւն անկէ
ակնկալած բիւրեղացումը) ազատութիւ
նը եւ հսկայական յոյսը (4) : Աւր ի շներ
անոր մէջ ուզեցին տեսնել ներքին եւ ար
տաքին վիճա1լներու զծով բարիք
մր}
Որ պիտի ծառայէր մարդկութեան յառաջԼսաղացքին եւ բարձրացման (5) î Զորս
տարիներու րնթ աgքին տեղի ունեցող կոր
ծանումը կը գլէր ոյ՛քէն
երեւակայու
թիւն յ Պ11'տեր արբքր շրջած էր նաեւ գեղար
ուեստի մարղր *. կ,ա թկին յար աբեր ո ւթի ւնները քանդուած էին կամ ա յլափ ոԼսուած i
Փ իքասօ կը յայանէ թէ ինք պա տերազմի

դաց ող Պրաքին եւ Տ ըր էնի^, ընկերացած
էր մին չե լ կայարան եւ 1լ աւելցնէ* «Ա0-

կէ եաք մենք գիր^ր հրրեք
չվերագըա՚ահք . Անոնք պԱ1աերազմէ(լ երրեք չվերա
դարձան» : Արտայայտութիւնը Լսորհըրդանշական է ՝ քանԼէ Փ իքասօ կ^ուզէ ըսել
թէ նաԼսկթւ,
Պրաքն ու Տրրէնր այլեւս
մ եկն ած էին առյա լէ տ :
*
«։ *

Պա տերազմԼէ տարիներուն անհատական
երկու, ց ո ւց ահ անգէսներ կը նուՒի ուՒն Տըրէնջ՛ ՝ ՛էին Փարէդ՝
մէւսը ՚Նէ ւ-Ե ո ը ր_
Տ ըրէն առէթը 1լ ունենայ սա կայն էր ծա
ռա յութեան ընթացքէն քանէ մշ։
գծա
նկարներ էրադործելու՝ էսկ ÎOIS-/՛ վփրջերուն' քանդ՛ս կնե ր : 1917-^ե ՛էլամ էնքէն
Ւր դրած մէկ նամակէն մէջ արդէն էսէ
կը բնորո չէ
ապագայի էր ն կա ր չա 1լան
ուղդութէւնը երբ կը դրէ • «կ’ուզեմ այլ.

եւս միայն դիմանկար նկարել, իսկական
դիմանկար, ձեոՔեր, մագեր- այսինքն՝
ամրողջ կեանքը.-.»; Տետ այսորէկ Մէջ֊
նադարն ու նախադասականը չեն զէնք կը! ա՛հ ուլը ա յլ էր նա յո ւածքը !լ երթա յ դէ
պէ վերածնունդ ու անկէ
սերող նկարչութիւնը :
Տ ե տպա տերազմեան
տարիներուն ար
ուեստի մարզէն ներս
հ ակա դր ո ւո ւմն երը աննա թըեթա g կերպով կր սրին . Պտտերադմը) իր ծանրագոյն
հետեւանքնեբուԼ^ ծնունդ կու տայ ծայրայեղ դիրքո
րոշումներու*. Աին'
ՏԱՏԱով մարէքնաւորուած ) ոլ, ամբողջական մերմ՜ումր կը
հանդիսանայ դեղար ո ւե ս տա կան նախկին
ըմբռնումներուն' ղանոնք ձազկելով ՝ ըմբըոնումներ'
որոնք հայելին կը ն կատ
ուէին այն կարգերուն որոնք առաջնոր
դած էին պատերազմին ) իսկ միւսը «Վե
րադարձ գէպի կարգ ու կանոն»ի գերիշ
խող հոսանքով'
արդի արուեստի «ան
կումային» էութեան հակադրելով վերածննգեան արուեստին
«բար ձր ո ւթի ւն» ը ՝
որպէս վերականգնում ը չքացած
կամ
«ո տնահա րուած»
արմ՜էքն եր ո ւն :
Անոր
ջա տա գո վներ էն )
նկարիչ Անտրէ Լոթ )
մինչեւ իսկ Տըրէնր կը նկատէ «Ֆրանսա
յի ապրող մեծագոյն նկարիչը»: վերա
տեսման ճնշումը այնքան զօրաւոր է որ
Պրաք) Լէմ~է ) Փիքասօ իսկ եւ շատ ուրիշ
ներ վանցնին
դասականի վերարծարծման *. Աակայն անոնք) հակառակը Տըրէեի ) հլու «կասլկող»ները չեն դաոնար անոը) այլ զայն կԼօմ՜տեն իրենց արուեստ
ներէն բխող կիրառումներով *
Յստակ է
թէ արուես տաղէ տները կը դտնո լին ար
մատական ըետրոլթիլններու կամ դիրքո
րոշումներու հանգրուանի մը մէջ՝ մէնչ
ամէնո ւրեք "՚ը դէ ս՛ կան ո ւթեան
դէմ հա
լածանքը՝ ուղղակէ մէջ՚ռմտռւթեամբ կամ
անուղզակէ կերպով կը սաստկանայ :
Տըրէ՚ԻԷ վերջէն ել՛եք տասն ամեա կներ ու
ն կար չո ւթիւնը ՝ ուրեմն հարաղատ ար տա
յայ տո ւթի ւնը վԸԼԼՈւ f
պա հ պան ո զա կան
հ ո սանքին : 1՚նք ա յմմ կԼորդեգրէ բնտպտշտական տեսիլք եւ պատկերում ) ինչ որ
կը հակադրուի 1910-///կան տարիներու իր
դործերր բնո րո շող շեշտա կի ոճա կանացման : Եր utJu նոր ընթ աց քր ) պայմանաւորուած է «գեղեցիկ արհեստին վերա
դառնալու եւ «կորսուած՜ գազանի քներ»
ձեռք բերելու մտասեւեռումով *. Ւնք կբ
ցանկա յ հա սնիլ
«գերագոյն նկարչոլ.
թ-եան»՝
հիմնուած վերածնունդով կա
ղապարուած դասակաց օրին ակին վր ա յ :
Գիմանկ արներ՝
դէ ց աբ՛ոն ս, կ տն
տեսա
րաններ եւ անչարմ բնոլթէւններ կը չարունակեն ըլլալ այն ենթանէլթերը
որոնցմով Տըը էն կը ձդտէ վեր ա կենդանացրնել ու վերստեղծել «կորսուած դըրա[ստ-»ը՝
մամանա կա չրջանէ
մը րնթացքէ՚ն {երկոլ մեծ
պ ա տ եր ա ղմներ ո ւն
^ի^նւ երկարող)' Լրբ արեւմտեան
ըն
կեր ո ւթի ւնները
աղդա յնա կան եւ ցեղաJԼ՚ն ղօր ա ւո ր շուն չով տո դրէր ո ւած ) իրենց
անցեալա պաշտ վնլ*ջին Լսաբկանքները կը
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ր՞նչ է տեղը

վ»

0շականի հտյ բա

նա ս տեղծո ւթե ան
մէշ (*)'
Հարցումը
երկու երես ունի : Մէկ կողմէն' ի՞նչ է
ծանրութեան կեդրոնը այս զորեին , եթէ ունի , ի՞նչ զազտնիք,
խորհուրդ
կը պահէ զայն ինքե իր ւԼրայ ել կը զտրձընէ ղա յն էն^նաբաւ^ այնպէս
ինչպէս
ըլլտ լու է ամէն դրական երկ։ Միւս կողմէն' մամանա կա կիցի
հատուած
կը բերէ ան դիրերու աշխար հ ին յ

Վ • Q շա կան հ ր ա տար ա կած է ութ հա
տոր , որոնցմէ երկուքը արձակ»
«Փտխըստականը» (1987)? ել
«թակարդին
շուրջ» (1988) 5 Միւս հատորները կրնանք
ղետեղել
բանաստեղծութիւն րն դհ ան ո ւր
անունին
տակ »
«Պտտուհա ն»
(1956),
«^այջ“Հ£» (1963) ,
«Բառուցի» (1971) յ
«Ահազանգ» (1980) ,
«Խուճապ» (1983) է
«(Հրուարձաններ» (1991) : Բանաստեդծութիւնը գերակշիռ տեղ մը կը դրաւէ տյս
ար տա դր ո ւթետն մէշ, անկասկած
եթէ
նկատի
ունենանք միայն հատորներուն
թիւր î Վ ♦ Օ շական գրած է նաեւ վէ պ y
պատմուածը y թատերական երկեր :
Ո՛ չ
մէկը ան տարրեր կը ձդեն ընթ եր ց ո ղը î
թատերական մեծ ո լ փոքր երկերը կը
խուղարկեդ դետին մը որ y ա մէնի՛ս աւելի
բանաստեղծութենէդ ետք y կը տպաւոր է
br յանդղնո ւթեամբ ու նորութեամբ » Վ •
Օշտկանի մէջ իր յայտնութեան սպասող
թատերագիր մը
կայ*
«Խտնդարուած
վերելակը-» ՝ «Հոգեհանգիստ 1»ը ատոր
փաստը կը բերեն յ թատերագիրը
պէտք
ունի հա սարա կո ւթեան y ել I] փիւռքի մէջ
նման հ տ ս ար ակութի ւն գոյութիւն ունթ ։
Խօսքս կը սահմանա փա կեմ բանաստեղ
ծութեան կալո ւածին y առ ա յմմ :

ԵՐԿՈՒ ՀԱՆԴՈՅՑ

/* անա ս տեղծա կան

արտադրութիւնը
փուլէ յ Առաջին հանգոյցն է «Բտղաք»ը> ոը կը կրէ
«Գէւց աղխեր դո ւթիւն մը» ենթախորա գի
րը (երկրորդ հատորը փաստօրէն չհրա
տարակուեցաւ) : էիիւս հանգոյցն է «Ահաղանգ»ը * Ամէն դրողի առթիւ շահե
1լ անցնի երկու հիմնական

կան է գի տնալ թէ ի^չ i ս կւլբն ական
^ակը^ առանձնաշնորհեալ այդ կէտը ուր
կէ կը մեկնի ան } որուն կը վերադառնա յ y
առանցք մը որուն չոլրջ երկ մը կը հիւսէ
իր ցանցը յ Զգացական վիճակ մըն է ա նԼ’֊
կտ y չպարզաբանուած միգամած մը մըտածումի ՝ նախընտրելի պահ մըy վտյր
մը, որ բնորո չ կ'ըլլա յ , եւ կ'ը / / ա յ րա.
լական մըն ալ երկդիմի ՝ որ պէ ս ղի դըրողը ղայն ենթարկէ փ ո խաբեր ականացման ա շխա տանքի :

Վ* Օշտկանի

պարադային' այղ ըսկըզբնա կան •Լ/՚Ճ տ կը կը գտնուի
տարա
ծական տուեալի մը մէջ y որ պատուհանն
է : Յի շտ տա կած գրքերուս խորադիրները
ունին տարածական
հանգամանք։
Պա
տուհան y քաղաք y քառուղի y ահաղանգ^
արուարձաններ միայն խորադիրներ չեն y
այլել ւ^թա3^ի Տը հ ան գր ո ւանն երը : Պտտուհանը բնորո շ տեղ մըն է , սահման մը
ներսԼ,ն ու գո ւր սին մ,իջեւ y
ս են ե ա կին
ու փողոցին y մտերիմին ու բազմութեան։
«Հեղինակը ի հիմա կ՚ելլէ բազկաթոռէն յ
պատուհանին կողմը
1լ ուղղուի ի մտաեելով ինքն իր կ տրղին j վարի կեա նրԼ,ն Լ
"ր չսպասեց իր իջնալոլն . . .» («՛Բազաք» ,
էշ 31) : Աետոյ նոյն հեղինակը
փողոց
կ'Լ։Լնէ . «սլատռած
թուղթեր ք կոտրած
չԼ՚թյչ, թր ամվա յի տոմսակներ j մամը
վեցի երազներ ... Լ կը հաւաքէ , կը լեցը.
նէ զանկի տուփին Լ որ քիչ յետոյ տուն
կը զառհայ առան ձ1’ն / բան մը մոռցած
իր ետին Լ որ ոտքերը քս ե լո վ պէտք կ քա
լէ փողոցներէն .. .» (նոյն)։ Հետաքրքրա
կան չէ ղի տնալ Լմէ այս հեղինակը Q լա
կա՞նն է ւ ՐայՅ կտրելորը հեղինակ ըլլալն
է : Անոր տ ե ղը աJu կր կն ա կ
բացուածքին մէջ կը գրուի , դէպի դուրս , դէպի
ներս դուրս ոլ Ներս ՝
ներսէն դուրս :
կարեւոր է հ ա կա դր ո ւթե ան բացակա J ու
թի ւնը : Հեղինակը ներսի կամ
դուր սի
մարդը չէ y այլ երկուքինն ալ նոյն ու
տեն :
3 ա կայն սենեակին ու , փ ոդո gին
Տիջ^1- , պատուհանը շի պա տ կանիր ո՛ չ
մէկուն ո չ տ լ միւսին y տեսակ մը օտարութիւն է » «Այո y յանգաւոր եմ ՝ սակա յն
յանցանք չեմ գործած / այլ պարզապէս'
Ուրիշն եմ ! ես մի շտ դուրսէն
պիտի
քալեմ y
երրորդ մոյթէն է
առան ձին Լ
նոր օրէնքներ շինելով որ տոկամ y խելքի
պառկիմ ես ինծի ! ես Qտարն եմ » * * ի
թշնամին եմ առանց ոչ մէկ աւանդու
թեան y ժառանգի ու կտակի j ամէն վր-

տանդ ինձմ է կու դա յ բայց ես գուրսե
եմ վո հմա կէն j ո լ կը դողամ մին ակու
թն ան վախերէն » . » j ես բոլորիղ գանկին
մէջ լրտես
մատնիչ կ^ ապրեցնեմ ! ու
տ եղեա կ եմ ձեր գաղտնիքին / բայց դուք
ոչինչ ոչինչ գիտէք իմ մասին » » *» («Խու
ճապ») :
Ահա մէկը որ կը խօսի
Տեղի իր Օ֊
տաքութենէն» ասիկա աղգային կամ աշ
խարհագրական օտարութիւնը
չէ , այէ
րաց ա րձա կ դքսութիւնը , թէ՛ ներսը թէ
դnւրuըy այն' որ սահման ու .գաղտնիք չի
ճանչնար • Այգ տեգի է որ կոչեցի պա
տուհան î Հոնկէ՛ կը խօսի գրողը » Անկէ
կը մեկնի գէպի փողոց : Այգ տեղը ինք
իր հետը կը տա նԼ,, անկէ կը մնայ անրաJ՜ան y միշտ «աքսորական
փախստական
դա ղթա կա ն» (Ն ո յն) » Ո ւր ե մն'
պա տ ո ւհանը շրջանակը չէ ուրկէ կը նայիմ , այլ
տյն տեղը ուր
կամ եւ որուն հետ ան
դադար կը տեղափոխուիմ »
Ասոր համար y քաղաքն ալ քաղաք մը չէ y
այլ
սենեակ մը» «քաղաքն ամբողջ մէկ սեն
եակ է» («Բտղաք» ՝ 18) : Պատուհանը գըրողին՝ տեղն է ջ քի չ մը երեւութապէս փո
ղոցէն ասդին y քիչ մը անգին։ ԱՀւոր ընգՏէջէն է որ ան կը գիտէ , փ ապրի փողո
ցը ՝ քաղաքը y կեանքին ու մահուան ար
ուարձանները ։
«Ահազանդ»ին ՝
«Խուճապ»ին ,
«Արո ւար ձ անն եր» ո ւն մէչ, մԼ, չտ մէկը կայ ,
որ փողոց կ'իշն է , կը րալէ , կը մօտենա յ
քաղաքին y կը թափառի
ա յնտեղ y
կը
սպասէ գտ լիք շոգեկառքին y որ կա՛ մ կու
գայ կա՛մ չի գար y յտմ ենայն գկսԼս կը
փնտռէ բան մը y որ ինք ալ մենք ալ չենը
գիտեր : Այգ փնտռտուքիդ
շնորհիւ կը
գիտնանք թէ ին չ է
(բանաստեղծական
թէքնիքի զե տնին վր տ յ y այս եսը կը կատարէ կալլմաւորիչ եւ միաւորի չ գեր) :
փերշփն հ ատոըներ ուն մէջ ան կը խօսի
առաջիդ գէմքով} բտյց
Ե“ը հերոսի մը
Եաը չէ, անոր արարքները բաց առի կ չեն y
տյյ տարօրէն սովորական»
ԱնԼ,կ ա մ1՚չ
մը ամէն Եո Ըսող էտ/լն է։ «^ազաք»ին
Տէջ Օշական կը գնէ այս հտրցը> երր իր
հա տորին իբրեւ են թա խ ո ր ա դիր
կառաջար կէ «Պ*իւց աղխեր գո ւթիւն մը» ։
Սա
կայն հատորին Sէջy ո՛չ դիւցաղուններ
կան y ոչ ալ տի տան ային պա յքար • Ո1 չ
մէկ տիպար y ո՛չ մէկ պ ատմո ւթի ւն որո ւն
լնորհԼււ տիպար մը դառնայ
հերոս y անուն առնէ եւ դուրս

եււէ հ ամա տա ր ած

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

անայ ձայնէն, տեսակ մը անտուն, ան
տէր ձայնէ մը, ճֆենոմենոլոմէր ներկա
յութեան մը» նման, էնչպէո ըսուած է
^երեւակայութեան
ձայնէն»
համար,
«Խ ան դար ո ւած վերելակեին ձ էջ (էջ 15) ։
Այգ ձայնն է y որ «Ահաղանդ»ին մէջ կը
դաոնայ փաստօրէն ահազանգը լսողին։
Զէղոք) ա մէն բանէ դպչող, ամէն բանէ
հեռու, անմարմէն, անմար զկա յէն ձայն
մըՓորձեցի որոշել սկղրնակադ տեղը եւ
ի յայտ եկաւ խօսողը որ իրը Ես մը կը
յա յանուի աւելի Օշականի
գործին երկ
րո՛րդ հ ան գր ո ւանին քան առաջինին : «^աղաքեին մէջ Եոը չկա յ y պահուըտած կը
թուի ըլլտլ յոզնա կի ի մը ետիե y որ մենք
կ՝ըսէ *•
Այոպէս *
«Ղ*եռ չենք ծնած ու
չենք մեռնիր ուրեմն» (էջ 62) կտմ «Փո
ղոցին հետ կը քալենք»»» Շէնք մը y հ ըսկայ y բաց է դուռը j կը մօտենանք y մուտքին ենք » » .» ( էջ 160) : Ե ոին պէս ջ Մ ենքն
ալ բովանդա կո ւթի ւՆւ չունեցող
ենթա
կայ մըն է y կտրծէք հ ա լաքա կան ո ւթեան
մը կ՚երթայ y երբեմն ալ կը թուի
թէ
ծպտուած առաջին գէՏք եդակի մըն է։
Յամենայն դէպս անոր բոլոր արարքները էրմէ անձ մը չեն յ°րիներ Z ԱՀնիկտ
կեդրոնդ է ամէնէն հակասական արարքներուն y յտր եւ նման տյդ Ե ոին » Ա ա կա յն
Ճշդեմ որ տյս էիենքը նուաղ
զօրաւոր
ներ կա յութիւն մը ունի—- եթէ ունի որ
եւէ ներկայութիւն— քան այդ Եոը y որուն
ամենատեղ գոյութիւնը կը ղրկէ ի^Ըղի^ք
խտութենէ ։ Ա ենք թէ Ես ջ IUJU խօսողը
մարգ մը չէ y տյլ մէկը որ կը փնտռէ
մարդը։ ինչպէս ըսուած է «՝իտղաք»ին
Տէջ՝ «Մ արդ y մարդ y մարդ*»» մարդ !
ամէն կողմ՝ ! բտյց ոչ մէկ մարդ որ ըսէ ! թէ
ով է * •
(«'P տ ղաքը y էջ
161) î Մարդը չկ այ y կայ միա յն խօսողր
որուն խօսքը ա յդ բաg ա կադ կը փն առէ ։
Օշական կ^ըս է իր միջոցներով մարդուն
անյայտաg ո ւմը y ինչպէս
ատենին 3)ուդ° էէ1,

յայտարարէր անոր մահը»*»

ՓՈՐՁԱՌՈՒԹԻՒՆԸ

Հոս է տյս բանաստեղծութիւնը ոտքի
հանող հիմնական փ որձա ռո ւթի ւնը y որ
գուցէ կը յտյանուի զարմանքի Տը Տէջ y
սարսափի մը։ «Յնաղանցա կան» յայտն ու-

մատչելի բացակայութիւն մը, Ան^
րան է որ կու զան կը չարմին բոլՈ{
ըերն ոլ էակները. Ասոնը կը
զիմակներ այղ բաց աիլայո լթթն^
կող, պատրուակներ' որպէսզի
ցութիւնը անտեսէ կամ հերըէ .
“՝
բացակայութիւն կոչեցի կ'արաաղլ,Հ
հանրացեալ անվաւերութիւն ը էոլթ^
Ահա մարզիկ առանց մարզոլ, էակնլ,
առանց ինքնութեան կտմ իրենց թփը
թեն էն հեռու։ Բոլորն ալ առօր եւսյխ
ունին դիրքեր, պաշտօններ „լ
ներ, բ’”յր "՛չ մէկր է Ւնչ "ր ըլլալու կք.
Մարզը բացակայ է մարզէն, Բայց Հ
կը նշանակէ ասիկա : <Տ.թուճա՚պ»թ,
Օշական կը զրէ՛ «Մարզ էակը Լ

յ֊յ)

սա կան անհեթեթ , ապօրինի անիմասս,
անտրամաբանական անհաւատալի ոլ Ulll^
սիւրտ Լ անկարելի , անկարելի puiï
է իր քաոսի ծոցէն դուրս Լ բայց էլ յ
պէս ...» (էշ 11) :
Յաճաիրանքի նման
այս տողելղ կ
կրկնեն այն որ մարդը ան,իմաստ է .
բողշ աբդիականութեան
համար գոբլ.
թեան մէշ իմաստ տուողը մարզն է էլ
ա՛ն հիմա եղած է անիմաստ, Բացակա
յո ւթիւնր իմաստին բաg ա կայութիցն կ.
Ըսել թէ իմաստը բացակայ է չլ, նը,]
նակեր Որ բառերը նշանակութիւն ։„և
այլ թէ չկայ զանոնք ոտքի
դիտումը, միտքը, առանցքըՎ.
կանի ղործին, մ էշ, քոմիթօ մը կայ,,]
կրնամ տարազել սապէս » կը մտսփեւէ
որովհետեւ անիմաստը կայ» Պարապ ր,
Տիթօ մըն է ասիկա որ ունի լեյուելոլ
բոլոր հն ար ա ւոր ո ւթի ւնն երը ։ Երբ թաս.
տը չկտյ y անշուշտ ամրող ջ գոյութի^
կր դաոնայ պարապ y ամայի y անապատ՝}
Գիտակցութիւնը նետո ւած է անիմաստէ
թակարդի մը մէջ՝ ինչպէս կ'ըսէին ւր
յապա շտներ ը ։
Ահա սկզբնական գետինը y հոն ուր
չինչ կայ, հոն ուր ոչինչը կայ, Հբօխ
սեղան » » » մերկ y անսլղծելի y որովհետև,
անհաւատալի ...» («Բ ա ղաք» ՝ էջ 3) : k
րութիւնր նորէն կը խօսի անհաւատայ
մասին y անկարելիի մա սին y միշտմիտււձեւ ածա կանն եր ով ։ Գուցէ նկատի nii|
բա g ա րձա կ վիճա կ մը կամ տեղ մր} իւք
մը՝ որուն համար բառ ու խօսք չկալ
գոյութեան մակ*տրդակ մը'
որուն
մէկ խօսք կրնայ
կառչիլ ել ըսել զայ

ր՝

ՎԱՀԷ ՕՐԱԿԱՆ
ԵԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՌԱՆԱՍՏԵՎԾՈԻԹԻԻՆէ

եսերոլ անանուն ո ւթենէն ։ Պտրապ կամ
ս՚շուած դի ւց ա դներ դո ւթի ւն մըն է եղա
ծը։ «Խուճապ» ին մէջ> տյդ եսը —հիմա
սլիտի հաս կնաք թէ ինչւՏւ
չեմ ըսեր'
մարդը- !լ ըս է » «իմ
խուճապս
մարգ
շ ր!/տ լու խուճապդ է » » » ե ս մի շտ ուր ի շ
տլիքի վրտյ կը գործեմ / օտարութեան
հ եռուներէն դէպի ինծի կը քալեմ ի 1լ ու
զեմ տեսնել շօ շափել տյդ որ կայնած
դի տա կց ո ւ թե ան Տը քառուղի ին ի դերանո ւն ս շո բթեր է ու իմ տեղս ուրուագիծը
կը լեցնէ ու կ'ապըի» (էշ 1-2) : Դիւրին է
նշմարէ լ թէ ինչպէս կը բանի պատուհանը, Եոը լիութիւն մը չունի y աւանդական
հոգեվիճակներով լեցուն y անոնցմով ինքղինք եղող կամ ներաշխարհ ո ւն եg ո զ են
թակայ մը չէ։ «Ահ ազանդ»իդ մէջ՝ տյգ
խօսողը !լըսէ «Ե ո ուրիշ տեսակ մարգ
եմ» y ինչ որ թող հակասական չթու^/y
ո ր ո վհ ե տեւ ուրի շո ւթի ւնն է նորէն որ
խնդրո յ առարկա յէ։ Են-չպէ ս Եոը կը քա
լէ գէպհ րաղաք^ այնպէս ալ ան կը քտլէ
դէպի թեքղթնք ՝ միշտ հեռու է y մանա
ւանդ հոն ուր կը թուի մօտ y
միացած
ինքն իրեն։ Անտնուն y բացարձակապէս
անանուդ մէկը որ գուցէ միայն կը մի-

թիւն մը կտյ մե՛կնակէտին , որուն պա
տասխանն է գործը եւ որը ներկայ է ան
դադար՝ առանց որ անպայման տարաղուի ։ Ամէն վաւերական դրականութիւն
էր րերէ նման փորձառութիւն
դիրերու
աշխարհին մէջ». Ա՛ն է y որ անհատակա
նութիւն y ինքնութիւն կու տա յ գրուածքին , ա՛ն է որ ստեղծի չ է ոճի :
(J ակայն անիկա
անպայման
մաածուած y
խորհուած y մտադրուած չէ y ինչպէս կը
մտածէ քննադատ ամբլՀխը*
Գուցէ եր.
բեք չկարենանք զիտնալ թէ ինչո՞ւ , ի՞նչ
պէս րանասւոեզծը իր պատուհանէն յան
կարծ գիւտը կ'ընէ բտ ց տր ձ ա կ բացակա
յութեան մը։
իիէմպօ կ]ըս է թէ
իսկական կեանքը
բացակայ է եւ այնպէս կը թուի, որ նը.
ման խօսք կը բխի բացակայութեան ըն
կալումէ մը , Վերը ըսի արդէն Որ մարզը
tAUJJ, մարզ կը փնտռուի, կան մարզիկ,
չկայ մարզը, ինչ որ կայ ՀՀկրկնա.
պատկերն» է (նոյն) կամ խաբկանքը մար.
դուն։
Բաները այն չեն որ կը թոլին,
բաները, աշխարհը, տիեզերքը կը կրէն
իրենց կեդրոնին մէջ ընդհանուր ,
ան.

զրականօրէն ։
Անհաւատալին
սձղ"լլ
կ] երթայ հաւատքին ել ակնարկ”1-^'’11
կրօնքին ու տ ս տուտ ծներուն ։ ա’հսյլ“'
տալին այն չէ որուն հաւատք էե^ք ՚11՛
ընծայել, այլ այն որուն հան՛դէպ '*էԱւ՜
մը չի բանի ր y կտմ ա յն որ չի
"Հ
չըսուիր հ աւատքով :
Եման յայ տնութիւն

անստտնձնել[՛I

Այն որ Օշտկան կը կոչէ դիոՈոկյոԼՌ
նման սարսափելի պարապութիւն ս>
բող է դիմակայելու։ Եը J°rb^1^
l
րը զայն ծածկելու y քօղարկելՈ^} 3^
լու կամ անտեսելու» կրօնք^ ւսԱեՍո
վաԸդտպետութիւն y դիտութիՏն <, P ?
յա կան y գաղափար y
համակտրղ^ Լ ,
րութիւն հա ս տա տո ւմներ են y
էմաստոփ որոնք կը միտին ծտեկ^է11
արմատական

բացակայութիւնը

Լ

տին։ Սրճարանը նստո գները կը
ուին, քով քովի կը նստին, «կոԸ
կը դարձնեն տշխտրհին Լ ու
տակ տյս անջրդի y
սսէերջ
թեան ի կոլդան ուի սքի ծխտխոԱ1
յ
սորա կան մարդկութեան մը
րտր խառնել ու մանաւանդ
ուրացումի վերացո ւմի լքումի / ’

Fonds A.R.A.M

լլ

«8ԱՄԱՋ
, .H-թեան' մքնսւկւււ֊խեան թակարդին մկջ

Լրլրւււե • • •»

(«Արուարձաններ֊» ) :

Ա,Լչք

անդին Օլական կր գրէ ■ «Մարդիկ .. շա.

1լերաեաԻ կր ձաաեեն, կեանրր ամր,1ղչ
կր վասէնեն / որ աք եզերբք բացատրեն /
աղանդ ոաոր մլ,ջի.-ններ' / փչրսւնբ լքըչ.
րանք իրականու-րրիենը
կը փորեն / ու.
բաոերո, կր •թ-րաեեն ու բոյներու. նր.
կապքերում, մէջ կր շարեն / յետոյ բովը
կրնաոին' իրենր զիրենր կր գովեն...»-,
վեր բոլոր արարրներր բաց ա տրոլ֊թիմե
մր զանելու, կերպեր են եւ կը թուին բա.
յակայու-թիւ-նը մոռնալու, ձեւեր -. Կը մը.
տաեեմ, ուրեմն կը յօրինեմ աստուաեներ , որ պէ ո ղի բի՚րա > մերկ , չոր իրականութիւ-նր-, կեանբին ու մահուան անելը ,
անոնց արմատական անիմա ս տո ւթիւնը
դառնայ եաեկումով ապր ելի : Ապրիլ կը
նշանակէ եաեկել : «Դարերն անվերջ
ի.
րար ետեւ կր դառնան / սա մարդոց պկս /
որոնր մեռնելու վրայ' արդէն կրկին կր
ենին ի ու ոչ միայն կը կարեեն թէ չեն
մեռաե / այլ մանաւանդ չեն մ եռեիր • . . /
11ւ կր հարցնեն տակաւին / թէ ի՞նչ է ք.
մասար կեանքին / երր անմահ ես ուրիչ.
ներու փոխնորդներով / մինչեւ
մորթի
վերջին ճեղքը , դամին
չուդ՛է / ուրկէ
պատկերը դեռ կր կախո լի / մեե՜ հեւյրիկէն- --» («Բաղաբ» , էջ 18):
Էս ես չեմ , դուն դուն չես -, Մարդիկ
կեսձւքր չեն ապրիր ,
չեն մեռնիր : Կր
հասկցուի
ինչու
«Ար ուար ձանն եր» ո ւն
մէջ Եոը կը դի՛քէ դէպի կեանբ՝ դէպի
բացայայտութիւնը բացակային , կամ կը
ղիժէ մահէն անդին՝
գտնելու բացակայ իմաստը՝
հանդիպելու անոր* fiutղաքը Օշականի
ղը ո ւթի ւնն եր ո ւն
մ կվ
հաւաքական այն տեղն է ուր բոլոր էակ
ները կը նստին իրարու քուէ՝ կը քսուին
իրարու՝ րտյց երբեք իրարու չեն հան
դիպիր* «Մարդիկ
հազար
աեղ
նոյն
վայ՛րկեանին կը ծնին Հ ու ամբողջ դաղւոնիքը քաղաքին /
է Ոf աեԳ ճա
ղարները ի օր մը տեղ մը j հանդիպին
(«խաղաք» ՝ էջ 15) : Բա ղաքը տեղ մլն է
ուր ո չինչ տ երւի ՚ւ 'ունենայ՝ քանի որ հոն
հաւաքուած
ենք րլլա յու համար միա
սին՝ մոռնալու համար մահը ել_ կեանքը՝
ապրելու համար տեսակ մը տեւական ո լա
թեան մրմէջ՝ առանy պատմութեան ♦ ան
վաւեր ութեան մէջ է որ մարդիկ
մօտիկ
են իրարու .
Հանդի պո ւմն է որ մարդը
1լթէ մարդ* «Մինչեւ որ դիմաբ էն հանդիպին / ու դէմքին փակին՝ յ անկարծա-

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

էի / ու կնիքը. առած ՝ անցեին j մարդ ե.
զած հիմա («•իաղաք» ՝ էջ 16): «թո լճա
՛՛ւ»քն մէջ ալ կայ հանդիպումի մը խընէիքր՛ «մարդու հրաշք հանդիպումի մը
կարօ աը»
î Մարդ ԸէԼաէՈԼ՜ կարեւիոլթիւն մը կայ անշուշտ՝
պայմանաւ
ՈՍ եԼԼԷաJ հանդիպում ՝ ոչ միայն ներ —
տր դկային այլեւ հանդիպում րացակայոլթեան հետ*. Արդ
մարդիկ կրօնք ու
գի տո ւթիլն ՝ ընկերութիւն ո Լ. քաղաք կը
Աձ՚են որպէսղի «չդի տա կց ին ՛է՛ս անդին /
ու~ պաշտպան ուին խուճապէն»
(«Æ/zit.ûu/iy>>) . իյ ուճապը հակազդեց ո լթիւնը կր
թոլի բացակայութեան հետ հանդիպու
մին : Անմիջտպէս որ դի տա կց ինք ասոր
կը ենք խուճապը՝ տեսակ մը րնդհան-

Մ Ի Տ y։

ԵՒ

է տվստաղերեել մտաե-ումր . էականը թե.
րեւս մնտխ է այդ խուճապին մէջ՝, որ
քնչււլէս կը տեսնուի ճշմարտութեան մէկ
յայտարար նշանն է ՛Լ. 0 շա կանի ամ.
ր՚՚ղջ բանաստեղծութեան փորձառութիլ.
նը կր ձդտի այս ճչմա ր տո լթի լնր ահա.
զանգելու-, իսկ ճշմարտութիւնը լսել կր
նշանակէ
անշուշտ
հանդիպիլ՝
ըլլալ
մարդ-, «Ահ ա զւմն գ»քն մէջ
Աչական կր
Ղրէ՛ «Այս ամրո զքր / որ կարենանք ՝ ի
վերջոյ զիրար տեսնել՝ իրար դպնալ ու
հոտուըտալ / դիրտը սիրել ու չարչարել
եթէ "լէւ՚՚ր է մեռցնել ի „ր
ճ շմար աո լ.
թեոլՀլյլ մ օ տեն անք'}} :
Ի սկզբանէ մարդը կայ իը ւիա իւ
տո ւս տներովը ճշմարտութենէն եւ յանձնոզ ինք.
զինք պատրանքներուն : ]ւ սկզբանէ կաք
անվաւերութիւնը-.
Ահազանգը տյս րե.
կումն է ապահով ու խաղաղ սլ զոg u/b.
վաւերոլթեան մէջ. Ան կ'ըս է վտանգը՝
սէ թէ մեղ պահելու համար ապաստանի
մը ապաւէնին ՝ այլ մղելու համար վատն,
դի՛ն հետ ճա կա աո ւմին : ճշմարտութիւնք,
այն հեռաւոր կէտն է՝ այն արկածը՝ ո.
րուն կր դիմէ Օշականի «ամլզքլլանսը».
«վերջին
ամպքլլանեն
եմ • . . պէտք է
հասնիմ արկածին» ՝ ուր կեանք ու մահ
կը յ՚՚՚յանոլխւ, իրենց ամբողջ ղիլրտբեկութեամր :
«Ահազանգ»քն մէջ' պառաւը ո ը երախայ մր կր փրկէ՝ կր ղւսընուի նոյն ատեն ՝ ել կը հասնի ճշմարտութեան մը
«իմաբումին»* «կրնար
մեռեիյ հիմա՝
կրնար ապրիլ
յաւիտեան ո՛չին չ ո չին չ
կարող
էր երջանկութեան այդ ւԼայԸ“
կեանը
[uլել իրմէ»։
ճշմարտութիւներ
մահացու է* երր կը յայանուի՝ կա՛մ կը
ջնջէ մարդը կամ ղայն հիմնովին կը փո
թէ՝ /Հայլայլէ*, Բիրտ արարք մըն է*, կը
հասկցուի իմն չու !լ ըսուի* «Ամէն մարդ
որ կարեւոր րան մը կը փնտռէ' ս[էտք է
ոճիր մը դործէ՝ քանդէ որպէս զի դտնէ *,
Անշուշտ դին մը կա յ ՝ ոը պիտի վճարէ» î
կ՝րո ւթիւնը կը փորձէ րր տո ւթեան իմաստ
մը տալ՝ զայն լծորդելով ճշմարտութեան •
«Պէտք է ոճիր մը դործէ» նախադասու
թիւնը կը նմանի
Ա, Պրըթոնի գրգռիչ
մէկ յայտարարութեան ել խորհրդանշա
կան առում ունի յ ճ շմտր տո ւթի ւեը
կը
յայանուի
՛միայն ^րր մեղ
կը վտան
դենք ՝ երբ արժէքիներ՝ հայրերն ու ա Ատ
ուածները կը դարձնենք խնդր ա կան :
Ասոր միւս անունն է հ.յեզափւՀխութիւնը» î
Հետեւաբար'
կեանքի տուեալը տուեալ
մը չէ ՝ «կեանքը կեանքի սէրն է ՝ ուզեսչուզես» ՝ անկարելիութեան սէրը ՝ պատ
րաստ
սպաննելու «կանոն ու օրէնք»,
պահ մը ըլլալու՝ ապրելու համար ամ.
ր՚ւզխ՚վւ՚ն ՛. Րրտութվւեը ունէ
յայսձեսլ.
տեսական ե ղր մը՝ այն չափով
որ կը
տանք ճշմարտութեան ՝ այն չափով ք հար.
կէ որ քմ ա1 ստ ո ւնք :
/» սկզբանէ կայ կեանքը՝
որուն հա.
մար չենք ծնած ու չենք մեռնքր-. Բայց
կրնանք զայն պահ մը ապրքլ մեր մարմ.
նքն մէջ. Q շա կանք էջերուն մէջ' բազ.
մաթքւ են այդ պահերուն դացող յղում,
ներ. «մքայն թէ կար ելք ըլլար երկվայր
կեան մը չհեգնել չխաբել / դուրս մադըլ.
ՅՒլ հՈւ[՚ԼԸ նայէԼ
սխաոր կեղուել՝ /
կեանքէն ու մահէն անդին ^Է^Լը աեսնեչ
ձեռքին դպնալ ի յ^տՈյ Ղ:արէՍՒԼ ! ^իս
մինա կ» : Երկվայրկեան մը՝ պահ մը՝ ան.
դամ մը՝ րոպէ մը. ահա բաղձանքը եւ
ահա կար ելք ութք ւնը-. J-ւսման ակքն եր.
կար զծքն վրայ' ըլլալու են այս մամանակը զանցող պահեր ը-, Գո՚եէ յոյսը կայ-.
Բայց կը թուջ, անքր ագործելք •
«Բայց
ոչ՝ / քնչ որ կու գայ
կրկնապատկերն
քր առջեւէն հրելով է որ կու գայ» - Կեան.
քր
կը մնայ
կրկնապատկեր էն անդքն ,
խենթութեան բակքն մէջ՝ կորս ուած ու
ապագայ : frh դոյութքւնը կը մնայ «ան
յոյս վէրք» լ կամ տեսակ մը «եղերական
սպասում» կայարանք մը վրայ (կա յարան' որ Օշականք ամէնէն ռքրելք թեմա,
ներէն մէկն է - սպասում, երթ ու դաչուստ՝ հանդիպման կարելքութքւն՝ բայց'
ոչթնշ) : Կը մ'եայ անհեթեթը* «ասլսքւր.
տը չք մոռցուքր ՝ չք մոռցուքր» կ'ըսէ աղ.
ուոր տող մԸ> <<1լԸ նքրւոոլի անդուլ՝ յա
մառ վազքի թափին մարդէ մարդ»։

Ը՚ոցեալ տենդ մը. «ես եմ իմ խուճապս ,
/
սնունդս անկէ
կ' առնեմ անոր կու
/ որ կարենամ ախտազերծել մտա.
•ւմս Մեծ lu ուճապէ^ն j թէ բանէ մր
ՈԸ ոչ բառ է ոչ երեւոյթ — ես ալ շատ
Լալ չեմ ղիտեր ... / ես ճշմարտութեան
ւ՛լղարն
^շ՚յանի

շէ թէ

(«]Աուճապ») :
թնչ

է այս

զլխադի.

Լ 1/Ոլս,ծ Մեծ Խուճապը՝ որմէ պէտք

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԳՐՈՂԸ

fi աց ա կայո ւթեան փ որ ձ ա ռո ւթի ւնը կը
մղէ դրոզը մէկ կողմէն'
հրաժարելու
աս տուածներ էն
միւս կողմ էն իր ի ս կ
արարքով հաստատելու դէժ
յանդիմ անութիւն մը իմաստին հետ։ ԱՀեհեթեթոլ-

ԱՐՈՒԵՍՏ*
թե ան մէջ^ անոր հետ՝
եւ անոր ամե
նա տիբութ եան դէմ' գ1"որԼը ա՛ն է
որ
իմաստ մը կը փրցնէ՝ կը դտնէ «ուղին
'է^՚ին իմաստին» ,
Մ չ երազանք՝ ո1 չ ալ
ւիա խո ! ս տ
ա շխարհէն ՝ պատրանքներու
յօրինում մը ։ ( Ահ ա Ւ^Լոլ Օշական կը
խո ւսափ ի բանաստեղծութեան
պատկե
րէն ու նուաղէն՝ բանաստեղծական միտ
քը կախար դող պաճուճա հք^՜հ) . «Ա ա կա քն
բանականութեանս չեմ ար տօներ ո՛չ երազեը ու զրօսն ո ւլ ք ո չ ալ մտքի ապրանք
ու չոր ցամաք դիտելիքներ մեծաքանակ
ամբարել j ,lJJl
խոյանալ երեւակայու
թեանս ետեւէն վարձել հա սնիլ անծանօթքն i ցեխքն մէջէն հազալով՝ յօր ա նջե.
լռվ՝ թքնելով / մքնչեւ քղացքր տի եզ երքին / յետոյ un լզուիլ ետ յիշողութեան
յտտակը ու ջրամոյն դղեակները՝ դանձ
վա խադր ող նաւերը j ու հէքեաթել* * , առասպելել* * * ոչ թէ փախելո լ եւ պատ
րանքներու / սմքած ծիծերէն կտխուեԼո լ
! այչ ստփաբիի
մեկնելու՝ որոԳայ^Ը /
Ղոյ^ե ձայնի իմաստներու ցանցերով» :
ԼԸ_ որոդայթ էտրել՝ անծանօթին հասնիլ ու բռնել է *. fi այց
այդ անծանօթը խո ւս ա փ ո ւկ
հ եռաւոր ՝
անմատչելի ճշմարտութիւն մը կը թուի՝
որուն սսչասումը կը կազմէ
թերեւս ա•քէն դր ութեան միակ հեռանկարը *
սիրելու ար արքին լծորդում ը
ճշմար
տութեան շատ դասական որոշադրում է ՝
որուն շնորհիւ
Վ * 0շակա^ կը փորձէ
բառնալ անհեթեթը : Հարց է թէ Ա*ր չափո,Լ ատիկա իր կար դին պատրանք մը չէ ՝
երկրորդ ու նրբին ան ւէա ւեբ ո ւթի ւն մը։
«Է] անդար ո ւած ՆԼերելա ^»ի
Օշտ^
կան դէմ դիմաց կը դնէ դրեր ու դիւտի
ս տեղծի չ*ն ու իր ա շա կերտը ՝
Մ ա շտոցն
ո լ կորիւնը։ Առաջինը ղտած է իմաստը՝
k? ոՐդԸ ^Լը
կր զանազանէ

անոր տառը * ինչ որ
փորձարկողն ու կր կնո ղը

այն ալ միայար կրկնութիւնը չէ ՝ այ/ ա
որ պահ մը Աեսրոսլ «յայտնութեան ^իշդ
կեդրոնը մարդկային սրտի մը չափ տե
ղին վրա/» եղաւ՝ յետոյ ապրեցաւ իմաս
տին անւկումը մշակոյթ կոչուածին հետ։
վահ է Օշականի փնտռտուքը խելայեղ
փնտռտուք մըն է ճշմարտութեան ։
Սա
կայն արուեստի միջոցներով։
Է? լ ահա
ինչ որ ղիս կը մօտեցնէ վերը նշած հար
ցումիս երկրորդ մասին ՝ թնչ է անէ որ տե
ղը ժամանակակից
բանաստեղծութեան
•քէչ-.
«Պտտուհան»էն ասդին Վ ♦ 0շակ^ն J11՛’
ջոդեցալ_ իրագործել իր դործի իս կ ներ
քին տրամադրութենէն բխող արարքը։
Ամէն ժէկ դիրք եղաւ հերքումը տյն բոլորին որոնք կը բնորո չէին մեր ^էջ բա
նաստեղծութիւնն ու
գրա կան ո ւթի ւնը :
Կ'ժուար չէ այսօր պատկերացնել յետպատերաղմեան դրականութեան
մթնոլոր
տը՝ կը րտւէ կարդալ «Ակօս»ը ՝ յետոյ
«Բադին»ը «Ափիւռք»ը՝ «նայիրի»ն կամ
Փարիզի «Անդա ս տան» ը ՝ որոնք վարի վե
րսJ միջին արտադրութիւն մը կը հրամ
ցրի են մեղի։ իէանց կխաոնեմ անունները։
Ղ*ժուար է սակայն մեր այդ թուականնե
րու բանաստեղծութեան մէջ գտնել ժա
մանակակցի տենդ* թափուած- ձեւուած ՝
կոկիկ՝ խնամուած՝ արհեստով գրուած
ո տտնաւորները կը կազմեն բանակ ՝ ուր
սէրը ՝ հայր^իրի ^Լարօտր >
որբութիւ
նը^ երկիրը՝ երազն ու նոյնքան հեռաւոր
ու տարտամ կեանքը կը վկայա կո չուին ։
Ջեմ հարցներ թէ թնչպէս սերունդը յա.
ջողեցաւ ինքղինք .զերծ կաբուցանել ժա
մանակը յուղող հարց երէն՝ աչքը փակեց
պատերազմէն վերջ զարգացող
մտաւո
րական թէ գրական շարժումներուն՝
ապա ս տան գտաւ մեր մշակոյթի աւանդու
թեանբ հունին մէջ՝ երջանիկ հաւատքո
վը որ կը պահպանէ զանոնք*. Հիմա ան
տեղի է խօսիլ մտքի հորիզոններու փա
կումին՝ կեթոյական մտայնութեան ՝ այլամ երժութեան մասին՝ այնքան գուցէ
ա տոնք թուին ապա յժմէ ՝ թէեւ Վ . Օշա
կանի գործին հանդէպ գոյութիւն ունե
ցող ո՛չ միայն վերապահութիւնը՝ այլեւ
բացայայտ չարութիւնը կը րխին ճի շդ
անսահման հրապարակին 1՚շխոդ^ [նքն իրեն վրայ փակ' աւանդական բարոյակա
նի կեղծիքէն ո Լ դա ղա փ ար աբան ո ւթեն էն :
Այդ հքն օրերուն Վ - 0շռւկան կը բերէր
մեր դիրերու
ա շխարհ ին մէջ դուքսէն
կորզուած համեր րաց աշխարհ էն եկող
մտահոդութիւններ ՝ որոնց կը հագցնէր
կերպ ու շեշտ։ Տ^ղ մը՝ ճեղքէ մը ներս
,րաց հովն էր որ
կը մտնէր՝ երբեմն
ցուրտ ՝ բիրտ ու կատաղի }
երբեմն ալ
ձախաւեր ՝ բայց բոլոր թանգարանխն մոմի աներ ուն կո լ տար իրենց
իսկական անունը , «*Բաղաք»ը կը խօսէր արեւմտեան
բայց արդէն տի եզերտ կանա ց ո ղ չէզոք ու
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անանուն տեղէն ՝ կը թելադր էը Վ ♦ Օշա
կանի արեւմտեան փորձառութիւնը յետպատերաղմեան տարիներուն*, Օաճախ կը
խօսուի դո յ ա պա շտո ւթեն էն ՝ անհեթեթի
թատրոնէն ՝
առանց որ փաստերը բեր
ուին ել եզրերը ճշդուին ։ Այդ խօսքն ալ
չանցնիք բամբաասնքի
սա հ ման էն
անյ2՜/ր^ ♦ րանի միջգր ո ւթենա կան ու միջմշակութային յարաբերո ւթիւններ ը լլը վերածէ «ազդեցութեան» միամիտ գաղափա
րին ել կը հրաժարի դրական յդացքները
մտածելու պարտադրանքէն ։ Վ. Օշակա
նի գրութիլեները կը րխին հասարակաց
տեղերէ ՝ րայբ երբեք չեն ^Լր^^ր հասա
րակ տեղիքներ : Ջ են թարգմաներ ինչ որ
կա ր դուրսը ։
զու՜ր ա շխա տ անք պիտի
Ը1/ար «fiաղաք»ին զուգահեռներ փնտռել
Աարթրք՝ Պերեթք մօտ՝ նրր այդ ստեղ
ծումը՝ իր ներքին ճարտարապետութեան ՝
"թեմայի լարումով՝ գիւտովն ու կիրար
կումով իր անկրկնելի ոճին կը պատկանի
0 շա կանին անտարակոյս։
Ոճ ըսի'
նկատի ունիմ
այդ բաղա
դրեալ բարբառը նախ' որ կ^ա նզնք խօսա1լբական
լեզուէն
դրականին՝
մեր
չոր՝ անհամ ու տափակցած՝
ոտանաւո
րէն խեղդուած ՝ մաքրութենէն մեռնող
լեզուն պա տուա ստելով բանաւո րի
հա
մով. Ասիկա պզտիկ դործ մը չէ՝ նոյնին կ
մեծ գործ մըն է՝ րանի ամէն դրող նախ
եւ առաջ լեզուի րանո ւոր մըն է : Այդ ոճը ունի երկրորդ երեսակ մը՝ որ մօտե
ցումի կեըպն է ատաղձին * Վ ♦ 0շա կանի
բանաստեղծութիւնը քնարական չէ , խօս ելո լ համար դիրքեր ու լեզուով՝
ինչպէ՞ս կրնար քնարական ԸԼԼաԼ^ ^ԸԸ [սՕսրԸ
չ/- գար մտերմութենէ*
Օշականի հա
մար էակները
մակերեսներ են՝ դիմակ
ներ ինչպէս մարդիկը մեր շու-րջ՝ որոնք
մքշտ ալ պիտի յաւակնին' խորունկ են ։
Այդ քերթուածներուն մէջ՝ հոգիի պահերու դր սեւորումներ չկան՝ որոնք խո
րունկի
հ ո դեբան ո ւթեան ՝ յիշողութեան
ժամանակի՝ !լոըսուած մանկութեան վե
րեր ե ւո ւմներն են ։ Ասոր արդիւնքն է տե
սակ մը «իրա պաշտո ւթիւն» np ո՝Հ
‘քէքլ
իրականութիլն կը վերար տագր է ՝ քանի
չի պատկերացներ ՝ այլ միայն կը յուշէ։
Ապ ա' վերջապէս
Վ • Օշականի տողը ,
ինչ որ այլուր կոչած եմ անկայուն տող՝
այն Որ մեծատարած քաղաքին ու անոր
ա ր ո ւար ձանն եր ո ւն առջեւ կը քալէ անդա
դար ՝ բոնուած այդ ամբողջութիւնը պար
փակէլու տենդէն ։ Կը տանի իր հետ դըրեթէ՝ երեւութական բայց
կազմակեր
պուած ան կար գո ւթեան •քը •ք^Հ,
կը գտնէ .

"Ը

Ո1 չ միայն իր ա շվսարհ ին
առանձնայատկութիւններով՝ այլեւ ատոր դեղարո ւես տա կան կեր պարան ա ւոր ո ւմն եր ո վ Վ ♦
Օշականի արտադրութիւնը կը պատկանի
մեր դրականութեան ամէնէն արդիական
ժամանակին *, Բանաստեղծութիւն' անկա սկած ՝ այն չափով ինչ չափով իրրեւ ստեղ
ծում պահ մը անկարելի կը դարձնէ բա
նաստեղծութեան աւանդութիւնը՝ անոր
տալով նոյն ատեն ա՛յլասլէս ըլլալու հր
նարաւորութիւն յ
fit չ &ն ժամանա' կ ստեղծող երկեր՝ որոնք բանան արուեստն ո լ կեանքը յու
ղող տազնապներ եւ ղանոնք ինքնօրէն ձե
ւեր ով անձնաւորեն։ Մէկ հատորէն միւ
սը 1Լ* Օշական կը պաըզէ մարդկայթն
անհեթեթին խորութիւնը
ել 1լ իւրացնէ
տենդը զայն իմա ս տա ւո ր ելո ւ * որքան ալ
որ ՛կեանքը անհեթեթն է ՝ արուեստը կը
կազմէ անոր պա տա սխանին փնտռտո ւքը ։
՛ինքնին ւին տռտո ւքն է վսեմը։
փամանա կա կից դրող որուն համար
դո՛ւրսը գոյութիւն ունի'
վ*
Օշակաե
դիտէ որ տրուես տի մէջ պա արաս տի լու
ծումներ ձվլան եւ արուեստը ինքն իր Օրէնքե է ՝ ինքն իր օրինավիճակր ստանձնոզը ։ Ռ'Հ- ևիենք՝ ոչ սրբութիւն * Ամէն ինչ
է վերսկսիլ՝
նորէն։
խնդրական
դարձնելով աւանդութիւնն ու տուեալը Վ *
Օշակ ան կը վերսկսի բանա ս տեղծո ւթի ւնը՝ ԸԱել
կհուզեմ
կ^ ազատագրէ զայն
բան ա ս տ եղծա կանի պա տր անքէն *, Կը զար
մանանք՝ կը գայթակղինք թերեւս նաեւ
նման յանդզնութիւն չենք ներեր ու կը
փորձենք հոյակապ յոբելեանի մը շուքով
զմռսել գործը։ Բայց կը բաւէ բանանք
դիր բերը ՝ որպէ սղի
բախինք վերստին
արուեստագէտի
մը
տածու1'^' * շեշտին
մեր մէջ-.

յ

իսկ ար ո ւե ս տ ա դէ տը ■el'L է

(*) Նաիյհական տաըըեըակը խօսուած
ԷՎ- Օշականի յոբելեանին, Լոս-Անմըլըս,
1994 Հոկտեմբերին:

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ
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ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԱԻԱՆԴՈԻԹԵԱՆ
ՀԵՏՔԵՐՈՎ,

ՕՐՄԱՆԵԱՆ'
ԱԿՈԻՍՏԻՆ ԳԱՒԻԹԵԱՆ

ՍՊԱՆԵՐԷՆ
Հայ Եկեղեցւոյ
նուիրուած գործերը
չատ առատ չեն սպաներէնով : Գարե դին
Արք .
Խ աչա տուրեանի (1938)
եւ Աիոն
Արք՝ Մանուկէ անի (1954)
գրքոյկներէն
անդին , լաւագոյն զորեր կը մնայ -թարգ
մանական որ ոչ թերիներով հանդերձ- Ա ւրուկուայի թեմի առաջնորդ 3 ու կոբ Եպիսկ. Գչընճեանի «Հայ Եկեղեցին՝ հա
ւատքի եւ հայրենասիրութեան
գՒըՀԸ
(1988) :

'իսաներորգ դարս լ Սփիւռքը մեզի տըւաւ օտարալեզու բազմաթիւ հայ գրող
ներ ) որոնցմէ շատեր ցարդ գրեթէ բոլո
րս վին անյայտ են ընթերցողին։
Ա^ևոնո
շարքին կը
պատկանի Արժանթին ահ այ
Ակուստին
Դաւիթեանը (1939 - 1990) ?
ո րուն սպաներէդ գր ո ւած քերթո ւածնե- '
րուն փոքր մէկ մասը ամփոփուած է երեք
հատորներով» հ,Ուրացուած մարգ էակը??
(1981) յ ^Դատապարտուած մարդ էա կը»

(1983) ել «Անյաղթ բառը» (1988) :
գրիչթե կը պատկանին
րսւղմտթիւ ակ
նար կներ հայ բանաստեղծութեան ին P է
նոր դէմքերոլ մասին։ Ատորեւ ներկայաց
ուող երկու քեր թուածները թարղմւսնուած են իր վերջին հատորի «ԱՏէն թեչ
պէտք է բանա ս տե ղ ծել» չորքէն (/7* դըականութենէն ոլ[՚իչ
նմոյշներու համար)
տե' ս ի ՛ԴԱ 111JԼ" U «Յառաջ - Միտք եւ
Արուեստկի 0 ու լիո 1992-ի թիլը}!

աղբիւր»

Մաղաքիա Արք՛ Օրմանեանի նշանա
ւոր «L’Eglise Arménienne»/* սպաներէնի
թարգմանելու փորձերը հ ին էն կու դան։
1945 - 47 թուակ աններուե ) Պր/ւէնոս Այրէսի հվԼրարատ^ ամււա գրին մէջ
լոյս
տեսած է անաւարտ ու տնյւս^որլ թարզման ութ-ի ւն մը Լ մ՛ինչեւ 22-ըդ ղլոլՒը) >
գործ' գրագիտուհի
քՒեչիսա ^*ույումճեանի : Ւսկ 1980-*" կան թուականներուն ?
ւ^է^էեան Մ չակ» Ս*իութեա^
պա տո ւէրով ֆրանսերէնէ լրիւ թարգմանութիւնը
ըրած է լր տ գր ո լլ ու բանասէր *Լյարսիսօ
Պ ինայեան » ան շար ո ւած ու պա տր ա ս տ էր
տպա դրո ւթեան 1987-/r2*, t’,uJU > անյայտ
պա աճառներ ո ■թ չէ
տպուած y ֆէէ^^լ՚Ը
կորսուած ե^է ու նաեւ' րնա դիրը {թարգմանիչը թելք չէ ըրած պա տճէն մը պա

21 Յու-1իս 1987

հելու) :

22 Յուլիս 1987

Երրորդ փորձը յաջողած է • տարեվերջթն ՝ լոյս տեսած է Օրմանեանի այս հա
տորին
սպաներէն
թար դման ո ւթի ւնը
գործ' Դէսրգ Սարաֆեանի ( ~ ) : 1959-4^*
ասդին) Դ» Սարաֆեանի վեցերորդ գործն
է ասիկա, ան թարգմանաբար լոյս ըն
ծայած էր <Հ » թ՛որո սեանի հայ գրակա
նութեան եւ Հա յ
Դատին նուիրուած
գործերը , ինչպէս եւ ծա դկաքա ղեր հա յ
բանաստեղծութեան հ արձակի ու երգի։'
Լ, կա ր ա ղար գ
հ ր ա տարա կո ւթիւնը կը
բարուի հանգուցեալ Վաղգէն Ա* կաթո
ղիկոսի շնո րհ ա ւո րա կան նամակով»
ապա կու գան Օրմանեանի ու թարգմանիչթ նաքսաբանն եր ը )
Պ երթր ան
Պարէյի
ներածութիւնը^ բնագիրը —կարգ մը ան
հրաժեշտ ծանօթագր ութիւններո վ—
եւ
քանի մը յաւելուածներ
Լկաթո ղի կո սն երու ցանկ) Հայց» Եկեղեցւոյ ներկայ թե
մերու ցուցակ y կրօնական քերթուածնե
րու եւ շարականներու նմոյշներ) ♦

հիւսեն , քանի ՜Լ920-ական թուակ,,,^
աւարտին ծագած տնտեսական մե^.
նապն ու տասնում եակ մը ն ւոը երկ^
մեծ պատերազմին բռնկիլը՝ պխլ, Հ
ասւաեն թէ արրէի ժամանակները
ղաքա կան՝
պատմական ել ընկերէ
նոր տուեալները անցեալին ամբողջ^
վերատեսութիւնք կը պահանջեն'
տերաղմեան միջազգային նոր ըէյ.^
ցումի մըրերմամր՝ որ պիաի յանդէէ
պա տերա ղմին ։
Տըրէե կը մահանայ երբ այս նոր
տերազմին սաստկացումով՝ նորիրա^
բութիւն մըն է որ կր յաջորդէ հինին՝,
բուն վկայ բանաստեղծներէն կ'ըլրսյ
իր վերջին տասնամեակի գործերը՝ ի^

Ահա նորէը թացումն Ոլ աւարտը սերտ միացումով,
աննախագէպ աղէտի անձկութեան մէջ աււկտյ ;
Ահա թէ ինչու կը շարունակենք տօնել
անպատում օրեթը թափանցած մեր էութեան տաղտուկը :
Ահա նորէն անձրեւը գլխաւոր դերասան կթ հոչակէ մեզ'
ընտրեալներ (իթրեւ թէ)ամենակալ այդ ուժին,
ու հրաշք ու սարսափ կը թաժնէ անխտիր :
էւ այսպէս ..կարծես ամէն ոք արտօնեալ նամը որդ ըլլար
անհաշիւ ոլզեւորութեանց֊, մենութիւնը նուազ
կր գերադասէ յաւերժ վիշտեր, իսկ հոգին կը խաղաղի
չափազանց մարդկային երկինքի մը մութին մէջ խոցելի-•.

մութ ղոյներով եւ ողբերգական զդսւթ,
թեամր՝ անհետացող աշխարհի մը կպէ
պի երդը կը դառնան .
Տըրէնով
Վերածննգեան
դասակս,
պատկերացումը կարծէք իր վերիսրբ
հրաժեշտն է որ կու տայ*
ՎԱՀԷ ԱՐՍՀ

Ահա ես նորէն այստեղ: Քաղաքը որ զիս կ՛ընդունի
ձմեոնայից անձրեւնեթոլ պատկերով, կը վերակերտի
ամէն ինչ բանաստեղծելու անխուսափելի սովորութիւնը:
Ո՞ը խորհուրդը զիս կ՚ուղղէ դէպի մելամաղձոլո տեսիլներու
վաղածանօթ այս նամթան,
ուր մաշած զարմանքս կը նորոգեմ ու հնամենի դողս
յարութիւն կ՚աոնէ : Արձագանգ ու անդրադարձ
կը թաթախէն ղեո մատղաշ պատրանքներու մոոցուած տունը,
ուր վերջնական պատգամը գտայ պարապ ու անիմաստութիւն
ամրարող էութեանս համար : Ո֊ժուար է մարը մտնել
ել վերջալոյս դիմագրաւել ; Հրահանգել' յոյսի անդարձ
քանդումին մէջ , հասկնալ' անշրջանցելի անհանդուրժողոլթեան մէջ,
կրկին դիտել հորիզոնը կեանքի կոչումով. Աակայն, ալքէն ինչ պէտք է
թանաստեղծել : Ա'յս ալ • • Սպաներէնէ թարգմանեց՝

(Շար. Ա- էջէն)

վարդան Մտտթէոսեան

Պուէնոս Այրէս

(*) — André DERAIN : Le Peint:
«du trouble moderne», Musée d’Art Jf
derne de la Ville de Paris,
du 18 Ni
vembre 1994 au 19 Mars 1995.
(1) Henri MATISSE : «Ecrits et prop:
sur l’art», Collection Savoir,
Hermm
Paris, 1972, p. 95, note 44.
(2) Նոյնը:
(3) Յիշատակոլած հետեւեալ հաւով;

մէջ.
Pierre DAIX : «L’ordre et l’avente
Peinture, Modernité et répression
taire», Arthand, Paris, 1984, p. 87.
(4) Նոյը, էջ 97:
(5) Նոյնը (մատնանշումը կը պսւտ1ք
նի էէրհարթ Հաոլթթմանն|ւ) :

Ընդդծելի է , որ այս թարգմանս ւթիւնը
ա մբողչակտն չէ* թարգմանիչը ըրած է

«կարգ մը յապաւումներ տարրեր գլուխ,
ներու մէ՜ջ , ժամանակակից ընթերցողին
[զայն] աւելի մատչելի դարձնելու նպա.
տակով» :
Այս յա պա ւո ւմը !լ [ն դդր կէ ,

ֆ ր ան ս եր էն բնագրին եւ հա յերէն ու անդլերէն տարբերակներուն
Լբոլորն ալ հեղին ա կին վաւերաց ումով)
ըևթերցո գնե

AՐԻԿ
« A Ի Լ

Վ, C

մեծ մասով) բանա վէճա յին
բաժիններ )
վարդապետական
հարցեր) եւայլն։ Որ
քանս ՞վ անհ րաժեշտ էր
ա յս պա տշաճեցումը) մանաւանդ երր այսօր տեղի
ու
անտեղի րան ա վէճ երը չեն վերջացած եւ
ընթերցողը
կողմնորոշումի ու մանրա
ւքա սնո ւթի ւններ ո ւ սչէտք ունի. Անաց որ)

Բ

Կեանքը փախ նում է մարդուց մարդ
եւ իր թողած հետքերով
ձեոնածուլք ներկան'
«ծնունդ» խաթկանքին
անուններ տ՛ալով ;

Անցեալ օր

Ւնչքան դէմքէը ու դէպքեր են կորսուել կեանքում,

րը մ1՚ շտ կրնան հանրամատչելի շարադ
րանքներ գտնել
Լմեր պա ր ա գային ) ն լս
ել' ս սլան ա\քսօս լլ) )
առանց
ՀՀ,քս տա ց ածյ>
Օրմանեան փնտռելու» » •

Հանդիպեցի նրանց :

որոնք միայց տօնական օրերին են

Թարգմանութեան
լեզուն համեմատա
բար տանելի է » առհասարակ ն կա տուած
է) որ
9* •
Ստրաֆեանի ֆրանսերէնէ
թարգմանութիւնները նուազ քսոց ելի են)
քան հտյերէնէ կատարուածները։ Ւնչ կը

քայլում էին փողոցում,

Յիշողութեանս այն անկիւնը

մթնոլորտներ նեզքում

որտեղ մահն է անորոշացար ներ —

եւ իրաթարգմւսԸ հայեացքներով

կայանում :

վերաբերի տառադարձութեան եւ հայե
րէն ան ո ւններ ու գրելաձեւին ՝ որեւէ ըսկրզբունք չկայ » կը գտնէք AlbaC ե- Agllbak, Grigor de Tatev և Grigor Tathevatsi
ն,էյն
1եէայ y եւայլն ։
Ամէն պարագայի մէջ՝ ճիգը բնաւ ար
համարհելի չէ» Օրմանեանի այս խմբա
գրութիւնը կը շարունակէ մնալ անհրա».
ժեշտ աղբիւր մր Հայց» Առաքելական Ե՛
կեղեցւոյ մասին վաւեր գիտելիքներ ձեռք
ձգելու համար։

իրենց ակունքին վերադաոնոլմ'
Փակագծուած , չակերտուած , կախման կէտալոր

իրար հետ իրենց իսկ անհասկանալի մի լեզու խօսում :
Երէկ թէ՞ այսօր;
— Տպ՛աւորապաշտ ես , տպաւորապաշտ :

Յամենայնդէպս ինչ որ մի ժամանակ,
որի գովքը եմ հիւսում

կարծես թ է ելլ եմ միակը,

տօնական այս բացիկներով ;

որ իրենց խղները պիտի հանդարտեցնի
Եւ երր շսւրաթավերջի գնումները կատարած
աո ի պարտականութիւն ,

կեանքի ժխորից տոլն եմ վերադառնում,

ամէն գնով ,

մանուկների ժպիտները աո —
անձնանում են,

ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

(*) Arzobispo Maghakia Ormanian, La
Iglesia Armenia, traduccion de Jorge Sarafian, Buenos Aires, 1994, 205 p.
Imprimé sur les

Ր֊աոս խաոնեց եւ
աշխարհ փսխեցի :

աչքերիս բախլում եւ յիշեցնում
որ վաղը տօ(լ է .

Միւնիիւ՝ 1994 Գեկտեմբեր 21

Միւնիխ , 1991 Գեկտեմբեր 10
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ՆՈՐ ԿՐԹհհԹՒՒՆ

Հանջ :
Սփիւռքի մէջ, հայ դպրոցին կոչումն
կ պատրաստել կտտարեալ
երկմչակոյթ
եւ երկլեզու աշակերտներ : Կոչում , որ իր
յստակ բանաձեւումը կը դտնէ
ընդ-.ա.
նուր կրթական ծրագրի մը ծիրէն ներս,
ներաոնեչՈ՚Լ' թէ՛ տեղական , հ իւրընկալ
երկրի պետական կրթական ծրագիրը եւ
հայկական կրթական
ծրագիրը։

լժսաս՝ առաշսա-> ր ր ••‘-թ'ա ս
՛էլ՛ լ՛ Հ_լլ
կայ-. Անկտի։ Է, ընտանիքին մէջ, դպրոց
•լալէն առաջ, որգեդրուած մայրենի լե
զուի դործածութենէ ,
Հայ մանուկը
Ափի ւռքահ ա յ ո լ իր իրավիճակը ամբող
ջովին ապրելու է , առանց Որ ինքնու.
թեան երկբայումի
ենթարկուի տէրը
դառնայ
անցեալի մառանգութեան
ել
վաւերական զաւակը այսօրուան իրակա.
նութեան .
երկու տարբեր
ակունքներէ
սնի , որոնց
հանդիպման
'Լայրը հայ
դպրոցն է որ կրնայ ստեվծել,
Երկու
տարրեր մշակոյթներ,
երկուքէ։ ալ իւ
րական ,
մէկը'
էութեան, արմա տնե
րս ւն վերարերող, միւսը' հիւրընկալ հո

ԳՐԱՒՈՐ ՄՇԱԿՈՒԱԾ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Ֆրանսայի մէջ, կառավարական որսշումով, ամէն հանրային դպրոց ստիպուած է մշակել իր կրթական ծրագիրը՛Պետութիւնը, 1990 Հ"կտ- 31-/- հրամա
նագրով, կրթական
հ ա ս տա տո ւթիւննե.
բու օրինավիճակը կը բարեփոխէ - անոնց
կու տայ ինքնավար դրութիւն մը, որուն
հետեւանքով, անոնք կը հրաւիրուին մը.
շտկել իրենց դպրոցին յարմար , յատուկ
կրթական ծրագիրը, որ առանց խախտե
լու պետութեան
կրթական
հիմնական
սկզբունքները, նկատի կունենա յ
աչակերտութեան ընկերային վիճակը եւ տե
ղական քաղաքական ու տնտեսական տըւ-

Հայ աշակերտէն գոյավիճակը հ՛իմնա
կան տարբերո ւթի ւն մը ունէ բաղդատած
տեղաց է աշակերտէն i Հայ մանուկը ոլկտր
է իւրացնէ պետական կրթա կան ծրագէրը եւ հայկականը ։ Ւ^նչ
կը հասկնանք
հայական կրթական ծրագիր ըսելով* *>ոս
(, nZr ևը սև“է ծրագրայէն անորոշութիւ
նը.

ՏԱՐԱԳԻՐ , ԳԱՂԹԱԿԱՆ ՀԱՑՈՒՆ
wnsn

Սարելէ չէ րնդհանուր կերպով Ա-փիւռը[՛ բոլոր գսլրոցներուն կրթական
ծրա
գրին մասին խօսիլ՝
առանց
վիճակա
գրական տուեալներու* Մի^ին Արեւելքէ
հայկական դպրոցները բարդ խճա
նկար մը կը պարղեն՝ իրենց
ղանաղան
յարանուանա կան եւ կուսակցական
պատկանէ լիութեամբ ։
Արեւմտեան
եր
կիրներու մէջ, ամէն գաղութ ունի իր
ս՛ կան յատուկ պաբադան երը : Ինչ
կը վերաբերի
ֆրանսահայ գաղութին ,
կրնանք ըսել որ մչակուած , սեր տուած,
հայկական
կրթական
ծրագիր , գոյու
թիւն։ չունի-. Ծրագիր մը, որ յանձնաբարելի ըլլայ բոլոր
գսլրոցներուն' հայ
մանուէին կրթութեան էական
կարՒ-Ր՜
ները ղոհացնող, հայ համայնքին ինք
նուրոյն մշակութային դիմագիծը
դր սե
՛՛՛րող ել իբր փոքրամասնութիւն Ֆրան•"սյի մէջ՝ անոր գերն ու տեղը
բնորոչօղ- Հայ դպրոցը, տակաւին, տարագիր
ու գաղթական Հայուն դպրոցն է-.
Առանձնապէս
11 ե ր ը կը դմ՜ ո լա՛*
^անսւն
մշակել ու էրենց
յատուկ հայԼական կրթա կան ծրագէ րը ՝ ՈԼ՚ համապ^տասէէանէ պետական կրթական ծրաւրէ չափանիշներուն : Ըն դհ անր ա պէ ս , Հ-փրէնի ուսուց իչներն նն , որոնք իրենց
՛Անձնական փ ո րձառո ւթենէն մեկնած, ի^^նց մասնա դի տա էլան պատրաստութեան
հիման վրայ, կը կազմակերպեն հայերէ
նով դասաւանդուող
նիւթերը : Կայ նա1,1 Գսլրոց որ քանի հայերէնի ուսուցիչ
"՚ նի , այնքան ալ տարբեր կրթական ծըրագիրներ ունի եւ երբ ուսուցիչը փոթուի ,
բնականաբար
կրթական
ծրագիրն ալ
կը փոթուի .

203

(1925-1957)

MM»W

Այսօր , ղեղարուեստի նիւթերու դա.աւանդութիւնը
շատ մը
երկիրներու
րզրոցներէն ներս' ընդունուած ,
սովո
րական դարձած երեւոյթ է. հայկական
լպրոցներու մկջ, անոնց
դասաւանդուհքիլնր, առաւել
թատրոնի
դասաւանլութիւնը , կը դառնայ հրամայական պա.

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար. 1-000 Ֆ- - Վեցամսեայ : 510 Ֆ Արտասահման : Տար. 1-300 Ֆ - (ամէնօրհայ աււաքում)
1-150 Ֆ- (շարար-ական աոաքում) - Հաաը t 5,00 Ֆ-

եւսէհերը :
Հայկական դպրոցեերու մէջ աչ կրթական ծրագիրը
առաջնակարգ պահանջ
մըն է- ընդհանուր կրթական ծրագիր եւ
հայկական կրթական ծրագիր -.
Այսօր, Ֆրանսայի հայկական
դպրոց
ներ,։ւ յս չա կեր տներ ո ւն խոսակցական լե
զուն միայն ֆրանսերէնն է՛ (թերեւս մի.
ակ բացառութիւնը Փարիզի
«Մկնիկին
Դղեակը» դպրոց - աշխատանոցն է , որ
հայախօս երախաներոլ մշակոյթի տունն
է, խումբ մը ման կավս։րմ - ծնողքներու
նախաձեռնութեամբ հիմնուած, ուր
՛Ա
մէն աշխատանք հայերէնով կը տարուի -.
Ըայց միս։յն շաբաթօրեայ դպրոց է , պըզտիկները ֆրանսական ամէնօրեայ դըպրոց կը յաճախեն , ուրեմն հոն տարուած

դին սլտ տ կան ո ղ :
Անի րագո րծելի
կրթական ծրագիր մը
չ կ . շա ա մը դիտակից հասուն ընտանիք
ներ ՝ էրևնց անձնական ջանքերով յիշո
ղութեամբ տուած ե^ իրենց ղա
կխ եր ո ւն
այս եղակէ կրթութիւնը։ քթր հայ ծնող֊

Գրեց'
ԺԽՐԱՅՐ ՋՈԼԱՔԵԱՆ

քը պիտի ուդէր ղրկել իր զաւակը նման
կրթութենէ : Գոյապայքար մը որ միայն
Հայերուն վերապահուած չէ , բոլոր փոք
րամասնութիւները դէմ
յանդիման կը
գտնուին նման պարագաներու եւ իրենց

տարի անոր բնական զարգացումին հը"կել, աստիճանաւոր
ու շարունակական
ծրագրի մը հետև լելով։
Ման ու կին ti սւնկապարտկղի
աա րքէնե
րու. տպա ւոր ո ւթի ւնն եր ը
արմատական
դեր կր խաղան անոր ապագայի հայա
խօսս ւթեան եւ տուեալ երկրին լեզուին
գործածութեան մէջ, Պզտիկը իր անմի
ջական շրջապատէն տեսածով, լսածով,
կերածով , զղացածով կ'ասլրի ու կը մեծնայ ;
Փոքր հասակէն ,
հայերէնով եւս
հէքեաթը լսէ, կենդանիներու անուննե
րը սորվի , դծէ , անոնց շուրջ երդ յօ
րինէ, ձեռային աշխատանքներ կատարէ ,
խաղեր, միասնական հաւաքական պահեր
ապրի, ասոնք իր էական սպասումներն
են եւ տարրական իրաւունքները . Որքան
հարուստ ու ճոխ ըլլան այս տպաւորութիւնները , որքան լեզուն ուղղակի ամէն
օրեայ կեանքին հետ աոընչուի ու մանուկին աշխարհընկալման մէջ արմատական
դեր խաղայ'
այնքան հարուստ կ' ըլլա յ
անոնց ներաշխարհը եւ եր կլեզո ւո ւթի ւն ը
իր
բնական զարդաց ո ւմը 1լ ունենայ ,
սլղտիկը ճիշդ հունի մէջ կը
ծաւալի,
եւ ներդաշնակ կ'ընթանայ անոր ապաւլա յ ուսս ւմնա ռութի ւնը, Այս մթնոլորտը
ստեղծելու համար երդը, նկարչութիւնը,
խաղը լեզուին
բնական դո րծրն կե րն ևրն
են-, թաղերու միջոցով գիտելիքներու ըն.
կալումը երա խաներու բնական պահ անթ։
Է , զանոնք անհ ունօրէն կը խանղավառէ
եւ իրենց մէջ կը ղա րդա ցնէ զգաստու
թիւն, մարմնի չարմումներոլ տիրապե
տում, կարգապահութիւն եւ
ընկերս։յնութիւն :

յատուկ լուծումները կը բերեն :

ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԸ' հայ
ՈՒՐՈՅՆ ԴԻՄԱԳԻԾ

Պետական կրթական

դպրոցին

ծրագիրն ու պե

տական քննո ւթիւնները յստակ պարտաւորութիւններ կը սահմանեն բոլոր ղըպրոցներուն : Հայ դպրոցին կ'իյնայ այս
իրաղրութենէն մեկնած, հայերէնի ու
սուցումը այնպիսի ճկուհութեամր կար
գաւորել որ հայերէնն ու տեղական լե
զուն հաւասարապէս ապրին ու զարգա
նան , առանց ոը սորվելիքներուն
ու գի.
սրելիքներուն քանակը ճնշէ հայ մանուկին վրայ ու զինք խրտչեցնէ այս կամ
այն նիւթէն-. Տան մէջ հայերէն չխօսող

հայերէնի աշխատանքը ձեւով մը լրացու
մանուկը , դպրոցին մէջ հայերէն սոր
ցիչ է ֆրանսերէնին} , Դպրոցներս ւ տնօ
վիք ու խօսիլը իբր պարտադրութիւն
րէններու
պատասխանատուութիւնն
է
կարգաւորել հայերէնի օրինավիճակը հայ չզղայ :
Հոս է որ գեղարուեստի նիւթերու դա
դպրոցէն ներս , Ահաւասիկ մի քանի խըեդստ ւանդո ւթի ւնը ,
հիմնական կրթական
րայարոյց
պարագաներնորեկ ա չա
դեր
կրնայ
խաղալ
հայ
դպրոցին մէջ, ակերտները
հայերէնի մուտքի քննութենոր տալով ուրոյն դիմագիծ մը, Նկար
նէ չեն անցնիր որպէսզի իրենց հայերէնի
չութիւն, երդ, պար, թատրոն, ամէնն
մակարդակը գիտցուի Է կ դասարանէ
ալ իրենց անփոխարինելի տեղն ունին լե
ներս հայերէնի մինչեւ հինգ տարբեր մա
զուի եւ մշակոյթի
վերակենդանացման
կարդակներ ունեցողներ
կը գտնուինեւ. վւոխսէ^դյ ձս/^լ մէջ-.
հայերէնի մէջ ձախողած աշակերտները
վերաքննութենէ չեն անցնիրդպրոցի
պաշտօնական
հ ա ղոր դագրո ւթի՛ ւններ ո ւն
մէջ երկ,եզուութիւնը չորդեդրուիր : U-Ju
ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԷԶ'
վերաբերմունքը
հայերէնի նկատմամբ
ԲՈՎԱՆԴԱԿ ԱՆՎԱՐԱՆ ԾԼԱՐՁԱԿՈՒՄ
երկրորդական լեզուի
վերաբերում է
նոյնինքն
հայ դպրոցին
բարձրադոյ
պատասխանատուներուն
կ՚՚դմէ :
L'-Ju
Ծաղիկի հունտը իր մէջ կը պարունս,,
կապակցութեամբ , պարզ է ու դո րե
կէ ծաղիկին ամբողջ ապագայ ծաղկու
նական, Մարսէյլի Համազգային ղրպ֊
մի ծրԽգիրը, պարտիզպանը միայն կը հ”֊
.
որդեդրած
գործելակերպը.
նի.
գայ անոր վրայ.
ճիշդ եղանակին ցա
.երու ընդհանուր
միջինի հիման վրայ
նել, մամանս. կին ջուր տալ, աւերէ հե
աշակերտը դասարան
կը փոխէ, որուն
ռու պահել, իսկ մնացածը' բնութիւնն է
մէջ ֆրանսերէնն ու հայերէնը նոյն տրոր իր դոխծը կը կատարէ-. Երկմչակոյթ
մեւսրումը կը ստանան -.
ուսման յաջողութիւնը կը պայմանաւորուի նախ եւ առաջ ամենափոքր տար իքէն,
մանկապարտէզի
առաջի,ն տարիէն, մանուկին մատղաշ
հոդին պատրաստելով
ԵՐԿԼԵԶՈՒ, ԵՐԿՄՇԱԿՈՅԹ
իր
բովանդակ անվարան
ծլարձակուԿՐԹՈՒԹԻՒՆ
մին , Արդէն մինչել վեց . եօթը տարե
կան , տն բնազդաբար,
խաղով, կ'իւրացընէ իրեն մատուցուած
գիտելիքները-.
Ի՞նչպէս լաւագոյնս պատրաստել երկ
Եր կլեզո լութի մեը, երբ այս տար իքէն աշ
մչակոյթ երկլեզու աշակերտը-. Հոս մէկ
խատցուի , անկէ ետք կը բաւէ տարի առ
մշակոյթին
միւսին
վր-J գերակշռու-

ՆԱԽԱԿՐԹԱՐԱՆ'
ԵՐԿԼԵԶՈԻՈԻԹԵԱՆ ԱՐՄԱՏԱԻՈՐՈՒՄ

Ա անկապարտէզէն ետք նախակրթարանական շրջանին , խազն ու դասը իրարմէ
կ'անջատուին : Հիմնական փոփոխութիւն
մը, ճեղք մը տեղի
կ'ունենայ
դասալանդման եղանակին մէջ՛. Դպրոցէն ներս,
դասերու մամերը կ'աւելնան ու խազի
պահերը կը պակսին եւ ուչադրութենէ
դուրս կը մնան-. Աակայն ասով հանդերձ,
աշակերտներուն խաղալու սէրը բնաւ չի
պակսիր , այլ' կը պահէ իր
կենսական
կարեւորութիւնը եւ երբեմն նո յէ։իս կ , ա լ
աւելի կը չե չտուի, անբա ւար ար ո ւթեան
պատճառով , Նախա կրթաբանի աշակեր
տը, մէկ օրէն միւսը, միջին հաշուով,
°ԸԸ հէ՚նդՎեՅ ^ամ մտային աշխատանքի
ծառայութեան մէջ կը մտնէ, Ասոր դի
մաց' կան մարզանքի,
երդի, նկարչու
թեան պահերը, որոնք օրական երեք քա
ռորդ մամ էն մէկ մամ կը տեւեն եւ ըզբօսանքի ու ճաշի պահերը երկու մա։! :
Այս կրթական
ռեմիմը
կը կիրարկուի
առհասարակ շատ մը երկիրներու մէջ,
որ ինքնին յատուկ մամ ան ա կա շրջանի մը
մտա յնութեան արդիւնքն է ել ունի իր
ար դի ւե՚աբեր ա կան արդարացումը, բայց,
է՚ԸԸ կրթական համակարգ միակը չէՀայկական դպրոցներն ալ կը հետեւին
ա յս կա ր զա դր ո ւթեան : *Լերը յիշոլաե
մամեր ու դրութեան մէջ կը տեղադըրւին, ել երբեմն ալ կ' ա ւելնան , հա յե ր էն ի
դասի պահերը, այսինքն' միջին հաշուով
օրը մէկ մամ : Նախակրթարանի դասա
ցուցակը հետեւեալ պատկերը կը պար.
ղէ ' լոԸ" ՛Լ""? պետական ծրագրի դասալանդութիւն , մէկ մամ հայերէն,
մէկ
մամ երդ եւլն ... ել երկու մամ զբօսանք
ՈԼ- ճաշ^ պահ :
Այս համ եմա ւոու-թխ-նը
առածէն ակնարկով ցոյց կո լ տայ, տեղական կրթա
կան ծրագրի եւ լեզուի դերա կշռո ւթիւնը
նսՀխա կրթարանի մէջ : Մ անկասլտրտէզի
մէջ , հա յերէն եւ ֆ ր անս եր էն դասաւանդո ւթfi ւնն եր ը
համա ՐայԼ
կ'ընթանան ,
նոյնքան մամ կը տրամադրուի
մէկու!։
եւ միւսին, Մ իթւակարզի եւ երկրորդականի մկ^ նախա կրթարանի մէջ տիր,,,.
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պետող դրութիւնը ա' Լ ա լՒ 4/Z
տուի . Ւնչ որ շատ րեա կան երեւոյթ է ՝
հայ աշակերտը ոչ մ կ կ ձեւուի հանրային
դպրոց ի ա շա կեր տէն ետ մնալու չկ : վեր
ջապէս ՝ ան տլ իր համալսարանական ու
սումդ շարունակելու համար պէտք կ յաւր> րէ կեր պո վ պետական քջննո ւթի ւնն եր ը
անց ընէ յ
Այսուհանդերձ ,
դպրոցներ ը
կրնան
դիւրաւ , հայերէնի դասաւանդման կոդրին , դորեի էծ ել արուեստի ուս
ման ՝ ճաշի ու զբօսանքի պահերը՝ երկու
լեղուներուն միջել հ ա ւա սար ա կշռո ւթի ւնը վեր ա կանգնելու համար :
Ն աիրա կրթարանը կարեւոր հանդրուան
մըն կ
եր կլեղո ւո ւթեան
հ իմնաւորման
մէջ*. Մ ան կա պարտէ զին մէջ սերմ ան ո ւածը՝ նաթա կրթար անին մ կջ կ^արմատաւորուէւ ՝ մարմին կը ստանայ ու կը ծաղԱյս շրջանին կ որ
աշակերտը լե
զուի
դո րծածո ւթե աՀն կը
տիրապետէ •
սահուն կարդալու ՝ գրելու ել հւ ւ ւելու
կը վարմ՜ուի ♦ Ամէն դա սարան կ ներս հաս
տատուն երկլեզուանի կորէ*ղ ը եԸք* կազ
մուի յ նորեկները ինքնաբերաբար կը ներդր ա ւո ւին ո լ կը շա զո լին այ ս մթնոլորւոին մկջ» Ա իջնա կարգն ու երկրորդական
բամինները մասնաւոր դմուա րութիւն չեն
յարուցաներ ՝ եթէ ման կասլար տէ զն
ու
նաթա կրթար անը թնամո ւած ու որակաւոր դաստիարակութիւն մատուցեն՝.
՛մ՛ ■
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Ուսման
յարաճո ւն ՝
աստիճանաւոր
հանգամանքը ապահովելու համար ՝
թական ծրագիրը պէտք է նաթ եւ առաջ
կարգաւորէ հա յերէեի եւ պե տա կան լեդու-ի զուգահեռ ու հ ամամա կար դա կ դա
սաւանդուիիւնը յ 0ր ին ակ' երբ ֆրանսե['՛թի դասը կը վերաբերէէ բայերու սեր
տողութեան ՝ նոյնը կը կատարուի հայե
րէն լեզուի պահ ո ւն ՝ եւ
փոէսադարձաբար» (,ման մօտեցում կիր ա ր կել նաեւ
թուաբանութեան եւ գիտութեան
մէջ*,
ֆրանսերէնով գումարել կամ հայերէնով
գումարել՝ երբ աշակերտին միտքը պատ
րաստ կ ա յգ գործ ո ղո ւթի ւնը կատարելու ՝
ան դիւրութեամբ կրնայ մէկ լեզուէն միւ
սին անցնիլ*. Այս համադասութիւնը պէտք
է
սերտուի î
Ե'ր՝1[Հ*որդ կարգադրութիւնը՝ . երդի ու
նկարչութեան երկու լեզուով դասաւանդութ եան
կը վերաբերի : Այս դասապահերը աշակերտին համար կազդուրիչ՝
հ ոգեսլկա սնուցիչ դեր կը թազան » Ան աո 1‘թԸ կ ունենայ ինքնամփոփ նկարելու՝
գծելու՝ ինքզինք արտայայտելու ՝ իր նե
րաշիւարհին հետ հաղորդակից .դաոնա
լու֊ z Հաճոյքը 1լ ունենա յ թմբային խանդավառ երգեցողութեան
մասնակցելու՝
ձայնային աշէսարհ ը զննելու յ Ղ*եղա րուեստի նիւթերու ուսուցումը՝
աշակերտին
հ ուլի էն ներս՝ կՀարծաթծէ նաեւ նոր ոլորտ
մԸ, գեղեցիկի ապրումը ՝ արտա յայտութիւնը ,
մտքի ու զգաg ո ւմի
կապը
դեղարուեստական արտա յա լտչամիջոցներով*.
թանկագին պահեր
մանկան ան
հատականութեան հ իմնաւորման ել ինք
նուրոյն նկարագրի կաղմաւորման մէջ*.
Երրորդ կ ար դա դր ո ւթի ւնը ՝
թա տր ո նի
դա ս ա պահի հաստատումն է ՝ նաէսա կըրթարանի ա առջին դասարանէն սկսեա լ î
Այո կէտը լայնօրէն !լ ուսումնասիրեմ քիչ
անդին :
կորքորդ կարգադրութիւնը ՝ զբօսա նըի
ո ւ ճաշի պահ երու նրբին օգտադործո ւմն
է : քսակին մ էջ ե րկլեզու հոգատար - հըսկիչի ներկայութիւնը՝ զբօսանքի ընթացանոր g ո ւցմունքները ՝
դատոզութիւնները՝ նոյնիսկ' պզտի կներուն էսա
յին անոը մասնակցութիւնը անգնահա
տելի դեր կը թազան թէ՛ այգ մամերը
անվտանգ ՝ թազա զ անց ընելու մէջ ել թէ
աշակերտներուն առօրեայ
երկլեզուութեան զարգացման մէջ։

ԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ'
ՆԱԽ ԵՒ ԱՌԱՋ ԶԼԱՅՆՈՒԹԻՒՆ է

թ ս կտ կան կրթութիւնը գաս սորվելու՝
դաս սորվեցնելու
մէջ
չի կայանար :
Բարձր նիշեր ունենալ՝
փայլուն
աշա
կերտ ր/քա յ ՝ յարաբերական չափանի շեր
են :
կրթութիւնը նաթ ել առաջ զգայր
նո ւթիւն է : Զգայն ո ւթիւն' թափանցելու
մանկաթ աշխարհը՝ կռահելու անոր բուն
ներքին
ձդտումն ու կարիքը • յետո յ'

<8ԱէհԱՋ

Մ Ի Տ "fi

ճամբան հարթելու որ ան յաղթահարէ
իր դմուա րութիւնը • ձեւո վ մԸ՝ 1՚նք Խ
•քէջ իր ուսուցիչը գանէ.
Դպրոցը կըրթա կէսն մթնոլորտ է. կրթական
մթնո
լորտ ապրիլ՝ կրթական մթն ո յ ո ր տ ի մէջ
մեծնալ
կրթութեհսն
գորով կը յառա
ջացնէ . բացա ռի կ կրակ * մանո լկին ՈԼ“
ս ո ւմնա սիր ո ւթեան մարմաջը վառ պահե
լու՝ կեանքի հանդէպ սէրը՝ հետաքրքրու
թիւնը ա րծարծելու : կրթո ւթիւն ը դասա
գիրքով չի
պ'արփա՝կուիր : Աշակերտին
սորվածն "1֊ ապրածը իրարմէ տարբեր ՝
իրարմէ անջատ իրական ո ւթի ւնն եր չեն՝.
Այսօուան ընկերութեան
մէջ ՝ հեռատե
սիլը եւ անոր յարակից բոլոր դո ր
ները՝ անուղղակի' բայց տիրական ^ԸԸ՜
թ ա կան դործօննեբ են ՝ իրենց դր ա կան
ո լ բացասական եր ե սն եր ո էէ ՝ ո րոնցմէ կա
րելի չէ էսուսափիլ*.
‘Իպրոցը հարկադ
րուած էիր առա քելո ւթէւ ւն ը եւ իր ա շէւՐատելակերսլը վերա տես ո ւթեան ենթա ր կելու։ Այս թնդիրը միայն հ ա յ դպր ոց ինը
չէ՝ ա յլ կը մտահոգէ նաեւ կրթութեամբ
զբաղող ամ՛էն
պա տա սխսւեա տ ո ւ * Մանուկները՝ այսօր ՝
շատ բաներէ
տեղ
եակ են՝ շատ մբ եղելո ւթի ւններ ո լ ակա
նատես . րնա դի տո ւթի ւն ՝ րն կեր ային յա
րաբերութիւն ՝ պա տ եր ա ղմ ՝
սէ ր ՝ քա
ղաքական ո ւթի ւն » Արդէն վաղահաս չա
փահաս են,
կ*պրոցին դերն է մ ան ո լկին վե ր ա զա րձրնել իր
ա շէսարհը՝ վերընծայել
իր
մանկութիւնը։ Աչակերտ\ին սորվելու սէ
րը անրաման է անոր էսաղալու սէր էն ե,.
թա ղալո ւ սէրը բնութեան կո բուէն է ) ու֊“
մը որ կը դոբծէ ք,ր մէջ,

ԹԱՏՐՈՆԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆԸ

Այ ս կասլակցութեամբ ՝ Հայ դպրոցին
մէջ, աշակերտին էսա ղալո լ սէրը դր ա կանասլէ ս կր թո t թ եան է, նպաստ օգտադո րծելու համար ՝ նաթակրթարա }7' ա ռա ջին
դա ս աբան էն
ս կսեա լ ՝ նկարչութեան ու
երգի կողքին ՝ թատրոնէւ պահ հաստատե
լը հրամայական պահանջ է*.
Պահ մը,
ուր աշակերտը լեզուն՝ մարմինը՝ հ ըմսրութիւնը՝ սորվածները ամբո t^n ւթեա մբ
դործէէ լծէ ՝
փորձարկումի՝ ենթա ր կէ ու
համադրէ ♦ դա սընկերներո ն հետ հաւա
քական ապրումի՝
ամբողջական թաղ էէ
հնարաւորութիւնը ունենայ*.
թ՛ատրոնը դպրոցէն ներս միշտ իը դըր ա ւչո ւթի ւնը ունեց ած է յ Պզտիկը խաղը
կը սիրէ եւ թատրոնն ալ ունէւ դաստիա
րակչական շատ մր ծալքեր ՝ որոնք երբ
դի տա կց ո ւթեա մբ օգտադործո լին ՝ իրեն ղ
բարենպաստ ու
4/' թազան
՝ա շա կեր տ ո ւթե ան վրայ ել նո յն ի ս կ դըպրոցէն դուրս ալ՝ աշակերտին անմիջա
կան շյրջապա տ էն ներս .
ֆրանսա յէւ կրթական ն ա էս ար tuր ո ւէմի ւնը ՝ 1970-^^ սկսեալ
յա տուկ ուշադրութէււն դարձո լցած է թա տրոնր դպր ո gին
մօտեցնելու մտադրութեամբ։
Ղ*եռ մին
չեւ 1988 թուա կանը ՝ թա տր ոնը կը դիտ
ուէր իբր դրականութեան մէկ ենթաճիւզը : Այդ թուականէն սկսեալ՝ սլա տ կան
մարմինները թատրոնը կը հռչակեն էի”
արմէք՝ ինքևիշթան գեղարուեստի դասանիւթ ՝ ն կա ր չո ւթե ան եւ երամ շտո ւթեան
նման՝ անջատելով զայն գրականութենէ։
Ե, կր ս^Լսէ1 Հտնբային դպրոցներոլ ձ
միջնակարգի եւ
երկրորդական ւէտր մա
րաններ ու թատրոնի դասընթացքը։ 1993էէն թատրոն ր պաքտ յօր է ա յէէ (.CL՛))
ճիւղի
քեն ո ւթեան նիւթ կ^ըն դո ւնո լի ։
թատրոն-դպրոց դործա կց ո ւթի ւն ը մեր
մօ տ այ կը բանի յ *Լ/ կա տի՝ կ՚ունենամ ՓաԲՒղՒ
հայկական դպրոցնե
րը» Նտէս եւ առաջ Ա ամոլէլ - Ա*ուրատ
երկօրեայ վարմաբանէն ներս կը հան դի
պինք էսա մաճի կէ, ^տիկնյ^կ) լո t ր 9 ել տարածուած օգտագործման՝ բոլոր տարիքի
պզտիկներու հետ՝ որոնք թէ՛ կր պատ
րաստեն եւ թէ կը թաղցնեն թամաճի կները ՝ ձեռնհաս ուսուց չուհիի մը ղեկավարութեամբ :
Բ ար եդործա կանի
շա
բաթօրեայ դպրոցը ունի իր թատերա՛կան
պահերը*, ^'պր ոg ա ս է ր ը է՚Ըր ամէնօրեայ
վարմարա^յ եւ թերեւս առաջինը Ըէլտլով
Ա փի^ոքի պատմութեան մէջ՝ իր առօր
եայ դա սա ւանդո ւթեան նիւթերու մէջ նե
րառած
էր թատրոնը՝ այգ ալ նաէսակրթարանէւ
առւսջին դասարանէն մին
չեւ (y-րդ դասարան (ներկայիս րն զհատ
ուած ) :
ա\ր.աթօ ր ե ա յ ^Մկնիկին Դղեակը^
դպրոցական արձակուրդներուն կը
կազ
մակերպէ պւլտի1լներու յատուկ՝ ամբողջ
շա րա թ մր տեւող թատերա կան ա շէսա լուս
նոց : Ասոնցմէ ղա տ ՝ կայ անշուշտ տարե

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

վերջէ, հ ան դէ սն եր ո ւն ՝ հերթական ատենամ ա րղանքնե րու
մամսՀիակ
զանազան
տեսակլէ բեմ ա կան աg ո ւմներ ՝
երկասացութենէ սկսեալ մինչել բեմայար դար ո ւէ՛ դոթծած ո ւթեամբ սլա տկերնեբու ցու
ցադրումներ ։
Աւ նոյնիս՝կ' հըը լեղոլ1՛
դա ս ա ւան դո ւթե ան
օմանդա կ միջոց կը
դործածո ւի թա տրոնը »,

ծ է : Գրտ տաէստա կին առջեւ ՝ մէկ Ոլ
մամ նս տար անէւն կտ չկանդող „/
մէջ մնալէ ետք, մկաններն են որ էէէ
ընդդիմութիւնը ^արտայայտեն ոլ Ա1Հ
տո ւթիւն , շտրմում կը պահանջեն,

ԹԱՏՐՈՆԸ*
ԱՐՈՒԵՍՏՆԵՐՈՒ ՀԱՄԱԳՐԱՎԱՅՐ
ԹԱՏՐՈՆԻ

ՀԻՄքՀ ԽԱՎՆ է
թատրոնը իր մէջ կ'րնղղրկէ

Բ^նչ պէտք է
դպրո g էն ներս յ

Ը1էա J

թատրոնէւ դերը

(մատրոնի Հիմքը էսա^զն է» Աշակերտ
ներուն վսաղի՝ պահանջը մէկ կողմէն ՝ լե
զուի կա ր եւոր ո ւթի ւն ը թատրոնի մէջ եւ
դպրոցէն ներս՝ միւս կողմէն՝ ույս եր
կու
միաւորներու մէ՛ջել միացեալ ար
դիւն աւէտ
գո րծա կց ո ւթեան
ՀոդԸ
ս տեղ ծեն :
[մատրոնը կը վերարմեւորէ խաղի իրա1 ա ՛էէ՛ ճա կը դպր ոg էն ներս :
Ւե ա զը շատ
սահմանափակ ուշադրութեան ենթակայ
կրթական հ ա ս տա տո ւթիւնն եր ո ւ մէջ*.
Ինչ որ էսաղ է «լուրջ չէ>^ ՝ «մ ամ ան ակ էւ
կորուստ է^ մտայնութիւնը տարածուած
համոզում է : Ա*անուկներուն ձեռքը խաղալիկ կր տրուէւ որպէսղի զբագին ՝ մա
ման ակ ան g րն են ՝ չարո ւթիւ^ չընեն ՝ փո
ղոց չերթան : Բայց ՝ խաղը եր ա էսան կը
դա ս տի ար ա կէ ել կը զուարճացնէ » Չ* ըպրոցին մէջ՝ զբօսանքի մամերուն է՝ որ աշակերտը էսաղալու
առիթը կ՚ունենայ՝
ջուր էսմ ելէն՝ արտաքնոց երթալէն եւ ալ/
սլար տա կան ո ւթէւ ւններ էն երբ ձերբազատtt լի ։
Այո պահերը կարճ են եւ էսա ղերն
ալ սահմանափակ» Ա* ան ո լկին հետաքըրքրութիւնները բազմազան են՝ տարուէ տա
րի փոփոխութեան ^ենթարկուին*. Աարմնի ՝ մտքի՝ ղդաg ո ւմներ ո ւն նոր կարիք
ներուն համաձայն՝ խաղերն ալ պէտք է
ն ո ր ո դո լին :
Օրինակ ՝ 7~8 տար ե կանին
աջ ել ձաէս կողմերը զանազանելու խա
զերը լ 9 տարեկանին երբ տիրապետուին ՝
այլեւս անհետաքրքրական կը դառնան :
Ա անկա վարմա կան հսկայ հետազօտական
ասպարէզ մըն է դիտելիքները էոաղով փո
խանg ելու հմտութիւնը :

ԽԱՂԸ՝
ԻՆՔԶԻՆՔ ԳԵՐԱԶԱՆՑԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑ

Ի^ն չ
ները ։

են

խագէէ հիմնական յատկանիշ

Jj ազր գործողութիւն է» մասնակցո
ղը սիրայօմար կ' ենթարկուի
գործ ո գու
թէ ան օրէնքներովն եւ էստգաց ողը
դործո ղո ,.թեան մէջ լՀհքղինր գևր ա զանց ելո լ
բնազդային մղումը կ՚ապրի».

Ամէն խաղ յատկութիւն մը՝ կամ յատ
կութիւնն եր ո ւ ցանց մը կը զարգացնէ անձ[,ն մէջ. կրթիչ յատկութիւն մը ունի՝
որուն ըմբռնումը ել գիտակից գործա
ծութիւնը դաստիարակչական անսահման
Հորիզոն կը բանայ խազերու օգտագործման յ
> խարԼՒ րո'^ոլ-[՚111 կորա ստի ճրսւք.
բայ ալ է, երբ չտ ւի ս։ ։որ ո ւթԼա մր
ել
գիտտկցութեամբ չի տրամագրոլիր պըզտիկներուն .
Այսօր, թաղի
աչթարհր
հօկայ չսլկա յ մրն է. Աւանդական թա.
գերու կոգքին , թա ղեր ո լ նոր սերունդ մր
երեւան եկած է , Որ կը կլանէ անոնց մօ
տեցողը եւ թագացողը կը մեկուսացնէ ,
անոր մէջ էլարթնցնէ
կռուազանութեան
եւ բրտութեան վարբեր : Դմբաթտաբար ,
տարեդարձի , նոր տարուան առիթով թաց
նուիրևլոլ սովորութիւնը կը բազմացնէ ,
անպէտ թաղերոլ տարածումը, Դպրո֊
ցին մէջ , թաղի վերարմեւո բումը իր բա
րենպաստ ազդեցութիւնը կրնայ ոմնենալ
նաեւ աշակերտին
թաղի ընտրութեան
մէջ,
հաղի աշթարհը

անսահման է : Անոնը

կը դա"ո>-ին ամենապարզէն ամենաբար
դը : Մտային կարոզոլթիւնները զարգաg ընող, մարմնի մկանները զօրացնող, յի
շողութեան, հաշուի, լեզուի, երեւակս,,
յութեան եւ այլ թաղեր : Դնղակի թա.
ղերն են, որ յաճաի, կը համաթմբեն աշա կերտ ո լ թի ւնը : Ասոնց օրէնքները պտրղ
են, մեծ թիլով մասնակիցներ կ՝ընդ„ լ_
նին, վազելու առիթ կու տան ել թրմ.
բային
մրցակցութեան թթանող դրու
թիւնը մեծ թան ղավա ռութիւն կը ստեղ-

րազմերանղ
թաղի
Բոլոր արուեստները
եւ
անփո խար էէնելէէ
էմատրոնէե ներս *.
Արուեստը թաղին
ոլրՒլ կմ՚ռ^ ոլըէլ
տայ անոր,

բոլոր տուեալները.
իրենց յատուկ ^եղը
ներդրումը ոլնլ,}
բնոյթը կը ,լ։ո^
տարող„լթիլն կՀ

Հակառակ թաղին

մէջ նս,

թապէս գիտցուած ,
ընդունուած օրէնը
ներուն, արուեստի կիրառման օրէնթե.
րը նաթապէս տրուած չեն. այլ' ստեղ
ծ աղործո ւթեան ընթացքին
մէջ անոնը
կը գտնուին եւ կը գործադրուին , է/աղլ,
"Ըոչ
կարողոլթիւններու ցանց մը կը
զարգացնէ , իսկ արուեստը' ամբողջ էոլ_
թիմնը կ'աշթատցնէ , թաղը թաղաց,,,լթ
վրայ միայն ուղղակի ա զդեg ո ւթիւն ոլ,
նի ■ արուեստ[։ գործ մը , ստեղծաղորեո.
ղէն անդին, մամանա կի տեւողութեան
/‘Ը
թորհ ուրդը, գերզգայական,
ներգործական ումը կը պահէ ել ,„ն„ը
հետ շփուոզէէն վրայ կ՚ազդէ .
թատրոնի ել արուեստի պարապոլմթ
նպատակը դպրոցից, մէջ, դերասան կամ
արուեստագէտ
պատրաստել չէ •
ԷԼլքլ
ընտրութիւնը,
անոնք,
երր չափահաս
դառնան, ինքնաբերաբար կը կատարեն,
թատրոնի եւ արուեստի նպատակը աբ
պարադային կրթական է , թոյլ ասդ ոը
մանուկը վերադտնէ
ինքղինք , իր ղերը
վերստանձնէ , Բռնազբօսիկը, աւելորդը,
այլանդակը իրմէ
հեռացնէ,
Հանաե.
ւթսբաթն ու ամչկոտը, քաղաքավարն ու
ինքնաբութը, զօրաւորն ու թո յլր , ամէնթ
ալ թաղի մէջ զիր տր ճան չնւսն » հաւաքա
կան էսւսզփ նոր տարածո ւթէէւՀն մը սաեղ.
ծեն ՝ ուր ըլլան հարազատ ՝ պարզ ու զոր.
ծունեայ »
թատերական աշէսատանքր կրնայ նաեւ,
բացասական ազդեցութփւն
ունենալ՝ որուն առաջքը պէտք է առնել կանուէսէն՝,
Այսպէս ՝ երբ թատրոնը շէւնծու՝ արհես
տական խօսքէւ ՝ շարմուձեւփ ու մտապատկերներու կբ դէւմէ ՝ հ ա կա-դա ս տէսսրա1լչական է ու ոչ թատերական . Իսկ երլւ
կ օդտա գործո ւէէ
էէ բր զուտ լեգո լ սոլ„լե.
g լփելու մէ^ոց՝
արդէ^ ս տեղծա գործա
կան րնո յթը կը խե ղաթէէ ւր ո ւէւ *.
Որեւէ
գրակ ան երկ ՝ որ թատերախաղի հիմք պքւ»
տէէ ծառայէ ՝ պէ տք է էսագի վերածուե»
լու հնարա ւոր ո ւ. թիւն ր ունենայ կամ փա
ղի տարածքը գտնուի անոր մէջ»
է
նաէսut սլայմ ան ր թա տեր ամլաե ա շխա աանքի ՝ ասոր հիման վրայ կը զարգանան խատերական \բոլոր միւս երեւոյթները տէպարէէ
մարմնաւորում ՝ էսօսք՝ երամրչտութիլն ՝ լոյս եւլն» : Եթէ սչ եաիլիաP^l-ի է կարդալ , սեր աել ) վերլուծել ու
պէաք եղած հաճո յքն ու րաւա բարութիւ
նը
սւոանալ *. Աշակերտներուն դեր tn3
սորվեցնելով բեմ
հանելը՝ մտացս^ծթ՝
շինծու բեմա վիճակներու ար տաբերումր
կը քաջալերէ *.
Բ^ատրոն ը՚՚ելով առհասարակ կր հ1^"’
կլփւանք շէնք կամ թատերական ներւր1*
յացում : Իսկ դպրսգին
ոչ ալ միւսը : թատերական դասլփթ^Յ՚Յ
եդրն ալ դոՀացոլց ի չ չէ ՝ որովհետեւ ԱՈ'
վսրա կան դաս շէ ՝ ւի ո ր ձա ռա կան ՝ փա
ղի երես մը ո ւնի ՝ որ դասլփթացքէն ,ս<Բ
ղին կը տանի*, թերեւս լաւագոյն սո՚Հ՛
մանումը թատերական աշխատանք
թատերական աշխատանոց եզրի կխ111՛
ռումն է . թա տերա կան աշխա տանքի նը
պա տա կը անպայման ա շա կեր տներով
կայացում տալ չէ յ թատրոնը իր
բին օրին֊աչափութիւմմսերը ոմնի որ կս
բելի թ ՛ո'՛1 տես ել : թատերախադ մր ['I'
դր՛ական վիճակէն մինչեւ թատերակս
ներկայաg ձ* ան յանգէ՛լը
հ տ ս ս l^llU3'^lU
շատ մը հանգրուաններէ 1լ անցնի ու փիԱ1
կեդրոնացած փորձերու անհ րամեըՍոԼ
թիւնը կը զգայ» կարելէէ չէ աշւսկերսձմըէ
նման \էսս տա պա հ ան P պար տադրու^ւԱ
տակ դնել *. Ա* անաւանդ՝ առաջին trttttp[
ներուն*.

Իաէսընտրելի է միշտ փս^Ւ I1

ղերոլ
ներկայացումով
սէս1,Լ՝
՚
էո կի կ } լաւ կազմակերպուած*»
ները շատ կը էսան դա ւէա ռո ւին նմ՚սն /
կա յաg ո ւմն եր ո վ . եւ ապա թանդավռո^
թիւնը թանկագին առիթ է թմբային ու'
չադր ութիւն

էլ կար դա պահ սոթիոն
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Հանի մր տարիներու- հաս.
յ,„րձս.ռու.թիմնուլ
կարեթ, <
Աատերախումբ հիմնել, ինչ
եւ նիւթական կա.

է ՛ր

'"՝ կս։րօտՒ-

1ԻԶՈիիեի

թատրոնի ուսուցիչներու

^ՈՐԾԱԿՏ ՈԻԹԻԻՆ

/,W»

արուեստի

միւս

P ա g ա ր ձա կա պէ ս

ճիւղերը՝

1\Ն արհեստավարմ֊ անձի մր ղեկավա.
Լթիւնը եւ առաւել՝ նուազագոյն յար
ոսնեՅ"Գ

վ՚"ւ՚ձ1՚

ԵՒ

սրահ

ձ խաղավայր:

Աակայն ի տա ե.
„թ1,ւն միւսներուն, թատրոնի uni ենա.
Հ
արտայայտութիւնն
ներդրու/,

..տարուի լեզուի կամ գրականու.
եան սւ֊ւ^յււթատերական դործի,, .տնակցութենէն :
Անշուշտ , լեղուի
[սուցշին բեմարուեստի
ծանօթութիւ„ կամ հմտութիւնը կրնայ առանձնապէս
՜ղասաել թատերական յաջող աշխատանք
անելու. :

&իչդ

ճա չասրա-

հէ
Ղ1ր^ա3> ա չակերտներ ր բեմ հանել։
Բեմը հ անդէսատեսէն դէ տո ւելու ՝
ունկընդրուելու յատուկ
ուշադրութիւն կր
սլահանջէ ՝ Էս^է ճաչասեղանն ու կերու
խումր՝
հաճո յա խօսութեան ՝ կատակէ 5
մտերմիկ խօսակցութեան
վա յը է։ Անհաչտ եզրեր են
բեմն ու. ճա չա սեղանը :
Այս ղուղս բղումը մէայն նման ելոյթներ
կազմակերպողներու
դրամ
հաւանելու
ցանկութիւնը ցոյց կուտայ ել կրթակա
նէ անտեսումը. Բա սլար ԷՆ է որ ուտող
ներու քսակով
չահաղրգո-ուած ՝ անոնց
ախորմակր ա՛լ աւելէ դրդրւելու համար՝
յաւուր պատ չաճի ց ո ւց ա դր ո ւթէւնն ե ր կ ը-

Այս
գործակցութիւնը,
աշակերտին
ամար, լեզուի գործակցութեան , փորարկումի լայն հեռանկարներ կը բանայ :
եղան զուրս կ-լ Գայ
1'1' դտ-՚-յին /^վիճակէն եւ
կը մտնէ
ի.աղին, մէջ,
ռօրեային մէջ -. Նոր բառապաշար , նոր
,աղեր, նոր յար տ րեր ո ւթի ւնն ե ր , ի,մբա-
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ԱՐՈՒԵՍՏ*

եւ. կտմ՝
կը թ՝և ը տ դն՚տ հ տ տ եկ, պրլ ւո[t կն ե լ՛ուն, ելոյթը . «չրւնոիփ խազ է՝» ըսելով,
է [•ր պա բ սրա կան ո ւ.թի ւ֊ն
Ներկայ կ ր լլան
հանդէսին։ Տաձաէ
կր էւ անդա ր եկ,
անոնց հ ար աղա տ , անկեղծ թաղր , ձեռթ
կ՝ընեն, ,
նշան, կ՚ընեն ,
պատկեր կը
քաշեն, կը պատկերահանեն, Բայց եւ
այնպէս, շատ բնական է, Որ ծնողքները
դՒ utեն
զաւկին ե լո յթը իբր դաստիտրակ եւ էբր անոնց
դքիրաւոր պատասէւանա տուն :

նևար^թՒ^ - թատ1’ոնն աԼ ՚1Ը ս1ս"

„ր՚ոթՒննեւ՛

Մ Ի Տ "fi

սածներուն վրայ միշտ մէկ անդամի շա րմումն աւելցնել եւ ձեւացնելով ըսել , Ին
քը լռելուն պէս' րո լոր ոս" ղնե րը պարտա.
ւոր են նոյնն ընել ու ըսել : Արով խաղապետը կ'շարայարէ ընդհատ . ընդհատ եւ
միւսները կր կրկնեն ու կ՚եղանակեն մէջ.

(5-10 հոգի)

ընդմէջ՝ հետեւեալները. .
Ինչպկս կ՚երեւի խաղին անունէն' այս
խաղը գիւղական ծագում ունի : Աէհսւյ կ’գայ բայը ւիլսուի հարաւային գեղջկա
բարբառին մկջ, եւ կ՚նշանակկ' ^կ՚երթայ-

նէ :

. «Ամ մէ'կը ծհո., հԴ մէ'ԿԸ 4ոտ’ ե'ւ
եմ
գլէօիւ՝ կ՚է՜հայ կ՚գԽպ , կ՚ԷՀհ™]
կ’գեայ» ,

կուզս,յ» :
Տեսնենք թէ ի՛նչ է կ՚երթայ կուդայ :
խնջոյական կամ հարսնիսի խմբում մ եզած տեղը, սովորական խա ղերէն մէկն ալ
այս խաղն է ։

ցումները կր դիտեն :
Հայերէնով դպրոցականներու յարմար
ստերդո. թիւններ ը խղճալի պատկեր մը
֊ սլար,լեն ; կան՝ 20-րղ դարս լ սկիդԸԸ
ռաքուած ժողովրդական հէքեաթներ ը
ելա,խաներու համար արեւելահայերէ.
■վ մշակուած՜ դրականութիւն : Հսկայ
սսլւսրէզ մը կը բացուի առակներ , պատռածքներ ,
հ էքե ա թն եր ո լ ժողովրդաս^յ էրաղեր թա տեր ական ա չխա տանրէն
ut տչաճեցնէլո լ ու
օտար
լեզո ւնե րէ
արղմանելու ։
Հուր՝ գրողներու ա^էսկ-

Դպրոցական
հանդէսները հայկական
հաւաքական կեանքի ղզխաւոր
ղրսեւորումներն են՛.
Բեմէն արտասանուած ՛Ա
մէն մկկ
խօսք, ներկայացուած ամկն
մկկ
երեւոյթ ե՛ւ մանուկէն ե՛ւ ծնող
քին ու
հասարակութեան ենթագիտակցութեան վրռ՚յ Խ՛ Հետքը կը ձդկ .. Հան.

օրինակի համար'

մը- - դրէ՛’թէ անկարելի,

դակ ցոյց կա- տայ-. ճի՞շդ կ "ր աԼա՜
կևրտին հանգկսի մամանակ տեսածն ու
ապրածը հակադրուին դպրոցէն ներս
նոր ապրածին ,
անոր
թելադրուածին :
ինշպկ՞ս ընղունիլ որ հանգիսութիւն մր

կրկնեն . .

= «Ե'մ մէ'կը ծեււ՝
կ՚էհայ կ’գհսւ'յ» :

. «Ե'մ մէ'կը ծհո. հԴ մէ'կը վուո՝ կ՚է՜հայ
կ’գսւյ , կ’է՜հսւյ կ՚գհայ (2) : Ես կ՚շարմկ
իր ս,ջ ձեռքին հետ նաեւ իր աջ ոտքը,

պարաթումբերու ֆոԼվՀԼՈբէվ? ջ կեղծ
ուկ բե մականաց ո ւմնե րը իրտ իր տա\ձ
<ն աւանդական պարերու էսկական
ար
՜անէրը : Այս պարերը յարատեւ կրկնո
՛ւէր կան ըայլեր ուէ 1լ ար տա յայտեն
հաախրէ մր
միասնականութիւնը՝ չա1՚~
ումէ համայնական
ապրումը եւ րնուՀևւսն հետ հ ամեր ա չէս ո ւթէ ւնը ։
Բեմէն
'^կայացուելիք պորրեր չեն ՝ ա յլ թմբի
կ անդամներ ուն էներկաներուն մասնակյութիւնը պահանջող պարեր ։ Ղ^պրո g է^
ս1էտր է վերա դտնել պարի՝ պարերլէ էւ ա ղայէն ձդո դա կան ո ւթէր ւն ը :
'1Լ սլարէ մէա կցումը՝ մասնաւոր
երարչտութեան ղասերու ընթացքին կրնայ
^որ հերւանկար մը բանալ դպրոցական եւ
շակութա յէն կեանքին մէջ.։

Ա արմնամարզանքն ալ անչուչտ անհ ր^տմեչտ է մանուկէն համար • Ա որ կայն՝
նկատի ունենա լորէ դպրոցական մամանահաՅոյղէ խէստ բեռնաւոր ումը ՝ նախընտ
ելէ է որ մարզանքը արտադպրոցական
ղորեուևէութեան մաս կազմէ ել դսԼրոցը
ս,ոաջնակտրդութէւեը
տայ լեզուէ եւ
եղո՚րուեստէ հետ ուղղակէ առրնչութէւն
ունեցող նէլթե ր ո ւ դա ս ա լանդո ւմէն :

քերը, երկու ոտքերը, գԼուխր, լեզուն ո,
մէջքր տարուբերեն , բարբառելով նոյն
ատեն իրենց շարժումներուն բանաձեւը
ա՛լ երեւակայելո՜ւ է այգ
բարելոնեան
խառնակութիւնը, անդամային այգ յօդուածախաղը, այգ խժաձայն խաղասացութիւնը, որ նաել հետաքրքրական սլէսպվս ութիւն ձ"է խաղի աշխարհին մէջ՛.

Բ ոլորուողներն ալ իրենց աջ ձեռքն „լ աջ
ոտքր շարմելով կը կրկնեն . .

(1) . «Ի'մ մԱկը ձհւլք

= «Ե'մ մէ'կը ծհո. եՂ մէ'կը
կ*է՜հայ կ’գեայ»:

թիւնը, հանդէսի մը թողած տպաւորու
թիւնը շատ աւձլի հզօր է, ր“՚ն լեզուի

ւ տոհ՛միկ ապրելա կերպէն ոլ ա չխարըեկալման ամենապարզ խտացած սրբ
անա դր ո ւթէ ւնը ։ ÏÜ ri րհ * Հա յա ս տանէ եւ

կ՚է՜հայ կ՚գեայ ,

Աէջընդմէջ խաղապետին ու բոէորուողներուն կրկնած ել աճեցուցած այս ձելանքը, այս անդամամարզը երբ հասած
րլչայ մէջքին' այսինքն երր ամբողջ խաղցողներր (5 - 10 հՈէեՒ^ իր^՚Յ ծրկոլ ձեռ

խաղապետը կ'շարունակէ ապա ըսել. -

վարուի միայն մկկ լեզուով երր դպրո
ցին մկջ աշակերտին կ'ըսուի հայերէն ալ
խօսեցէք ձեր լթւկերներուն հետ, ձեր ծր.
նողքներուն հետ, Jhg բու՛՛՛ծ իրականու.

Պարն ալ իրան դավա րւո ղ
ու սէրուած
արզ մըն է եւ ամբողջական արուեստ ։
այկական
աւանդական պա Լ՛ը մ ելր մըսկութայէն կեանքի հիմնական արտասյտութէւններ էն մէկն է* Հողէն կո^ՀԱ.

ա՛ջր i

Բոշորուողներն իրենք ալ անմիջապկս
իրենց աջ թեւը ետել . առաջ շարժելով կր

գկսը մշակութային երեւոյթ կ- գիտո
ղին , մասնակցողին կենցաղ ու վերաբեր
մունք կը թելաղրկ : խօսքին , երգին , ե.
րամշտութեան հանգկպ ճաշակ, մակար

ււթիւնլր անհ ր ամեչտ է ♦

ցողները ։

- «Ե'մ ԵՆկը ծեո՝ կ’է՜հսւյ կ’գհա'յ» (1) ,
եւկՀշարմկ միեւնոյն ատեն իր մէկ ձեռքը,

ձեւացնելու սլարտաւոր են :
ԱՀ յսպէս , խաղապետը նախ կ^ըոէ • ■

են ապրումներ որոնք կեանքի զանազան
նաղաւաոները
կ՚ընդգրկեն : Աշակերտ,
երր այս
աշխատանքն,երէն կրկնակի ,
ռապատիկ օգուտ կը քաղեն . նախ իրր
եզուի ղասի եւ թատրոնի փոխյարաբեոլթենէն , երկրորդ իբր խ՛՛՛ղի մասնակողներ եւ գեռ
իբր հանդիսատեսներ ,
րբ ուրիշ
դասարաններու
ներկայա

ներր' խօսքին համընթաց ,
այնպէս ալ
ընելու պարտաւոր են բոլորս։ շ՛որ խաղ-

Դիւրին է երեւակս,յե լ թէ' յոյմ դըմւար եւ ճարտարութեան ու փորձի կարօտոզ այս շափականօրէն արտայայտելի
խաղը' երթալով աւելի՛ կ'ղմուարանա յ
մանաւանդ „ր ճարպիկ խաղապետը դիտմամբ , փորձն աւելի երկարցնելու համար ,
երկո՛ւ, երեք եւ ըստ կամս չո՛րս անգամ,
ուտն կ՛տանի վերջին
կ՚է՜հայ կ’գհսւյ
բառերը , որոնց արտասանութեան տեւողութեանը պիտի ձեւացուին անդամներս,ն
համաչափ շս։ րմո. ձներն ու տարուբերու-

խաղալ ուզողներ ը կ'բոլոր ո լին սենեա
կին մէջտեղր.. Աէջերնկն մէկը վարպետ
ընտրուելով' կ՛սկսի խաղի, եւ ինքն ի՛նչ
որ ըսէ ու ընէ' միւսները հաւատարմօրէն

ԴՊՐՈՑԻՆ ՀԱՆԴԷՍԸ'
ԿՐԹԱԿԱՆ ՏՕՆԱԽՄԸՈԻԹԻԻՆ

Բոլոր այս ձեւերոլն համեմատ ինչպէս
որ խաղապետը կ՚տարուբերէ իր անդաձ-

Ա՛ յսպէս ,

յառաջատ ո լական

Վ™՝

գւոյ» :
(2) - «Ի'մ մէ'կը

.նոիկն

ՀԱՆԴԻՍԱՏԵՍԸ

է

'պրսցտկ ան թատերական
ներ կա յա
նները նախընտրելի է կատարել մաս
տր թատրոնի նուիրուած ե լո յթի ընՅքին :
Աշա կեր տին բնա կան հանդի<ոեսը մանուկն կ : ՛Ծնողքներն ու չա'հասներ ը րնդհ ան րա պկ ս
լաւ հանդի
պես շեն մանուկներուն համար։
Ա՜
Հր, կամ' կը գերագնահատեն
անի
ս՛" չավ։ ազան ցուս, ծ քաջալերութեամբ

ձԽւք էլ

ոտք

կ'ե՜յւթ-սւյ կու_գաւյ » :

կարգով
5.

խաղապետը կ'շարունակէ իր նախկին Ը՜

ՋԻԲ-ՈԻՆԻ

պաշտպանութեան համար հազար
դաս
ու քարոզ : Նոյնն կ պարագան
երաժշ
տութեան- յաճախ աշակերտներուն սոր,/ած երգերն ու բեմ հրաւիրուած նուա
գախումբերու ելոյթները
կամ սրահին
մէջ ցրո՚-տծ ձայներիզները իրար հակա-

դոիծող

սող

մին ել տնօրէնութիւն :

անհաշտ նուաղներ

են :

անձնակազմ,

խնամակալ

մար

կ՚արդիւնաւորուին . սակայն , պզտիկները
հարց կու տան թէ ինչո՞ւ սորվին երբ հա
յերէնի գործածութեան տեղ չէ մնացած :

Դպրոցին հանդէսը աշակերտինն կ : &<թերեւս լաւագոյն
միջոցը, այս բացա
ռիկ
պահերը վերա րմեւորելո ւ , առանց
որ եկամուտի կողմը զանց առնուի, րերմ էսէէ
կամ դէմակահ անդէս է դէմելն է^
ոպ, մանուկ, չափահաս ու տարեց,
ամկնքն ալ միասին խաղալու առիթը կ ու
նենան ։
Բեմն ու հանդէսը կրթութեան եւ մըշակոյթի զօրեղ զէնքեր են , որոնք դիտա
կի
նպատակայարմար ձեւով պէտք է
գործածել, թէ ոչ' ձախ ձեռքը կը քանդէ
աջլ,ն շինածը ,
Հանգիսութեան ընթացքին,
երկլեդուութեան կիրառումը ըե
մէն, աշակերտներուն մէջ կ ամրապնդէ
երկմշակութային կրթութեան
տպաւորութիւնը.
ծնողքներուն ու
հասարա.
կութեան ալ կԸ թելադրէ նման կեցուածք
որդեդրել տունէն ներս : Իսկ հանդէսը առիթ
կ՚ընծայէ համախմբուելու,
նոր
սերունդին աշխատանքր գնահատելու, անոր ցնծութեան մասնակցելու,
քաջա
լերելու որ շարունակեն իրենց ուսումը եւ
անշուշտ դպրոցին աջակցութիւն ցուցա
բերելու եւ ապագայի նկատմամբ
նոր
հեռանկարներ պարզելու:

Կրթական ծրագիրը կը սահմանէ նաեւ
դպրոցին վերոյիշեալ խմբաւորումներու
սլա տ ա սխտնա տ ո լութի ւեն ե րն ու փ,,խյա
րաբերութիւնները, Կ՚ընդգրկէ
տնտեսա
կան - ելմտական բաժին մը: Նիւթական
դժո ւա ր ո ւթի ւնները
դպրոցին առօրեայ
մ տա հ ո գութի ւններ էն մէկն է: Բայց դըլէսրմահ սր լաքն օրրէ ու.նի է՛ր արդիական մի
ջոցները, որոնց որդեգրումը անխուսա
փելի է :
Ափիւռքը նոր հող է ել նոր
ծրագրի,
նոր կրթութեան կը կարօտի :
Հիւրըն
կալ երկիրը ժամանակի ընթացքին , նոր
սերունդներուն ծննդավայրը կը դառնայ !
Ափիւռքի մէջ հասակ
առած մանուկը,
անոր օդով, ջուրով, լոյսով,
մշակոյ
թով սնած , նոյնը չէ ինչ որ արմատախիլ
տարագիր, օտար երկիր ապաստան գըտած Հա յը : Նոր սերունդին այժմու գոյա
պայքարն է որ կ՛ առաջադրէ Սփիւռքի
կրթութեան նոր ծրագիրը : Եկեղեցին իր
կրթական դերը թողած է , Դպրոցը կը
հանդիսանայ Դր իգոր Լուսաւորչի, Աեսրոպ Մաշտոցի եւ հայ դպրութիւնը կեր
տողներուն ժառանգորդը : Եւ իր պարտքն
է այժմէ .սկանա ցնել այդ ժառանգութիւ
նը:

ԱԿԵՐ ՏԻՆ ԲՆԱԿԱՆ

կ'հ՜րթայ նոլ-

ՍՓԻՒՌՔԸ՝ ՆՈՐ ՀՈՂ,
ՆՈՐ ԿՐԹՈՒԹԻՒՆ
Կրթական ծրագրի մշակման
նախա
ձեռնութիւնը
բնականաբար
տնօրէնու
թեան կ՚իյնայ- սակայն, անոր պատրաս
տութիւնն ու
յաջող գործադրութիւնը,
միայն ու միայն դպրոցին ր-Լ"f ^զկա
ցուցիչ
խմբաւորումներու գործակցու.
թենէն կախեալ է. ուսուցչական կախ,
ծնողաց
միութիւն ,
ա շակեր տո ւթիւն ,

Ա շակութային տուները, մեծ մասամբ,
պարպուած են իրենց հայկական մշա կո ւթային ստեղծագործ տարրէն, Դասախօսութիւններու հետեւողները' նօսրացած :
Միօրեայ դպրոցները աւելի երախաներու
ժամանցյ, վայրեր դարձած են, քան թէ
լեզու սորվելու լուրջ տեղ, ուր հայերէնի
ուսուցումը կը մնայ նախնական գիտելիք
ներու ծանօթացման աստիճանին :
Հայ
կական լսատեսողական նո ը երիզներն ու
սարքերը ջանասէր աշակերտին ուղղուած
են
եւ անհատական ս եր տո ղո ւթեամբ

Գաղութին մէջ, համայնքային կենսու
նակ հաւաքական
կեանքի ՛Լերջին վայ
րը ամէնօրհայ դպրոցն է J Ե՛ դպրոցը ,
իր կոչումին լիովին ծառայելու համար ,
պէտք է համախմբէ գաղութին ստեղծա
դո իծ ուժերը, գործի լծէ ղանոնքն,,ր սե
րունդի կրթութեան համար : f-աջալերէ ,
մասնաւորապէս , հաւաքական , ընկերա
յին կեանքը աշխուժացնող
կատարողա
կան
արուեստներու գործունէութիւնը :
Լեզուն, իր գործածական ու ար տա յա յտչական բազմերանգ հնարաւորութիւնե
րով, աշակերտէն ճաշակուի եւ ապրուի :
Բեմական արուեստը գործածուի աշակեր
տին միջոցով աշակերտին
հրամցնելու
կենդանի համադրումը անոր ուսուցուած
դիտելիքներուն եւ անկէ
անդին' ներ
կայացումը, մշակութային երկերու, ի֊
մաստաւոր խօսքի ու արուեստաւոր կատար ո ւմ[t միջողով

յ

Բարձրորակ
կրթութիւնը տարիներու
հետեւողական , համբերատար, ծրադըըլսՀծ ա շվսա տանքի ար դիւեք է . էրԼձ ո, ԼԺԼ.1֊նը ամբո ղջութիւն մըն է. հայ դպրոցէն
ներս բարձրորակ հայկական
կրթական
ծրագրի գործադրումն
է որ կ՛երա չխա
մրէ որակաւոր
տեղական
պետական
կթութեան մակարդակը: Անմշակ, անո
րոշ հայկական
կրթութիւնը, իր կարզ/ն, Կ'Լ’ԼեԾՂ՚Ե ընդհանուր կրթական մա
կարդակը : Առանց երկլեզու կրթութեան
հայ դպրոցին գոյութիւնը
անիմաստ է:
Իսկ հայ դպրոցը նոր սե րո լնդին դարբ
նոցն է, Ափիւռքահայու գոյութեան հիմնտբսրրը յ
ՄԻՐԱՏՐ ԶՈԼԱԲԵԱՆ
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Դպրոցն,երու աստիճանէն ու տեսակէն
անկտի, կրթական ամէն հաստատութեան

•եէջ 1ւայ

ru,h մը, Որ դժուար է րռեեյն
ու արտայայտելը ել որ սակայն ամէն քիչ
թէ շատ արմէքաւոր կրթարան կը կրէ իր
լ/րսյն ոլ_ իր մէ$ր ՝ եւ որ հոս պէտք է յատկապէս յիշել ու մաանանիշ ընել*.
Երկու

դպրոցական

հաստատութիւն

կրնան ըլլալ բոլորովին նոյն աստիճա
նի ել գրեթէ նոյն ծրագրով, կարգ կանո
նի տեսակէտէն ալ կարծես
աչքի զար
նող տարբերութիւն մը չկայ մէջտեղը,
ըայց ամէնքը կը զգան ու կը տեսնեն , որ
ներքին
ի""Ը բանով մը
կը տարբերին
իրարմէ։
Ամէն յ՜ոգովուրգ իր յատուկ կնիքը կը
l^i ի՚նչ՚՚լէ" էր ամէն հաստատութեան ,
"՚յ՚1։Ղ^ս ս'Լ յատկապէս իր գպրոցներուն
‘Լրայ . Ընտանիրէն եկող վարքի , բարրի ,
մտածման , հակումներու ել ըմբռնում
ներու ինրնայատուկ դրոշմով մը. եւ ա.
տոր համեմատ ալ կ՚ըլլայ շէնքը, կահա
ւորումը^ ժամերուն գասալորումը, դասերուն ընթացքը, աւանդման նրբութիւնէ
ները , ուսուցի չներոլ արտաքինն ու հո
գին , անոնց վարմունքն ու վերաբերմուն
քը ել աշիսաաելոլ ու աշխատցնելու եղանակները յ
Եւ միեւնոյն ժողովրդի ծոցին մ էխ, ալ
տարբեր են գիւղական ու
քաղաքային
նոյն աստիճանին 'իրայ գտնուող դպրոց
ները .
տարբեր է հոգեւորականութեան
ձեռքին տակ եղող
դպրոցը , տարբեր է
պետական դպրոցը, տարբեր են
անհա
տական հ ա ս տա տութի ւնն երը։
կաթոլիկ
դպրոց ը բոլոր ո վին ուրիշ կերպարանր ու
նի ու ներքին սգի , բոլորովին տարբեր
բո դո րական համայնքի ու փասթէօրի մը
վարչութեան տակ գտնուող դպրոցի կեր
պարանքէն ու էութենէն ։
Աշխարհիկ
գպրոցներուն մէջ ալ կա
րեւորութիւն ունի, թէ ինչ դասի, խում,
րի, կուսակցութեան հովանիին տակն է
դպրոցը, ատոր համեմատ տարրեր կ՚ըլ
լայ ոչ միայն իր ըմբռնումներու ու ձըգտումներու , այլեւ նիստ ու կացի, վարր
ո լ բարքի շատ մը նրբո ւթիւնները. տար
րեր սրրո ւթի ւններ կը սիրոլին , տարբեր
բաներ կը գնահատուին , տարբեր քաղա
քավարութիւն է ու տարբեր փոխադարձ
վերաբերում :
Այսինչ հաստատութեան մէջ կը

տիր է

«գրական՜» ոգի . երազը հաստանալն է , ամէն ինչ գրամով կը չտփուի , առեւտըրական բարեմա սնո ւթիւնները կը յարգը,
լին եւ ա ր դի ւնաբերա կան շնորհքն է որ
կը գովաբանուի , «([ամանակը ոսկի է » ել
բոլոր սկզբունքները՝ քիչ մը խորքը
որ
նայիս՝ միշտ ոսկիին շուրջը կը դաոնայ
եւ անձնական
ապագայ հարստացման ՝
բարձրացման ել բախտաւորութեան . րընական կերպով ամէն մանր ու մեծ բաներուն վրտյ կԴրեւայ ու կը զգացուի ոս
կի հորթին այգ պաշտամունքը ել եսա
կան գծերու գնահատումը : Ուրիշ հաստաաոլթեան մը մէջ ամէն բան հանրու.
թեան անունով կը զատուի , հանրութեան
բարձրացումը,
մողովրդին ծառայելու
իտէալը կը պա շտո լի . ամէնէն բարձր
բանը անձնուիրութիւնը կը ներ կայանա լ ,
եսի զսպումը, ել բախտաւորութիւնը կը
ձգտի , որ հիմնուփ ուրիշներուն բաէստալորութեան վրա յ :
Այսպէ սով ամէն ազդ՝ ամէն խմրակ3 ում , ամէն դասակարգային
զանազա
նս ւթի ւնն եր ՝ ամէն կառավարական տար
բերութիւն է ինչպէս եւ դպրոցը պահող բո
լոր , տեսակի իրաւական տէ^^[,ը լ այդպէո ալ դպրոցին անօրէնութիւնը եւ ՈԼոուցչական կազմը՝ այս բոԼորը միասին
զանազան չափերով կ՛ազդեն դպրոցական
հաստատութեան վրայ եւ կո լ տան անոր
Imprimé sur tes

յատուկ կնիք մը՝ որոշ դոյն մը՝ ինքնայա տուկ ներքին ու ար տաքին կերպարանք
մը՝ անկաթ իր աստիճանէն
տեսա կէն ու
ծրագրէն .
Կրնայ շատ ումեզ ըլլալ այդ դոյնն ու
կերպարանքը ել մենք արդէն կր խօսինք
դպրոցին մէջ տիրող ոդիի մասին՝ դըս1~
րոցը վարող շունչի մասին։ Կրնայ շատ
տկար ըլլալ այգ գոյնն ու շունչը՝ մաս
նաւոր տպաւորութիւն մը չընել՝ կ՚ըլլայ
սովորական դպրոց մը, ոշինչով տարբե
րող դպրոց մը, կրնայ
ԸԱալ անհետաքըրքրտկան դպրոց մը, նոյնիսկ անշունչ,
անհոգի դպրոց ձ'ր ՝ կրնայ ըլլալ անկեր
պարան դպրոց մը :
Ինչպէս որ մարդկային

քաղցողները բոլորակի նստելով՝ մէթ՛ր"
նէն մէկը՝ կամ դէմադէմ նստող երկու.
հ ո գի էն մէկը փոխն ի փոխ* թաշկինակը
գնդւ£ընր|_ելՈլլ (պլորելով) կ՚նետէ իր դիմացինին* բա ոփ մ՛առաջփն վանկն արաաս ան ելով : թաշկինակն ընդունողն անմիջ֊ապէս երկրորդ վանկ մը յարմարցնելով
արտասանելու է ՝ պայմանով որ չկա կա զի ՝
ոչ ալ անյարմար՝ կամ աՈ֊աջխն վանկին
հետ միանալով որեւէ բառ չկազմող վանկ
մ՛արտ աս ան է î
Ա՛յսպէ ս՝ օր1էնակի համար՝ թաշկինակն
Ւ ր դէմ*թ*/‘ն նետողը* կ՚արտասանէ* «կա»
վանկը յ թաշկին ա կն րնդո ւնո ղը պար տա՛որ է անմիջապէս վերջավանկ մը՝ սեպենք
«տու»'
անոր առաջարկածին ՝ որով
երկուքը. միանալով դրէթէ մէկ բծրնէ
ելածի պէս* կազմեն «կա,_ւՈ11,Լ» բառը՝
կամ «կս^թս/գ» , «մաՂծոՂՍ» է «հա,-լա,ւ» ,
«b'-pb'u» ՝ ենլն . յ

անհ ա տներ ուն

կւԱն շեշտուսձծ անհատականութիւններ՝ խոր գծերով այս կամ այն ուդդութեամբ ՝ կան եւ անձեր աւելի սովորական
արտաքինով ու ներքինով՝ որոնք մասնաւոր կերպով ոչինչով կը տարրեր ին
ուրիլներէն՝ նման են ուրիշներուն եւ ատոր համար ալ նուաղ ուշադրութիւն կր
գրաւեն, այդպէս են նաեւ
հանրային
Հ ա ս տա տո ւթիւնները : Եան
դպրոցներ
չատ շեշտուած որոշ կերպարանքով, հոն
մեծցող ել ուսում աոնող ագան կարծ՜ես
իր վրան կը կրէ հաստատութեան կնի՛քը
ել ո՛չ միայն դպրոց ին մէջ աշակերտ եղաե
միջոցին , այլեւ ամբողջ կեանքին
ձ՚էջ աւելի կամ պակաս ընդգծուած կեր
պով : Կան եւ անհոգի եւ անշունչ դըպրոցներ ՝ ոԼր կ'երթան աղաքը ուսում առ
նելու՝ ինչպէս որ կը մտնեն խանութ կօ
շիկ դնելու, դպրոցը չունի իր մէջ ներ
քին մզի չ ում ՝ չունի ո րոշ իտէալ ՝ ըսկըզբունքի մը՝ ձգտումի մը մասն աւոր
պաշտամունքը, անդէմ դպրոց է.
Այս
տեսակ անդէմ հ ա ս տա տո ւթիւնն երը այն
մեծ տարբերութիւնը ունին կօշիկի խա
նութէն, որ քառորդ ժամուան մը համար
չեն. տղան տասնեակ մը տարի այգ ան.
դէմ ու անշունչ
հաստատութեան մէ P
մեծ՜նալով առանց ազգեցութիւն կրելու
դուրս չի դլոր այդ հաստատութենէն ՝ միայն թէ այդ ազգեցութիւնը կ՛ըԱայ բա
ցասական. տ ղուն հոգեկան գծերը, ձըդտումները եւ բարոյական ըմբռնումները
դարձած են իրենք ալ անդէմ ու անհոգի :
Պվժ ք , չոլ-նչ » ոզփ ունեցող հ ա ս տա տոլթիւնը անշուշտ որ հանրային կարեւորու
թիւն ունեցող գործ՜օն մըն է կեն դանի։
Զա ր , թէ բարի ո Լ-զզո ւթԼա մբ . ատիկա
արդէն կախում ունի տիրող շունչի ու ոզիի տեսակէն ել միշտ ալ որոշ չափով
տարբեր խումբերոլ կողմէ տարբեր գրնահատութիւն կը կրէ .
Շունչ Ոլ ոգիի
տեսակէտէն իսեղճ եղող հաստատութիւնները անում են, զուրկ են վարելու ել
կեանքին ուղղութիւն տալու դրդի՛չներէն.
ի""1՚քի զսպանակը թուլցած է կամ կոտ.
րա՜ծ է ել ատոր համար ալ լարում չունի
ել իր աշակերտներու
պրկումն ալ կը
թոլլցնէ ու կը բազմացնէ անզսպանակ,
անիտէա լ մարդոց թիւր.
կու տայ սե
րունդներ, որոնց համար միեւնոյն է ՛nսա՛նկ է եղեր թէ անանկ է եղեր , իրեն
Ի^չ:

Ուրեմն հ անելուկ - բառի
մ՛ առա ջին
վանկը
կ՚արտասանուի*
պահանջուելով
լրտցոլցուցիչ միւս վանկը յ
Ո՛վ որ իր Լրացուցիչ վերջավանկն ար
տասանելու ուշանայ ՝կա կազի ՝ կամ սխալ
ու անյարմար վանկ մը կցէ առաջարկուած
բա ռ-հ ան ելո լկին' խաղը կորուսած թըէլայ
ի նպաստ դիմացինին յ
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մար, իսկոյն նկատելի կը
դառնայ , որ
անկարող են , չունին յարմարութիւն . կը
պակսի, ներքին կրակը ;

*

**
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿՐԹՈՒԹԵԱՆ
ԵՐԵՐ՝ ՏԱՐԲԵՐ ԵՐԵՍՆԵՐԸ
Աըդ
ո՚բդկային քա ղաքա կրթութ եան
[ստացումը իր բոլոր կողմերով յստակ
ըմբռնելու ել իր ուսումնասիրութիւնը
որո չ կարգի
մը տակ դնելու համար'
կրթութեան միջոցով
ձեռք բերուելիք
բաները կրնանք րամնել երեք տեսակի ;
Ամէնէն առաջ մարդկային բնական կարողոլթիւններու բացումը, նրբացումը ել
կատարելագործումը.
թէ՛ նեղ մտքով
զուտ ջղային կար ո ղո ւթի ւնն եր ո լ փտումն
ու բարձրացումը, ինչպէս են Jի չողո լթիւնը ,
երեւակայութիւնը , մտածողու
թիւնը, ուշադրութիւնը, կամքը,
զգա
ցումը, այսինքն մեր ջղային կեդրոննե
րուն մէջ տեղի ունեցող ներքին կատա
րելագործումը. եւ թէ՛ այն հոգեկան կա
րո ղո ւթի ւնները , „լր ներքին ջղային գոր.
ծունէոլթեան զոյդ կ՛էրթա յ նաեւ մկա
նային աշխատանք մր աւելի կամ պա
կտ ս կարեւոր չափերով, ինչպէս է, օրի.
նակ, խօսիլը, երգելը,
քալելը, պարե
լը, նուազելը, չմշկելը, գրելը ել վեր.
ջ՚սպէս մկանային
ամէն կատարելագոր
ծում ։ Այս ամէն տեսակի հոգեկան կա
րո ղո ւթի ւնն եր ո ւ բացումն ու
մարզումն
է , զոր կ՚անուանենք նեղ իմաստով (HUTlԿարողութիւններու այս բնական անհա
տական զարգացման զուգընթաց կ՚երթայ
նաեւ կարողութիւններու որոշ ընկերական
մշակում մը։ Մ արդը ընկերական կեն.
դանի է.
կ'ապրի
միշտ
իր նմաննե.
բուն հետ ու իր
նմաններուն
,t‘էվվ ։
Առանց այգ մշտական ընկերակցութեան
առաջանալ չէին կրնար ո՛չ հոգեկան, ո՛չ
ալ նիւթական քաղաքակրթական բարիք.
ներԸ, որ հիմա կը վայելէ մարդը իր }լը.
նած օրէն մինչեւ իր մահը։ Բայց իրա.
րու հետ ապրիյը, մեծապէս իրարմէ Օգտուիլը եւ իրարմով պայմանա ւոր ո լած
ըլլալը մարդկային հա ւաքա կանո ւթիլնները
վերսձծէ աւելի բարդ „Լ աւելի
բարձր տեսակի մի ութի ւններ ու , որ կ’ան.
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էցաղտպետն իր շսպ^ը Չբոլորէ խ
ցողները ։ Ու իր ցուցտմտտթ, ծս,յրը ղեԼ
նին վրայ ոլոր . ոլոր պտտցնելով /!լ'

«մււ՜ւ-տ մււ՜սո մո՜ւտ, հէ՜է եէ՜Ա £<յ.

,՜

հետզհետէ
կը բարձրացնէ ձեռքը
մէ՚կէն' կենդանի էակի մը կա1ք իը/.^
միանունն
արտասանելով ,
ցոլցս,մՀ
կ'գարձնէ վեր կ'տնկէ , իբր կոտ„^
էակին կամ իրին , ել կ՚ըսէ օրինակ,
մար . _

- «Մո՜ւտ մո՜ւտ, եէ՜լ էէ՜լ ... էծւււ
կուտոյ». կամ’ «...կատւոՆ կուա'շ
{այծի կոտոշ, կատուի կոտոշ).,
Իթէ արտասանուած անունը կոտոշս,,
կենդանիի մը անունն ըլլայ' խաղցոփ!,^
իրե՛նք ալ պարտաւոր են խաղապետ
շարմ-ումներոլն հետելելով մէկս, եվ
տերն ին ալ տնկել,
ապացուցելով
ուչադրութիւնն ու դիա տ կց ո ւթիլնը'
ուած կենդանիին կոտոշաւոր ըլլալուն.
Իսկ երր արտասանուած անունն անկ„.
տոշ կենդանիի մ'անունն ԸԱա յ' թէել իա.
ղապետն իր ցուցամատը տնկելով ը,վ
օրինակ .- «կա'տւոլ կտմտոշ» , կամ «պսւնհ
կուտոշ»՝ խաղակիցներն ղդ՚՚յշ ըլլալու Լ
որ մատերնին կտնկեն , որովհետեւ տրլ
ւած անունն աԹկոտոշ կենդանիի մը կա
իրի անունն է , եւ իւաղասլետը դի՚տմաէ
կուղէ շփոթեցնել զիրենք, ու փորձի՛
թո՛րկել իրենց ըմբռնումը ;
Տ.

ԶԻԹՈՒնԻ

«Արեւհ|ետ(լ Խսպսւշւխւա.յւհ>;
Պոլիս 1919

( * ) Դրսւկան թաո. յ

գա ցում ;
Դիմաւոր հա ս տա տո ւթիւններ է
ելլող
ները միշտ աշխարհը փոխելու, կեանքը
կատարելագործելու
եւ իրենց հ ա ս կց ած
ձեւով շտկելու ետե ւէն ինկած մարդիկ
են. ուր ալ երթան' հանգիստ չեն մնար,
հանրային
կեանքին
մէջ անհանգիստ
տարը են, ամէն տեղ կը միջամտեն, աղ
մուկ ոլ կենդանութիւն կը բերեն ։ Դիմա
զուրկ
հ ա ս տ ա տո ւթիւններ է
եկողները
անտարբեր դէմքեր են, հանրային զոր.
ծունէոլթեան կրայ արհամարհանքով կը
նային , իբրեւ իրենց գործին չվերաբերող
պարապ բաներ •
Ւսկ երբ բոնի կերպով
կը քաշես թեւերէն ու մէջտեղ
կը րե.
րես , որ իրենց ուսումովն ու գիտցածովը
պիտանի ըլլան
նաեւ հանրութեան հա.

PJÜEOfl VOLf

ուանԼնք ընտանիք՝
համայնք՝ պետո
թիւն՝ որոնցմէ ամէն մէ կը իր պահանջն
ևը
իր բ^դադրիչ մասնիկը կազմւ
անհ ա տն եր ո ւն վրայ : Որպէսզի կ-սթ։
ըԱայ կեն ակց ութիւնը՝
միասին աշյսւ
աիլր ոլ- միասին վայելելը՝ իրարու օւ
նեյն ո լ իրարմէ օդտուիլը՝ անհրաւՒեչ
ան հա տը շարո ւնա կ աչքի առս
ունենայ ՝ թէ ինքը մինակ չէ՝ որ ուրի
ներ կան շոլրջը* եւ իր ըրածն սւ. ւԼա[
մունքը պէտք է յար մարցնէ իր կենակ^Լ
ներոլ ուզածին ու հա լնածին յ Աձ"կն ա)
^•ատ ո ւզէ - չո ւզէ ս[էաք է գիտնայ՝ ի
դվ՚ևքը շրջապատոզ հ ա ս ար ա կո ւթի ւնը ji^
կը պահանջէ իրմէ,
թէ ինքը ինչպկ
պկտք է վարուի ու շարմուի, ի,բրել ձ)
անբա յ՜ան մասնիկը
ընկերական «j՛
աւելի, բարձը մի ո ւթի, ւններ ո ւն î Այ"
կերա կան կեանքի պահանջը
եզող "ւպ
բուստի ձելերուն , վարք ոլ բարքի,
ղաքավարութեան , օրէնքներու , կանոն
ներուն , սովորոլթիւններու ել բարոյա
կան ս կգբուէյքն եր ո լ իւրացումն է , 1nl
կ՚անուանենք դաստիարակութիւն- հոգ1վ
ընկերական կողմերու մշակումը։
Հոգիի բնական եւ ընկերական կողձն՜
լ՛ու այս մշտկումէն
դուրս ինչ որ կ[
մնայ իւրացում մըն է
տեղեէութիւնե
րու , ծւսն՜օթութիւններ ո լ , եղել ութիւննե՜
րու , ի՛ն չ որ մար գկո ւթի ւնը դարերու աչիս ա տանքո վ դիտեր է , դատեր է ՝ ^uiU"
կԼպնր է . ինչպէս ել ծանօթացուէ!ր
բոլոր բաներուն , զորս մարգը կր^!1
հնարել, շինել, կազմակերպել եւ օդ"""՛
դործել, այսինքն
ամբարումը անհսս"!1
դլիսուն մէջ մարդկային գիտութեան
իմաստութեան ։
Մտաւոր պաչարի ""Jt
ձեռքբեր ո ւմն է , զոր կ՚անուանենք IlLU^^
Այսպիսով մարդու համար կրթուիէ!'
քաղաքակրթական
որոշ
աստիճանի ձը
հասնիլը, երեք երես „լնի. կար ո ղո ւթին
ներու զար գաց ո ւմ , դաստիարա կութի՛1՜'11 ՚
ուսում ։ Կրթութեան այս երեք կո՚թեք^
սերտօրէն հիւսուած են իրարու, /'/""f
ձ՚ով կը զարգանան , իր արմէ կ՚ազդութ 1ւ
իրարու գործակից են շա բունակ , f՜՛"^
եւ այնպէԱ տարբեր են ատոնք
տարբեր երեսներն են միեւնոյն երե՛-"!
թի։
Լ. շԱնթ
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Պէյրութ, 1951
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IP է h üô I»I1P2.
\;րկխղ"լ"'թի։'1'ը ե I'և-ա JfՒ » Դ^/"
J[, երեւոյթ մըն է - Մէկ կողմէ՝ տարածnuitir է ամբադք աշխարհի երեսին : Միլս
կողմէ' անհատական (կամ տեղական) բը-

ծէքներ փոխադրելու էրեն հետ :
\յերկայ յօդուածը սակայն տարբեր ուզզութէւն կ՝որդեդրէ *. Պատմական խ/ոյթ չու
նէ*, Qը կենայ նախ եւ առա^ երկլեղու-

նոյթ կը կրէ միշտ ել զայն կազմաւորոզ
Հանդամանքնե րր կրնան տարրեր ձեւերով
աղդէլ անոր զարգացման ,
հետեւաբար

եան էւ.րաց ումէն անհատական էրականութեան վրայ ) մասնաւորաբար երախա
յիւն մօտ y ու կ1 ո ւղէ անոր սկզբունքները
բացայայտել*. 1}րկրորդ՝ էլրացումը պայմանաւորող ա ր տալե զո ւա կան տարրերը
կը մատնանչէ.
վերջապէս'
էսկական
եր կլեզո ւո ւթ ե ան մը
սատարող հանգա
մանքն երր կը փնտռէ յ

11աղէա կան ո ւթե ան

տարբեր լեզուները
կամ անձնական պար ադաները*. ԱյսուՀաեդերձ երկլեզուութէւնը այս
կր էն
մնա յ անծանօթ երեւոյթ մը> որ
[ունի հետեւաբար ո՛րեւէ յարացոյց y որևլէ Հմոտէլ». է էջէ այլոց' չուսումնա
սիրուած ու չմ տածո ւած երեւոյթ մըն է :
^րեթէ մէ չտ' երախաները երկլեզու կը
ղսռնան Հրեական մէջա վայրէդ

պայման^րւււն մէջ, առանց դպրոցական նեցու
կի՝ մինչդեռ մաըսուած y կատար ելադոր^ուսւծ եր կլեզո լութէւն մը ան կարելէ է y
երախայէն լեզուներ ը չմչակ ո ւէն ,
եթէ չհասնին մչտկռթա յէն տար ո ղո ւմը, եթէ չանցնէն ընտանեկան ու
ոխէսկ տեղական դործածո ւթենէն ան.
Գիե։
^*յս Լ^ջ^րկէն ներս դէտուած'
ՖրտնսԱէհայերր
այլատարր դէմագէծ մը կը
նԼրկայտցնեն :
սանական թուականներու
արԼԱէ^էն գաղթականներէն ետք'
գաղթէ
^րերայտջոըդ հոսանքներ tuju ափերու!/
ե՚այ բերած են թուրքէայէն y ԼէրանաՊարսկաստանէն եկող Հայորդէներ :
1ոարէներուն՝ Հայաստանն ալ աԼՅԱէլ- այս ցանկէն յ Ըոլոր պարագանե1 երկլեզու երախաները իրենց բազալեզոլեա’յր կար ոգո ւթիւնն երը զարգաï

են

ֆրանսերէնի
ամբողջովին
միջավայրի մը մէջ. ՄիալեԼ սւթեաև այղ անգրդուելի իրականուան հետ գիմառգիմո ւթե ան պա տճաՂ֊յ՜ուտրոլթիԸեները նո յնը մնացած
սերունդէ սերունդ ; Շ ա տ ըիչ բան
l "l uiծ է ա !գ ուղոոլթեամ ո քսանաք>-^Հէն

1'ալեղո,

մ

ԱԱլ^ս կը թելադրէ y թէ
ֆրանսայէ
էորձուած եր կլեզո ւութէւնը պէտք է
ւմնսէԱէրէ/ւէ քանէ մը սերունդ նկաունենալով ՈԼ_ պէտք է նկատէ ունեհեն
մչակութայէն
*֊

ՈԼ ) առանց կանխորո չո ւած՜ կար-
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եՐԿՈԻ ԼԵԶՈՒ,

անոր արմելո բումին վրս՚յ :
Ամէն եր ախայ որուն սկզբնական լեւրւն կը տարբերի իր ապրած միջավայ
րն կամ երկրին մէջ տէրտպետող լեւլուէն' հակամէտ է մէչտ ծնողքէն հետ էր
Հաղորդակցութեան լեզուէ
խնդրո յ ւսէսսրկայ դարձնելու • Ըսածս կ'արմէ նոյն~
րսն Փարէղ ապր ո զ փոքր անդլէ ա խօսէն y
որրան Աարսէյլէ մէջ ծնած ՈԼ֊ մեծցող
պւլտիկ հայախօսէն
համար։ երկուքէն
մէջեւ. տարրեր՚ութէւն ը այն է y որ անդլիախօսը անյապաղ ել րն տ կան օր էն' կ^ օգտուի անդլերէնէն վայելած դրական վերաբերմունքէն y փայլ ու փառքէն y
էր
խոսակիցներուն
յ ար ղալէր
պա տկեր արումներէն փխոդ :
ֆրանսայէ մէջ' եր կլե ղո ւո ւթէ ւնը չատ
անսովոր երեւո յթ է : Պա չտօնական Wնակադրութէւններուն համաձայն y գաղ
թականներուն զաւակները երկրորդ սեքունգէն է ս կ' իրենց հ այրերուն լեզուն
կորսնցնեն : Անձ՜խտելէ է ,
որ երկլեԱ^եութեան զանազան պար ա դան եր կան y
) ղջի այլոց' տեղական դոյն ո ւնեց ող
Կկխլուո ւթիւնը (ինչպէս Ալզասլ, մէջ) ,

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար • 1 -000 Ֆ • — Վեցամսեայ յ 510 Ֆ •
Արտասանման : Slup- 1-300 Ֆ- (ամէնօրեայ աււաքում)
1-150 Ֆ- (շարար՜ական սսւաքում) - Հատը ւ 5,00 Ֆ-

ՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԵՐԿԼԵԶՈՒՈՒԹԻԻՆ
Հա յեր ը
րացառութէւն
չեն կազմ եր
էրենց
համատարած եր կլե զո ւո ւթե ա մբ :
Աչէ/արհ է պե տո ւթէ ւնն եր էն հար էւր էն րը՜
սանը պա չտօնապէս եր կլե ղու է կամ բազ
մալեզու*. Եան նաեւ պաչտօնապէս մէալեզոլ_ պետութէւններ y որոնց մէջ սակայն
լեզո ւական մէա տարր ո ւթէ ւն
չէ տէրեր
ո՛չ մէկ ձեւով*. \յոյնէսկ պաչտօնական
երկլեզուութեան պարագաներուն
տէ
րոզ կաց ո ւթէ ւնը յաճախ աւելէ՛ կը նմանէ
տէրապետող լեզուէ մը դրութեան (1) :
Երկլեզուութեան ձեւերն
ու պայմաննե
րը չատ անդամ անբազդա տ ելէ են *. Լէւքսեմպուր կցէ
երախա յ մը դպրո ց ը ղերմաներէն կը սորվէ y հեռա տեսէլէն'
ֆր
րան սէրէն հ ա զոր դո ւմն եր ո ւ կը հետեւէ y
տունը տեզայէն բարբառով կվարտայայտուի . Ujiuiuinլուի
իւ.րտր փոքր տարիքէն կը սորվի , որ իր լեզուն
պաչտօնապէս «գոյութիւն չունի» :
Պետութիւնները այս իմաստով մեծու
մս, սնո ւթ ե տ մր ու կարելի ըլլար թերեւս
ըսել ըստ էութեան միա տար ր ո ւթեան կը
ձդտին ; Անոնց մէջ գոյա կցող որոչ լեզու
ներ ստորակայ վիճակի մը կը մղուին :
'իսւնւստայի պարագան
չատ խօսուն է
այս ո ւղղո ւթեամբ , թէեւ քիչ ծանօթ : Այդ
պաչտօնապէս երկլեզու է (սւնգլերէն - ֆրանսերէն) ,
բայց անդլերէնը
երկար ատեն պետական լեզուի դեր կա
տարած է ոլ այսօր իսկ'
տիրապետող
դիրը կը դԸաւէ
մչակոլթային զետնի
վրայ) !

րաղօրէն ձուլելու լուծումը» ^յաղթակա
նը y էնչ որ ալ ըլլա J էր մօտաւոր կամ հե
ռաւոր ծ ագո ւ
ստէպուած է մչակութայէն այս յամառ ու հետեւողական քտզա քա կան ո ւթ ե ան լուծէն ենթար կո ւելո ւ :
իր զաւակը} Ազդայէն Պ*ա ս տէար ա կո ւթեան
{Education Nationale[/} հաստատութէւններուն կողմէ մա տղա չ
տարէքէն
ընդո լնուած y մղուած է սլար տա դր արար ֆըրանսերէնէն զատ ուրէչ որեւէ լեզու մոռ
նալու (2) յ Պաչտօնական յայտարարութէւններու սլէտք չկայ որպէսզէ ընդհա
նուր ու լռելեայն հ ա մա ձայն ո ւթէ մն մը
տ /•րէ այս նիւթին չո ւրջ-- վէճ ու վէճաբանոլթէւն չէ յարուցուէր երբեք » Լաւադո յն պարագա յէն' ըն տան ե կան լեզուն
!լ անդէ տաց ո ւէ y
յաճախ
1լ արհամար
հուէ ու աւելորդ կը նկատուէ : քննական
է հետեւաբար y որ Ֆրանսայէ մէջ դոյութէւն չունենայ գաղթականներու երկլեզո լութէ ւնը քաջալերող կամ ա րմեւորոզ մէկ հատէկ ո ւս ո ւմնա կան հաս տատութէւն (3) î Աէ ալեզու Ֆրանսայէ պայ
մաններուն մէջ' «երկու լեզուներու պատ
կանող երախան^ի (4) չունէ էր արմանէ
տեղր :
«իՌն չ լեզու կը խօսէք
ձեր երա խայէն հ^տ^ , Հարցնողը մանկամսուրէ վըկայեալ մանկա վարմն է կամ ծաղկոց է ուսուցչուհէն. Հարցումը կրնայ յարգանք
պարունակել, «պատուաւորէ
լեզուէ մը
պարագայէն y էնչպէս ա նդլերէնԸ: •քինչդեռ երբ կը վերաբերի գաղթականի լե
զուին , մտահողութիւն եւ մեզադրանը
կ'ար տայա յտէ :
Մ ան կա վարմը
միջօց ը
—

ԱՆՒ ԿԱՐՄԽՐԵԱՆ

պիտի գտնէ գաղթական մօր կամ հօր
համոզելու, որ իր երախային հետ անպա յման ֆր ան սերէն խօսին : Այդ թե
լադրանքը
ակամայ'
աղէտներ կրնայ
գործել : Այգ չանթամէն Լնթար կո ւո զ ծընողքները իրենք զիրենք
կը զրկեն անչուչտ սեփական ար տայայտչամիջոցներէ եւ անզօր են երկրի լեզուին մէջ, որ
յաճախ' վ իմ ա\ծ հանգամանք ունի իրենց
բերնին
մէջ (այս նիւթին պիտի վերա
դառնամ վերջաւորութեան) : 1Լիմած լեզուո •Լ'
ա ծ ծնողքներ կը դաոնաք էրենց եր ախան եր ո ւն աչքէն : Երս/խտներ ը
էրենց հայրերու^ ու մայրերուն հանդէպ
կրնան վերջէն հաչուո/թ արհամարհանք
մէայն ոն ուցանել y հակառակ սէրոյ րո~
լոր զեղումներուն » Այդ երեւոյթը կը
թարգմանուէ սերունդներուն մէջեւ վե
րանորոգող ու կազմաւորոզ կապէն կա
տարեալ անջատումով*. Եարեւոր ուսումնասէրութեան մը մէջ՝
Wong-Fillmore
բացայայտած է այգ տխուր հետեւանքնե
րը Ամերիկա գաղթած Չինացիներուն օրի
նակով (5) :

ԳԱՂԹԱԿԱՆԻՆ ԵՐԿԼՆԶՈՒՈՒԹԻՒՆԸ
Փարիզ ապրող երախայ մը , որուն հայ
րը ըսենք' Ֆրանսացի է ել մայրը Ամե-

rbk ա ց ի յ երկու լեզուներն ալ պիտի

էսէ

իր մ.սնկատի տարիըէն, պիտի կարենայ
մայրաըաղաըին անղթ՚ալեզու դպրոցներէն մէկը յաճախել, ու իր երկլեզուութիւնը պիտի ապրի ընկերային կատար,
եալ ճանաչումի պայմաններու մէջ՛. Ատոր
կոպրին' կայ սակայն գաղթականի երկլեղուութիւնը , ուր վար կ ոլ փառը վայելող Լեղ"լ մԸ կը ղոյակՅՒ թերադնա.
հատուած, չճանչցուած լեզուի մը հետ:
ֆրանսա հասած առաջէն հտյ
գաղթա
կաններ ու
պատմութէւնը չատ լաե կը
բացատրէ հաւանաբար այսպէս' հա յա խօ
սութեան ա ստէճանա կան դադարումը :
վայելելով հանդերձ դա ղթա կաններ ո ւն
նկատմամբ Հ էւրընկալ {նախորդ սեր ունդները Լլ ըս էէն' աս պնջական') երկրէ վս՚[’կ î
3)րան սան քաջալերած է մէ չտ լեզուէ էւրացումէն մէջոցաւ' գաղթականները ա-

Կարելի ըլլայ թերեւս առարկել, որայս
կացութիւնը քիչ կը գտնուի այսօր երրորգ կամ չորրորդ սերունդի հայ ծադումով երա խաներ ուն մօտ , որոնք գաղթա.
կանի զաւակներ չեն այլեւս ու երկլեզուութեան պայմանները գմուար կը լրացընեն : 'եպատակս սակայն այգ պայմաննե
րուն քննարկումովդ սկզբունքի եւ ուսու
ցողական գետնի վրայ գործնական
նըկատո ղո ւթի ւններ ո ւ անցնիլ է , երկլեզուո ւթե ան
պահանջները ել օտար լեզուի
(հայերէնի իբրեւ օտար լեզու) դասաւանդումի ենթա գր եա լները զանազանելով :

կեցուածքէն*. Ամուր եր կլեզո ւո ւթեամբ երախան է վէճակէ է օրէնա կ' էր լեզո լա
կան էւրայատկութէւնը չատ բնականօք էն
դէտելու եւ գիմացէնէն կէսաբերան հե
տս/քրքրո ւթէւնը հեզն անքով կամ պչնասէրութեամր մ ե կն ա բանելո ւ : Հա կա դարձաբար' դէմաց էն էն եկած անորոչ նայ
ուածքը կրնայ դաոնալ ամօթէ զգաց ումէն
սկդբնակէտը : Եթէ ^^ոդքԸ ներքէն կաս
կածներ ունէ y երախան 1լ էւրացնէ զա“
նոնք y ու դէմաց էն էն եկած նա յուածքը կը
դաոնահ ամօթէ պատճառ*.
Երկլեզուութէւնը ծնողական եւ ընկե
րս/յէն մէջավայր մը կԴնթ ա դրէ : Հձ տեւսլբար' «Աէւս լեզուէ» էւրացումէն մէջ
ծնողքները էնչպէս նաեւ ամենամօտէկ
ազդական ut- բարեկամները վճռական դեր
կը խաղան • Անոնք ալ էրենց
կարգէն
րնդհ անո ւր պատկեր մը ունէն զէր ենք
չրջա պա տող խ/կեր ո ւթեան մասէն. f) ւնէ ն
նաեւ էրենց անձնական փ ո րձառո ւթէ ւնը y
անձնական համոզումները*. իրնս/ն իրենց
մ էջ վա խեր սնուցանել էրենց մանկու
թենէն եկած
անհ անդս տ ո ւթէ ւններ յաւերմացնել», Երնայ պատահէդ որ նոր հա
սած ը//ան տյս րնկերութե/սն մէջ y չունե
նալով ո՛րեւէ պատրաստութէւն նոր կտց ո ւթէւնը դէմադրաւելու համար*.
Ծնողական համաստեղութեան տեսակն
ալ bf
կ[Լ Ւ,արԼայ
{երկու լծակէցներընոյն հայերէնը կը խօս էն կամ տար
րեր հայերէններ» մէկը մէայն հայախօս
է» ո՛չ մէկը բնական հայախօս է. մէկը Օտար է y մէւսը հայախօս կամ' ո չյ : Ամէն մէկ տեսակը էր յատուկ հարցերը ու^b անչուչտ։ Պէտէ չմտնեմ հոս մանրամա սն ո ւթ ե անց
մէջ -. Բն ածէնէ մը հետ
խառն՛ ամուսնութեան պարադայէն °խնակ' դմուաբութէ ւնները կրնան ենէլ ան
կէ որ դո ւրսէ կեցուածքը կը փոխադրուէ
տունէն ներս : Ըայց եթէ երկու ծնողքներն
ալ դրական վերաբերմ ունք ունէն երկլեզու
մէջավայրէն հանդէպ y եթէ երկլեղուութեան յար ուց ած անպատեհ ո ւթէ ւնները
անձկութեան չեն մատներ
զփրենքy այն
ատեն' էլրացումը կը մնայ է րադործելէ :
Աէկ բա^յ սակայն յստակ է* բսլո ր պա
րագաներուն'
երախան էր անմէջական
մէջավայրէն կեցուածքները կը ներանձ
նէս կանացնէ ել ըստ այնմ կը հակազդէ i
Ծնողքներուն կողմէ տարբեր մօտեցում
ներ {լեզուաբանները կը գործածեն «ռազմա ւէս/ բութէ ւն»' stratégie \րտռը)
կրնան
գործադրուիլ երկլեզու միջավայրը
ըստեղծելու համար : Եթէ հ^յրն
մաերԸ
նոյն մայրենի լեզուն չունին, լաւագոյն
սկզբունքն է' «մէկ հոգի,
մէկ լեզու»:
Այգ ռազմավարութիւնը
բաւական ար
դիւնաւէտ է , առնուաղն' նախադպրոցա
կան շրջանին : Յաջող պարագաներուն , կր
հանգիպինք մինչեւ իսկ
եռալեզու երախաներու (հայերէն . անգլերէն - ֆրան
սերէն կսսմ ինչո՞ւ չէ' հայերէն - թրըե.
րէն - ֆր անս երկն) , որոնք սքանչելի կեր
պով կը զանազանեն ու կը բարբառեն իրենլլ լեզուները: Հայերէնի երկու տարբերակներոլ պարագան ալ կա ր ելի է նչել
այստեղ : Երախաներ ը չատ լալ կը սոր
վին անոնց ձա յնաբան ա կան y ձեւաբանա.
կան ել չարահիւսական օրէնքները տար
բերակել իրարմէ , բո լո ր նրբո ւթի ւններ ո վ
ու մանր ամա սնո ւթի ւննե բ ով : Այս J111."ղութիւնը կարելի է ձեռք ձգել բնակա
նաբար միայն ու ւէիայն եթէ ծնողքներէն
ամէն մէկը իր լեզուին կը տիրապետէ ու
նաեւ կը դիմադրէ լեզուները
<(.խառնելու» բոլոր վարձերուն: Տիրապետերէն ու
դիմադրելէն անդին
անհ րամե չտ է նա
եւ
յարատեւելը,
«ռազմավարութեան»
մէջ հետեւողական ըլլալը ;
'իմ ո լար ո ւթիւնները կը ծագին անչուչտ ուչ կամ
կանուխ, երբ տունի երկու
լեղուներէն
մէկը նաեւ գուրսի լեզուն է •

ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ԻՒՐԱՑՈՒՄԸ, ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ
Երախան չատ չուտ կը սորվի հասկնալ
ո լ չափել իր միալեզու խօսակիցին (ֆըրանսեբէն խօսողին) դիրքը իր միւս լեղուին (այս պարագային' հայերէնին) նը-

ԻՒՐԱՑՈՒՄԻ ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ
Այս հարցին վերաբերեալ, նախ' բացայայտ իրողութիւն մըն է, որ աչխար-

կատմամբ ; Իր հա կազդեց ութի ւնները սա
կա յն ամբողջովին կախեալ են իր ծնողքին
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Հ^յ բոլոր Լլւսվլւաները կրնան սորվէլ
էէՕսէլ որեւէ լեզու ; Եր ա խան ե րը այղ pP'
նածէն ու համադրական կար ո զո , թ է ւնն
ունէն լեզուի մը կառոյցները (ձայնային ,
շարահէւսական եւայլն) իւրացնելու , եթէ
անհրաժեշտ պայմանները լրացուին'.
Առաջին տարիներէն իսկ' կը սկսին իրենց
(ծնողական) միֆաւԼայրի*^ լեզուն էսօււէլ'.
Եթէ իրենցմով զբաղող չափահասները՝
ընտանեկան շրջանակի տարբեր պարա
գաներուն մ է?' տարբեր լեզուներ կր խօ
սին իրենց հետ ՝ իրենը ալ իրենց կարգին'
կր սկսին այդ լեզուները բարբառել'.
Երսւխսւյ մը կրնայ միալեզո լ_ կամ երկ
լեզու. ըլԼաԼ • առաքին տարիներուն'
իր
զարդարումը չի տումեր
ատկէ։ J1 ր tuռաքին բառերն ու խօսքերը կ՚արտասանէ
մօտաւորապէս
նոյն տարիքին • Տնական
է y որ երկլեզուէ ան երաիւ ան
յաւելեալ
ա չթ տտանք մ'ը Լլունենայ կատարելիք y
քանի որ ստիպուած է իւրայատուկ կա
րո րլո ւթի ւն մը գործադրելու y երկոլ հա
մակարգերը զանազանելու
համար։ Ըսածս ի զօրոլ է երեք տարեկանէ՛ն առաք
զուգահեռաբար
իւրացուած լեղուներու
պարագային» Այս տեսակի երկլեզու երա
խաները , երբ կը ւոիրապետեն
զանազա
նումին չափանիշներուն y դմուար կը հանդուրմեն երբ մէկը իրենց առքեւ իր լեզու
ները կը «խառնէ» իրարու ։ Լեզուն ի հար
կէ իրենց աչքին'
անձին յատկանիշնե
րուն մաս կը կազմէ :
Մինչեւ հ nu ըսուածը կը վերաբերէր
երախային
կո զմ է լեղուներու զուգահեռ
իւրացումին։ կայ ուրիչ պարագայ մը^
իւրացումի
ուրիշ ձեւ մը՝
«յաքորդական» իւրացումը^ ուր առաքին լեզուն երախային կոզմէ արդէն իս կ դրեթէ ամբողքութեամբ իւրացուած է իր կառոյՅ“
ներով ՝ երբ բեմ կը մտնէ եր կր ո ր գ լե
զուն [ամէնէն ոլչը մինչեւ ման կա պար
տէ զի տարիքը) ։ ի]օսքս միչտ լեզուի բընական իւրացումին մասին է y երբ լեզուի
իւրացումը կը կա տարուի խօսակիցներու
հետ տեւական շփումին ճամրով^ եւ ո չ
թէ «դպրոցական» y «ուսուցման» յատուկ
միfo ցներ ով . Այս դի տան կիւն էն եթէ նա
յինք } Միջին Արեւելքի մէք մեծցած Հա
յերու մեծամա սնո ւթեան երկրորդ լեզուէ
փորձառութիւնը մինչեւ վերքերս'
շատ
աւելի ուշ աարիքի [եօթը տարեկանին)
ևը սկսէր եւ մա սնաւորապէս
զուտ դասաւանգման
միքոցներով կը
զար գտ
նար (6) ։ Մյրէսւէ,սէ պարագայի մը
«Օտար)) լեզուի սովորման [ո՛ չ թէ է՛ր՛"!)ման) սկզբունքները
կը տիրեն y որոնք
շատ տարրեր են եր կլե զո ւո ւթե ան [բնա
կան միքավայրի մէք գործադրուած իւ
րաg ման) ս կզբո ւնքն եր էն • Ենչ որ կրնա յ
իր կարգին շատ լաւ արդիւնքներ աալ եթէ
ո րակա ւոր
ԸԷԼ111 J ուսուցումը։
վերա
դառնալով րուն եր կլեզո ւո ւթեան' հետաքըրքրականը այն է y որ իր երկու հիմ
նական ձեւերը կամ տեսակներ ը [զուդահեռ եւ յաջորդական) կը հասցնեն նոյն
արդիւնքներուն (7) : Եր կթ զո ւո ւթեան մա
կարդակը ա տոնցմէ կախ ե ալ չէ y կամ չե
թուիր ր/ լալ յ կախեալ է շատ աւելի վըճռա կան Լլերպութ ար տա լեզո ւա կան
աւյդակներէ [ընտանիք y դպրոց , միքա վայր y
ենթա կառոյց) :
Լեզուաբաններուն մօտ
տարիներէ ի
վեր' վէճ մը կը շտրունակուի այն հարցին շուրջ՝ թէ ի՞նչ ձեւ ունի երախային
մօտ «բնածին քերա կանո ւթի ւն»ը y եւ մա
նաւանդ երկլեզուներուն մօտ y թէ բնա
ծին այդ
ենթադրեալ քերականութիւնը
[որուն համաձայն' լե ղուա կան ^fu,n,,J!J~
ները Լլ իւրացուին տզուն կազմէ y առաքին
տարի էն իս 4)
է արդեօք y թէ րազմանի [տարբեր քեր ա կանո ւթիւնն եը տար
բեր լեղուներու պարագային) • *Լէճը տա
կաւին իր վերքնական լուծումները չէ գր
ուած (8) î
«Տնածին քերա կ ան ո ւթե ան» չոլըք 1ԼՈԼտ
լեզուաբանա կան _ դիտական ա յս վէճին
մա ս ին կը խ օսիմ հոս պարզապէս գծելու
համար յզացական շյրքանակ մը y
որուն
ծիրէն ներս
կարելի P/ fu J
յստակօրէն
բանաձեւէլ լեզուական զարմանալի երեւո յթ ‘՚P ։ Ամէ՚ե անդամ որ եր ա խան նոր
ար տայա յտչաձեւի
մը պիտի հանդիպի
[միալեզուութեան կամ եր կլեղուութեան
պարագաներուն'
տարբեր հետեւանքներով) $ պիտի փորձէ անոր համեմատ' bp
մտքին մէջ եղած տուեալներ ը նոր տեղա
դրումի կամ տեղափոխումի մը ենթարկել։
Երբ երա խան կ' տն դր ա դա ոն ա յ նոր օրէն
քի մը կամ կանոնի մը գոյութեան y
կը
խնդրա կանացն է նախապէս իւրացուցած
ները y մասնաւորաբար' ամենամօտի կ երեւոյթները y որպէսզի կարենայ պահպա
նել ու փրկել այդ նորա յայտ կացութիւ
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նը։ Տես արանները երախայի մտքին մէք
կատարուող ա յն ամբողջ աշխատանքին
մասին մտածած ե՛ն ընդհանրասլէս միալեզուութեան սահմաններուն մէք։
Նոյն
նիւթին չ՛" ['ք երկլեզուութեան վերաբերող ուսումնաս իր ո ւթիւնները աւ ելի հազ.
ուա դէպ են յ
Այս խնդիբներ ո ւ֊ն նկատ
մամբ տեսաբանական ինչպէս ընթաց ի կ
վերարերմ ունքը կ՛ ենթադր է օրինակ որ
նախապէս իւրացուած տուեա թերու ամբողքա Լլան վերանայումը կը կատարուի
աւելի առաքին լեզուի հաշւոյն եւ ուրեմն
երկրորդ Լ^Գուեէ^ I՛ վթաս * Ե*անօթ է որոշ հայ ծնողքներու «վախ»ը՝ Որ երա
խան հայերէնի շեշտը պահէ ու Ֆրանսա
ցիի պէս ֆրանսերէն չկար ենայ խօսիլ։
Հարցը ուրեմն կը վերաբերի նախապէս
ի լրաց ո ւած
տուեաթերու
վերանայումին ։ Այդ վերանայումի գործողութեան
կրնայ ենթարկուիլ բարբառ մը.
JV3P
մը y շարահիւսական կառոյց մը. Ահ աւասիկ տիպական պարագայ մը : էքնթական
չորս տարեկան հայախօս տղայ մըն է
[հայեր էնը
առաքին լեզու.) y որ տարիէ
մը ի վեր՝ մանկապարտէզ կը յաճախէ
ֆրանսախօս շրջապատով [ֆրանսերէնը
երկրորդ լեզու) : Պիտի թուեմ քանի մը
կէտեր y որոնք ցոյց կու տան այդ ՛որ
դուն կատարած աշխատանքը y
երկրորդ
լեզուի իւրացման ել Ա*-\-Տ* երկլեզուութեան հասնելու համար։
ա) Ղ՝տսաւորելու մ տահ ո գո ւթի ւնը ։ Տ ըղան կը փորձէ ամէն թեչ դասաւորել^ բա
ցա ռո ւթի ւնն երը դուրս շպր տել . Այդ տ րդիւնքին կը հասնի հանգրուան առ հանգ
րուան յ Երբեմն կ՚աշխատի ձայներուն
վրտյ y երբեմն ձեւաբան ական
տուեալի
մը} օրինակ' խոնարհումներուն վրայ։
բ) Գէլրութեան ճամբան։ Տդո՛ն իր փոր
ձերը կը կա տար է հոն ուր ինքզինքը հան
գիստ կր զդաJ y տունը աւելի քան թկ
դպրոցըy մօրը հետ աւելի քան թէ ու
սուցչուհիին հետ : Երբեմն փորձար կո ւմներ պիտի կատարէ y երկրորդ լեզուի այոինչ կանոնը
կիրարկելով առաքին լե
զուին y տեսնելու համար թէ կարելի՛* է
զանոնք նոյն «թղթածրար»ին
մէք դա
սաւորել։
գ) Միտտարր դարձնելու մի.
տումը։ Ամբողջ ճիգ մը էայ երախային
մօտ կանոնները y
քերականութիւնները
միատպրր ձեւով ըմբռնելու, դ) Փորձար
կելու եւ ստուգելու հակումը։
Փորձել>
փորձարկել՝ չափահասներուն հակազդէ֊
ցութիւնները չափել^ տեսնելու համար
թէ ընդո ւնելի՛* է ԸԸա^՜ը î Կարելիին ու
անկարելիին սահմանները չափելու ձեւ
մըն է պզտիկին մօտ։
Ա ստակ է y որ տյս բոլո րդո րծողութիւններուն պիտի հանդիպիք նո յնպկս
միալեզու երախային մօտ։ Երկլեզուութեան
պարագային' փորձարկումի դաշտը պար
զապէս աւելի էտյն է , ու կը հա՛սցնէ եր
բեմն զարմանալի արդիւնքներու :
rtյի շեա լ հանգրուաններէն մէկուն y ձեր
հայախօս երախան յանկարծ սլիտի սկսի
ըսել «Ես Լ"[,ս տարեկան ունիմ» [հայե
րէնի էական Ըային փոխարէն' ֆրանսե
րէնի avoir բային ըն դօրինա կո ւմխ} ՝ կամ'
«Ակնոցներս մոռցայ?} [հայերէն' եզակի y
ֆրանսերէն* յոգնակի) կամ' «Աի՛ y պիտի
դաւ!)) [մխտա կան հարցումի մը դրական
պատասխան y որ համապատասխանը չունի հայերէնի մ^) ՝ կ ամ ալ աւելի ուշ
տարիքի' «Heureusement que անձրեւ չե
կաւ^ [շարահիւսական կառոյց մը y որ
ֆրանսերէն լեզուութ յարաբերական յտռաքաբերո ւթիւն մը կը պահա
: Բ ոլոր պարագաներուն
կրնաք վստահ ըլ
լալ y որ իր ընդոծին քեր տ կան ո ւթի ւնն երը
կր փորձէ y իր «գիտութեան?} հաստատ
հիմեր տալու համար։ Անշուշտ'
շուրջը
գտնուող չափահասները
պէտք է ուշա
դիր ըլլտն տյս «սխալներուն • Պէտք չըկտյ ո՛չ մէկ ձեւով խուճապի մատնուե
լու y տյդ խօսքեըը նուաստացուցիչ կամ
քլտտիչ մեկնաբանութիւններով գիմաւորելու^ «սխաթները
տզուն երեսին նե
տելու ՝ ահազանգ
հնչեցնելու։ Համբե
րութիւն ցոյց տալ պէտք է միայն y սըրբտդրել ամէն առիթով} կրկին ու կրկին՝
ոպ>իչ ոչի՛նչ :
Այ ս ձեւով է y որ երախան պիտի կա
րենայ հետզհետէ իր փորձարկումները
լրացնել y իր ստուգումները կատարելագործել y
դիւրութեան ճամբուն
վրայ'
խոչընդոտներովն էէւտա իԼ » իե1 դտսաւորումները աւելի ճարտար կերպով կար
գաւորել y կարելիին սահմանները ճանչ
նալ ու յո՛րդնլ։ Չափահասը մանկատի տըղուն յենա կէտն է , իւրացումի դործո ղու.թեան ամբողք տեւողութեան ։
Եբտխան
մեծապէս կ՛ա րմեւորէ
անոր կարոզութիւնները y անոր «լեզուադիտութիւն?}ը :
Չափահասներու^
կեց ո ւածքը յաճախ
անյարմար է այսպիսի պարագաներու։
Հ/ատ սովորական հա կազդեցութիւն մլթ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

է դմբա խտաբար ծնողքներուն մօտ 7՜ա7
տեթ ու դատապարտելը յ Հ.Տդտս սկստւ ամէն ին չ ֆր ան ս եր էն էն ընդօրինակելէ î Ատճախ կը տեսնենք որ ծնողքը y փոխանակ
սրբագրելու
1լ անցնի իր կտրգին ֆրան
սերէնի y
կամ նկատողութիւններ կ ար
տաբերէ որոնց միակ տրդիմնքը տզուն
յանց ապար տութեան զդտցում մը փոխանՅ^Լ VԸԼԼայ : Տիպտրային
հակտզդեցութիւններու երկրորդ ձեւն է
հետեւողակտնութեան պակասը : ^մեողքը կը ձանձ

տարէներուն' երախայէն զլխաւո
ղումը լեղուներու էւրացումը լք.
րան , որրան այդ լեզուներով ընգՀձ

րանա յ սրբագրելէ y կամ կը վարմուի Հսըխտշ?} տ ր տ աբեր ո ւմներ ո ւե ,
ո լ ե րա խան
հանգիստ կը ձգէ y որպէսզի ուզածին պէո
խօսի։ Երրորդ ձեւ մըն ալ կայ՝ երբ
ծնողքը ինքը
բա ւա կան ամուր հ իմքեր
չունի լե ղո ւա կա^յ գետնի վրայ եւ անկտ
րող է օրինակ* «սխալ?}ները նշմարելու*.
Երեք պարագաներուն ալ
երախան կը
մնա յ ինքն իրեն լքուած y առանց յենա
կէտի y
առանց փորձաքար ի y իր ստու
գումն եր ը մին չեւ ծա յրը տանելու հնարաւո ր ո ւթեան y իր վար կածն երը հա ս տա սրե
լու կամ մխտելու միքոց ի :
Երկլեզուեան իւրացումի տյս քանի մը
հանրածանօթ
ԸայՅ չտր ձան ա դր ո ւած եր եւո յթներ ը ց ո յց կու տան թէ որքան հըոկտ յ աշխատանք մը կը պահանջուի ե ր կլեզոլ երախա յէն։ Այդ պա հանքին րէէ^
յանդիման դրուած y երախան մեծ քանք
տուեալ
ևԸ թտփէ յարմարելու համար
ներուն ։ իւրացնելու համար օրէնք ո լ կա
նոն y պայմանաւ որ յենակէտը ր!/տ յ tuմուր ու վստահելի. Արեւմտեան ոստան
ներուն մէք> ուր ընտանիքը յաճախ միա-

կամ յաջորդական
էւրացոլմը
զազրէ , չկա տ ար ելա զործո լէ :
Ինչպէ՞ս առաջրն առնել այդ կ,^
ման՝ այղ. կասեցման : Գէտնալով նսվ,,
առաջ' որ երտխան զրեթէ
բնազդէ
յարարերութէւն մը
կր պահէ լեղոլ^
հետ ՝. Այղ պատճառով էսկ' կը
էնչ որ արուեստական
բնոյթ
կ ,
Դմուար է զէնր խաբելը՝. Շատ ղխրոլ_
թեամր կրնայ չափել դէմացէնէն յեղուլ
կան կարողութէւններուն
սահմաններդ.
Եթէ էւրտցման
դաշտը նպա ս տալ,,ր կ
երտխան հոն կրնայ րա ղել էն չ որ բ,նհք.
րամեշտ է էր լեղուներնէն մէկն ու մխ.
սը ճոխացնելու ել այդպէսոՀ էլ, աչէար_
հը լայնցնելոլ համար : "Ծնողրէն ու լ\',հ

բ?1՚£ i > երկլեզու եր տիւան դրեթէ միշտ
իր ծնողքին հետ է որ հայերէն լեզուի
ա շխարհ էն ներս էր առաջէն րայլերը կը
կատարէ'. ÎA ողքին պարտականութիւնն
է հետեւաբար y ո՛չ թէ անպայման սէսիլ
տյդ աշխատանքը y
այլ երբ սկսած է
զտյն տանիլ մինչեւ ծայրը} իւրացումի
շար ո ւնա կա կանո ւթիւնը ապահովելով ։\մ ընոզքին կո զմ է բաւական մեծ ներդրո ւմ
մըն է y որ կը սլա հանքուի y մամանա կի եւ
էներժի// տեսակէտով։ Ղ/ոյնքան որքան երա խան' ծնողքէ ալ սորվելիք
ունի տյս
խէ թացքէն y քանի որ ամէն ին չ պիտի
ստեղծէ իր ձեռքով
եր կլեղուութեան
սահմաններուն մէք.

ԵՐԱԽԱՆ ԵԻ ԻՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԸ
Տուեալ միքավայրի մը մէք y ուր կը էըսւին ու կը խօսուին
մէկէ աւելի լեզու
ներ y
ամէն երախայ ի վիճակի է զինք
շրքապատոզ լեզուները իւրացնէլու նո յն
քան դիւրութեամբ y որքան եթէ միայն
մէկ լեզուի հետ դործ ունենար y պայմա
նաւ ան շուշտ որ ինք իւրացման անհ ր ամըշտո ւթիւնը զդայ ։ Երտխան չի մտածեր
տյդ մասին բնականաբար y հաշիւներ չը
ներ իր մ տրէն մէջ՝.
Բտյց վէրրջփն հտ չո լութ
անհ րամեշտո ւթեան
չտփանէչը
շրքապատին հետ bp համար կումն ,է • Երախան հ ետեւաբար* երկլեզու կը դառ
նայ y երբ հաղորդակցութեան ^կտրիքը^
կը ղգտյ իր նորափթիթ կեանքին մ էք կա
րեւոր դեր խազացող անձերու հետ î Երկ
լեզու կը մնայ այնքան ատե1^ ոը այդ ըզդացական ազդակները կը գործեն î Երբ
ասոնց կար ե ւոր ութի ւնը կը նուաղի y երբ
երկլեզո լութիւնը բանի մը չի «ծառայեր?}
այլեւս y այն ատեն' երախան կը դառ
նայ րնակսւնայլալւ միալեզու։ Մեծ մօր
կամ մեծ հօր մը անհետացումը ՝ ^Ը^Լըի
կտմ էե ղուա կան
շրքապատի փոփոխութիւնը այդ «միալեգո ւա կանաg ո ւմը?} յառա քացն ող սովորական պարագաներ են :
Իրենց լեզուն թոռներ ո ւն փոխանցած
մեծ հայրերու, ու. մե՛ն մայրերու. պարա.
զան կը գտնէր աչէւարհէ չոր ս կողմը :
Երնայ բարբառայէն արհամարհուած՛ տար
բերակ մը ըլլալ կամ արգէլուած լեզու
մը՝. Երախայ շատ լալ գէտէ՝ որ սէրեցեա լ անձէն հետ հ աղո ր զա կց ելո լ մէակ
^bb."3^ i •• Այս ձեւով՝ մէկ կամ երկու սե
րունդ հայ երախաներ թրրերէն սորված
եե ՝ Պէյրութ կամ Հալէսլ՝ առանց անդ.
րազառնալոլ էսկ ել հակառակ անոր- որ
դա ս տ էա ր ա կէ չն եր ո լ բարձրախաւը բաՅայայտօր^ ո<- յաճախ' բուռն կերպով կը
դա տա պար տէր թրրախօսութէւեը յ Երբ
կը հարցուէ էրենց ՝ թէ էնչպէ՛ ս սորվւսծ
են թրբերէնը՝ պատասխանը մէշտ նոյնն
է '. Մեծ հայրն ու մեծ մայրը էր ենր է.
րենց մէջել թըրեր էն կը խօսէէն : Լսելով
սորված են .
Երախա յէն
մէջ մէշտ փափ արը կայ
զէնր շբջապատող չափահասներու մանր
ընկերութեան մէջ հա մա ր կ„ լելՈ լ •
Եթէ
տեղական լեզուն կը տարբերէ այղ ան.
մէջական շրջապատէ լեզուէն՝ երախան
կը սորվէ զայն ուշացումով՝. Մէեւնոյն
մամանակ' պէտր է զէանալ^ „ր առաջէն

«աչխարհՀքէ մը էւրտցումը.
Լեղուն ,
զետեղուէ այսպէս' աւե֊Ա, լայն
„ J1֊
մԸ
nLP 'iP մ1Համ'տե'ե կենտով,,^
ձեռական

կար ո ղո ւթէ ւնները, զոլղահԼ

տեղեկութէւնները ՝

յղացրները ք

կերնևրուն եւ
գաղափարներուն
կապակցութէւնը եւայլն՝. ինչ Որ
պա տահ էլ այն է ՝ որ ճւյզ
ղՈլդսւՀ

տէկ
շրջապատէն, մէակ պարտականոլ.
թէւնն է k էւրտցման այղ նսլասաալպ
«դտ շտ^ը ս տեղծեէ y ի^՛
էնրնէն՝ հը„.
/ըս յ ա շխտ տտ նո մ,,
ներդում մր կլ
պահանքէ ։ Էական աշխատանք լքխ, է ս,յԱ
ձ'էկը} քանի ոը ման կութեան մէջ սՈը
ւըուած ամէն բառ y ամէն խօսք իր համն
ու հոտը յիշողութեան ձ^էք կր '[['"խ
ոլ պէ'տք է դրոշմէ :
Մասնագէտները
մայրենի լեզուի իւ.
բացումը վեր քացած կը համ արին ամէ
նէն ուչԸ LnFu աար ե կ անին : Երկլեզոլ և
րախայի մը պարագան տարբեր չէ : {}ըս.
տակ պէաք է ըլլաJ ջ որ խօսքը հոմ լե.
ղուի մշակման մասին չէ՛ : Մշակումր
րիներու ա շխա տանք կը պահանջէ
կրնայ տեւել երբեմն ամբողք կեանք մը:
հյօսք կառոյցի մը y լեզուական
փա կումբի մը [code) իւրացման մասին
է y այսինք/ւ՝
լեզուական գործարկում^
տարրական
օրէնքներուն ձեռքբերումի
մասին։ Այդ տարիներուն' երախան մին.
չեւ իոկ կը սկսի իւրացնել լեզուակահ
«խաւ?}եր ո ւ
զանազանումը
[բարբառս։,
մին ոճ եւ պաշտօնական ոճ y մարկոնա՛
կան բառերդ շրքապատին ու խօսակիյին
համաձայն
գործածուած արտայայտէի
թիւններ) : Հայերէնով
արտայայտուած
ատեն Հալէ պահ այ աղ$]*կը դի տէ ,
որո՛ ւն առքել «ապուր?} ու «սմբուկ)) պի
տի 1,սէ î որո՛ ւն առքեւ «չո րպա?} եւ Հպաւ։
յըճան?} : \յոյնպէս Ֆրանսահայ իտէ^
երկլեզու տղան դիտէ y թէ ե՛րբ «շուկայ)
ու «հեռաձայնդ բառերը պիտի գորօածէ y եւ ե՛րբ' «մառշէ^ ու «թելեֆոն))՝.

ԴԺՈԻԱՐ ՓՈԻԼԵՐ
ԵՐ4ԼԵԶՈԻԱԿԱՆ ԻԻՐԱ8ՄԱՆ ՄԷՋ
Ե ր կլեզո լութի ւնը

իր

առաքին

Լում1

խո չին դո տն եր ուն
կը հանդիպի եքք
րախան կը սկսի դպրոց՜ յաճախել)
մտնէ ան ի հարկէ' «ըն կեր ա յնացում))ի
նոր փուլի մը մէք։ Տ արեկիցներու
բին հետ [զոր մասնագէտները կը կոլ^
«peer'group») նոյնանա լու. ու֊յ՜ով ձգտու!
մը

երեւան՛ կու գայ այստեղ.

Երկլե1ո

երախան հետզհետէ Լլ ո րզեզրէ
լեզուն : Ընդհանրացած
եւ աձ՚րողէ"^
Հառոզջ» երեւոյթ մըն է այս
'
դ՚դըոցի մը պարադային y կտրելէ Լ ա
չՈէ֊շտ Հտրզ տաբ թէ ո0ր 'մէխ է 1սՈԼ^
բին լեզուն ։ (Հայկական դպրո3 յաՍսփո1
ազաքը հայերէն կը խօսթն
Պէ°տք է որ խօսէին : Այս հարցոլյ^յ^1'^
կը ձգեմ առ այմմ' անպա տասխտն :

ք

Լլը հետաքրքրէ հոս հայկական դՊԼ"1^
դուրս տիրող կացութիւնը :
Հյ արուն ակելով «peeV~gTOUp^t
լիաՍԼԼ> կաԼէ^լի է հաստատել ոը
մսուր յաճախած տղոց համար [tUk
կապարտէզէն կը սկսի իսկտպէս
կիցներ ու
խումբին տրուած տյս խԼ
չորութիւնը։ Այդ կը նշանկէ ՝ թէ
Լլապարտէզի տարիներէն սկս^աԼ
զու տղաքը պէտք է ունենան նաեւ էԼ
հայախօս «peer’group»ը ։ ԱԱՈԼէ c,nl'
երախան պիտի կար ենայ զարդու
փորձառո ւթիւններ ը y որոնք էր են ?? {
սերէնէ
բեմէն վրայ : Հայախօս
կէցներու խումբը պէտէ լրացն>>
grOUp»ի

պահանքները յ

Տտր^ղլՅ

խումբէն գլխաւոր դերերէն
հանգստացնեշ է , ցոյց տալով

քք

չէ տարբերէր ուրէշներէ՝ "ք ff
ոլրէշներ ալ կան՝
բայց ա ա կէ *
հայախօս առօրեայ մը ստեղծել է
,
lit t Լ. Ո Ր- 1Ê
Ar *-« r. — /r » Ո . t ft Ո Ո Lt L հսւղ"1”րղ
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եաս լեփ"- մ£' ոլ'"մև
‘■1՚ս՚1ս"Հև ՚!Ը
. աշխարհ էն "լ1'է'! երախաներու
բացա-ք,
a
^ՒոԿ-Ո
ռեոՀն"^ես։ն
(էթ„-!

,խ.4,

փու1կայ ’ "ր Ըն՜
“կՂՐնա'ւան ծ՚Ւնն է-

‘f"/""’֊ „

"յէ

ՊԱՐՆ ՈՒ ՄԱՆՈՒԿԸ

ւխ"- '? կըՀլակէ՝

ժւխ Հ- '■‘"‘"Հ1'
Հ1",
քեւ եր^ատԸ հոս է ’ որ մևծ ՀայԼե!’ո,Լ
[ խորանայ
ընդհանրապէս: Հոս է ի
. -Լէ՝ "/' ենոդքր ամբող^ովին ինբն իՀն լք-ւած է = Այն երկիրներով մէջ,

Լ

կան

հայկական

ենթակառո յցներ ,

աւական հաստատուն
կերպով հիմնաԼբուաե, այդ
անցրի շրջանին դժուա.
«ութիւնները կը դիմագրաւուիլ հայկա.
հան դպրսցներուն ել համայնքային այլ
'■Աւստատութ1" ններուն շնորհիւ : Այս երկ.
րին քէհ ու1՛ ամէն տարիքի երախանե.
րու համար ֆրանսերէն
լեզուով թեր.
թեր ու ամսագրեր ու անսահման դրակաեութիւն մը դոյո՛թիմս ունին , խրամատը
ա՚լ աւելի կը լայննայ : ՛Ծնողքը ստիպուած
կ յեեներդրում մը կատարելու , որպէս
ղի երախան նոյնքան զբաղումներ ունենա յ
իր աոաջին լեզուին , որքան իր երկրորդ

(Դասախօսութիւն Կոմիտաս Վրդ.ի

4942-ի աւէրաև՝
էսաեան վարժա^ասիև մեջ)

լեզուին մէջ՛. Ինչ որ անկասկած մեծ էնհթյ^ի վատնում կը նշանակէ և որոշ կարո
ղութիւնն!, ր : Եզրակացութիւնը այն է , որ
Հայերէն լեզով ալ իր կարգին պէտք ու.
ենթակառոյցի մը, որպէսղի պահ.
զանուի երկոլ լեզուներով միջեւ հալա.
սարակշռութիւեը :
Երրորդ դմուար
փուլը կը գտնուի
արբունքի շրջանին, երբ երախան հ ե տ ըզհետկ աւելի
յստակօրէն
կ' անդրադառ,
եայ իր առաջին եւ երկրորդ լե ղո ւն եր ո ւն
միջեւ յառաջացող խրամատին , երբ ինք
նութեան եւ խումրի մը պաականելիութեան յարուցած հարցերը սուր բնոյթ կը
ստանան: Պատանի մը կրնայ շատ ղի լրու
թեամբ հայերէնը մերժել:

աՂԱՓԱՐԱԻԱՆՈԻԹԵԱՆ ՀԱՐՑԵՐ
Հայկական հ ա ս տա ո տւթ ի ւնն երը յաճախ
Հայախօսութեան
հանդէպ
հետաքըրքրութիվ ցոյց տուած են -անշուշտ իրենց
հասկցած ձեւով. ,
ուզելով ուղղութիւն
տալ երախաներով զարգացումին ,
Հոս.
կէ հայերէնի ուսուցումին լ"1!՛, գաղա
փարէսբանա կան մօտեցումները: Ասոնց
պատճառած աւերները ծանօթ են բոլո
րին. դոց աթ տասանուահ՜ այբո ւբեն ը դ հա յրենա սիրական ո տանա ւորն եր ը , ՀՀ Հայ եմ
ես» ոճը) ման կա տի աղոց ներ ար կո ւած
սրբութիւնն երը (դիք) լեզու դ
երկիրդ
պատմ՛ութիւն) դ յաւելեալ այս ամբողջին
Ղո
ո Ղ_ ու ղոյատ^լոզ անսրբա»
'{րելի բարոյականութիւնը*.
Ասոնք դաղափաբաբանա կան մօտեցումի բանի մը օ֊
{•թակներ են միայն*, Այդ մօտեցումին
^ջել հետեւանք' դրեթէ ամէն կո •ւմ 1սւ
"ևւնենյ, եր աիյային եւ իր եր կլեղուուԱեայյ նկատմամբ անմարդկային ենթա{աո-ոյցներ դ որոնք ո՛չ մէկ ձեւուէ
երաիային միջոցներ ու մտային գործիքներ
Չընծայեն y որպէսզի
կարողանայ
իր
երկու լեզուները որոշ հաւասարա կըշո-ութեան մը հասցնել*. Այղ կառոյցնե1'Ը Ընդհանրապէս' լե ղուով մտահոգուած
էեն , Լեզուի Լու֊բջ վնո["աJ՛ին լաստակեր
տս ւմն եր կը պարտագրեն
միայն*.
Ո՛չ
մէկ կապ կը ստեղծեն երախա յին իրաէան կեանքին
ել (^հայերէնի ուսուցումիջեւ: Երեք սեր ունդ ֆրանսաՀայեր այղ կեցուածքին անզօր զոհերը
Հանդիսաց ած են.
Խնդրոյ առարկայ դաղափա րաբանո ւ^['լնը ո*֊րիշ աւեր մըն ալ կը ղոթէ * Լ^*"
1ՈԼն կը նկատէ քանակային իրականու^թն մը, Երախան այսքան
բառ թոդ
գիտնայ ՝ բա ւա կան է յ Ե ր բեմն կը դրա^ենէ նոյնիսկ որոշ բուռեր , գործը դի*~ր^յեելոլ համար,

ինքն իր հա շւոյն ե-

I թաներ կը պատրաստէ ,

որոնք Լ^ղ*
"ւական ջնար ա կ մը ունին յ նուաղադո յն
կեզօծոլյք մը՝ որ բաւարար կը նկատՈԼՒ որպէսզի անոնք ձՀայ զգան» իրենք
Գիտենք, Դաղափա րաբանութեան իտէալ

Մեր ընտրած նիւթին անց նեյն առաէ
հարկ կը զդամ բացատրել թէ ի՛նչ նշա
նակութիւն ունի մանէլական երգեցողու
թիւնն ա պա գա յ ազգային դա ս տի ար ա կութ եան գործին մէջ*. Եր զեg ո զո ւթի ւն ը
դնդերն երո լ շարմում մըն է որ 4լը յառա
ջանա յ հ ա մա պա տ ա սխան զգացումներէ *.
Ս* ան ո ւ էն ի՛նչ զգացումի տակ որ [•//ա յ
այգ զգացումը 1լ արտայայտէ ոԸոչ եր
դերով : Երգը ներքին' հոգեկան զգացումլ,ն
արտայայտութեան
մէկ ձեւն է y
ուրեմն .շարմում մըն է* եւ. պարն ալ խե-eնին շարմ՜ում մը րյ յա յով y երգը կը զո ւգորդուի պարին հետ : Զգացումներն ի՛նչ
ո ւզզո ւթ ե ա մբ որ լնթանան }
երգն ու
պարն ալ նոյն արտայայտութեամբ երե
ւան կու գան*, ԱրգՏ էլրնայ ըմբռնուիլ թէ
ո'րքան կարեւոր են մանուկին դաստիա
րակութեան մէջ երգեցողութեան ընծայ
ուելիք հոգածութիւնն ՈԼ- պարտաւորու
թիւնը :
Պարն ամենահի մնա կան նշանակութիւն
ունեցող երեւոյթ մըն է* ամէն գեղար
ուեստ պարի մէջ կը սլար փա կուի : իբրեւ
շարմ՜ում՝ պարը շատ կար եւոր դեր ունի
ա պա գա յ դպր ոց ա կան կեանքի դե զար
ուեստական շարժ՛ումին ^էջ՝
վասնզի
պէտք է գիտնալ թէ ամէն գեղարուեստ }
ինչպէս եր ա ժ~շտ ո ւթի ւն
քանդակագոր
ծութիւն՝
ճարտարապետութիւն եւլն»
շարժ՜ում է* ամէն կեանքի մէջ պար կայ»
արդէն ամբողջ տիեզերքի կեանքը պար
չէ^ • Մարդկային
կեանքին մէջ երկու
տեսակ պար կայ , մին՝ ուրախական ՝ միւ
սը
տխրական *, Թէել մարդիկ ներկայիս
առաջինը էլ ընեն , բսյյզ Հին ժ՜ամանաէլներուն՝ տխրականն ալ տ եղի կունենար ,
ինչպէս մեր մէջ մեռելակսվ պարեր , զորս
յուղարկաւորութեանց ատեն կը կատարէ
ին մեր նախնիք, իրենց տրտմութեա՛ն ըղ~
ղացումներով
համապատասխան նևար.
դս/,յին
շարմումնելւ յառաջ
բերելով :
Պարն ա լ, ձայնական երդին նման որ առաջանայով ողբերգութեան հասած
է,
իր զա ր գաց ո ւմն ունեցած է օփերա յի մէջ
քաղաքակիրթ ազդերու մօտ:
Պարին ամենահասարակ ձեւն է յչնտտնեկան պարը , որով մէջ միտք , զդա ց ո ւմ
յառաջ կը բերենք: Եթէ ուրախանանք՝
կը շարմինք ( եթէ տխրինք դարձեալ-. Ար
տաքին կեանքէն տպաւորուելով կը շ"՚րմինք եւ կ՚ազդենք ուրիշի մը, ան ալ իր
կարգին կը շարմի կամ կը պարէ , եւ այս
պէս փ ո խանց արար : Հանդի ս տ պիտի մըմնայինք եթէ չտպաւորուէինք . այսպէս,
ըե տան ե կան շրջանակի մէջ մէկը կ՝ելլէ ,
կը պարէ , ձեռքի , ոտքի , ունքի , երեսի
շարմումներ կ՝ըն է եւ ահա ուրիշներ ազ
դս լելով՝ կը սկսին զայն ծափել ու կը յա.
ռաջանա յ ընդհանուր ո ւր ախո ւթի վ î

^^[“֊^քը թութակ եր ա խան է *

F աէ բոլոր ռազմավար ո ւթի ւնները կը
էփսթսլին իրարու,
1յը ստեզծուի
լեզ-»
•I
Î

որուն

մէջ

ր^ւէ^մ,ո9սյկսյե տարիքին հայնր էն սոր1ողաքը Օը ըս տ Օրէ
նահանջեն ,
նալու համ՛ար վերջապէս զուտ ֆը-

տթօսներ միւսներուն նմանդ իրենց
\ ն^տ^ Ու /սօսսյե լեզուէն պահելով միԱԼ ^^ֆ^րաբանութեան
կողմէ ըն.

f

ած Ո լ• փտփլսքոլտծ
_ւ
ամենատտրրա... ,Ր 1Հէ.,,, »»» ո ո m _
տոլե, 11 խերը .

(Շար.ը փ. էջ)

կեանքին մէջ փոխադրուած են
իբ^նց
նախնական գեր եր ո ւն մէջ -. Մ եհ են տ կան
շա տ մը ար ար ո զո ւթի ւնն եր ու պարեր փո
խանց եր ենք քրիստոնէութեան մէջ. հե.
թան ո սա կան 'ԼՈ^Ը քրիստոնէութեան ՝ մէջ
եղած է անդաստանօրհնէք որ ձախ ու աջ
երթուդարձովը պարը կը ներկայացնէ ար
դէն*,
ո յնպէս եկեղեցական <££"3՝ բուր
վառ ու ծնծղաներ մեր աղգային վայրե
նիի կեանքի ար ձա դան գն երն են
զորս
արարողութեանց ատեն դպիրներ ը ՂԸ^դ
հա՛ զընգ քշէ' ու քշէ՛ , այն աստիճան կը
հնչեցնեն որ կա տ,ար ուած ընթերցումները
րոլորովին անլսելի ու անհասկնալի կը
մնան*. Ղ*ալով ժ՚ոզռվրդային պարերուն ՝
անոնք հեթանոսական օրերէն մինչեւ այ
սօր էլ ապրին մեր մէջ»
մինչ ֆրանսա
ցիներուն եւ Ղ^ելրմաններ ո ւն մէջ կորսըւած են, ժողովրդային կամ աշխարհա
կան սլարերուն մէջ ալ կրօնական
հետ
քեր կը շարունակեն , ինչպէս ջուր որըսկել որ շարժ՜ում մրն է
պարի ին է
կապուած • Տեառընգառաջին կրակէ ցատ
քել եւ զինուորական պարը որ
Մ ոլ֊չի
դաշտին մէջ քունի մը գիւղեր ու Շ ա տախ
ել Մ ո կք գոյութիւն ունի տակաւին ՝ ՀՇորոր» էլ ըսեն ո լ կը պարեն հոն ուր սուր
կայ> թոլր
անով» եթէ ոչ կոպալով
{բարակ փայտ) *.
Պարը որ շրջան կը նշանակէ և G.U1J լ|ւ կը
կոչուի } իբրեւ աղաւաղումը լ111J f բառին y
որ նոյնպէս շրջան ԸԱհլ է* երեւան կու
գայ հարսանեկան պարին մէջ՝ ՈԼր քա
ռասուն մարգ կր բոլոբուին ու կը շար
ժ՜ին որպէս մէկ մարգ*. ԱՀյնքան բնազդա
կան կերպով զարգացած են : Այդ պար ը
ut մեն աղարղաց ած մարդը
ճի շգ անոնց
պէո ընելու համար շատ երկար ճիգերու
պիտի կարօտէր » Մ տաւոր զարգացումի
ա ս տիճանին վրա յ ՛ԱԼ գտնուի պարին շարԺումն ալ: Ուրեմն ազգի մը քաղաքակըրթութեանն է կապուած իր պարին չարժոլմներու զարգացումը: Այն մարդիկ որոնք ն ստուկ կեանք ունին ՝ թոյլ են ոչի՚նչ կ՝ընեն , ո՛չ մէկ կերպով կը շար\ժ՜ին *. Միթէ թուլամորթ մարդը կրնա*յ
արդէն սուր առնել , թուր առնել ,
Հոս
տեղն է յիշելհ,Առողջ միտք՝ առողջ մարմ
նի մէջ» խօսքը* երգեցողութիւնն ու պա
րը 1լ առո յդացն են՝ * կը մարզեն մարմինը :
ք^ոլոր գեղարուեստները շարժ՜ումի մէջ
կ^ ար տայա յտո լին , Ուրեմն մանկական եր
գեց ո ղւթի ւնն
ի՛նչքան կարեւորութիւն
ունի ապագայ քաղաքակրթութեան մէջ*.
❖

Ju կառո յցներ ո ւն մէջ^ լեզուին վերա-

կո*ն խառնիճաղանճ մը՝

թանան յ
Ամէն ինչ, ամէն գեղարուեստ
մարդկային ներքին ՝ հոգեկան
կեանքին
ար տա յա յ տի չն է» Այոպէս եղած է ոէլիղրէն է վեր . Հեթան ո սն եր երկու գլխաւոր
սլարեր ունէին -հոգեկան ու ժ՜ողովրգական հ
որոնք ներկայ ժ՜ողովուրդներու

Վայրենիի պարը պարզ է եւ կ արտա.
յայան է իր կեանքը, ան ինքնապաշտպանութեան եւ ապրուստին վրայ միայն կը
խորհի , եւ ասոնք են ^յդ պարին էական
տարրերը :
Ան իր զգացումներն արտա
յայտելու համար պարի շարժ՜ումներուն
էլ րն կեր tuցնէ հասարակ նուագային գոր
ծիքներ ֊թմբուկդ քարէ ու մետաղէ շփնուա ծներ : Մաբդ
i աԳդ *^41 ոբքա^՛
զարգանայ , նոյն չափով զարգացած երեԼայ, կո լ դան պարն ալ , նուագն ալ y
պէս նախնական թմբուկը օփերայէ *?էջ
դարձած է ամէն ձայն զգացնող գործի
քը : Ե*որիքն ու զարգացումը զոյգ կ ըն

Ի^նչ է կրթութեան , դպրոցին նպատաՀը՛- Ա անո ւկը
բարոյակա՚ւ, կեանքի փի
լիսոփայութիւնը, կեանքի հասկացողու.
թիւնը չունի : Պէաք է անոր հոդեկան բզ
զացումներով հաւասարակշիռ դաստիա
րակութիւն մը տալ: Որպէսզի երգեցո
ղութիւնը դնդերներու միջոցաւ անոր ուղեդի՚/յ բարերար ազդեցութիվ մը ունե
նա յ, պէտք է գիտակցական ըլլա J ։ Ե['գը կը սորվին իբրեւ հաճոյքի առարկայ ,
ել երբ մեծնան, որեւէ ազդեցութիւն չեն
կրեր անկէ՝ դարձեալ նոյն ակնարկով:

Վա տար կ հնչումէ*^ դատարկ
զդացում
!լ ա ռաջան այ : ^գա ց ո ւմն եր ը կանոնաւոր ե.
լու, ուդդելոլ, զարգացնելու համար հարկ
է երդեցողութեա^լյ ալանդումին նպատա
կայարմար ուղզոլթիվ մը տալ: Մեր մկջ
փո քրի կ մանուկներու կը սկսին սորվեցընևլ բարո յա խօսական խր ա տա կան
փիլի ս ոփ այական երդեր'
որոնց
իմաստն
ա՚^է չի հասկնար y ու չաղդուիր
այնպէս
ինչպէս պէտք էը »
Մենք մանուկներու
հոգեկան պահանջներուն յարմարցուած
դա սա դիրքեր չունինք y մեր գա սա դիրքե
րը լ4ւցու-ն
փիլիսոփայականդ բայց ոչ
ճիշդ մանկական
նիւթեր ով,
Մսւնուկը
չըսևր հՑսւկոբ» այլ «Ակօ' * * •» » ո*վ ձեր
մէջէն ուզած է կլլել կամ կլլսւծ է քարեր »
բայց նոյնն ըրած էք մանուկներու
հա
մար, Անոնց դ որ տակաւին կեանքի հաս
կացողութիւնը չունին դ դուք տուած էք
կեանքի փիլի ս ո փ ա յութեա^ դասեր -ասի
կա՝ իր մ տաւոր ս տամոքս ը չի կրնար մար
սել» ծուռդ ծո^ւռ, դաստիարակութիւն էէ
Ես կա կան վարժ՜ապեւոներ չկան ֊եթէ մա
նուկը չի հասկնար ձեր
գասաւանդութիւնըդ յանցանքը ձեր^ է ՝ որովհետեւ չէք
կրցած հաս կնայ անոր հոդին » սլէտք է
վար իջնել մինչե լ անոր հոգեկան աստի
ճանը եւ զայն առնելով ձեզի հետ բարձ
րացնել *. Ախալ դա ս տի ար ա կո ւթե ան արդիվքն է որ շատեր որոնք հանճարներ
պիտի ըլլաJին՝ եղած են գողերդ եւ ար
դէն երեւելի աւազուկները երեւելի հան
ճարներ են » սուր ՝ թուր դործածելը տե
սակ մը ուժ՛ է» փախչելուդ պատիժ՜է' կա
խաղանէ աղատելու միջոցներ խորհ իլը
հ անճար ամտո ւթիւն կր պահանջէ • տես
նուած են աւաղակներ որոնք բանտէն եէ.
լեյնէն ետք զդաստ հանճաբներ դարձած
են,
Ման ո ւկը բն ախօ ս ա կան պակաս չունի դ
եթէ օժ տուած է դ ընտանիքը որքան զար
գացած ըլլւււյ ջ մանուկն ալ այնքան միտառաւելութիւններով
երեւան կու.
ւլայ, Հ/աւո վատ է ՝ լնգհակառակն դ անոր
տպա ւոր ո ւթեան յանձնել գէշ վիճակներ'
որոնցմէ մին է
երէս տալ, պէտք է անոր կար ողութիւնները չափաւորել դ կոկևԼ: ՚ւ ան ոնա ւո ր ղար գաց ո ւմ մր ապահ ովել: թ֊է թնչպէ ս մանուկները դաստիա
րակել ոչ ան հա տա կանութեանը էյն ասե
լով ել ոչ ալ կիբբնբը » ձգտումները սան
ձարձակ թող տալով» ասՈը միջոց fjnjg
կու տանք մանուկները դասաւորել ձայ
նի կարգովդ որովհետեւ ձայնը որ անոր
ուղեղային բջիջներուն
կը
յա րաբերի
նեարդի ու դնդերներու միջոցաւ' արտայւոյտիչն է անոր հոգեկան կարողութիւններուն» հետեւաբար դ երբ դասարանի մէջ
նստեցնել արուի ձայնի կարգաւդ անոնք
ո չինչ վիրա ւոր անք կր զգան դ ել զիրար
հաւասար նկա տել ո վ' չդիացող մը զփտցողէն կը սորվի *. Առաջնորդուելու է րընութեան համաձայն *. Պէտք է տխուր երդ
չտալ երբեք դ այլ ամէն թնչ աշխոյժ՜ , եռանգ ներմու H անոնց հ ոգիներէն ներս :
Զայնի թիւեր դտնելութ միջինը ^-էն վեր
խրելու չէ 7 տարեկան մանուկի համարդ
եւ 7-էն վեր 12 տարեկանի համար*.
Մնչպէս ուսուցանել » _ *Լ/ա\խ'
վար
ժ՜ապետն ինքը սորվելու է այն զոր պարտի
դասախօսել :
Զորս տեսա կ ձայն կայ դ
ձա յն դ կիսաձայն ՝ բաղաձա յն դ անձայն :
Մ ան ո ւկին սկսիլ տալոլ է այս կաբդով ա" : ա՜, ՚Լեը?.ը ա՛յ ա'յ /'՜ » ոլ ‘ԼՒրՀ- I՛
վերջոյ երգել եւ բուլել կամ պարել տալու է *. Երդեցողւթիւնը սիրտին հետ կապ
ունի դ որ ուղղակի հոգիին էլ երթայ : Ու
սուցիչ պարոննե'ր ու քոյրե ր դ զգուշու
թեամբ ու երկիւղածութեամբ մօտեցէ՛ք
դաստիարակութեան դործին » խիստ փա
փուկ պաշտօն ւէ*բն է ձերը» դաստիարա
կելու կոչուած էք սերունդ մը որ ապա
գայ ազգն է * սխալ ուղզութեամր ուղդ մը
կը խորտա կէք վերջը* ո' րքա^ ուրախալի է
ինծի՝ տեսնել
հոս
համախմբուած ու
սուցչակա՛ն դասը որ եկած է մանկավար
ժ՜ական դր ո ւթի ւնն եր ո ւս ան ելո ւ , Աուսսւհայաստանի մէջ ուսուցչական խումբը
քիչ մըն ալ տարբեր ուղղութեամբ
է*
հոն ամէն մէկն իր փ ո ր ձա ռո ւթի ւնն եր ո վ
արդիւնքը դ իր տեղեկադիր ը կը բերէ ժ՜ողովին դ եւ այդ արդիւնքներէն ընդհա
նուր եզր ա կաց ութիւնն ե ր կր հանեն ու կը
ներմուծեն վարժ՜արաններու մէ^ որոնց
ամէնուն ծրագիրը մէկ է ել այդ ուղղու
թիւնով կբ բալէ մէկէն ելած աշակերտը
միւսին մէջ, շատ հեշտիւ կը շարովակէ
իր ընդհ ատած տեղըդ մինչ հոս կրկին
գիտութիւններ դ լեզուներ սորվելու է' ու
րիշ վարժ՜արան մը հետեւելու համար։
Եր անէՀ թէ օզ.տակար ըլլայի •
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վերա դառն ամ հետեւաբար այս ՛էա
կան յանկերդՀՀն . ամէնէն ուշը նավսակըրթ՜արանէ տարէրին առաջփն լեզուէն հա
մար
Լսորհուած
ենթա կառոյց մը ան
հրաժեշտ է՝ որ ամբոզքովին յա րմարի
երկլեզու
երախային : Այո պահանջը կը
բացատրուի տարեկիցներու խմբակի մը
Ժէջ (peer-group[ մը մէջ) հ ամար կո ւմի
կամեցոզւթեամբ ՝
որ բնական
տուեալ
մըն է բոլոը երախաներուն մօտ*. Երկլեզու տզան սլէտք է կարենայ կանոնաւոր
կապեր պահել իրեն նման ոէ՜ԸԸԼ տրԼ"3
հետ ՝ հ ա զոր դա կց ո ւթե ան լեզուն իրենց
միջեւ ր/ յա յով բնականաբար'
հայերէ
նը : Ան դոյ մ մը որ կապը ս տեղծո ւեցաւ՝
երախան էի փոխեր
հաղորդակցութեան
լեզուն » Աստակ է՝ որ այս հանգրուանին'
պէտք է միջամտեն յար ո լցուած հարցեբուն զգայուն ու քաջածանօթ դաստիարա կներ :

ԼԵԶՈՒՆ ԻՐ

ՌՈԼՈՐ ՎԻՃԱԿՆԵՐՈՎ

ժա կան միջոցները ս տեղ ծել. Անչ կը վե
րաբերԼյ տառաճանաչման ու ընթերցմահ
սկզբնական շրջանի ձեռնարկներուն պէտք
է գիտնալ ոլ, ունինք արդէն իսկ մեր տըրա մա դրութեան տակ պէտք եղածը։ Հոն
պէ տք չէ կենալ սակա յն : Ան ա կան զի.
տ ո ւթի ւններ ՝ թո ւբան ո ւթԼէ ւն ՝ ա մէն ինչ
պփտէ մտնէ ուսուցումի ըհթացքին մէջ :
Գտստիարակին պարտականութիւնն է լե
զուներ ուն միջել
զարրլացման
գ՚1ալ['
տարբեր ո ւթէ ւններ ը
մեղմացնել՝ վերա
ցականութիւն մը մտցնել լեղուԼւ իւրա
ցումին մէջ՝ յդացական լեզու մը տրա
մադրելի դարձնէլ եր աԼսւսն եր ո ւ գիտակ
ցութեան ու գործածութեան
սահման
ներուն մէջ» Երբ «տեսողութեանդ ՝ «լսո
ղութեանդ ՝
«հոտառութեանդ վերացա
կան գաղափարները կը բերեմ երա [սանե
րու՝ որոնք նոյն
գաղափարները
սոր
ված էին ֆրանսերէնով ՝ միշտ կէս ղարմա նքի ու կէս հանգստութեան զգացում
մը կը տեսնեմ իրենց աչքերուն մԼԼ՝ կար
ծէք ԸԱևլ ստլեն' «Ուրեմն Հայերէնի մէջ
աԼ զաըելի է եղեր րսել նոյն բաներըդ *.

Լե զո ւին հետ կապը պիտի չկեդրոնանայ մէկ նիւթի վրայ՝ պիտի վերաբերի
բոլոր մարզերուն'
հէքեաթ՝
թուաբա
նութիւն ՝ թա տրոն ՝
Լսազ ՝ ար տ ա ս ան ո ւթիւն , ա շԼսարհա գբ ութիւն,
ևրաժշտութիւն , ա ռա ս պելներ ՝ շո ւտ ա ս ելԼւքհ եր ՝ հանելուկներ եւ մասամբ նորին (9) : «Լեղո ւական թաթաԼսումը^ (ֆրանսերէնը !լ ը-

էականը աշխարհի մը իւրացումն է
սւուհալ լէզոլով մը՝ ո7չ p-է գաղափարու.
րանոլթ-եան մը ջամրումը երախայ էն
նէրԱ: Լեզուն իը բոլոր վիճակներով ՝ իր

սէ' bain linguistique) պէտք է ըլլտյ կարելի եդածին Լափ լման ոլ- զանազանուած ՝
դիտակից դա ս տի ար ա 1լն եր ո ւ հակակշռին
տակ ու միեւնոյն
ատեն'
բնա կանօր էն
ւս ռա Լար կո ւած յ
Օրինակ' հէքեաթ մը լսել՝ հ աս կն *սլ ՝
պատմել՝ անոր թեմայով
պատկերներ
գծել' արդէն 1,սև կարեւոր ղրաղում մրն
է՝ ինբնին' լուրջ ա շԼսա տանք մը՝ Լսումրով կտ տարուելփք յ Ուրիշ զբաղումներ «
միասին ո տանա լորն եր արտասանել՝ եր

տառաճանաչում, այլ դառնայ աշխար
հընկալում՛, ինչպէս ֆրանսերէնի պարա
գային :

գել՝ լեզուին 1[Հռոյ1փէն վարժուիլ հաւա
քական կերպով՝ թիլերուն հետ խազալ՝
թիլերու եւ պատկերներու միջել (նոյն
պէս'
բառերու ել պատկերներու) կա
պա կց ո ւթիւններ ստեղծել՝
այս ամբո զԽ ՛լ արելի կը դաոնայ միմիայն երբ հա
ճոյքով
կ'ընկալուի • Աոլոր պարագանե
րուն' խաղին բերած հաճո յքն է : Աո֊աջին հերթին' անհր աժ եշտ է հետեւաբար ՝
որ երախան Լսումբէն մէջ ուրիշ տրԼոՅ
հետ բաժնէ
հայերէն լեզուով փո րձառութիւն մը՝ առանց որե՛ւէ գադափարաբանւսկան տուեալի ու դրգա պա տճառի եւ
սակայն ճոԼս' հայկական
դրոշմ կրող
մանկական մշակոյթով մը*.
Կ ը հասնիմ ուրեմն եր կլեզուեան դաստիարակութեան մը կիրառական ու թանձ
րացեալ պահանջներուն : Հրապարակին
վրայ ե զոդ ուսուցման կառոյցներու դաս
տիարակները պարտին ֆրանսական դաս
տիարակչական համակարգին մօտ էն ծա
նօթ ըլլալ։ tbբանս ական մանկապարտէզ
յաճա Լսող տդաքը պէտք է կարենան
Լ’
^արկէ' զուգահեռ յայտադրԼէ մը հետեէփլ՝ շարթո լան մէջ իրենց ս որ վածն երը
կրկնելու համար օրինակ' հայերէն լեզուի տուեալներով՝ կանոնաւոր կերպով
հաւասարակշյւութիւն մը պահելու
հա
մար ա շվսարհիմաց ո ւթեան երկու եղանակ
ներուն միջել* Կարդալ սորվելէ առաջ՝
տղան կրնա յ նո յնպէս վարժոլէլ
րու պատկերին ՝ առանց
որե՛լէ ֆեթէշացումի. Կրնայէ նոյնիսկ ամբողջ Լսօսքս
ամփոփել այ ս մէկ տարազին մէջ' ո՛չ
մկկ ֆեթիշացում , ընդհ ակառաէն' գործ
նական է ւրաց ո ւմ մը ՝ տզոց հ ո զերանա կան տուեալները յար դոդ՝ ուրիշ ոչի՛նչ*.
Գործնական հարց մըն է օրինակ' ա չքը
դիրերուն վարժեցնել՝ զանոնք փա կցնեէով դիրքերուն ՝ տետրածներուն ՝ էյտղերուն վըայ։, ԱնաԼսօսական ընտանութեան
մասին է Լսօսքս ՝ երբե՛ք' դա ղա փ ա ր ա բա նա կան *. Այլ ձեւով ըսուած ՝ մեղԼյ համար'
դլվսաւոր հարցը լեզու^ն ո ւս ո ւց ան ե լ չէ՛ ՝
լեզուլ,ն մէջ ապրիլ է ՝ բնա կանութ ե ամբ յ
Լսօսեցանք ընթերցան ո ւթեան շ ԸԸ~
ջանի Լս ոչ րն դո տն եր ո ւն
մասին : Երբ եր աԼս ան կը սկ սի ֆրանսերէն կարդալ ՝ ան
հրաժեշտ է միեւնոյն ատեն հայերէն ըն
թերցումի սկզբնաւորութիւնը դնել*. Այդ
նպատակուԼ
ուսուցման ամէն կառո յց
կրնայ զուդահեռաբար'
իր մանկավարImprimé sur les

րսլսր
տրամադրելի ձեւերով ու նէւթերո վ։ Եթէ Ո ւնի մ .դատ մը ո, դրոյթ մը
սլա շտ պ ան ևլիը , ա1 յս պիտի ըլլար անոր
կորիզը î Լեզուն գիտնալը պէտք չէ մնայ

ԱՌԱՋԻՆ ԸՆԹԵՐՑՈՒՄՆԵՐԸ
Ընթերցանութեան
տրղին մ էջ՝ քիչ
բան կայ
տրամադրելի մա տղա շ տարի
քի տղոց համար։
Հոս ի միջի այլոց'
դա ղաւի ար աբանա կան ճամբումի սկդրուն.
քր տիրած է ու կը տիրէ մինչեւ այսօր։
Ընթերցման
ձեռն ար կներէն եւ ման կավտրժական առարկաներէն անդին' պէտք
է կտր են անք երա [սաներուն
աղատ ըն
թերցումներ առաջարկել յ Կան հոս ու հոն
դիրքեր. Հ ազուադէպ են սակայն անոնք ՝
որոնք դիտեն լեզուական մակարդակներԸ յս,ըդ;ել՝ որոնք մանկական իւրացումի
հոգեբանութեան ու նոյնիսկ' բնւսԼսօսութեան մասԼ/ն դաղափար ունին ՝
որոնք
կ}առաջարկեն էտյն ու չթխմուած էջեր՝
որոնք կը ներկայանան ԼսելայՒ ու ընթեռնլի թեքոթով մը ել ինչո՞ւ չէ' մա.
քուր հայերէնով։ փանի որ քիչ են, մե
ղի կը մնա յ ղանոնը ստեղծել (10) : Ենչ
որ կը սլահանջէ սփիւռքեան չափանի շե.
[""C Յ՚ս՚՚ցի մը տեղաւորումը ,
որ կա
րենայ գոյութիւն ունեցող
հրատարակութիւնները կե դր ոնալյն ել , նոր աչիսատանըներու ձեռնարկել՝ տպուած գիրոերը շրջագայութեան մէջ դնել։
Նպատակակէտը
հայերէն ընթերցու
մին հաճոյքը սա եղծել է երաԼսային մօտ i
Տղան կրնայ սորվիլ
կարդալ ու դրել՝
ՐայՅ լդէտք է հասկնայ միեւնոյն տտեն'
թէ Ւնս՚՛ իը ծառա յէ կար դալն ու գրելը ՝
*դէտք է դՒttTUJ l{3Լ> այգ դսրծո ղութի լիւնե
րուն հետ կապուած հաճոյքին*. Մանկա
վարժին պարտականութիւնն է ըն կերա կյ1’Լ 1'րեն տյդ ճամրուն
ելւ կայնքին ՝ դըպրոցական
ընթերցումներէն դէպի աղատ
ընթերցում . Արեւմաահայերէն [nJu տե
սած առաջին ընթերցման գիրքերուն մեծամա սնութիւնը թար ման ո ւթիւններ են՝
եւրոպական ծանօթ հէքեաթն եր է
(Անտերսէն ՝ Կրիմ) կամ տլ ար ե ւելա հ այ եր էն է
փ ոխա գր ո ւմն եր ՝
դրեթէ միշտ սխալա
կան ՝
երբեմն ծիծաղէլի ԸԱ_աԼու՜ Լտփ î
Շատ մեծ յո ւսա խաբո ւթի ւն կը պատճա
ռէն յաճախ այդ գրքոյկները՝ որոնց մէջ
կր վխտան լեզուական անճշդո ւթի ւններր
ոլ կը տիրէ ոճա կան զդա յնութեան զա րմանալի բացակայութիւն մը*. Արեւելահտ յերէն ը այս դետնԼէ վրայ' աւելի բախ
տաւոր է : ԼԺեհրանի մէջ մանկական դիր^
քեր կը տպո ւին առանց զգալի
սահ մանա՚փակումԼւ պզտիկ տարիքի տզոց հա
մար» Պէտք է աւելցնել ափսոսալով՝ որ
Հայաստանի հետ կապը տյս մարզին մէ9
հաւասար է օ չին չԼւ ՝ ո ւղդա դր ո ւթ ե ան հարցերուն պա աճ ա ո ա ւ (11) ••
Պատանեկան
տարիքի տզոց ուղղուած
Presses du

Journal

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*
երբ իրականոլթեան մէջ' չկայ լէղո յ,
փոխանցելիք, այլ լեզուի վի մ„ լկ Հ ՛Հ

Ընչեղէ** Երոլս,էեգ Կոպէլետնի
միջազգային պատ սնե կան գրականութե
նէն յսվո,Լ թարդմանո ւթիւնները (12) ,

այն ։ Ենթակային անձնա ւորո ւթ՚՛

սկզբունքով վերատպման կր կարօտին ՝ աւելի հ րա պո լրի չ. ար տա քինով •

տի մնայ այդ պարագային մասամբ՝
րածոյ վիճակի մէջ, այն վիճակիդ /Լ
ուր մնացած է իր սկզբնական լեղ„ձ
Տոռեղոյն
պարագային Լոր հաղո։Ա1 Հ
չէ, զմրտի,տարար) , այս «կսրսոլաՀ“1

ԵՐԿԼԵԶՈԻՈՒԹԻՒՆԸ' ԻՆԱԿԱԴ
Թէ ԿԱՄԱՅԱՊԱՇՏ.
ԲՐԱԾՈՅ ԼԵԶՈՒՆ

'/"‘ ն պիտի ըլլայ բաբելոնական մնլ
տոԸդ
մը, ու
ենթական պիտի չհ անդսՀյկ

Որպէ օ զի երա [սան զար դացած երկ֊էե"
զուութիւն մը ձեռք ձգէ ^էքրանսայի մէջ ՝
պէտք է դնել ղինքը այնպիսի պայման
ներու մէջ՝ որ կարենայ
^ագորգաէ31՚Լ
հայերէն լեզուով աշԼսարհին հետ։ Ակիդ՜
բը' ըհտրոլթիւն մը կայ՝
որ կը պատ
կանի ծնողքին : Եթէ &նոՂմ?Ը կարենայ
բնական ընթացք մը պահել լեզուի գոր
ծածութեան մէջ ՝ եթէ կարենայ բանալ
փոքրիկին առջել լեզուն էրոգ ու- Լ՚^աստաւորող միասնական աշխարհ մը՝ եթէ
կարենայ զգալ ու զդալԼւ դարձնել (Ժեհրանէն Պէյր ութ ու Լոս- 1թյճըլը ս երկարող
ճամրուն վբայ' հայաԼսօս
հաւաքական ո ւթե ան դո յո ւթիւնը ՝
եթէ փոխանցէ
համատարած համայնքԼւ մը պատկանելու
գիտակցութիւնը ճա կա տա գիրն եր ո լ տար
բեր ա կուած
ճիւղաւորումներու գիտակ
ցութեան զուգընթաց ՝ իր պարտականու—
թեան մէկ մասը կատարած կ'ր//ա յ ար
դէն իսկ :
Այսուհանդերձ' երբ այս պայմաններր
բացակայ են՝ ե րաԼսա յին անպայման հայերէն ս ո ր վեցն ելո ւ լուծումին կողմնա
կից չեմ յ Ա ան ա ւանդ երբ տղաքը իրենց
ծնողքին հոգեբանական հեռաբձա կումներուն ու յաճաԼս
մանկութենէն ժառան
գուած յանց ապար տութեան
զդա դո ւմնեբուն կիզա կէ տերը կը հանդիսանան ՝ ինչ
պէս այնքան յաճաԼս կը տեսնենք ^)րանսւսյի մէջ եւ այլուր* ԵրտԼսային հետ կը
սկս Ւ՚ե
յերէն Լսօսիլ՝
մօտաւորապէս
մինչեւ որ հասնԼւ դպրոցական
տարի
քին ՝ առանց մասնաւոր ներդրումի ՝ առանց հարց ագրո ւթեան
ենթարկելու իրենց փափաքները՝ եւ օր մըն ալ' կը
դտդրին խօսելէ առաջին դժուարութեան
առջեւ նահանջելով *.
«Ջոլզեց հայերէն
պատասխանել. Մե՜ղք՝ այնքան լաւ կը
Լսօսէր առա^ *. Ահաւասիկ երաԼսայ մը՝
որ իր մէջ պիտի պահէ
մինչել կեան
քին վերջը' անկարելի , ձաի։ող կամ մեր.
մուած եր կլե զո ւո ւթ ե ա^յ մը հետքերը : է.
թէ անմ-իյտելփ վտանգ մր կայ երկլեղուո ւթեան ■ոջ, հոս Լ որ կը կայանայ ան՝

զայն ըմբերանողները , ղոհ չերթալՈլ հլԱ
մար վիմած իւրացումի մը աւերներս^.
Լաւագոյն պարադային՝ աղօտ յիշասոԱ,
մը պիտի պահէ կորսուած լեզուէն : /)„
լոր պարագաներուն' եր ախաներ ու՛լ
ղութեան Լառաջին տարիներու յիշՈղոլ
թեան) հետ խաղալու ձեւ մըն է ա]դպէս'
սկսիլն ու դադրիլը .

ՑԱՆԳՈՒՄ
ծնողքը պայմաններր ստեղեէ, ա.
կրնայ երկլեզու դաոնալ..
Շուրջի չափահասներուն կը մնայ խտոյ
կէս ճամբան չձգել զինք։ Անտլ հետել„.
զական, մասնաւորաբար' դմուար հանդ,
րուաններուն , չվախնալ ամենալայն հո
բիզոններ
բանալէ այս լեզուով, ձգտէ,
լով բարձրագոյնին ։
Այսսլէսով միտի
ևրկլեղուութիլնը կ'ըլլայ իսկական, կլ,
բարձրանայ
ընտանեկան, մակարդակէն
վեր , կը դառնայ մշակուած երեւոյթ.

մՀ?, երախայ

Այսօր ,
մեր տրամադրութեան տակ
ունինք նոյնիսկ միջնակարգի մակար
դա էլին հայերէն լեզուի ուսուցման ‘“մէ.
նէն, արդիական դիրքերը
շնորհիւ $ա.
բութիւն փիւրքճեանին (13) : Հնարտլո.
րութիւնն ունինք հայերէնը, ֆրանսական
լ1՚է“Ւ տւարտական քննո ւթի ւնն։ եբուն ներ.
կայացնելու։ Մեղի կը մնայ երկլեզու
տարածքը ստեղծելու պարտքն, ու պար.
տականոլթիւնը ։ թրելէ դաստիարակը,,,
կան ծբաղի ր պիտի մնայ կիսկս, սոսլ, եթէ
չկտրեն,ալ ստեղծել այդ տարածքը, Հար.
ցը ուրեմն' տղոց հրամցնել է նաի,' բը.
նա կան , յետոյ'
մշակութային տարաեշ
մը , որ հասնի աշխարհի սահմաններուն։
Այդ տարածքին ձ՚էջ տղաքը պէտք է կարենան ապրիլ , երգել ,
խազալ ,
Գրեւ<
Հ՚մՂ » լսել, առանձին եւ խմբովին։
Է կարենան կարդալ, գործել, ստեղծել։
՛իրաւական մըն է եր կլեղո ւո ւթիլնր։
Ա- Կ-

(1) ԵրկլեգոՆՈսր֊հան մասին աշխարհա-,
քաղաքական ընդհանուր պատկեր մը կազ
մելու համար, տե'ս Jacques Leclerc,
Langue et Société, Լալալ, 1986 :
Տ,ե'ս
նաեւ շատ գեղեցիկ գիրք մը երկլեզոլյււր եան եարցերուն եւ տեսակէտներուն մա
սին, ԱՄՆ-Ոս վըայ մասնաւոր շեշտով մը՝

stein, 1984).
(8) Lydia White,
«Second Langua
Acquisition
and Universal Grammai

François Grosj'ean,
Life with tivo Lan
guages, An Introduction to Bilingualism,
Հարվարտ, 1982:
(2) Պատահական չէ, որ նոյնիսկ օտար

<^Աառաջ - Միտք ել Արուեստէ ,
1995 :
(10) Գեղեցիկ օրինակ մը այդպիսի E
տեղծոլմի՝ Յասմիկ Շահինե՚անի Տտրբ1

լեզուներոլ դասալանդումը ֆրանսական
դպրոցների ներս հեոու է արդիական պա
հ՛անջները լրացնելէ, Եւրոպայի կարգ մը
Ուրիշ երկիրներու րադգատմամր :
(3) Եւրոպայի մէջ ուրիշ երկիրներ,
ինչպէս Գերմանիան կամ Շուէտը, հըսկայ գումարներ կը տրամադրեն ապահո
վելու համար աւլաւել կամ նռլազ յաջող
լուծումներ, որպէսզի իրենց գաղթական
ները կարենան իրենց մայրենի լեզուն սոր.
վիլ հաւասարակշիռ պայմաններու մէջ :

ինքնագիր հէքեաթը , Յարութիւն եւ ՜հա]
րին Տէտէեանի նկարազարդումով, Ա
թիլիաս, 1993:
(11) Նշենք սակայն Յովհաննէս Թո
մանեանի րարեգործակաճ ֆոնտի իր1
հրատարակումները, «Մանկական Գք1
դարան Մատենաշսւր.» անունով, Uphvuil
1993 ,ու Արթիւր Անդրանիկետնի «ՍփյլԱ1:
հրատարակչական շարքը , դասական ա
ղագրոլթեամր : կարելի է նաել նշ1դ Փ՝
ըՒզի ՄԿՆԵԿ մատենաշարի փոքր հաւս
րը, Վահագն Գթիգորեանի «Հէքետթ1"
ri՛ Հո՚Լէ՚տը-» գործէն առնուած կա^Ը^
րով, նոյնպէս դասական ուղղազք111
թեամթ . Ընագիրը լոյս տեսած էը l'I1^
ւան, 1983-ին:
(12) Թիւով տասը հատ (Ուէքս'
ջին մարդիկը լուսնին վրտյ, Լէուիս

(4) Elizabeth Deshays, L’enfant bilin
gue, Paris, 1990. «Pour un enfant, quels
avantages et quels risques à parler deux
langues... dans une société où l’on n’en
parle qu’une?»: Գուշակելի է սակայն, որ

այս գիրքը աւելի կը ծաԸրանայ «վարկ
ու փառք» վայելող լեզՈլներուն պարա
գային վրայ ;
(5) Lily Wong-Fillmore, «A Question
for Early-Childhood Programs:
English
First of Famiiies First?»,
Nabe News,
Ուաշինկթըն, հատոր
թիՆ 7, 1991
Յունուար 21 :
(6) Հակառակ պարագան ալ հնարաւոր
է անշուշտ : Սերունդներով թրքախ0Ա Հա
յեր այսպէս չե՞ն սորված հայերէնը :
(7) ԼեգուներՈլ իւր՚աւցման տարրեր Սե
ւերու, ինչպէս նաեւ զանազան արտալեզուական ազդակներու ամթՈզջական քըն
նարկումին համար, սի'ս Wolfgang Klein՜
L’acquisition de langue étrangère, Paris
1989 (գերմաներէն րնաաիպն է’’ Zweis’pracherwerb: Eine Einführung,
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Konio֊-

SSLA, հատոր 12, Cambridge Universi
Press, 1990, էջ 121-133:
(9) Այս մասին տե'ս ժիրայր ՉպսւքԽ

նի «Սփիւռքը՝ նոր հող, նոր կրթութիւն;

ԸԸլ

Ալիս

հ րա շալիքն երո լ

աչթ111^!1

Տիքընս' Տէյվիտ -ք’աիըրֆիլտ-"
տպուած եօթանասոլնական թուականէ
րուն, Պոլիս , Թրքահայ Սւսուցչաց Միու
թեան
Հիմնարկին կողմէ, «ԱթՒա^Ա1
խընդրական վիպաշարք» ընղհանուր փք
նագրին տակ ; Յաջող թարգմանութիւն]
են, որովհետեւ լեզուական թացաոիկ ®1*
կոլնութիլց ու ճոխութիւն մը gnJÎ
տան ու պատանիին կը հրամցնեն մի?®!
գային գրականութիւնը հայերէն լեղ""՚ւ>
ընկալելու առիթը :
(13)

Հայրենի աղբիւր

ԼԶեռնտրկԼե-

դուի եւ բացատրես,լ րնթերցանութե"1

երեք հատոր առաւել պատրաստական
Րի Հը, լոյս տեսած' Աթէնք, 1983 :
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սուր դատողութեան տէր անձ՝ էրեն կ}ըոէ. «Ուիսթլըթ, եթէ հսւնԱւԱր մը չըլլա

յիք, դուք Փարիզի ամէնէն ծիծաղելի
մարգը պիաի գաււնայիք : Պէսւք է յոգնեցուցիչ ըԱայ միշտ թիթեււնիկի այս դե
րին մ՛էջ մնալը» :
ը‘-է ոթլըր հ ետղհ ետ է

ՈՒԻՍԹԱՐ'
ՎեՐՈՏնկՍհՈԻԹէնՆ ՍհՍԴՆ
1843-/'^ ) երկար ճամրոր ղո ւթ են կ մը
\սւՀ՝ ամերէ կաբնակ Ստթէլտա VԸՀնէյլ
1վ՚սթչըր ) էը զաւակներուն հետ կը հաս
նի U • Պետերսբուրգ՝ ո'ր էր ամուսինր
ւալվէ մը աւելէ կր որ կը գործէր երաթուղւսյէն
մարզէն
ներս* Որդէն՝
ձէյմս՝ էնը տարեկան է՝ ծնած Լաուէլ՝
Աէսէչուսէցէ նահանգ ։ փիչ ետր սլա տա
նին զեան կարչա կան անհատական դասեր
կը ստանայ' նա[սրան րա դարէն կաճառը
Տուար գործելը։
Զորս
տարէ յետոյ ՝
րդայաւէ տագնապի
մը
պատճառով՝
1լ ուղարկուէ
Լոնտոն . Ամիսներ
ետր՝ էր հօրը մահուան էըր հետեւանք՝
ընտանեօք կը վերադառնան
Ամերիկա
ՈԼԸ t 1851-//îr 5
Տ^էյմս կ'ա րձանւսգրո ւէ
Նէսթ Փօյնթէ զինուորական ո ւս ո ւմնաըանը։ Շուրջ չոըս տարի յետոյ անկէ կը
Հեռացուէ' տարր աբան ո ւթեան
Ւր
անըալարարոլթեան պատճառով։ Եը մտնէ
^ւաչէնկթըեէ
ծովային
քարտէսներ ու
ղրասենեակը ՝ ուր ձեռք կը բերէ
ւէո[ադըոլթեան արուեստի հմտութիւն ՝ որ
^անի մը տարէ յետոյ մեծապէս պէտէ նըղաստՀ- էր ճանաչման ։ Սակայն էր թըքէտ նկարագիրէն բերմամբ կը հ րա^րի դրա սենեկայէն մէօրէնակ աշէւաս,ս*եքէն ոլ կ անգնէ Ֆրանսա'
^տըելով արուեստը ։

^ասսւ կնութեան ել վիպապաշտութեան
^կ^դրւումը կը պաՀԷ իը սա ս ակութէ ւԸ՝ մէնչ իրապաշտութիւնն ու րնասլաշթէւնը հետզհետէ նոր ծաւալ կը ստաՈ1-ղէն կը հ տրթեն դէպէ
ր՚-Պ-ղստ ւթիւն =

տպաւո-

մթնոլորտին մէջ,

Շ արլ

i 11 [՛ սւ շխա տանո ց . դպրոցը

ազատա.
^ ‘Լայբ1' մր հանդամանռր ունի։ Եւկւր
«կեդրոն»ին մէչ կր տիրէ
1 լբ ող ել իմոյլա տոլ մթնոլորտ Տը՝

Հ, ^յ՛ մ,չ եԸ1'տասարգ
ա զա տա էսո հ \Լտե^3ւ^արչա^ան 1ւաԳմաէ-ոււոլմը կը

JÙ } '

ւիԱթԼՐյ՛ կը դառնայ

անոնցմէ

Րանի մը “՛միս աշտկեր.
Լհ Ո "P
կս՛րչութեոՀհ
կայսերա:
ՓաՐէ"ւ եկած Էր կա՜
#111£ y
ՈԼ^Լոլ- եւ մօտկն լփուելու
"p ա ագոր>րակսւն այն միջավայրին հետ
•ւ՚սրձնէ
՝ ամՐորւջ գ-՚՚ը մը, 'vA1՞/'
՚կ
ւ-՚ւբ՚՚նը գեղարուեստի աշխար^"‘թեւննե 'բարե1եԱ,մութէ’ճեները և Տա.
^սսոո, լ երր ղՈրԱ տեղւ-ոյն վրայ կը
ո
'է

H

զարգացման ել անոր զանազան
ւանն երո ւն :
Փարէղէ եւ էոնտոնէ մէջեւ էր

) ^եթակառուցայեն կ ամ մշա կո ւ^այի^ i
Գեղարուեստէ
մարզէն ներս՝

suzi

Ուիսթլըրի վարքին վել՚ջին յետնահայեագքը Աէէչըրտ Փարքս Պոնէնկթընէն նըւէրո լածէն նման ՝ երեք տարի առաջ) ՝ իր ադարձո ւթէւն է՝ այն իմաստով որ յա
րաբերական մոռացումէ դուրս կը բերէ
բանալէ արուեստագէտ մը՝ որ
կեդրո
նակա՛ն ղեը ունեցած է ձՏնրդ գարու երկ-'
րորդ
կէսէ գեղարուեստէ
աշթարհէն
ներս î
Սակայն ցուցահանդէսէն բացա
կայ են կարղ ՛մը կարեւոր գործեր՝ հե
տեւանք Ֆրէր եւ Ֆրէք արուեստասրահներու կան ոն ա գէրն եր ո ւն ՝ ո րոնք 1լ ա րդէլե*ն է^ենց
հաւաքածոյէ գեղարուեստէ
դործերուն արտահանումը*
U»Jun ւհանդերձ ՝ ցուցահանդէսը յստակ պատկեր ր
կը ներկայացնէ Ուէսթլրրի
արուեստէն

’ Ա,րՆտ^եակա րդ դէմքեր ո լ հետ
հետզհե տէ կր րաղմա-

ԱՆրի 3>-մեթ&(քոլս,,ր , Ա1աստառը,
«Ջօն՝ Տըլա.
ևրսսՀ. ՝1864) » որուն մէջ ինք ալ նըձ’
^է1’կԱ՚յԱյՅնէ անոնցմէ մի
^'ոլէր Հւ^" ^տուաԸ Vա՝եէ t ^յարլ
Ւ "դ/ 7./ '^Ա ^ՐաՐըմ"ն , Շանֆլէօրի
Ա <"■ 1862./; իր փոր ագր ո ւթիւն.

սական մեծ վարպետ Տէէկօ ՆԼէլասքուէղէ արուեստէն յատկանիշներուն {էնչ կը
վերաբերէ վյրձնահա րուածէ եւ կա տարոզական անմիջականութեան՝ անսեթեւեթ
տար ած ո ւթէ ւնն եր ո ւ եւ ձեւերու կշռադա
տութեան եւ պարզաբանուս/ծ ներդաշնա
կութեան) ՝
որուն գործերը այդ շր^ա^
նէն տեսած էր ցուցահանդէսէ մը ընթաց
քին I Մէնչըսթըր ։Եթէ նկատէ առնենք որ
Մ անէ էնք եւս այդ տարիներուն համակուած էր 'Լէլասքոլէղի արուեստով ՝ կըրհանք պա տ կեր ացն ել առընչո ւածո ւթէւնն եր Ը 1 որոնք քայլ առ քայլ ն կար չո ւթէ ւնը
կը հեռացնէին պահպանողական եւ կա
նոն ա սլա շտ ըմբռնումէն' զայն տանելով

Գրեք

ՎԱ2Է

սւ rua

հ անզըր-

ասպարէդ

’FPյ 18օ£)-^ վերջերուն ՝ Ուիսթդըր Փտ'կը հասնէ՝ էնրզէնր կը գտնէ եռուն
^ւլտրիյ յ*ը մէջ^ որ յարաճուն կերպով
^^1էայնէ ո լ կ'ենթարկուէ արմատական
^ոէոիալթիլններու ՝ ըլլան անոնք կենցա-

Այս բերրի

ներուն ցուցահանդէսին առթիւ՝ ՈւիսթԼԸր արդէն իոկ արմանացած. էր Պոտլկրի
գնահատանքին , լոյս տեսած Լա Րրվիւ Անէկտօթիք/,7, մէջ-.

կեցու

թիւնը րամն ող Է1 լէ11թԷԸԸ է’ առաջին կա
րեւոր երկը՝ Հէաթւակէ նուագը» (1858 1859) 5 կը հաստատէ թէ էնք յարած է էրապաշտութեան ՝ ներ1լէ մարմնո տ օգտա
գործման եւ վրձինի կենդանի հարուստ
ներու կիրարկման։ Uju յա տկութէ լենե
րը անընդունելի էէն
կանոնապաշտ եւ
պաշտօնական արուեստէ չափանէչնեբուհ
առումով*
Հետեւաբար ՝ 1859-^ Փարիզի
Սալօնէն նկարը կը մերմուէ։
Սակայն
ա յ ա սլաս տառով fl ւէս թլըր կր շահ է բա
րեկամութիւնը համբաւաւոր նկարի չի մը՝
Կէւսթաւ 'Ոուրպէէն ՝ որ զայն տեսած կր
եւ գնահ ա տած նկ արէչ Ֆրանսուա Պմնվէնէ մօտ՝ ուր ան ցուցադրութեան դրուած
էը:
Այս պաստառը գրաւիչ է թէ՛ որպէս
նկարչական ա շթա տանք եւ թէ՛ որպէս
ենթանէւթ ՝ բովանդակութիւն։ ը պատ
կերէ սեւ զգեստ հագած կէն մ՛ը Çfl վ-սթ.
լըրի ■Ը՚՚յԸԸՆ դաշնակ նսւադռղ. դիմա
ցը զորՏիքին
կռթնած , սպիտակ հան.
դերձանքով իր աղջնակը որ զինք կը դի
տէ' կանգնած: Լոյսը, զզայակա^ երան,
ւլա ւոր ումը դորզին կարմրութեամբ շեշ.
տաւո քուած ,
պատէն կաթուած նկարներուն ոսկեայ շրջանակները եւ սենեակին
թելադրուած ծաւա յր ոչ միայն կը յայտ
նեն ընտանիքին դասակարգային պատ.
կանելի ՈԼթէւնը՝ այլ նաեւ կը յա-շե^ եր ամշտտ կան մթնոլորտը
նկարէն եւ նըւագուած դործէն բնոյթը։ Աօոնց առըն
թեր՝ այստեղ յատկանշական է տեսիլ
քէն դէմ առ դէմութէւնը եւ հորէզոնականութէւնը՝ որ համադրողական կշռոյթէ առանցքը պէտէ կազմէ Ոլ-էսԷ^ԼԸբէ յա~
ռաջի) կայէ արմատական քտնէ մը դլութդործ ոցն եր ո ւն ։
Հէաթւակի նուագը»ն կը հաստատէ նա
եւ fl ւէսթլըր է ընկալումը ս պանացի դա

մինչեւ
տպա ւոր ապա շտութեան մա յթքումը քանի մը տարի ետք* Ասոր վրայ
պէտ.ը է աւելցնել նաեւ դեզար ո ւե ս տա կան երկրորդ
արմատական յայտնարերումը շնորհ էլ ճափ ոն ա կան ո ւթ եան ։ Ար
դարեւ ՝ անցեալ դարոլ կէսերէն է վեր ՝
ճափոնական արուեստէն հետզ հետէ ծա
ւալող ներածումը Արեւմուտք ՝ նկարչական նոր տեսիլք մը պէտէ բանար անով
հետաքրքր ո ւող ար ո ւե ս տա դէ տն եր ո ւ աչ
քին : Սւէ սթ/ԸԸ անոնց առաջիններէն կ'Ըէ~
լայ յ 1^ր
կարդ մը յաջորդական պաս
տառները ասոր արգասիքը պէտէ հան
դիսանան ։
իրապաշտ դոր\ծ է նաեւ Հձք1ւափէնկ»ր
(1860 - 1864), թորագրուած' տեզւոյն
անունով՝ Լոն տոնէ նաւահանգիստէն տռօրեայէն դրուագ մը պատկերող՝ որ սակա յն բա ղդա տած նաթկէն
պաստառէն ՝
համադրական
աւելէ բարդ կառոյց մը
կը ներկայացնէ ՝
հիմնուած ուղղահայ
եաց եւ շեղակէ գէծերու վրայ* Առաջին
տեսադաշտէն
կը գտնուին երեք դերա
կատարները
{պոռնիկ մը՝ էր Հդործավար?>ը եւ նաւաստի մը) ՝ էսկ ետին' նա
ւահանգիստը՝ էր թճողուած նաւերով
եւ եռուզեռով։ Երեք կերպարներուն մութ
եւ թանձր դունակերտումր կը կրէ 'քուրպէէ ն կար չո ւթեան կեէքը ) մ'‘էնչ յետնամասր կ^արձագանգէ Էօմէն Պ ուտէնէ կամ
Սանէ է նաւամատուցայէն տեսարաննե
րուն :
Գետային
եւ ծովեզերեայ տեսարան
ներ իրարու կը յաջորդեն ՝ ցոյց տալով
Ու-իսթլըրի ոէրը տյս երկու տարրերուն
նկատմամբ որոնք՝ էրենց անվերջ մակըն
թաց ո ւթեա մր ՝
յ ա ւէ տ ենա կան ճամրո ր֊
դո ւթէւն մը կը մարմնաւորեն կտրծէք նըկտրէչին համար որ՝ շրջան մը յետոյ՝ թի
թեռնէ կէ թոր հ ր դան է շը ընտրելով
որ
պէս ստորագրութիւն ՝ անոր նման անընդ
հատ թո-էչբէ Ը » ոստոսւոումէ մը մէջ ըլ
լալու վիճակը կ' ապրէ . էտկար Տ րկտ ՝

կ ոլդդոլէ դէս1է նկարչութիւն մը' մըթնոլորտայէն ՝ երազային ՝ տեսակ մը ան
ջատում առօրեայէն ՝ շօշափելի ել տաղտըկալէ աշթարհէն * ձդտելո ւէ հեռաւոր
թաղազութեան ը ՝ որ քիչ յետոյ էր գա
գաթնակէտէն պէտէ հասնի էր «9*/'շերայէն»ներով :
Այս ընթացքին մէջ 'գոյեր, որպէս ինք.
^էն զուտ արտայայտչա կան տարր՝ բայ/
առ քա յլ աւելէ
գործօն դեր կունենա յ
Ոէ-էսթլըրէ նկարներուն մէջ։ 1862/f ^Սպի
տակ աղջէկը»ն ասոր առաջէն կիրարկում
ներ էն է ։ Այս պաստւսռը
շուտհվ
չր^անին համբաւաւոր նկարիչներէն մէն
պէտէ դարձնէ՝ մաս կազմելով
1863-^
Մ երմուածներոլ
Աալօնէն
ցուցադրու
թեան ՝ առաջինը էր ւո ե ս ա կին մ էջ •
Ս երմուածներոլ Աալօնը արտօնուած էր
*1քԼսփոլէոն Գ*է կողմէ՝ ընդառաջ երթա
լու համար հետզհետէ սաստկացող դբէ՜դոհութէւններո ւն այն արուե ստա գէսքնե
րուն ՝ որոնք պաշտօնական Աալօնէն կող
մէ կը մերմո լէէն : ^է՜էսԷ^Լբբէ ՀՍ ոլէտա կ
ազէիկր»ն ՝ Որ ւէր & դո ւն ո ւած Լոնտոնէ Արքայական Եաճառին եւ Փարէղէ
պաշտօնական
Աալօնէն կողմէ ՝
Ա անէի
Հէյաթաճաշ էրո տէն նստած» էն հետ կը
դւսււ1ւայ Ս երմուածներոլ Աալօնէն ամէ
նէն ուշագրաւ պաստառը *
Հանրութեան
ծաղր ո լ ծանա կր չէ պա կս էր ՝ սակա յն
կարդ մը ան ձնա ւոր ո ւթէ ւնն եր կը դրուա
տեն դոբծը՝ որոնց կարգէն Պոտլէր ՝ նոյնէնքն Սանէ ՝ Պրաքըմոն եւ ուրիշներ ՝
ինչսթս կը հ ա ս տա տէ Ֆանթէն-Լա թուրէ
կողմէ էրեն գրուած մէկ նամակը։
flմանք նկարէն կը ւէերադրեն նկարաւլրական եւ էւոր հ ր դանշա կան դիտումնաւոր
բովանդակութիւնն մը որ ոչ մէկ ձեւով
անոր 1լ առընչուէ : Ո ւէսթլըր Տլը հակազ
դէ թէ էր «Նկարը պարղօրէն կը ներկայ ա.

<յընէ սպիտակ եաղած աղջիկ մը, վարա
գոյրի մը դիմաց- կանգնած» : Պարագան
առաջիններէն է նկարչութեան
ուր
գործէ մը բովանդակութիւնը կը ղառնայ
նկարչութիւնը ինքնին ՝ սպիտակէն դովերդումը որպէս եր անդա լորում եւ որպէս
մածուկ' ան կա էր նկարագրական հակու
մէ î Երեւոյթ մը որ չէ վրիպէր Փօլ ՍանՏէ » ^ագէթ- տէ Պօ-ղՂԼր^ր քեն ա դա տէն
հա ս կաց ողութենէն ՝ որ այս դործը կը նըկատ է «Սպիտակ համանոսոգ մը» :
Ո^էօթլըր՝
այնուհետեւ՝
հետամուտ
կ^րյքայ օգտագործելու յատուկ թո բլո
ւլիրներ ՝
նպատակ ունենալուԼ դիտողէն
ո ւշադր ութիւնը կեդրոնացնել էր նկար
ներ ուն զուտ նկարչակա՛ն տուեաԱլերուն
Հրայ՝ քան այն պատկերէն զոր կը ներ
կայացնեն։ Այստեզէն' երամշտական Տււ
գունային հ ա մագր ո ղա կան յա տկութէւններ չեշտուլ թորա դէրներոլ օդտա դործումը որովհետեւ՝
էեչպէս էնք կպչսէ՝

«Արուեստը պէտք է զերծ ըԱայ որեւէ
խաբէութենէ, պէտք է աոանձինն ինքզինք
հաստատէ եւ խօսի աչքին կամ ականջին'
որպէս գեղարուեստի ընկալման միջոց
ներ , աոանց զայ ը շփոթելու զգացումնե
րու հետ որոնք ամբողջովին օտար եղ իր|են , ինչպիսին են նոլիբումր, գութը ,
հայրենասիրութիւնը եւլն-»:
Ս-յս ըմբռնումով, Ուիսթլըր տակաւ
կը հեռանայ իրա պա շաո ւթեն կն
ինչսլկս
Մ: Սակայն մինչ վերջինը կը թեքի
դկպի տպաւորապաշտութիւն , Ամերիկա
ցին կը ձդտի խորհրդանշականին , վերա,
ցականին։ hj ո րհ ր դանշա կանը ոչ թկ պատ
մողական եւ
նկարագրական իմաստով
այլ որսլկս թելադրական յատկութիւն ,
տեսակ մը խոր հ րդա կա տար ո ւթ իլն ,
ան.

Fonds A.R.A.M

*6 ԱՌԱՅ

Էջ 2> Կիրակի, Յունիս 4, 1995

շօշափելի բայց ներկայ î Այսպիսով, ճափ ոնա կան տպածոնեբու եւ Ուիլիրմ Ո'րր֊
նրրէէ ն1լալյչււ ւթեան ազդեց ո ւթիմեները կը
փոխարինեն
^ուրպէի Հրապաշտութե
նէն եկածները՝ ինչպէս ցոյց կու տայ
1865-/'
Հհ եր դաշնա կութիւն' կա պոյտո վ
եւ արծաթա ղո յն ո վ* թրուվիէ» պաստա
ռը՝ որով Աւիսթքըը հսկայական ոստում
մը կը կատարէ դէպի մ/'£"Յաjfà 1
դունային եւ համադրողական պարզութիւն ՝
որ իր դլխաւոր եւ մեծադոյն նպաստը
պիտի դառնայ նկարչութեան յառաջէսաղացքին։ Հորիզոնական՝ զուգահեռ, երկու
կամ երեր տար ած ո ւթի ւնն եր պիտի կազ
մեն նկարի մը ամբողջութիւնը
դոյնին
եւ միջոցին տալով դերը նկարը ղ-ար^Ը"
նելու ապրող եւ թելա դր ա կան էութիւն
մը՝ ճիչ/չ երամչտո ւթեան նման*.
*
**
1866-^, Զիլի կատարուած ճամրորդութիւն մը ՝ սկ/<զբը պիտի հանդիսանալ
Ուիսթլըրի կաւղոյտ. շրջաէւ/րն , աւելի րան
երեր տա սնամեա կով կանխելով Փապլօ
Փիրասօն յ Անունդ կ՚առնէ
կապտաւուն
ղի շերայիններու չարր մը՝ ուր վերո յիչ
եալ նկար չա կան ըմբոնումը կը դտնէ իր
ամբողջական կիրարկումը* Այսպէս ՝ նըկարը որպէս ինքնի չխան նկար չա կան իր ագործում ՝ անկախ իր պատկերած նիւթ՛էն ՝ թերեւս իր առաւելադոյն արտա յա յ֊
տութիւնը կը ստանայ <Հ*Լերջալոյ ս' մոր
թաղս յնո ւէ եւ կանանչով _ Վյսլբարայղօ^
(1866) պաստառով*. Արդարեւ՝ Հվ կրրնայ մտածել որ այս հանդարտ տեսարա
նը ՝ ուր նաւերը նաւահանգիստէն կը հե
ռանան ու կը սահին ջուրի մակերեսին,
իսկութեամբ կը պատկերացնէ պահը երբ
ա մերի կեան ՝ անդլի ա կան ել ֆր անս ա կան
ռազմական նա ւերը կը լքեն չիլիա կան այս

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

նաւահանգիստը՝ որովհետեւ սպանական
նա ւա տորմիղը պիտի ռմբակոծէ րազաքըւ
Յաջորդոզ
կապտերանգ
պաստառները
նոյն հանդարտութիւնը կը տածեն ՝ իրենց
գլխաւորաբար հորիզոնական
ուղիղ
ծերով եւ միագոյն Տիջոց - երիզներով*.
Ասոնք մեծ մասով լոն տոն եան գետային
տեսարաններէ ներ շնչո ւած են ՝ խոր ապ
րումներ եւ զդա յնո ւթիւններ թելադրող*.

յեն ^Տարբերակումներ մորթադոյնուԼ եւ
կանանչո վ - Պա տշգամլէ% (1864) ՝ Հ.Տաըբերակումներ' մանիշակագոյնով ել կա~
նանչուխ (1871) ել ուրիշներ *. \,ոյնանըման ազդեց ո ւթի ւններ կը կր է նաեւ Հքարդաւորում' մոխրագոյնով եւ սեւով՝ թէ11! - Արուեստագէտին Տայրլէծ (1871) աՀյ~

Իրօք, ասոնց մէջ կը տիր է շղարշային
կապոյտ մը՝ որմէ անդին անուրջն է որ՝
սարդի ոստայնի մը նման՝
կը ներդրաւէ աննի ւթ եսը ո լ զա յն էը տանի էսորհըրդաւոր՝
ձդողութենէ զերծ աշխարհ
մը՝ մեղեդիով եւ արբեցութեամբ հա-

է՝
ՈՐ bl1 պարզութեամբ ՝
ճշգրտու
թեամբ՝ հարթ եւ քառանկիւն տարածք
ներու Տիջոցային յարաբերութիւնով՝ ալելի մօտ է 20-րդ դարու նկարչական յըզացքին՝ մանաւանդ ^րբ նկարը պատկե
րացնենք առանց նստած կերպար ին որ ՝
br զուսպ դիրքով
եւ
արտայայտութ եամբ ՝ սրբանկա րի բնոյթ Տը կու տայ
գործին։ Նոյն լուծումը նուազ զզուեն է
Հյարդաւորում' մոխրագոյնով ել սեւով՝
թիւ 2 - թամըս Յարլիլի դիմանկարը^
(1872 - 1873) պաստառին Տէջ՝ որ սա
կայն Ուիսթլըրի դիմանկարէութեան գըէ*
խաւոր նուաճումներէն է՝ իր համադրուՏով՝ միջոց ա jfà հ աստատուն էչո֊ո յթո վ
եւ կերպարին արտայայտչական զօրու
թեամբ։ Այո երկու ծաւալուն պաստառ
ներ ր մեծապէս
կը նպաստեն Ուիոթլըրի համբաւին՝ յատկապէս երբ
Լուվրի
եւ լաս կոյի
թանգարաններուն համար
կը դեռ լին յ Յայց 1875-//^/ նկարուած «9‘/zշերայ/,ն'
սեւով եւ ոսկիո •L - Հրթ1։ռ1՚ն
վայրէջքը^ նկարին ցուցադրութեան առթել ծագած բանավէճն ու անոր յս^որդող դատավարութիւնը
Ուիոթլըրը նիւ
թապէս սլիտի սնանկացնեն եւ րար ո յական զօրաւոր հարուածի մը պիտի ենթարկեն

մա կո ւած î Դէպի
թեթեւօրէն է nC
կ'անցնինք, երբ միտքով եւ երեւակայու
թեամբ կը կտրենք կապոյտին միջոցն ու
կը մտնենք՝ առկա խուածի նման՝ անյա
տակ մթնոլորտի մը մէջ î Միադոյն միջոցբ անսահմանի ար տա յայ տո ւթի ւնն է *. Ե1Ո^-իոթլըրի պատկերած դի չերնէր ը կար
ծէք հ եռո ւէն կու- դտն ՝ գիշերներ այլ աշ
խարհի մը՝ երազային ու կախարդական ՝
ուր վառ ասուպներ եւ ոսկեայ
երփնե
րանգ «փոչիջներ կը
տեղան մեղմ վայրէջրով՝ ձիւնի կամ փետուր ի նման*. Հո
դին է որ համրօրէն կը հանգչի՝ կը ծփայ
ան ե ղր ո ւթե ան ՝ յաւիտենական խաղաղու
թեան Տէջ՝ ի^չպէո նաւակը
այս տիպի նկարներուն Տէջ՝ որ լուռ կը
սահի հանդարտ ու խաղաղ ջուրին վրայ :
Յաւիտենական անդորրը ն կար չա կանօր էն
գուցէ երբեք նման արտայայտութիւն չէր
զտած նա էսասլէս .
Հիի շերա յինՀներուն առընթեր՝ ()ւիսթԼԸր կ'իրադործէ քանի մը զմայլելի
նըկաբներ ՝ որոնք կը հաստատեի ճափոնա
կան տսլածոներ ո ւ զօրաւոր ազդեցութիւնը Pէ՛ համադր ական եւ
թէ1 գունա յին
եւ միջոց ային իմաստով՝ ինչպէս կը վկա

Ç---------------------------------------------------------------------------------------------

քան ծանօթ պաստառը : *Լյկարին տիրողը
ուղզահա յեաց եւ հորիզոնական ուղզութիւններո լ վրայ հիմն ո ւած էչռոյ^ Տ[Հ1

❖

շանաւոր քննադատ, դր„զ ել ար,,^
բան ճան Ո֊ասքինի դէմ , „ր
իւղանկարին հարցով, դրոլթեա^^
Ուիսթլըրի անձը վարկաբեկելէ
1
ւևչցուցած էր թէ նկարը տոլփ յ
էր' հանրութեան երեսին շպրտոլԼ Լ
բուն
համար ար ո ւես տա զէտը հաՀ
ձա կած էր 200 անգլիական ոսկը
Հ
որպէս դին : Պ ա հ ա ան ոո ա ե ան
1
Լ լ
’ բ՚պոր
պաշտ ,
ծ ա յր ա յ ե դօր է՛,,
հակւսՀս,^
արուեստ , [մըրնըրի մասնադէտ ել լ֊ ,1
պադու [իա սքինի յարձակումը Ուիսթի
դէմ թերեւս կարելի չէ միայն ղՀ
ուեստական հարցերոլ վերադրել՝ յճ
առնելով որ Ուիսթլըրի կիրարկաե նկ“
էական յղացքը շատ հեռու չէր [Ւըրն^
նէն , յատկապէս օրինակ ունենալով Հ
լ[.ացի
վարպետին մածոլկայթ, ղո^
րը-.
Իր մամանակին հանրային նիւթ Ա
ձած այդ դատավարութիւնը, „ր տե,
կ'ունենա յ 1878-/, վերջերուն , նշանակ
լից հանգամանք ունի , որովհեպել ք1վ,„
լըրի տուած կարդ մը պատասխանն^
արուեստագէտին ել իր վարքին ընկեր
յին եւ անհատական նոր բնութիւնը կՀ
ծա րծեն : Երր
[իասքինի փաստաբան
ընդհանուրին ծիծաղին տակ, Ուիսթլը
«Դի շեքայինին երէն մէկուն
գծով Հ
կու տայ թէ նկարի ո՞ր մասին մկվ
գանո ւի Պէթթըրսիէ՛ կամուրջը ել թկ վ
կը հաստատէ՞ր որ անիկա ճիշդ պատկ
բումն էր կառոյցին, նկարիչը հանդա
տօրէն կը սլա տա սիսան է . «իմ Qujlumill

կամուրջը պարզօրէն ընդօրինակել չէր.
ես չէի ուզեր կամուրջը պատկերել սւյ
լուսնակ գիշեր Հը : էնչ որ նկարը կը fit
կայացնէ կախեալ է անձէն որ զայն |

Ո լիս թլըր ՝ ըՏբո ս տ ՝ ինքնիշխան ՝ իր
ար ո ւե ս տաղէ տի
արմ՜անա պա տո ւո ւթե ան
մոլեդնօրէն փարած ՝ դատ կը բանայ նը-

(£ար.ը Դ- էջ)

ՈԻԻՍԹԼԸՐ ---------

եւ դոյՌքւՌ մակըքւրացութիՆսը

Ջրաներկի

բտղմւսզա*ե

ինքեաբուվս

գործեր եւ֊ արադ նօթագծումներ ՝

ո զմէ իրագործուած ՝ ՀՋ-րդ դարու
եկարշութիւն մը 1լ աւետեն՝

իրենց

առաջին

հ ամա ռօտա ղր ո ւթե ամբ ՝

կէսին՝ նոր

գունային

կատարողական ղե ղռւեո ւթեա մբ ՝ Տիջոցային եւ մթնոլորտային

եւ

տեսիլքուէ՝

բերուած արդիւ նքը ըլլայ գեղեցիկ . ինչպէս յօրինողը կը համախմբէ իը ձայ
նանիշերը եւ կը կազմէ եղանտկալոըոլմներ _ մինչեւ որ քաոսէն դուրս թեթէ
պանծալի ներդաշնակութիւնը»: U.JU թեթացքով֊, դոյնը կը դադրի պարզ նը.
կա րադրա կսՀլ, տարր մը ըլլալէ այլ

կը ղղենոլ կ ա ռո ւց ա կան

յատկութիւն ,

որոնց բերմավբ դոյնը եւ էոյսը կը դառնան ւլիրար ամբողջացնող եւ ճշդորո-

րոտ նկ ա րէւն կէէըառակտն հրամա յ ա կանն եր ո ւն ՝ ընդհանուր կառոյցին

չող տարրեր : Նկարը էլ ըլէւսյ դո յնէյ ել էոյսի դաշտ մը' ում՜եղ թելադրա կա-

ամբողջութիւն ՝ որպէս անքակտելէւ համւսդրութիւն յ Այս գծով ՝ իր մէկ նկա-

նութեամբ՝ երբ վրձինի քանէէ մը հարուածներ կը բաւեն

Ըին մասին Աւ֊իսթլըր կը հաստատէ* «1TԷԱրդՈց՜

պատկերել

նիւթը

եւ պահը ու ծնունդ տալ ա պր ո ւմն եր ո ւ եւ տ պա ւոր ո ւթի ւնն եր ո ւ ։
Այս գործերէն երեւան կոլ դա յ թէ այն էն չ որուն

տպաւորապաշտները

սլիտի ձգտէին տարիներ յետոյ՝ արդէն իսկ յառաջացած կերպով կիրարկըւած էր Յ'ըլնըրէւ կողմէ*. Հակառակ որ բնութենասէը թըրնըրի կամ ճան
*3 ո h սթ է յպըլի հանրութեան ներկայացուցած գործերը՝ ԸԱան անոնք իւղանըկարն եր կամ ջրանկարներ ՝ կը ներկայացնէին շատ աւելի յղկուած աշխատանք
մը'

քան այդ նօթաղծո ւմ-նաէսափ որ ձե ր ը [որովհետեւ այդ շրջանին մարդիկ

դեռ շատ հեռու էին հ,անաւարտֆը րն կա լելէ ՝ ղն ա հ ա տելէ կամ ընդո ւնելէ' որ

ոըսԼ^11

ifljկլւս-111!1
նկար մը գիւոյել՝ սսւսրնց վլՌթձելոլ այնտեղ ւինւաւել պԱ1սաւ֊մքը ոը կայ : եմ
նկաըս ? հՏհա շնութիւն մոէսրադոյնով ել ո ս կե դո յն ո //» ՝ ներկայացումն է այն
ինչին որ կ՛ուզեմ փոխանցել - այսինքն' ձիւնայից տեսարան մը, միայն մէկ սև
կերպարով եւ' լուսաւորուած գինետուն մը : Ոչ մէկ կարեւորութիւն կ՚ընծա
յեմ հոն նկարոլած կերպարին ներկային, անցեալին կամ ապագային, որով
հետեւ անհրաժեշտը այդ կէտին զետեղուած սեւ գոյնն էլւ : ինչ որ գիտեմ այն
է թէ մոխրագոյնի եւ ոսկե գոյ նի յարաբերութիւնը կորիզն է նկարիս»:
ՈւիսթլԸր եո յն ըմբռնումով է որ կընկարէ կապոյտ

երանգաւորումով

պէս ինքնին ամբողջական իրագործումի ՝ անոնք կը պարունակէին այս նկա

տիրապետոլած իր «Դի շե ը ային֊»ն երը յ Ասոնք, մեր մամ անա կներ ո ւն ,

յետա-

րի հերուն յղաց^էն ընդհ անուր դիծերը կում նկարչական ըմբռնումը*. Այս եր

դարձ տ կ^ւ տ ը 1լո ւէ է որ աւելի կար եւոր ութիւն կը ստանան : Ա.ր ղ11" է ե *- ՝

եթէ /-

կուքին շո ւտո ւէ կը զուգահեռի Աիչըրտ Փարքս Պ ոնին կթրնէւ թարմ շո ւնչո ւէ յը-

րենց շրջանին անոնք ոմանց կողմէ ըն կալո ւեg արե որպէս

ղացուած աշխատանքը։ Երբ աչքի առաջ ունենանք թէոտոր 3*էրիքոյի եւ էօ-

կութ իւններ ունեցող ղործեր , ներկայի,, անոնց միագոյ ն^/ գաղափարն ու որ-

մէն Տըլա>ԸԸոլա յի. անոնցմէ կրած զօրաւոր ազդեց ութիւնները ՝ որոնք իրենց

ելէ պայմանականոլթենէ զուրկ դունային կիրարկումն է որ կր հաստատեն Ա՛
նոնց նորարարութիւնը . թէոտոր Տի ւր է , Ուիսթլըրի բարեկամ ե. առաջին կեն-

մեծ նպաստը սլիտէւ բերեն րէ^ս1ի տսլա ւոր ապա շտո ւթիւն յառաջացող դո րծըն-

և րամշտա կան յա Ա՛

ապա կրնանք պատկերացնել ա jj, սերմերը զո ր ս անգլիացի այս վար

սաղիրը, կը դրէ թէ «Ափ շեր ա յին~,->ն եր ով ա ր ուե ս տա դէ տը հասած է նկարչոԼ*

պետներուն երկերը կը պարունակէին * Այսօր՝ աւելին ՝ թրընըրէւ նկարչութիւ

թեան ծայրագոյն սահմանին ու կ՝Հսւելցնէ . «փայլ մը եա եւ պաստասին 'If'

նը ՝ իր կարդ մը արմատական գործերով՝ կիառլխչուէւ նաեւ վերաղապաշտութեան •

րայ պիտի մնայ միայց անձեւ արատ մԸ, աչքին ել ոգիին բաց մը ըսելու ան
կարող» ; Անռնք «մտածել կու տան վակնէրետն երաժշտութեան այն հատ
ուածներու մասին, ուր հնչիւնային ներդաշնակութիւնը, որեւէ մեղեդիական
գիծէ կամ շեշտալոըոլած յանգէ սւնջալո.Ոլած , կը մնայ տեսակ մը վեբաց111կանութիւն եւ կը յաււաջացնէ միայն երաժշտական անորոշ տպաւորութիւն
մը»: Տիւրէ չի պատկերացներ թէ, լ,ր դրածէն քանի մը տարի ետք,
արատ»թ շատ րան պիտի ըսէ աչքին եւ ոդիին , նկարչութենէն ներս վերազս"

էոնտոնի հետ իր կապով՝ Ալիսթլըր անտարակոյս ծանօթ էր Թ*ըրնըր էն եւ
'Յոնթէյպըլէն այնպիսի դործերու ՝ որոնք օտար կը մնային

Փարիզ գործող

արուեստագէտներուն մեծ մասին՝ երբ դեռ չկա յ ին կամ սահմանափակ

էին

փոէսանակման այն կապերը որոնք յետոյ զարգացան*. Եր կիրարկումը հորի
զոնական հարթ ՝ զուգահեռ մակերեսներու դրոյթին եւ համառօտագրութեան ՝
կը հաստատեն թէ ինք՝ թերեւս ենթագիտակցաբար ՝

ընթացած է Ա*ըրնըրէւ

ւլծած ու it ով :
Սակայն Ութս թլըր կը գիաականացնէ նկար չութվւնը , ոչ թէ տե ս ականացընելով րն ութեան եր ե ւո յթներ էն սերող նկատառումները այլ հաստատելով նըկար չու թեան սոսկական ինքնա բա ւո ւթի ւնը ՝ ինքնա կեր տո ւմը ՝ հիմնուած զուտ
կէւ բառական տուեա էհերու վրայ : Այո

գ1՚ տա կանաց ումով

['նք կը

ղուդահեռվ

նոյն շրջանին դրականութեան եւ ե ր ամ շւոո ւթե ան մարղվւն մէջ կիրարկուած
ըմրոնումներուն : Եր յայտարարէ . «Օգնութիւնը կը պարունակէ, զոյ նուէ եւ ճե-

ւով , տարրերը որեւէ նկարի, ինչպէս ստեղնաշարը կը պարունակէ ձայնանի
շեր որեւէ երաժշտութեան: Յայց արուեստագէտը ծնած է գիսւոՆթեամթ ան
կէ արտահանելու, եւ ընտրելու, եւ համաիյմթելՈլ տարրերը' ոըպէսզի ձեոք

կանութեան մուտք գործելով ճէլ-րդ դարու վերջին քառորդին ընթացքին , երամշտութիւն - նկարու
թիւն, երամշտութիւն ֊բանաստեղծութիւն յա րաբեր ո ւթի ւնն եր ը բանալի ^աք
զեր էն եւ դործնականացումներ : Դրւնային հն չե ղութի ւնը , առընչո ւած նաեւ
ճափ ոնա կան տպածոներ ու գունային ել միջՈցային արտայայտչա կանո ւթե*" '
հիմնական տուեալներէն մէկը սլիտի ըլլայ ար գ իա կան ո ւթեան որ,
է՛էն, Վէնսան Վան Կոկէն ել Փօլ Կօկէնէն անցնելով, պիտի հասնի մինթւ
*Լասիէի 3 ւմն տին սկի :
Անկէ յետոյ այլ ոդիսական մըն է որ կը սկսի ,

Հ

Fonds A.R.A.M

<8ԱՌԱՋ

Մ/'Sfi

ԵՒ
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ԶՆԿԱՐՍ.ՀԱՆՈԻԱԾԸ,

ԶԳԻՏՈՒԱԾՆ

ՈԻ ԶԱՍՈԻԱԾԸ
Ս՛եր տեսողութեան գործարանէ' աչրէ
եւ ուղեղէ մէԼեւ գոյութէւն ունեցող մէկ
թրայատուկ անկարողութեան արգէ ւնքն
( չարմանկարը :
Մեր
աչքը երկվան
կեաններէ կոտորակէ ընթացքում , անկա
նող է մա մանա կէ որոշակէ էա փէց պակաս
տեւողութեան մէջ, տեսածը մոռանալ,
զատել եւ էրր անջատ երեւոյթներ ընկա
լել՛. (էապաւէնէ ՛քրայ դրոշմուած ղատ .
զատ նկարներէ յա րա կա յո ւթէ ւն ը , մամանակէ հետ
ունեցած
էր յարաբերոլթեամբ, ունակ է մեզ փոխանցել շար J՜Տան
պատրանքը։ Գրականում էւաւավ,
մնացած , չն կարահ ան ո լած երկ
էսյր կեաններէ կոտորակում ստեղծուած
րսյր ընկած երկու ն կա րներէ մէջեւ,
խր սաղմ էր մէջ պահում է շարմման
Արտորանքը, (Էամանակէ տեւողութեան
բուն շարմման են են՚թարկւում մի
միայն մա պա ւէնը ՝ Լոյսը ^ւ մեր ուղեղի
թէխերը • • •
Մինչ Օրս ՝ մապաւէնների վրայ՝
Դ.ա՜
նաղան անհատական եւ պետական
արիթներ ում ՝ պահ ւում են կոտորակի են
թարկուած միլիոնաւոր
երկվայրկեաններ : Ե արմումի պատրանքին
հասնելու

^ժյր'

UPPh

ՑՈՎ1ԱՆՆՒՍԵԱՆ

Համար նաիւ կարեւոր է՝
{այ գտնուենր այնտեղ եւ
որ մապաւէնի ամէն
մէկ
‘եում Ճ2-ից մինչեւ 24 նկար
Ուրեմն ամէն մէկ անջատ

որ մենք ներգիտակցենք՝
երկվայրկեա֊
է պահուած :
նկար իր մէջ

չփակում է -լ/12-րղից Հ/^-րգ երկ‘Ւյ^կեան տեւող շարմում :
քյնթադի>ոա կցականին պահ տո ւածր ՝
չնկարաանուածը ՝ նոյնքան էական ու գեր ակշիռ
արր արթիւներում ՝ որքան
թեւացող նկարները •
երուանգ Ջանէկեա՚յ,

մեր աչքին

եւ Անճելա քէէչչէ

‘•"‘-(է՛ ւ՚րենց մանր ա ղնին

չնկարահանուածը,

չգէ տուածն

ու

ներկայութեան է վերածուել։
Մեր օրերում ՝ երբ ամ էն ուր պատկեր
ների վայրագ յորձանքի տակ ենք գտնըւում ՝ պատկերի նա իյնա կան ու հիմնական
արմ անիքն վերագտնելն այնքան էլ հեշտ
չէ ♦
•մ՝ ոլ աւերակների տա կէց հանուած ՝ հն ա գի տա կան արմէք ներկա յաց ը՛
նող իրերի նման դո ւր դո ւր ո ւած ՝ արթիլային շարմանկարների բծախնդրօրէն աշիյատուած այգ յարակցութիւնը՝ մեր աիքէն եւ ուղեղին է վերադարձնում ման
կական հայեաքցի անարատ կարոզութիւնըհ փ ամանակի գործած աւերը՝ փոշին ու
հետքը՝
այգ մապաւէններում նոյնքան
իւօսուն ու կարեւոր են ՝ որքան մարդ
կային մարմնի ու նրա գործարանների
վրայ մամանա կի թողած հետքերը, Եթէ
զգա յո ւն ենք ՝ եթէ ա մրո ղջա պէ ս չենք
այլասերս ւել մեր մամանակի լոկ արտա
քին երեւոյթներով՝
այգ հետքերը մեր
ենթագիտակցական
հ ար ո ւս տ աշխարհ ի
շնորհիւ՝ անտեսանելի մնացած բազմա
թիւ֊ վայրկեանն եր՝ բազմաթիւ երեւոյթ
ներ են կարող դրսեւորել :
«p-եւ֊եււից մինչ գօտի» (Du pôle à l’E(ÿuateur - 1986) ֆէլմէ մէջ Լսւքա finմերէօ (Luca Շօաշր՚ւօ)-Է քսանական թըլերխն ն կա ր ա Հ անո լած փ ա ս տան կարն եր ը
(գնացքը, ճամբաներն ու վայրերը, յատ
կապէս կովկասն ու վրացական պարը եւ
Աֆրէկան ու սեւամորթ մանուկներէ աղօթքը)
էրենղ շարմումով ու ստացած
նոր զարկով, շատ րան են պատմում անց
եալ ու ներկայ օրերէ մասէն։ Էշուած
ֆէ լմ ո ւմ ուշագրաւ է նաեւ
երամ շտա.
կան լուծումներն ու համադրումը։

Այդ
ալպոմր ներկայիս կը դտն ո ւի
Պուկնոս Ե,յրկո } ^ուրուն Տկր-Եակոբեանի
ազդականներէն' Տիկին Շողիկ Ե* որոյետ
նի մօտ : Ահոր ոիրայօւք՜ար թոյլատուութեամր ՝ առիթ ունեցանք ղրաղելու ալպոմին ւքէջ զրի ուոնուած ծրեք քերթո ւածն երով :
Առաջէնը ՛հանէ էլ փար ո լման էն ձեռա.
գէր մըն կ հանրայայտ ՀԱյռկայծ ճրադ^>Ը՝ ոը լքուս կը կազմէ «Հեթանոս երդեր^ուն • (Հիշեցնենք՝ Որ ըստ Վարումսւ^՚ի ծրեւան եան «Երկերի լիակատար <եողովածու՚^ի ծանօթագրութեան ՝ այգ րսւնա ս տեղծո ւթեն էն
ձեռագիր
սլա հ պանուած չէ ♦ Ենշուշտ ՝ մեր ունեցածը յետ
տպագրութեան ընդօրինակութիւն մըն է ՝
որ բանաստեղծին կողմէ թուագրուած է
«15 Ապրիլ 1914, Բերա^ ,
Երկրո րգը' էմիլ Վերհառկնէն
թարգ
մանութիւն մըն է՝ գործ' Եղիշէ Եպիսկ*
Բուրեանի } ղոր պիտի ներկայացնենք ուrbt. առիթով :
Ւոկ երրորդը կը պա տ կանի ապրիլեան
"‘-PfcZ. նահատակի մը Արմէն Տ ո րեանին
(1892 - 1915) , եւ գրուած է ֆրանսերէն î
Արմէն Տ որեան բոլ^յ ան ո ւն ո ւթ Հրա չեւոյ Աուրէնեան ՝ ծնած է Ակիւպ ԼԱ*ակեդոնիա} ՝ ուր ապրած է մինչեւ 1911,
երբ մեկնած է Փուրիդ* Լոյս
'Բաղաքին
ձ էջ րաւա կան ա շթո յմ՜ ղործո ւե էութիւն
մը ո ւն եց ած է ֆրանսական շրջունա !լն եր ո լ
հիմնելով püTOXySte կոչուած գրա
կան շարմ՜ումր Լուր իշ աղրփւրներու հա
մաձայն «համաստուածեանդ^ էլ թմրազրելով «L’Arene» պարբերաթերթը :
թա տա կց ած է նաեւ երիտասարդական
բազմաթիւ հանդէսներու ւ
1914-//Î. անցած է Պոլիս ՝ ուր հայկական
հինգ վարմար անն եր ո լ մէջ ֆրանսերէնի
դասատու դարձած է* Ա կսած էր հա յե-

վերագտնելու ,
չնկարահանուածը
՛կարահ անո ւած պատկերէ՝
շարմումէ
'ա^էկն դարձնելու մէջ է կայանում ։
հանրահռչակ էտալացէ լուսանկար է չ
, 11՚° ճ էաքոմելլէէ լուսանկարներէն
t քուած 13 րոպէ տեւողոլթեամր ֆէլԼ։ չուած ղոյ՚յէ ամենահանրամատչելէ
աչթոաանքն է.
Սէլ ոլ ճևրքա, UiaCOe 1 - (l993)-ïr խոր ապրումով կառոլցուաե մապալէն է .
ոչ մասնագէտ գէտողէն է փոխան^^րացած ՝ զառամե ալ մարմինների
Լմա^"՛՜. աս11՚ո՛-^ ‘■"ղէ եւ անցողէկ
։ա լէ մէջ պահպանուած ու խտաnéeat;fiu,^e ’ Աևւ "՚ ճերմակ» positif և
ա չաՀյ՜ նկարներՒ չտրանը, կըց1"°ԱՀէն > մեր ուղեղէ
Լար<եման եղ, ենթարկում . չնոր.
ըուես տագէ տներէ
զգայնո ւթեան

ա tnr ղա կց ւո ւմ ենք մեղ համար
^ոփէ՚հե' 1ք"ռաՅոլթեան տրուած մա-

զՈ յՂԸ ՝ ա[,է"ՒլնեհսՀւյէ
տթիւ~ հնամա շ մապաւէնների եւ
հՒ'2նռ^ Հան
աս1։,ո1 ղո՚ո՚սմեալ,
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տակ եղածը, այգ գրքոյկէն մէջ չկայ
սոյն ձեռագէր բանա ս տե ղծո ւթէ ւնը .
Ի
վէճակէ չենք ճշդելու, թէ ֆրանսական
մամուլէն մէջ երեւցած է Տորեանէ ող
ջութեան կամ յետմահուՀ Բւււյց , մ՜ո գո
վածուի մէջ մտած չ ր/ / ալ ո վ ՝ տոն ուացն
կրնանք զա յն «չհաւաքուածդ
համարիլ՝
«անտիպդ րւյալու հաւանա կան ո ւթեամր î
Ադէ տէն մա տուց ո ւած «մեր մտքի հար֊
փ^ին շարքէն՝ Ջանգ րր րի մէջ վար ո լմանի
ել Ա * Ա ելակի բախտակից Արմէն Տորեանի Փարիզի նուիրուած այս քերթուածը
կր հրատարակենք ստորեւ : Գրութեան
թուա կան ը ս տո ւգա պէ ս յայտնի չէ • ղինքը
նաթոբգո ղ Բուրեան ՊատրիարքԼւ թարգ
մանութիւնը կը կրէ 1914 Եուլիս 1 թուա
կանը :
Տ որ եան ով հետաքրքր ո ւող ընթերցողը
կրնայ դիմել Արմէն Ա ելանի «Լահ ատակ
բանա ս տեղծներդ հատո րէն (Պ Ո ւէնոս Այ
րէ ս ։ 1961) ել Ալ. քնուէչեւսնէ խմբագրած
հ.0 տա բա ։եղո լ հաւ գրողներ՛» մոզովածու
էն (Երեւան, 1989) :

■

Պուէնոս Այրէս

0 fleuve inépuisable où le Monde va boire;
Trépied de l’Univers; ô Cri
Des Nations; ô Foi de ceux qui veulent croire

Cœur des Peuples; cerveau des Temps; biceps qui fonde
Des Eiffel et des Panthéon;
Berceau des Delacroix; Ville des Rude; et Monde
Des Hugo, des Napoléon;
Astre marchant toujours vers les nuits qui reculent;
Croyance; Héritage sans prix;
Memnon qui chante au grand desert des Crépuscules
Vers les nouveaux Soleils, Paris !
Temple du Jour; Autel des dieux; et panoplie

Երուանգ Ջանէկեանէ եւ Լթեճելա Աէչչէ
Լուքէէ
աշխատանքը գարասկէգրէն
շարմանկարէ մարզում կատարուած նա.
էւաքայլերը կցում է գարու վերջէ արգէ
շ ար մ ար ո ւե ս տէ հոսանքներէg
à է կէն
նո ւա ղա պա չաներէ (minimaliste) հոսան
քէն։ նրանց մօտեցումը գէտողէն ոչ ոգելորում , ոչ յուղում ել ոչ էլ խաբկան
քէ է ենթար կում : Ետ այնքան էլ դՒլր1։ն
նպատակ ու մօտեցում չէ : նրանց աշիյա տանքն l^["n ելէս մենք պարղապէս հ րրալէրուած
ենք չար մա պա տ կեր է
ներհուն յատ կութէւններն ընկալելու'
չարըմբռնելու :

De la Pensée et de l’Essor;
Oeil du Futur, bras du Présent ; âme remplie
De tous les siècles qui sont morts;
Tête de l’Univers; Capitale de France;
Source et Flambeau jamais taris;
Gigantesque colosse et Pyramide imjnense
Erigés sur la Vie, Paris !
Fontaine de lumière où les armées des hommes
Vont s’abreuver à tes torrents;
Et te sacrer dans tes palais que font renomme
Conquérente de tous les temps;
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Qui donnes le laurier; et qui insufles l’âme;
Qui couronnes, dans un grand cri,
Le Barde dont les chants mûrissent à tes Flammes

կերա^Հյ ^ակներՒ մէջեւ. նմանակէ զար.
Ju,u, ւ, հօհափում ։ նրանց համար հէն
^Շմև\եր1լ նոյնն էն ենչ "է՛ մաշուած,

Աուրէնեան կը զր էր ֊ — «DésireUX de
rendre impérissable le souvenir du poètemartyr, je prie les lecteurs de propager
cette plaquette. Je prie particulièrement
les compagnons d’armes de Dorian,
de
bien vouloir me communiquer des inédits
ou des pièces parues, des lettres, des re
vues contenant ses poèmes, etc. etc.»:
Պ՛ատելով ա յս խնդր անքէն , 1լ երեւէ
թէ
Աուրէնեան հրատարակած է էր ձեռքէն

A ton Evangile, Paris !
Պարզունակ թուացող, փաստագրական
արմէք ունեցող
արխէւայէն նկարները,
նշուած արուեստագէտներէ դասաւորումներում րնդհանրապէս դէտուած ե՛լ, լռու
թեան մէջ՛. Զարմանալէ չէ նաեւ, Որ նըրանք էրենց փնտռտուքներէ ընթացքում
դէմել են նաեւ բոյրէ
եւ պատկերէ յար աբեր ո ւթ եանը ։ 1975 թութն սկսուած
այգ փնտռտո ւքներէց
մէկը կցուած
է
naphtaline-է րոլրմունքէն։ Ամէն ոք տըրամադէր չէ նման գրութեան մէջ փոշոտ
ու է։ամրած մասունքներ փն տռել :

մարոլեստն

t՛է' րաոմ "''ո,1' ւ

րէնով արտադրել՝ երր ւԼրայ հասաւ Ա եծ
Եղեռնը :
Ֆրանսերէն իր քերթուածներէն նմոյշ
ներ ամփոփուած են դրմ՚՚յ՚ււ՛ մը մէջ,
զսր հդբայրը
Զե՚եոր Ս ուրէնեան, հրա.
տարակած՜ է 1933-/4/, Լթնցէ մէջ (Աւրս,
արէա) — ((Un poète français d'origine ar
ménienne. A. Dorian 1892-1915. Choix de
poésies՛» :
թախաբանէն
վերջաւորութեան ,
Ջ*

ODE A LA VILLE SOLEIL

ռւչխտտանքով

՛Լ րւ[,տել ու
են տալիս շարմարեսւոի այգ ներհ ո ւն
ո ւնա կո ւթիւննեfc (. ) ։ նրանց աշխատանքէ սաղմը, կո-

հխ
յրլ

է՝

շասոլածր ,
ենթա գէ տա կց ա կանէն պահ
տրուածը։ նրանք հնագէտներէ պէս, ար.
էւէլներէ ոլ մապալէններէ մէջէց, մեղ
համար վերակենդանացրել է՛լ, կեանքէ։
հետքերը, մէաւորել էն անջատ մասնէկները։ երանց հայեացքներր այնքան յառ
ուած է մն աց ել ա յգ մա սն ա տ ո լած պա
տառ էէլհևրէն , այնքան է
կենտրոնացել ,
ոչա շարուէլ դրանցով, որ հ աղոր դա կց ո ւել
է ենթագիտակցական աշխարհի , չդիտ
ուած մամանակի հետ. բացակայութիւնը
Ջանէ կեանի ել Լուքէէ ա շվսա տանքն եր ո ւմ

կաշէէ կողքով, խնամքով
պա հ պանուած եւ սպէտակ էջերով հատոր մըն է'
«album de
poésie» վերտառութեամբ։
Իսկ առաջէն էջէն վրայ,
դեզագէր տո
ղերով, կը կարդանք «փարուն Տէր-Յակորեան, Կ՛ Պոլէս , 1914 Յունուար 1/14»:
Ամդ տողերուն
հեղէնակը' հայերէնէ
ուսուցէչ, մահացած է շատոնց։ Պոլսոյ
մէջ ուսանող էր այգ շրջանէն , ըստ երեւո յթէն' Պ'անէ էլ Վ ար ո ւձ՜ անի տնօրկնութեան տակ դործող Ա • Գրէդ որ
իուսաւորիչ վարդարանին մէջ* Եւ ինչպկս որ
ս ովոր ա կ ան էր այզ֊ յ՜ամանակ՝ լծուած
կր տարբեր գրագկտներկ ձեռագիր էջեր
ունենա լու ա չխատան քին յ

(*) Նրանց սւշիյսւտանքի ցոլցսւգրու.
թ-իւնը տեղի ունեցւսլ Մայիս 3-ից 28,
Փարիզ, ժ՝էօ տը Փօմ (Jeu de Paume)-ի
մէջ :

Ville Soleil ! Forge des temps nouveaux, Paris !
A. DORIAN
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էՏԱՌԱՏ

Էջ 4, Կիրակի , Յուսիս 4, 1995

Մ ԻՏ "fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

^ՈԳևՀԱՆԳԻՍՏ
Տունը բլուրի >
ւոունր իշխող' ծ ովու.(1, ձորակին,
բաթրձացող լեո ներ' կանգնած թ՜իկունքին ;
Հոն հասակ աոիթ' քոյր իմ ջնջուած
եւ հոն • • -մնացիր :
Գէմը' ջութերում
գլուխը կը խրէր
Պէյ թութը անքուն :
Ռումբերու բոցը կը լուսաւորէր
գանկը նեղ ք ուած
այրող քաղաքին • • •
Ամէն մահուան hbm,
մաթմնաղինի պէս,
մահը կ'արձակէր հիւղերը բարակ ; անտեսանելի ,
զանոնք կ՚ոլորէր իրաններուն շուրջ ,
մինչեւ նուաճէր զանոնք աոյաւէա'
մտաղ.թութհամ՛ր լքը անտեղիտալի • • .
Սորված էինք մենք կատակել մահուան Ւեա •
վախին դէմաց' թ թանալ .
մարդորսին հետ ակամայ '
պահուըտոլք խաղալ - - Ս՚ակայ ն մահը կը հարուածէր ,
ութ որ չէինք ակնկալեր :
'ք՛ոյր իմ' ինկար
նշենիի ծաղիկին պէս կարկտահար :
Ծովը, այնտեղ,
հազարամեայ համերգն ունէր ալիքներու, .
հոսանքներու հետ ուժեղ'
խնաքարեր կը վազէին - կը քաշուէին ծովը' մեոած խեցիներ
կը փսխէր խոր երախէն • • .
Տորր' ձայները կ՚աոնէթ ջուրեթէն,
հովերու թեւով կը տանէր վերեւ'
թլոլրներուն ւքէջ կորսնցնելու :
Ես' մեղաւորս,
կարճ յիշողութ՜եամբ խեղն անցաւորս ,
կը փորձէի ստեղծանել
խոսքը ջութին, խօսքը քարին
ու հովերուն • • •
Քաղաքը այրող,
քաղաքը ապրող'
յիշողութեան ու գիրին մէջ ,
ուր հոսանքը ելեկտրական
ընդհանրապէս ընգհատուած էր :
Վաըորդնեթուն փարոսները, յանկարծակի,
կր գամուէին
աճապարող մարդոց վրայ ,
դարձնելով զանոնք գաճէ,
ուրոլականային,
յաճախ դաոնալով նախանշանը
խմորուող րիթտ աղէտին :

Քոյր իմ ծփանուտ,
քոյր իմ ժպտացող,
երկար ատեն ես չկրցայ խ օսիլ քեզ :
Կը պատմէի այրած դէմքը քաղաքին,
անգիտակցաբար հեոարձակելով
խուլ ւսպրումներս քաղաքին Վթայ • • •
Հեղուած արիւնը փողոցներուն մէջ
արիւնդ էր գենոլած :
Գուցէ, Պէյ բութը,
մայրամուտներու րոցին սիրահար ,
իր գլուխը ջոլրերուն մէջ չէր խրած,
այլ , պարզապէս , անձնասպան կ՚ըլլար • • •
՛ք՛աւ]աքը, անշուշտ, ոազմ չէր միմիայն,
կամ տիղմ' լեոներէն սահած դաշտերուն պատանքելու մարմինները ննջեցեալներուն ,
պահպանելու միանգամ՛այն'
ինկող սերմը մշտագալար շոգիներուն :
Հոն մենք սորվեցանք
լոյսը ըմբոշխնել :
Սորվեցանք լողալ կայուն հողերէն
անցնիլ աշխարհը հեզուկ ,
հասկնալ զայն, վերադառնալ . . .
Ծովափներուն' կիսամերկ,
օծուն աղով ու արեւով,
պատրաստ ըլլալ նոր օրերուն անորոշ
(Ւթրեւ զոհ յաճախ' թախտի հարուածին...);
Սորւէեցանք եւ'
պուտտաներու նման կանգնած
ձիթյեճիներոլ խորհուրդէն...
Սակայն կարմիր կակաչները,
իթրեւ արեան կաթ՜իլները
վիրալորուած Ատոնիսի ,
ամէն գարնան կը ծաղկէին
եւ հովերէն ••• կը խլոլէին ;
Խարսխուած տարրերուն մէջ կենսական'
տուկը հոն է դեո :
Ան կարճ կեանքդ էր,
քոյր իմ' հոն կ՚ապրիս ;
Ալիքներուն մէջ ձայնդ կը խաղայ ,
կր պատմէ կեանքի
եւ մահուան միջել միշտ տարուբերող
ծէսը յաւիտեան • • •
Գիտեմ որ լոյսը կ՚ողողէ հիմա
սլունը բլուրի :
Գուն կ՚ապրիս այնտեղ'
տունն ես բլուրի ;
Եւ զրոյցը կը շարունակուի • ■ •
ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՊԷՐՊԷՐԵԱՆ
_________________________________________________________________________________ J

v

(Շար- Բ - էջէն)
գիաէ : Ոմանց համար անիկա կրնայ ներ
կայ լսցնել այն ինչ ււր ես կ’ու֊զէի , իսկ
Ո՛ւրիշ ներԱՆ ոչ» : Ւսկ ընդհանուր դատա
խազը երբ էրեն հարը կու տայ թէ ո*րքան մամանա Լլ յատկացուցած է նկարէն
էրադործման
համար ,
լ՜Ւ սP՜ԱԱ*I' ս1ա՜
տասխանը կ' ը//այ «երկու օր» , որմէ յե
տոյ նոր հարցումէն թէ էնր (կը յանդըգնէ) 200 ո սկէ պահանջել երկու օրուան
աշխատանքի համար
(նկատելի գումար
մը այդ օրերուն) ՝ նկարիչը 1լ ըսէ . «Ոչ,

ամբողջ կեանքէ մը եկած փորձաւսււթ-եան համար»: Աւէսթլըր է վերջոյ դա
տը կը շահէ՝ սակայն որպէս հատուցում'
ևը ստանայ խորհրդանշական չումայ մը՝
մէնչ դատավարութեա*յյ
ծաԼսքերը չ1լար ենա չ վճար եչը պատճառ կը դաոնա յ էր
ինչքերու լուծարքէն յ
\յկար չութեան մարզէի մէջ
երկրորդ
պատմական դա տա վար ո ւթէ ւնն էր ասէկա , որուն նէւթը արուեստն էր ինքնին :
՜[ճ-րդ գարուն , կրօնական
դա տա րանը
Փուօչօ
Վէ րոնէղէէն րացա տրութէւններ
պահանջած էր էր
«Վերջէն խթր է&>է
Imprimé sur les

{յետոյ հ-Րխթրիք' Լէվւ՚է’ մօտ» իւորադիրով
վերամ կր տո ւած • • •)
մեծածաւաչ
պա ս տառէն գծով ՝ ուր ն կար ո ւած էէն մաման ակա կէց զէնուո րական
զգեստ կըրող ղէնուորներ որոնք
խոտոր կը համեմատէէն էրա կանո ւթեան î Երեք դա ր
յետոյ յ այս անգամ արուեստագէտը՝ յանձէն Ո^-էսթլըրէ , էնք էր որ ՝ խնդրոյ առարկայ դարձնելով հասարակաց խաւա
րումտո ւթէւնը էնչպէ ս եւ քեն ադա տո ւթեան անհ եթեթո ւթէւնը դատէ կր կան

ձէն էրեն հետ բերելով նաեւ տասնեա կներով էխանկարներ եւ կա ւճան կարներ ՝ մեծ
մասով ղողտրէկ Վենետիկը պատկերող'
հեռու զբօսսյշյրջէկայէն ՝ արտաքին
հեւոաքրքրութէւններէ *. Անոնցմէ մէ քանէէն դծովգ յատկապէս եթերային ւլւլա յն ու
թիւն մը թեչադր ող } կարելի չէ
չմ տաեել՝ օրինակ՝
էտկար Հ/ահ ինէ մասէն՝
որ աւելէ ուշ էնք ալ փորադրայէն կարեւոր շարք մը նուէրեց նոյն քաղաքէն յ

չէր ՛Լենք ոլ- էը տ շխա տանքը քամահ աԸՈղԸ* ԱԱՈվ Ո'-Էսթլրր ևը հաստատէ այ.
չախոհ արուեստագէտէն տէպար ը ՝ տպա
ւոր ապա շւոն եր էն սկսեալ աւելփ շե շտա
ւսրուած :

Պարզ զո ւդա դէ պո ւթէ® լՀյ կամ դատա
վարութեան էբր հետեւանք՝ աստիճանա
կան խամրում մը կ'արգելակէ Աւէսթլըրէ
նկարչութիւնը՝ մինչեւ իր մահը'
1903^-ե, մինչ իր համբալը
հետզհետէ
կ'ընդլայնի : Իր կեանքի վերջին քսան տա-

*
**
Ղ^տւոավարոլթեան անմէջապէս յաջորդած ծանր կացութեան մէջ՝ ե1ւէսթչըրէ
համար
փրկութեան
լաստ մը կ'ր/լայ
Ֆայն Արթ Աօսայթէէ էրեն պատուէրած
վենետիկը պատկերող փորադրութէւններու չարքը • Աւէսթլըը տարէէ մը աւելէ
ևը մնայ տոճերու քաղաքը՝
վերադար
Presses du

Journal

ցիներուն ընթացքին
իրագործուած այ.
լազան կերպարներ եւ ինքզինքը ներկա,
յացնող դիմանկարն էրուն կը պակսին այն
յդաց ո զա կանո ւթի լնը , նորարար և ստեդ.
ծա դործ այն ջիղը որոնք կը բնորոշեն զա
նոնք նախորդողները-. Աակայն, նոյն ա.
տեն երբ (Նիսթլրր ազատ է արտաքին
պայմանա ւոր ո ւմներ կն ,
ինքղինքին հա.
մար նկարած վ՚ոքր չափի գործերը, յատ
կապէս
բնանկարներ ,
իրենց թտրմոլ.
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Ծեամր, հ ամառօտադրութեամլւ ,
լ֊աշտային տեսիլք ո վ եւ սլարղօ1^^
եէեւսմբ ՝ կը կանխեն Ն^Ոլի խմրԱ11ՈԼ'
կարդ մը նկարէշներու արուեստը՝ Ս ' ՚
կը ֊Լ^յեն թէ իր ա շխարհէն ներս կշ
սնկիւն մը՝ ինքնամփոփ ՝ գանձէ Ը Բ
/ան ՝ էր անցեալէն եկող՝ որուն ե[[՚՜
կը վերադառնայ ՝ որպէս էնքնուէեւս՝ Բ
՛Լեր ադան ումը։ Գ\ուցէ յսւզոլմո։Լ է
՛՛ ա դա րւն այ թէ ար տաքին երեւոյթ I
Գ պատշաճումը կը խաթարէ ըմրոս ’
ըստախոհ տյն աւիւնը ՈԸ ևէԼ և/^/
/էջ, էր երիտասարդական՝ խս*նդո
փնեըոլն
Ասոնք ^էնչպէս
կարճատեւ կեանքը,
իրեն
ւեւս դարձած էէն անհաստե լէ
?ը ՝ անսահման կապոյտէն մէԼ տ
յանգած յ Ւրե^ նուիրուած վերջին խ
"“հայեացքը կը վերարմեւորէ 1^' յ
զէո իւրայատուկ մեծ տրուես ասպ“՚
*տյց նոյն ատեն կը հաստտաէ թ
1ւեստէ մարզէն մէջ՝ ոայթաք"^'
\ ետեւանքևերը ՝ սրբապղծութ^^
f*ան ՝ կրնան օր հասական ԸէԼաԼ՛
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կեդրոնական իշխանութենէ մը՝ տեղային
մասնաւոր իւրաքանչիւր ծուխ կամ թեմ ՝
է՚Ր ո լմեր ո ւն ներած շա ւի ո վ կը մ ա տա կա
րարէր իր առօրեայ հոդերը
սահմանափակուելով իր կալուածէն ներԱ ;

2.118 L-'lli'J.L-ah'D

Եայց ի՞նչպէս կը պատահ ի որ

l'Iïbl՛ l'Ii'b'iillH^bllij PbhbF’

Սփիւռ

քէ՛ քաղաքական տարբեր մթնոլորտի տակ
ծնունդ առնող եւ աճող Հայոց եկեղեցի
ները ՝ քաղաքական ճնշումներէ
ձերբա
զա տ ՝
Հայաստանի եկեղեցիներուն պէս
/ի ուն են ան յար ել նման ճա կա տ ա զիր :
Սփիւռքի եկեղեցիները
առանձնապէս
ցայտուն ՝
հոդեւոր ՝ կրօնական նորոդուած բովանդակութիւն մը չեն յա$_ոդփր
դրսեւորել անցնող ամբողք 70 տարինե-

դարու վերջաւորութեան ՝
հայ
ժողովուրդի եւ իր եկեղեցական հաստաաութեան միջել շար ունակո ւո ղ կապը ծի
սական է միայն. ծէսը այս պարադային
սլկաք է հասկնալ որպէս հան ղի սա դրում :
եկեղեցականի մը կո ղմ կ հրապարակաւ
այս արտայայտութիւնը իր Աայր Եկե-

1^3է՛էն հանդէպ՝ ըիչ մը այսպէս բիրտ
կերպով ըսուած՝ գուցէ հաճելի չթուի
ընթերցողներէն շատերուն համար» բայց
ատեն^ է այլեւս՝
եթէ կը սիրենք մեր
^կեղեցքւն անկեղծ սրտով՝ չծածկել ճըշժարտութիւնը եւ խո ս տովանիլ իր ական ո ւ^ւնը՝ որ սլէ ս ղի եկեղեցին թքե ալ ան դըաղաոնայ իր ծիսական պար տ ական ո ւթիւնն եր էն անդին իր բո՛ ւն առաքելութեան եւ փորձէ մտնել իր դերին մէջ*
Այսօր Հ^այ Եկեղեցին եթէ

միայն ծի-

սսձանդիսական եկեղեցի է՝ ասիկա հե
տեւանքի է անշուշտ անցեալէն եկող պատձարլի մը» Եկեղեցիին ներգործական ել
'“[[՚ ղսր^՜ս անէութիւնը ՝
Ե՚ղե ռն էն դեռ
սստհյռաջ՝ սկսած էր տկարանալ՝ որով^տել իր վանական դրութեան ցանցը հեդղհեւոէ սկսած էր նօսր անալ *. Եկեղեցի
^[՝ր վարչական կեդրոնով՝ դմուար թէ
կսղենայ ինքնուրոյն ՝ անկախ կրօնական
[իտնութիլ^յ մը հաստատէլ եւ ղեկավա^եթէ երբեք այդ եկեղեցին իր ետին
յ հոդւոր ս տ ե ղծա դործա կան կ^դ» վանքեր' ուր նոր ո դո լին կրօնատած ո ղութի ւնը՝ լեզուն՝ դաւանաբսնաձեւումները ՝ եւայլն։ Եղեռնէն
քանի մը դպրեվանքներէ
Գէորգճեմարան ՝ Ար մաշ՝
Երուսաղէմի
^անդալՈրացը ՝ բաւակ ան չէ1՚ն
Հայ
ւ 7 3LnJ վարչական կեդրոնին ձեռքը
սւսյլտ~ ում-եզ կրօնական իշխանութիւն
Խ
Եղեռնէն յետոյ , եւս առաւել տըԿայալ
Հայ է կեղեց ւոյ կր օնա կան

d անոլթիւնը ՝ մանաւանդ

խորհրդա յթ

["է րու հաստատումով՝
որովհետեւ
^Հական իշխանութեան վարչական կեդՄայր Աթոռ էջմիածինը

t

Ա

ականէն ներքեւ չկրցաւ պահպանէլ

ՈԼ ““Ո^ոլէր
բարձրաստիճան եպարտքն էր , առնուաղն

, Լ Գս,րալ-որ հա ս տա տո ւթեան արտա\"րհեհ ՚Ա1ա^ան^Ը'՛ Ս'տ1''ւա
չ^հ՞՚-էր
Ոլթե

* Աա^ա տաբո ւթեան

ւ^տստաՆէ՛ հորժն լԼրայ
կեե,Ո
Լր^' մը

ղեյէ յ>

ղէյ

դաոնար

թո յլւոու-

ամւիուիո ւած
այԱպէսո։Լ Ե-

լոկ ծիսական եկե-

^ԿՀղեցլայ վարչական

կեդրոնին

րոմ,
հալածանքէ այդ տարիներէն լ յ^Ւ^քն 1920-wv կան թո ւա կանն եղի ոո քլ ^տյո9 պատմութեան մէջ տե, նսյյեն նոր անցուդարձեր * 1915-/*
մ

քի էայ՚՚3 ծննդեան պատմութիւնը ընել՝
բայց սլար տ ա ւո ր եմ սլա տմա կան համա
ռօտ ակնարկ մը նետել Սփիւռքի
հայ
եկեղեցիներու ծննդոց ին՝ նիւթիս մէջ կա
րենալ յառաջանալու համար։
Այն պահուն երբ գաղթական Հայեր զի
րենք հիւրընկալող երկիրներու մէջ տեղաւորուիլ կը սկսէին ՝ րնկերա յին բնա
խօս ական պահանջք է որ նման պարագա
ներուն՝ մարդիկ
իրենց հասարա կեցու
թեան ձեւ եւ կերպարանք մը տան , ^այ
գաղթական այդ զանգուածներուն հաւա
քական՝ համայնական կեանքը՝ առաջին
հերթին կը ձեւա ւոր ո ւէր ծխական - թե
մական կազմակերպութեամբ էլ եկեղեցի
ներու շինարարութեամբ» ինչ որ կը նշա
նակէ թէ Սփիւռքի հայ եկեղեցիներու ծըն ունդը ՝ անմիջա կանօր էն կապուած պի
տի ԸԼԼար Սփիւռքի Հայող պատմութեան
սկիզբինյ
ifիջին Արեւելքի մէջ՝ Աիսի վերջին կա
թողիկոսը Աահակ fi. JlJ ապայեան ՝ ուս
տան դա կան կեանք մը
վար^[Է յեաոյ՝
1930 թուականին Լիբանանի մէջ կը վերահ իմնէ
Ս եծի Տա ^ն Եիլիկիոյ Կաթողի,
կո ս ո ւթի ւնը ՝ որու իրաւասութեան սահ
մանները կը տար ածուին Աուրիոյ՝ Լիբա
նանի ել կիպրոսի վրայ. Պ աղես տինի եւ
Աորդանանի գաղութները կը վայելեն Եր ուսա ղէմի Պ ա տրի արքո ւթեա*ն հովանա
ւորութիւնը։
Եւրոպայի եւ Ամերիկայի
ցւսմաքամա սերուն վրայ ե՜լող՝ միւս բո
լոր եկեղեցիները ՝ իրենց թեմա կան կա
ռոյցներով կը մտնեն Աայր Աթոռ
Ս•
ածնի հ ո վանաւոր ո ւթե ան տակ î Հոս
պէտք է յիչատակեմ որ այն բոլոր եկեՂՒ3ՐԸ որոնք հոգեւոր եւ կրօնական
սնունդ բաշխելու ել հայկական տոհմիկ
ուսում ծաւալելու նպա տա կո վ հիմնուեց ան Եւրպայի եւ Ամերիկայի քաղաքներուն մէջ՝ իրենց կապը Աայր Աթոռ Ա»
էջմիածնի հետ եղաւ միայն բարոյական
կապ մը՝ եւ երբե՛ք օր կանա կան »

ո1չ միայն

fi և
» սյյԼ^լ վտանգուեցաւ ի՛ր
1 tlnJn ‘֊թիւնը ՝ հո դեւոր պար ո ւն ա կը ՝ իր
U, J
11^ւսրչբոլ-ոյծ քաղաքական ճնշումI Լ “բսաճառաւ . Այնուհետեւ լուսաI \լ

էոչո։էր
Սփի՚-ռքի Հ աJn3 Պատ
մութիւն*. "նպատակս չէ այստեղ Սփիւռ

եր1լՈ1՜^ ճև3րուա}ր Հայո3
* ծնունդ կ՝առնէր պատէ*ՈԼոբովին նոր ոկիդբով ՝ որ

Հայաստանի
մէջ խորհ* Պետութեան
մը հի մնումէն անմիջապէս յետոյ՝
Հայ
Եկեղեցիին համար կը սկսի խա ոնաշփոթ
շբջան մը։ Այս երեւոյթի
կեդրոնական
հանգամանքը այն է որ կրօնական հալա
ծանքը կր սաստկանայ սլետա կան ղեկա
վարութեան կողմ է՝ եւ թոյլ չի տար որ
Ամենայն tu^Jn3 կաթողիկոսութիւնը իր
ձեռքն առնէ իր սեփական ճակա տադրի
տնօրին ո ւթի ւնը ։
Որքան կը թոյլնար Հայ Եկեղեցւոյ կեդ
րոնական ի շխանութեան հեղինակութիւ
նը՝ այնքան ալ-^էի սոսկ բարոյական յա
րաբերութիւն մր կր դաոնար Սփիւ֊ո֊քի՝
մասնաւորաբար
արեւմտեան հատուածի
քաղաքներու տեղային՝ ինքնավար եկեղե
ցիներու դործա կց ո ւթիւնւը ընդհանուր մի
ացնող կրօնա կան իշխանութեան
նին հետ ։

կեդրո

Ին չպէ ս կը տեսնենք ՝ իրերու այս կա
ցութեան մէջ սփիւռքեան տեղային՝ ինք
նավար եկեղեցիները ղեկավարուած չըլ
լալով ընդհանուր ծրագրով մը հ ոդեւոր

ճակա տադր ի Լմնչ զո ւգա դի պո ւթիւն »
Այսօր Սփիւռքի բոլոր հայ առաքե
լէս կան եկեղեցիներն ալ ծիսական եկեղե
ցիներ են : Կվւտեմ թէ պէտք է յարգեմ
ձ՜կսը) ա hի կտ եկեղեցւոյ կամ կրօնական
կեանքի բաղադրիչ կարեւոր տարրերէն

Գրեց'

ՆՈՐՎԱՆ եՊԽՍԿ. աԱՐեՍՆ

մէէյն է y եւ Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ
ս պաս աւորի մը համար աններելի է քբն
նա դա տա կան
վերաբերմունք
մը ունե
նալ, բայց իրաւունք ունիմ ցաւելու երր
եկեղեցւոյ աւազանին մէջ մկրտուած ան
դասներ ՝
հաւատացեալներ ՝ UJJrJ- եէսը
կ՚ապրին լո կ իբրեւ արտաքին ձեւ. , նշան ՝
եւ ո՛ չ թէ իբրեւ նշանագործութիւն կապ
ուած Աստուծոյ
ել անոր խորհուրդին
հետ : Ասիկ ա կը նշանակէ թէ երբոր եկեղեցական
կա զմա կեր պո ւթի ւնն եր
կը
հա ստէս աո լէ ին Սփիւռքի տարա Տքին , ատոնք մէջտեղ կու դային կարծէք ՝ պար
զապէս մա րդոg ծիսական ՝ ղուտ անհա
տապաշտ !լա րի քներ ուն գոհ աց ում տալու
նպատակաւ.
Հոգեւոր սնունդ՝ հոգւոյ
էիբկոէ-թիւն ՝ հայեցի տոհմիկ
դաստիարա կութիւն՝ ինքնութեան
պահպանում ՝
կարօ տաբաղձո ւթեա մբ լեցուն ցանկու
թիւնն եր ըլէտլո ւ էին իր ենg կանոնադրու
թիւներ ուն մէջ արձանագրուած ։
Այս տեղ նշումի արմանի կա ր ե ւոր կէտ
մը կայ* - եկե ղ եց ա շ ինո ւթի ւձւ ՝ ծիսա-կան - թեմական կազմակերպութիւն ՝ վար
չական կազմութիւն ՝
նախաձեռնորլներԸ [ն դհ ան րա պէ ս աշխարհիկ անհատներ ՝
խմբակդ ո ւթի ւնն եր եղած են :
Ե կեղեց ա-*
կանը ընդհ անր ա պէ ս իբրեւ ծի ս ա կա տար
պաշտօնեայ ՝ հրաւիրուած է տուեալ ծու
խին կամ թեմին մէջ երաչխաւորելու ծի
սական պարտա կան ութիւն մը^ Եկեղեցուանձնուէր ազդայիններ ՝
հակառակ
իրենց կրօնական ղդացմո ւնքներ ո ւ անուբացութեան ՝ ա ռա ւելաբար դործած են
առհաւա կան ձայնէ մղուած՝ քս**ե թէ ե.
կեղեց ut դիտական խոր ունկ ծանօթութե
նէ ՝ իրենց նպա տա կն ու դործա կց ո ւթի ւնը բերած են օժանդակելու համար կազ
մակերպութեան արտաքին արդիւնքին եւ
ծ ա ւա լո ւմին ։
Աշխարհ իկ
դա ս ա կար դի
տնտեսական նպաստը ՝ եկեղեցական . թեմական կառոյցներու ստեղծման գործին
Տէջ, մ[րւ„ կ ողմ է
յառաջ բերած է այ լ
կացութիւններ : Աշխարհականներ առհա
սարակ մեծ իրաւունքներ առած են տ[՚՛
բութիւն ընելու՝ որու պատճառաւ յաճախ
տեղի ո ւն ե ցած են անհ ա ս կա ց ո ղո ւթի ւնն եր
ա շխարհ ի կ եւ կրօնա կան ի շխան ո ւթի ւններու միջել. Այսպիսի մանր վէճեր եւ դեռ
այլ
բազմաթիւ ժխտական դոըծօններ
պատճառ դարձած են որ քաղաքային ՝

տեզային եկեղեցիներ {.ԸԱել կյուղեմ հո
գեւոր պաշտօնէութիւն եւ վարչա՛կան աշխարհիկ կազմ) բնաւ
առիթ չունենան
իր ենց վիճա կին ան դր ա դա ոն ալո լ : էա յց
պիտի չեր կարեմ խօսքիս կարգը ՝ կը բա
ւէ բանալ՝ օրինակի համար ՝ Ֆրանսայի
կարդ մը ե կե ղեց ին եր ո ւ ատ ենա դրո ւթեանg
տոմարները՝ հասկնա լու համար թէ ինչ»*
քւսն ժամանա կի մսխում ՝ վատնում եղած
է» բնաւ չէք հանդիպիր Լոպ*ք_ ծրագրի
մը մշակման որ դործա դր ո ւթեան դրուած
ILLLT*

***
Սփիւռքի Հայոց պատմութեան ժամա
նակամիջոցը եթէ երկուքի կիսենք՝ [չու
նենանք առաջին քառասնամեայ շրջան
մը՝ եւ երկրորդ քառասնամեայ Հժ՚ֆլ11*՛11
մը * Ենչ կր վերաբերի առաջին քառասնտմեայ շրջանին^ հոգեղէն դրութիւնը
ծանօթ է :
Հիմնական հարց ը ծննդեան
հարցն է օտար հողերոլ վրայ : Ե*եչ որ
ալ ըլլան
թեր ին երը Ա փիւռքի Հայոց
ծննդեան պատմութեան՝ իրաւունք չունինք անբարեխիղճ րչ/ա/ու ՝ մենք
կըԸ"
նանք միայն երախտագէտ րյ յա f այն մար
դոց նկատմամբ ՝ որոնք
արհաւիրքէ ե՜
լած ՝ դաժան ՝ եղերական՝ աներեւակա
յելի պայմաններու տա՛կ՝ ծնունդ տուին
կաթողիկոսութեան՝ եկեղեցիներու՝ հայ
րենակցական
միութիւններու ՝ մշակու
թային տուներու ՝ մարզական՝ կուսակղակս^ն ել ս՛Jլ խմբաւորումներու՝ և այս
բոլոր ը տնտեսական անպատմելի չքաւո
րութեան տակ ։ Եկեղեցական ՝ ծխական $
թեմական՝ կրթական կառոյցները բնա
կանաբար պիտի հիմնուէին ճ^-րդ գարու
պո լսական կս* ղա պարներ ո ւն վրայ՝ որով
հետեւ ուրիշ մո տէլ չկար։
Որքա՛ն որ բարեխիղճ պէտք է ըլլալ՝
ներ ող սիրտ ունենալ առաջին քառասնամեայ շրջանին համար՝ բայց աւելի քան
խստապահանջ պէտք է Ըէէալ
քառասնամեա յին համար .
Առաջինները մահուան ^էթէն ելլելո վ ՝
տքնեցան անկարելին ի
գործ դնելով ՝
իսկ երկրորդները
այսինքն մենք՝ ըն
թացքին մէջն ենք մտնելու մահուան մէջ*»
Երկրորդ քառասնամեայի սերունդներուն
պա րտքն էր ծնիլ սփիւռքեան դի տա կց ու
թէան մէջ ։ Ահա այդ ծնունդն է որ ան կա
բելի կը դառնայ՝ եթէ նկատի չունենանք
հայ դրականութիւնը։ Աիայն հայ դրա
կանութի՛ւնն է որ շնորհիւ մատի վրայ
համրուող իր քանի մը վաւերական ղը~
րողներուն ՝ կը զփսգակցի
Սփիւռք կոչ
ուած լինելութեան » բայց ju^n ղեg uf լ ան
դառնալո ւ ըն դո ւն ար անը ՝ ին չպէ
՚լը
կարծէր 3» 0 շա կան ՝ հաւաքելու՝
ժող.
վելո ւ մարգերը՝
որոնք ցրւումին մէջ
ս1է1".ը ունին
համայնական
կենդանու
թեան :
ifին չեւ ս*յսօր անբացատրելի կը մընայ թէ երկրորդ քա ռա սն ամեային Եկե
ղեցին ինչւմւ համար իր
սփիւռքեան առաքելութեան վրայ ^^_yy1UL- սմեդրադարձ
մը ունենալ՝ մանաւանդ 1955 թուականէն
ետք՝ երբ այլեւս յայտնի էր թէ Սփիւռ
քը մնա յուն եր եւո յթ էր ։ հփտեմ պա տա սխանը որ կրնայ արուիլ*
յառաջ պիտի
բերուին էջմիածին՝ - Անթիլիաս արուես
տական սլա չքար ը * պիտի ըսու/' թէ ս,սյը
Աթոռը ի վիճակի
չէր առանձին աղդա
յին - եկեղեցական մոզով հրաւիրելու ՝
բսլորին ծանօթ քաղաքական
պատճառ
ներով։ Ար աա սահմանի
մէջ սլաշտօնալ1սյ[ւող էջմիածնական միաբանները պիտի
չյօժարէին մեծամասնութեամբ Եր ուսաղէմ հ աւաքուիլ Ե ղի շէ - Տիրան անձնական
կռիւներուն հետեւանքով՝ եւայլն. fitujg
այս բոլո ր ը արղէն ապացոյցներ ե՜ն հաս
տատելու համար թէ
հ այ և1լԼղեւյական
պա չտօնէ ութք։ ւնը (hu ալ մէջը ըլլալով) ,
չկրղաւ [։ վիճակի ըլլալ այս ո՛չ չահե-

(Շար.ը Դ. էջ)
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ՄԻՏ Հ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

դոյութեանը դիտակի*ք )
^,ա ԸաւԸ^1է9Ա է
դիմել դրա
զօրութեանք' պատճառտբանուած՝ մշակուած եւ. արտասանուած
բառին շարմո ւմին ու. դըա խորհուրդին ,

Կք111Հ1!Ն ԶԱՐԵԱնԻ

կցուելու համար (5) î
Աեւանայ լճի կղզու֊

հինաւուրց եկեղե

ցու մէջ վերագտնելով ամենայն թանի րա«
նալին , անց որդը տարագրութեան տարի
ներում իր ճամբուն վյրայ Տ մէկը միւսին

Տ«n

ի

Ոգիսեւսը հայրենիք վերադառնալու
իր 1ճամրան որոնում կ իր մեռե լ ների մօտ .
Անցնել ովկիանոսը, մօտենալ այն ափին,
ութ գտնւում է Պերսեֆոնի անտառը, փո
րել մի փոս , մեռելներին մեղրի , գինու
եւ ջուրի գինեձօն մատուցանել, զոհել մի
այծ k սեւ մի գառնուկ եւ, երթ մեռելնե
րը ներկայանան' զոհերի արիւնը խմե
լու համար, սուրի ուժով պահել Տիթեզիոսին' միակը, ոը իր գիտակցութիւնը
պահել է անդրաշխարհային վիճակնե
րում, եւ պահանջել նրանից, որ րացատրէ րոնելիք ուղղութիւնը (1) :

ՄՈՒՏՔ

կոստան Զարեան ի թատրոնը պարունա
կում է հ ամա դր ո ւթե ան դա դափ արը : Նրա
տեսիլքը ամփոփուած է «Տ ե ս իլք» ի մէջ
ու դեռ մնում է չհրապարակուած : Զար
եանէ գրականութիւնը
մասնաւորապէս
թա տր ոնը ,
պարիսպներից դուրս
‘Լեր
բարձրացած- մլ, կեր տո ւածք է , Հո փո լի եկեղեցի ։
Առհասարակ

ինչպէ՞ս

խորհրդածել՝

դրել ու թօսել այդ դրականութեան մա
սին երբ , այն իբր համադրուած երեւոյթ՝
չէ ներկայացւոլմ ընթերցողին՝ ունկընդրին կամ դի տո ղին :
կարճ' Կ. Զարեանի թատրոնը մինչ
օրս , ոչ տեսնուել ել ոչ էլ արարուել է :

է *

յաջորդոզ ՝ ան ընդհատ փ ոփ ոթո ւո ղ վա յրերի ՝ քաղաքների շարքում ՝
Արբազան

c

ա շիրա րհ ագրութեանը դիմ՛էլով՝ նոր քեր
թողական-// համար պատճառաբանուած
ոդեզէն նիւթը՝ միշտ փնտռել էր աբդ[1
բեմական խօսքի ծննդավայրերում ՝ Նոր-

դերաբաշխումով «Ա*եհեան»-ի սրբագրի
չին՝ փեզամ Աարսեղեանին՝ մելամաղձոտ
մի Փէո Կիւնթ , անկեղծ վանա կան , Մատոննայի յիշատակն սիրող եւ թախանձա
ւէին նրա ներ լթ չումը պա շտո ղ է յա յտա֊
բարում (3) î
Ըստ Տէարեանի ՝ շնորհիւ

ՓԷ՜Ո կիւնթ-//

հեղինակ՝ Հենրիկ Իպսէնի , ԺԹ ♦ դարու
թատրոնում , միջհ ո գեբանա կան (îllterpsychologique)
թաղն էր ստեզծուել :
Այմմ այն սպառել էր իր նիւթը* հարկա
ւոր էր մամանա կա կից նոր քերթողական
պարզել յ փա ս տիտ րա կո ղ Ի պս էնից յետոյ ՝
Զարեան իր օրերի երկու բանաստեղծի
Մ» Մեթերլինկին ելՓ> 'Իէօտէլին՝ այդ
հարցով մտահոգուած , այդ ճամբուն վըրայ էր տեսնում : Ինք ՝ զուգահեռ կազ
մած ՝ փնտռում ւււ նկատում էր' միայն
ցանկութիւնը կամ անհրամեշտ պահանջն
է կարող իրեն մղել՝ նոր քերթողական
պաբզելու»
ո ստանում էր՝
^էկը կամ
միւսը ունենալու դէպքում ՝ փորձել»»»
Պարզ է յ
Ցանկութիւնը եւ անհրամե շտ պահանջը
ԶԱ1 ր ե անի մօտ նոր քերթողական-^ առաի
նահ երթ
ու հիմնական շարմառիթևերն
են համարւում : Ուրեմն ՝ առանց ցանկու
թեան կամ առանց անհրամեշտ պահանԱ, նրա թատրոնում արարումը
գործո
ղութիւնը չի կարող իրադործուել », Կարե
ւոր է շեշտել՝
որ Զաըեսյնի ըմբռնած
թատրոնը ոչ թէ կամքի
այլ ցանկու
թեան ՝ ոչ թէ միայն պահանջի' այլ դրա
անհ րամեշտութեան հետ է համադրւում
ո լ դո յանում :

Հարց է ուրեմն* ին չի՞ մասին է հ.Տեոիլք»-ը :

ՀԱՄԼԷԹ Թէ՞ ՓԷՌ ԿՒԻՆԹ (*)

«ծ ես ի լք»-ին ծանօթուելու համար կոս
տան Զար եանի
դրոլթիւններին զուգա
հեռ , անհ րամե շտ է փերանայել նրա դըրականութեան Ոդիսականը՝ պեղել թա
տերական հարցերին փերաբևրող տողերը :

Անցորդը եւ իր նամթան

առաջին գը.

րութիւսն է ուր կենսագրական տարրեր
կան s Հեղինա կն իր Ո դի ս ա կանի ս կզբո ւմ ,
jy, քանի անգամ թատրոնի մասին է Լսորհ ըր դածո ւմ • դի տա կց ո լթիւնը
անդրա շխարհային վի ճ տ կէն ^3^LnlL> մեռելների
մէջ Տիրեղիոսին է փնտռում :

Շեք աիիր, սրի մօտ դէ ս[քերն արտա
քին երեւո յթ'
բեմ _ տեսարան դւսռնալույ առաջ ՝ խոր կերպով ապր ւում
եւ
զարգանում են տիպարների էութեան թա
քուն ծա լքե րում ՝ ըստ ^արեանի մարդթ
բեմ - տե սաբանում ներկա յազնո ղ , առա
ջին հեղինակն է» Համ[է]^ , րեմ - տեսա
րան մտած մարդու' առաջին անուանա
կոչուած տիպարը :
Համլէթ զրուցում է հօր ուրուականի
եւ պալատի՝ վաղուց դեր եղման մ տած ՝
խեղկատակի գանկի հետ» դեղերում եր
կուսի միջել i ԱՀյցորդը իր ճամբին , “
Շերըսփիրի Աշխաթհն թաարոն է ոլ. թպոր
կան՛այք եՆ ւոզամարդիկ սոսկ դերասան
ներ֊// նա թա կերպ ըն տր ելո վ դրում է , Պո_
լիսը թԱԱորոն է, մարդիկ' ակամայ դե
րասաններ (2) ♦ Աակայն միամամանակ
նա գիտակից է ՝ որ Պ ս էս ի բեմ - տեսարա
նում ՝ մարդն իբր Համլէ թ չէ կարող ծընԼ-ել • Պ ո լսում նա կը րԼըկոլի
['Ը չուր մա
ռիթներ ի մղիչ ումից ♦
Զարեան նոր նաթա տիպ գտնելու հա
մար y բեմ - տեսարան մտած մարդուն'
սկսեալ Հա •խկթւ՚բ
Տ) աուս թ եւ 3)աուսթից
մինչ Փէռ Կիմեթ ՝ թորհրդածութեան նիւթ է դարձնում î Որոշակի

Տ արադր ո ւթեան
օրերում ՝
Զարեան
փ որ ձո ւմ է նոր քերթողական-^ • Արդիւնքը
կոչւում է Երեք երդեր (ք) : Վերնա դիրն
ամբողջանում է
որոշակի բացատրու
թեամբ» այն կեանքի է կո չուել ասելու

համար. . . վիշաը երկրի եւ վիշաը երկրնքի : Երդերը խորհուրդ՝ հոդերդութիւն եւ դրամերդ են. կառո լցուա՛ծ տա
ճարական ծած կա դի տութեան օր էնքներ ի
համաձայն» փերազանց ապէս խորհրդա
ւոր՝ ներքուստ
միակցուած ՝ մտերիմ
մթնոլորտ եւ նպատակ շօ շափելովդ դըրանք կարող են արարուել միմիայն նը֊
մտնակի ընթացքով^ այսինքն միաբան՝
համակամ՝ համա տրոփ գո րծո զո ւթե ամր :

ՃԱԿԱՏԱՂՒՐՆԵՐԻ ՄՏԵՐՄՈՒԹԻՒՆ

իպսէնի Փէռ Կիւնթ թ ա տեր ա կան պոէմը՝ իր հեր ո սի հ ո դե\բան ո ւթե ան եւ կա
ռոյցի բերումով՝ Հոմերոսի Ոդիսականին
զուդահեռ՝ նշանակալից աղբիւր է Կոս
տան Զարե ա նի տեղէ տեղ ՝ քաղաքէ քա
ղաք ՝ երկրէ երկիր եւ Աս տուածէ Աստ
ուած կա տար ած բանաստեղծական թա
փառումների ՝
մտորումների
եւ դր ու
թի ւնների' դրանց ոգու մզիչ ներքին ուJ-ի ՝ լոյսի եւ թորհուրդի մէջ թափանց ելու համար :
թափառական անհ ան դի ս տ Փէ ռ Կիւնթը՝ հեշտութեամբ կարող
է
Կոստան
Զար եանի կրկնակն համարուել*, Զոլր
y
որ վերջինս իր դրականութեան *?էջ՝ մի
քանի անդամ է յիշում ույդ տիպարին»
ա յն էլ թիստ որ ո շա կի տեղերում ո լ դըրութիւններ ի մէջ»
Զարեանի նոր քերթողական-/^ պարզուել
էր Իորալիայում' Հռոմո ւմ ՝ նոյն տեղում ՝
ուր ապրել ու ս տեղծա ւլործել էր Իպսէն ՝
br ինքնակամ աքս ո ր ի օրերում : Զո*-դադիպութթւն՝
ճակատագիրների
մտեր,
մութթլն թէ դի տա կցուած լթտր ութիւն։
Տեղը ՝ հանդիպումը՝ ոգեկան ում՜ եւ
անցեալ ունեցող
կառոյցները Զարեանի
մօտ՝ յաճաթ է թո րհ րդածո ւթեան նիւթ
դարձել»
Ա ր բա ղան ա շիսարհա գրութեան

վեկիացի Փէո.
Կիւ-նթի
«ծննդավայրը»
Իտալիան էր î Այն հիւր ընկա լել էր ինք
նակամ աքսորեալ
Իպսէնին , որ՛ն երկրորդ կեանք պիտ ի պարդեւէր իր հայրենա կԼ՚ց Փէ ռ Կիլնթին յ
Ըստ Քաղաքներ֊/z , Զարեան մի օր Հռոմո ւմ պանդոկ մտնելու մամանակ ՝ զար
մանքով Պրանւո-/, (6) ել Փէո Կխ֊նթ-// արարչին էր հանդիպել » *(յա ականատես էր
եղել Իպոէնի ել նրա հերոսի մաքառմա
նը (7) * Փէռ Կիւնթ չարչարելիս էր եղել
Ի պո էն ին եւ Ի պո էն' Փէռ Կիւնթին : փա
շարուևակուել էր մինչ մի առաւօտ ՝ Փէո.
Կիւնթն ուղեւոր ո ւել էր Ի դիպտո ս ՝ ուր և

_ Մանուկ հասակին մայրս ինճ
րեցրել էր «Հայր Աերը» գոաոա.,
- Հայկրէ՞ճ:
- Հին հայերէն : Այո' :
. Ուրեմն, ի՞նչ է րանասսժպծոլըԼյ.
եթէ ոչ մշտատեւ աղՕթք (լլյ .
Կ
Ս-J- WnJ3b բեմական աարբէրա,ն ,
երկրորդ երղփ' Ձայներ եկեղեցում Հ
դերդութեան դեռ չմարած մոմեր!, „
մէջ՝ մեոած երեխայի հոգու ել ԱԱԱ2

ծամօր զյրոյցը, Զարեան ձփչտ պխէ
չէր Հերհառնփ խորհուրդը, ԱչտԱ1տԼ
աղօթքը ՝ ուղեկցեց նրան [,ր ամրողչ
րական կեանքում î
Հայկական աւանդութեան մէջ ՝
թալ, Աբբահօրը շնորհուած Աստոլա^ա
մօր Տեսիլքը՝ տեղի էր ունեցել Աեսս^
կղղում : Առհասարակ տեսիլքի էլ
նա ւոր արար ներքին լոյսի միջ„ցոՀ
ուած մ ա քմիններ ի մասին ՝ կ . %արէա
բազմաթիւ տողեր է դրել. Փիթակպես,
դպրոցից
սերուած այդ բովանդակէ
թիւնը' այդ նիւթը շօշափող րա Jինն երը
այնքան։ շատ են՝ Որ ի մի բերուելու
քում ՝ մ եծ ած աւալ հատոր կը կազմեն՛.

ԿՂԶԻՆ ԻՈՐԵՒ ԽՈՒՑ

Վեր հառեի հետ ունեցած U^Jÿl'J J
քանի շաբաթ յետոյ՝ ամէն օր Վենետիկ
‘ի՛՛բր ն ա լ ո փ , Ա . Վաղար կղզին
լոփ ՝ Կ • Զ“՚րեան փճռել էր
իր լէզոլ
հարցը :
Նա հայերէն էր սոփորել:
մտել էր
հռչակաւոր թենթանոցը (8) î
Զարեան հաւատարիմ էր մնա ց ել
tuJ1
տեսիլքին : Հռոմում նա դրել էր իր Տ իրեղիոսին' Իպս էնին:
Աիեւնո յն տեղո ւմ ուր իպսէն աւտրտել
էր Պթանտը-, ստկտյն չէր յաջողի լ փերխ
ն ա կան ձեւի տակ բերել Փէ ռ Կիւնթի ճա.
կա տա գիրը , Զարեան դրել էր Եթեք եթգեր-ը (9) : Գրանց առաջինը Սիթվաթդ
խորհուրդը՝ ձիւնի եւ մտ հ Լ։ փոթորիկնե
րում ՝ մեներղողի ո ղբեր դա կա', ձայնն էր
հնչեցնում ու հարցնում . Ո՞ւր հս , Տէ թ ,
ո՞ւր ես•••: Երկրորդը Ձայ ներ եկեզե.
ցում հոդերզութիւնը խորանում ՝ սեղա.
նի առջել ադամամութի մէջ կիսարթուն՝
քօղարկուած ձայներով
կրկնում
էր •

Տէ՛ր? եթ՜է զշթթու-նո իմ թանաս, թերան
իմ երգեսցէ զօրհնոլ_թիլ_ն fո. • • : Իսկ
վերջինը
Ասսւղերի Քերթուածը բեմականօրէն կեանքի էր կոչում յանկարծա
կի խաւար (եր խոր լռութիւն, որից յետոյ
Աա յ տն ո ւթի ւնը
Ւն դա տա ս տանը ,
կց ո ւած Զարեան ի Հոկայ է- իմ լԼսւոու.ած
եզրակացութեան ՝
աւար տո ւմ էր դրամ երդը

յ

Իպսէնի հերոս Պ բանտն եւս՝ չորս տաս
նամեակ առաջ՝ միեւնո յն պանդո կում ՝
իր 1էե ր ջին դա տա ս տանին էր են թարկուել :
Զիւների մէջ թաղուելովդ մահուան պա
հին նա հարցրել էր արարչից թէ մարդն
ա ռանց իր կա մքի ,
ինչպէ՞ս է կարող
փրկուեր ու անդունդ դլոր ո ւո ղ ձիւների
դղրդիւնից էլ բարձր մի ձայն՝ եզրակա.
ցըրել էր' Սէր է քո Աստված : թէ ո՞ր
տեղից էր զալիս “‘յղ ձայնը
Պրանտի
խորհուրդն կր՝ իւաղի ամբողջ
նսլատակակէտը՝ որի մասին (1'թ • դարոլ բեմ տեսարանում J‘ սլս է*հ ո
էէբ կ ամե ց ել
բաց ա տր ել յ
Այ ստեղ կարեւոր է ն շել ու շեշտել ՝ որ
Զարեանի եւ Իպսէնի միեւնոյն տեղում
նման բանաստեղծական լուծման յանգելը ՝ պարզ ազդեցութիւևների [թթա3ք Լէ
բացա յա յտում », Իբր թատերական երե
ւոյթ այն'
ճա կա տա դիբներլ, մտերմու
թիւն՝ ոգեկան ապրումի
համաս տեղա
յին մ երձեց ո ւմ ՝ գերազանց ապէս թորհ բրդա պա շտ ա կան գործո ղո ւթի ւն է : Զար~
եան համոզուած է^ որ իրական թատրո
նը յարակցութիւնը ըմբռն՛ելու միջոց է»,
Ընականաբար լինելու համար՝ այն միշտ
պէտք է կապուած մնայ արար չի հետ»
այսինքն' Աստուած միշտ ներկայ պիտի
լինի այնտեղ։ Այս միտքը՝ նրա բեմական
մտածողութեան հիմնական
սաղմն
է։
Ակ սեալ 1910 թ, եախ ֆրանսերէն ել
ապա հայերէն Կ' Զար ե ւո՚լ՝ խորհրդս/ծել
ու դրել էր այ ս մասին ։ Այմմ նրան հար
կաւոր էր պարզել՝ թէ կեանքի նոր պայմաններում ՝ քերթողն ինչպէս էր կարող
կցուած մնալ հողին՝
նիւթին ՝ ներքին
լոյսին , արարչին ու ազատ լինել. . . լի
նել նր տ կր կնա կը !

Վերհառնը (10) ինձ հարց տուեց.
_ Չգիտեմ, դուք հաւատացեա՞լ էք, թէ
ոչ, , ասաը նա, - րայց եթէ լինէիք, ի՞նչ
լեզուով պիտի ազօթէիք : ■

Մէկ տա cl’ անց ՝
Պսլսում սեփակա
միջոցներ ոփ՝ կեանքի էր կոչել ՀՀՄեհևս
ն»-ը ՝ ուր առաջին անդամ հայերէնովդ
ր ա պար ա կնուէզ էին թատրոնի մասին նրւ
Աետ ու առա
խորհրդ ածութիւնները»,
ա տարած
շարունակական շա րմո լմուէ
ար
նա իր գիտակցութեան մէջ՝ հ ՛մադրոս
էր հինն ու նորը՝ հելլէնականն ու ջրի
Հնէականը թւ i տրոհը այդ համադրմա
կորիզն էր ՝ տես իլքին հասնելու մակե^
սԸէ

հայեւՒն
ս յեւՒն <> տեղը
տեղբ

Արբազան

Վ.այբբ.՛՝

ա շփյարհ ագրութեան
սդրուի

^>այւ

տէ զո ւմ ԶաԼ* ան նկ ատել էր՝ որ կղ^ե
րը նշանակալից իյորհ ուրդեեր են
փում ։ Այդ կղզի^^րը^ նրա գրս անա
թեան մէջ՝ միշտ էլ խորհրդապաշտա
կան գո րծո զութիւնն եր ՝ երեւոJթներ «
տեսիլքներ են պատում »
Կ » Զ,սրհանի բարեկամ *չրորԼ է°ր
Տը ո. էլի Պրոսպերոյի Խուցը գրքում,
եան ոչ միայն գործող անձերից մէկԼ
այլ գրքի ոճային կազմում ՝ հեղինակէն
տա կց ո ւթեան մասնիկն է դարձել*. V
Շէքսփիրելսն բեմ - տեսարանի վ^Ս
տիպարի' ^հակադրուած ումերին ՛{"’
թսրիկի^ յ^տոյ միաւորող՝ մոգակայյ aL
մի տէր) ՝ Պրոսպերոյի կզզո
ներից
մէկն է մկրտուել։
յունսւկ^
Տը ռէլ նշում է'
ԶաԸ^ան
փորֆու կղզում ՝ նախ ֆրանսերէն աՀ
հայերէն ՝ ռուս երէն՝ իտալերէն ՝ գե^ա
ներէ^յ եւ սպաներէն
արտասանում
Համլէթի լինել թէ չլինելը եւ մեթոմ (ք
կանոնաւոր սերտել՝ անզլերէնըՀ՛
ի միջի այլոց ՝ յիչում է Վարակէդ
ւերային թատրոնը դիտելիս լ
արտայայտութիւնը' թատերական uA

ծագործութիւնները թնորոշում են
յին դիմագիծը (12)։
Յունական կղզում էր 1P"L^L

եւ Աստոլածներ-ը (13) «քե âul['^u‘‘l‘‘
մենախռրախորհուրդ գրութի՚-^^է^
կբ Հ/'տի համարել : Արուեստէ հ"1
սւէ ս տեղի ՝ պա տկերի ու տեսիլքէ
գր ո ւած բամինն եր ո ւմ ՝
Լ
է պարզում իր ըմբռնած րեմ նի համար։
-Անցորդը շարունակում է իք
հ սսւ^լ f
Այմմ նա ո լրիշ մի կղզում է
Իղո

Կղզին եւ մի մարգ փիպակու-ձ ’ll"’
լոեէ^ք'
արդը- ես
Ես ԵՍ
Մարդը՝
եմ:: / • • •/ Ի™ւայ - ՝
ոպէս (14) = Այո՛ : Վեր^֊
Ծւմ էր ՝ որ Իպսէն վերջաԱԸ>Ա
էր բերել Փէո Կիւնթ -ք
1867

վք.

զոստոսի 14-//ե կղզու եր
դեցու աշտարակի փյրայ դոյս,Ս ,յ ^՚
ւածքէն տեսնելոփ , բեմական պ"
հով պա յ մաններում աւարտել՛"անմիջտպէս Աորէնթօ էր
կ11'
Զարեան այմմ հասել
^սւ1՛
զին . բայց այս անգամ ՝ որոշել է յ
ռնակո՚ւ"
տա տո ւելլ ւիպսէնի ապրած
<£
լւջ՜ ՝
Այմմ
զրօսա
Ս JJ այնտեղ
U! IIIUIU H l/l'L-֊
— շրջիկնեթՀ^
ւլ յ_լ ւ
ււ-լլ
"
t ւ ե ’
լ
ամները
ծախսում՝
յիչ -Է
ԼԼ
»•»»»•»»»
լ՛
ը
v
—
լ—
՚
v
յյւսղ
ԳԲ
փեր բարձրանալոփ , Զ"՚րեո

կղզու փերի

եկեղեց՛

P

հրապար'

Fonds A.R.A.M

<8 ԱՌԱՋ
ՏԷ1տե1ճ հէն

կիսաքանդ աշտա.

Tu •քօտ 1տնուո,ւ տնոլձմ ■

r լմ տնակը Միջերկրական*
ճերմակ ծեփուած*
ֆխոսւըան է սանդուխների վերը
կաււչած ;
թուում կանգնած կայսերական
բարձր րլոլը
Վայր է քաշում հորիզոնի կտոր հուրը
էէ մաաներով տենդաոլոր, գորգ է
հիւսում
(]լ երկնքի հարաւային ծայրին
կախում; (15)
Այստեղ է

հիւսւում

Միրքամի (Ig)

բեմական փոքրիկ ժողովրդական պոէմը :
Այն Փկռ Կիւնթի եւ իր մօր տեսարանի
յլ, տեսակ
ամփոփումն է. արեւելեան
տարբեր ակր- պարզ' մի փոքրիկ խտաց
ուած գոհար :
/'ï'" կղղՈԼ<ե նուիրուած Կղզին եւ մի
մարգ-/։ նախավերջին գլխում , սլա տմւում
է գեռ լոյսը չրաց ո լած , պայթումների
ձայնից յետո յ եկեղեցու զանգակների ղօ.
ղանիներով սկիզբ առաե , կղզու սրբերին
յատկացուած տօնախմբութիւնը : Զ,արեանի ըմբռնած թատրոնի բեմ - տեսարանն

ՄԻՏ fi

ԵՒ

բացական ել խորհրդապաշտ Եքեք
եր.
ղեր-/- մէջ փորձուածը: Կիրառելով գա.
սական երեք արար կառոյցը,
կ . Հարեան գրել է
իր ամենա հանրամատչելի
թատերական երկը : ««Տեսիլքով, ոճը չա տ
մօտ է Կարսիա Լորքայի մշակած, սպա.
նական արգի բանաստեղծական թատրսնին յ
Զտրեան յաճախ է ար տայա յաս ւել հայ_
կական ճարտարապետութեան նշանակու.

եւ
մեր արուեստի բարձրագոյն ել ամենահա.
րազաա արաայայտուրիւնը վերջ ի վեր.
ջոյ մնում է Հոիփսիմէի եկեղեցին, . այդ
չկարդացուած գիրքը ; Եւ երգը կամ խօսnP âl1 համապատասխանում նրա ինք.
նամւիոփ երաժշտութեան, նրա ներդաշ.
նակ պայծաոութեան եւ նրա բարդ պար
զութեան մերը չէ (շլ) .

Աե, ի՞նչ ին մտածում փայտէ այդ ար.
ճտնները (17) • խորհում է Quiրեան եւ
նկատում . Երկիրը ժաժ է գալիս ;
թարմումը յարակցուած է . ըմրոմն ուած :
վեցերորգ
ղրո֊ի՚Ը:
ամբութովին
ասլա զայ
«Տ եփլբ» թատերախաղի
հերոսուհու ' Ֆլօրայի պատմութիւնն է:
Կղզու բնակիչ,
ների մօտ, վերջապէս գտնոլել է մամանակակից բեմ . տեսարանին յարմար մի
տիպար : Ֆլօրան ճանա չուած մի կին կ î
\,ա թատերական նոր fՒթթ֊Ողակսւն-^ պի.
տ1՚ ից ալարաին հասցնի :

■ Եւքփն եւ մի մարդ վիպա կի

«.Տեսիլքէ.ը թատերայնօրէն փորձում է
նման պարղ կառոյց , երգ ու. խօ„ք գըր.
սեւորել :

•ԱՐԱՐՆԵՐԸ

«Աոաջին

Գարուն, է : թեմ . տեսարանը

միջերկ

րական ծովափի մի երկրի մ֊այռերի ել
բլուրների մէջ ընկած, ցրուած տնակնե.
րով, անփառունակ մի գիւղի տան ներսն
է: Ֆլօըան միջահասակ, սել առատ մա
ղերով , մ/zâ- փայլուն աչքերով , շարմուն
անհանգիստ , գրեթէ գեղեցիկ , մօտաւո
րապես քսանամեայ մի կին է: Շտկում է
օճախի մխացող կրակը ել կախում ջրով
լցուած
կաթսան :
Սէրեր ը երկու բը.
ռունցքներով ճմռում, մօտենում է ծովա
հայեաց պատուհանին ու դիտում : Գուբ,
սը փոթորիկ է. ամպեր ամէն ուր . ոռնա
ցող քամի, երրորգ գիշերն է մօտենում .

Երկինքը
րեւերը փշրում է*
վայր գլորւում :
եզրակացնում է նա. մենակ է, Փէշով ճա
կատը սրբում, ծխից չարչարուած աչքե.
րր հեռուին յառած, քթի տակ երդում է.

Սիրտս կորած տատրակ է,
Կեանքս չոր արտ է Դատարկ է • • •

ԱՆՏԵՍ ԱՇԽԱՐՀԸ ՏԵՍԱՆԵԼԻ է

իիտենք, որ Կղզին եւ մի մարդ.^ հրա.
սարակս ւելո ւց երկու տաբի յետոյ, 1957
խլին , վիէննայում ուր տպա դրուել կր
երեք երգեր-չյ, Զտրեան եօթ [էՈ11յԼէ մի.
«նդամայւ մահուան ճիրանների մէջ մնա.
[Վ, ութեր օրդ րոպէու^
կեանքի
i կսչւում : Արդիւնքը
Արա Աստուած ,
խպ գոլսանական-î, է. Այս խաղը, մինչ

“/՜ք հրապարակուած , նրա վերջին րեզր ութիւնը պի տի համ արել :
^սղը կառո ւց ո լած է եօթ ասքով , Արա
1^ կերջին մենախօսութիւնը սկսում /
“րպէս.

Անսւես աշխարն^
Տեսանելի է; *Եա մեծ հայելի է,
1ի է կեանքի թաքճուած ձերով*
Աշխարհի նման նախակերպերով (18) :
"՛էտնգա կութիւնիg պարզ է , որ հե.
11՚եսւկն արձագանգում է Պղտ տոնին î 1Լյս
1^ղի մկչ իկարեան իւրայատուկ ու կուռ

կ

յո ւնա կան թատրոնին ,

նրա ո-

Երղն յխդհատւում է գրսից տուն մըտնոգ Զ°քմօր (22) խօսքեբութ Շան եղա.
նակ : Ներ ս մանելով նա պատմում* կ դիւղի անց ու. դարձը» Եկեղեցու, րա կի մեծ
ընկուզենին վայր է
դրսի նիշում
կանդն ած քար կ սուրբն ս կսել կ շարժ՜ո ւել
կարող կ վայր Ընկնել • սրանք լաւ նշան,
ներ չեն :
տԼՕրայի ամուսինը
ամիսներ կ^ որ
ճամբորդ կ, տնեցիք գրեթկ անտեղեակ են
նրանից* Մայրը դառնացած} որդու բա
ցակայութիւնը հարսի մեղքն է համա
րում : Հարսը զաւակ չունեցաւ» դոհ չրպահեց որդուն։ Երկու հալերին
կուտ
տալու
այծին նայելու եւ փայտ բերե
լու համար իկօքմայրը կրկին դուրս կ անց
նում յ Հարսը ա պա ս տան ո ւմ կ երգին • պա
տուհանից ճանապարհին նայում ՝ օճախի
մօտ
արտասւում ու ան կիւն ում
կաթ.
ուած մի կտոր հայելո լ առջեւ իր մտա
ծին կա կների հետ կ զրուցում . • «Ես

“1'ե ել ծիսական բնոյթին -

մի աեղ ւոհսել եմ*** յ^սւստոնոԴմ:

Երեք երգեր./7էմ, այստեղ եւս ,
Դ"»^„րծ-„ւաձ- են յունական ր-իմելէն -

Հարեւանի երիտասարդ տղան' քնարին ,
քիլօրտ յին այցի է գալիս յ Նկատելի է , որ
Նրանց միջել մտերմութիւն կայ։ Զօքմայ-

բանը (19) , իքէ իբր գաղափար եւ թէ
Սիւն , խաղև մէջ բանաստեղծութեան
աո-անցքն է կազմում :

ՏԵՍԻԼՔ

Ջ ըեան
Ա

Հայաստան վերադառնալով,

է տանում նաեւ «Տ եսիլ£»-ը (20) :
^Ոլ1^ նիւթ , անաւարտ դբուԼա կո ւած ձեռադիր ) կամ թ կ

Ա,ւ՝ԱէէէտՈւ-ա^ օրինա կով է Երեւան
^ենօ. ^
ս ր1ասեԷԱ այղ մուսին ոչինչ չգի.
.
** է՚Լւ՚ն ուրարի
վանդա կութիւ
^լ՚^րր բո
րողասդաղու-րրւ-էլ, ' <“7Հ'^2 է տալիս , որ կեանքի վերաբիներոլմ, հեղինակն աշխատել է
^•֊Սեան վրա.,
լ լե-բ»-ը գրուած է հայերէն, չափա.
’ ժամանակի, եւ տի-

‘‘1ս>բնեԱթա1լ '

Աւյն iri
գորձողոլթեան տեսա կկ տից ,
Հանում՛՜ ^^ե՚՚^կան է. բեմ . տեսարան է
րւ
' ^նւսես ել տե սանէլի աշխարհնե
րն ն"1 ա^ձան3 միջել զարգացող , թա'<Տե„լԱ'Ր P"‘֊թիները :
Լ^-ր ԼՕշափելի կ դարձնում վե-

նայում: Լսւում է քամու ոռնոցը) կ’եր.
ր-այ , կը մնայ , ուրիշ կից կը 1նարի, շատ

ուրիշների նման ԱմերիկլԱը կուլ կը տայ
նրան :
«.Տեսիլքէ.ի առաջվւն արարի վերջն է :

•Երկրորդ

թեան մասին, մեր կրօնական ոգու

կ դա: Արխայիկ ել քրիստոնէական թ,սա
բոն բնորոշող մի կատարեալ ծէս . մաս.
՛հա կցո ւթե ամբ մի շարք փայտակերտ
Սրբերի ել- Սրբուհիների , որոնք լքելով ի.
րենց խցիկները , երի տա ս ար դների ուսերի վրայ բազմած , շարժւում են մինչեւ,
ե՚ովի քարափը) այնտեղ շարուելու ել դիտելու ՝ ի պատիլ իրենց սարքուած հրավառութիւնը
վաԺԸ թափուող աստղերի
խվէմները :

ԱՐՈՒԵՍՏ։

րԸ

tLrujJ
հասնում • նաթա տո ւմ հար.
սին։ Պատմում կ^ որ քահանան եւս գոհ
չկ Ֆլօրայից : Ասել կ» ամուսնուց հեւԱՌՆ

ապթող կի(էԱ, պէւոք չէ Մաւոււն(ւսւյին մոIlUlQuiJ : Հարսը փորձում կ արդարանալ ♦
Մսւսլոննսւն.* * . Գ(Խւ.մ եմ, չոքում, խօ
սում: Չի լսում; Զ°ք^այրը եզրակացնում
է» Չի լսում, որովհետեւ խօսքդ տաք
չէ* սրտիդ ուդրիւրից չի րխում . ջերմեււաԹդոլթ-եամր լեցուած չէ: Ցաւ֊դ յ*եթ-եւ է:

Անցել է մի քանի ամիս , Ֆլօրան ծո.
վափեայ մի գիւղքսքաղաքում է: Ամոլս,
նու բացակայութեան բերումով, թաբիի։
հետ աւեվ, մտերմացել ու լքել է տունը:
■Աահանտն կիրակնօրեայ քարոզում, հինցած շորի կտորի նման, նրան պատառ .
պատառ է արել: Այմմ finiրին եւս լքել է
նրան, մենակ է մնացել. սարսափում է
զիւղ վերադառնալ :
Գիւղաքաղաքում ծանօթուած մի կին
այսօր նրան ույցի է եկել : Ատերմանում
են : Կնոջ անունը Կղէոպատրա է : Ֆլորան
սլա տմում է իր անցեալի ու ներկայի մա.
սին . Ապրուստն ապահովելու համար ըս.
տիպուած տղամարդկանց գրկից դէրկ է
անցել ♦ ♦ •
Գիչտը մոռանալու համար,
միասին
երգում, պարում ել խմում են: Գուռը
ծեծում են: Ֆլօրան բացում է. բաիւտաղուշա կն է : Կամքը Կ ղէ ո պա տրային ղիջելով, լսում է ցիկանուհուն. Շատ ծուո Ոլ

մուո ճանապարհներ ես անցել . Վիշտ եւ
ոլրախոլրիլց ես տեսել : Աւյելի շատ վիշտ
քան ուրախութիւն; Սիրտդ եւ միտքդ
դեո սպասում են: /. ../ Մեծ մի լոյս է,
որ պիտի գայ , քեզ ողողի եւ կեանքիդ
գիծը պիտի թաժանուի. . . /•••/ ճանա
պարհդ պիտի փոխ ուի /. . ./ պիտի մա.
գըլցես եւ վհրը պիտի հանդիպես անսպա.
սելիին. . . պիտի տեսնես մի նոր արեւ,
որ մէջդ պիտի փայլի. . .
Ֆլօրան կբկին մենա կ է: Մէկը միւսի
ետեւից ընդունում է նախ կօշկակարին և
ապա գիւղից եկած բարի ծերունի (քար
տինին, որ յայտնում է
Զօքմօր մահը:

Փորձեցին ամուսնուդ գրել, լուը եկաւ,
որ ինչ որ աւազակութեան է մասնակցել
եւ շատ տարիներով բանտարկուած է:
Հիմա հարցը նրանում է թէ տունը ինչ
պիտի լինի:
Ըստ օրկնքթ տունը անցն ո ւմ է Ֆլո
րային . սա կտ յն նա
իրաւասու չէ ծախելոլ, Գիւղ վերադառնալ
ու այնտեղ
ապրել եւս անկարելի է նրան.
սարսա
փում է գիլղաց ին ևրից «
Ա արտինը եւ
Ֆլօրան զրուցում են վախր թափանցելու,
խաւարը ճեղքելու,
նրանից պաշտպան,
ուելոլ ու կ ե անքո ւմ չնչինով րաւարար.
ուելու մասին ;
Մ արտինը համոզուած է, որ կարեթ, է
զօրութեամբ մաքրուել:
Նոյնիսկ
եթէ երգն երդուի մտովին ու լուռ, զուրկ
զօրոլթիւնից : Նա մի մարգ, մի իւենիմ
էր տեսել, որ երգում էր մինչ իր վերջին
շունչը -, Ամէն լքի մարգ իր երգը պէտք

է ունե նայ
է: Ծովը,
մաքրլոլմ ;
մտիր ներս

; Լոյսը, որով պաշտպանւում
որով շնչում է, մեծանում,
/ ... / Եկ , դուոը բաց արա,
եւ եղիր ինքդ քեզ հետ: Մար.

տինը մեկնում* է,,,
Երեկոյ է. Ֆլօրտն մի մոմ է վառում ,
ստուերէ հետ նստում , մտորում կ* խօսվՀ^րը աստէճանաբսէր սահմանւում
չա
փածոյ կշէէԼ են ստանում : Ակսում կ աղօթել աո. Աստուած ու Մայր։ ^ուռը ծե
ծում են. դըս[դյ ծանօթ ձա յներ են Լըսւում : Ե անչում են : Ֆէօրան անշարժ՜ կ ։
Պ^ուռը աւելի սաստիկ են ծեծում . վեր
ջին ձայնը կօշկակարին*^ կ։ հայրացած
գոռում կ. Պաւհիկ թաց սւթա դւււււթ, քաց
uipui, ասում եմ fհզ :
Ա{էսյ[*[՚ վերջն կ • դուռը բացելու կամ
փակ պահելու մասին ոչ մի նշում թԼաժ*

• Ե թp ո p գ

Այս քեզ նորոլր-իլն • . . Տանը դրամ էլ չըկայ ... Այ քեզ նորութիւն. ..
Ֆլօրան - (մօտենում է ծովահայեաց

Հմովափեայ գիւղաքաղաքի մի նեղ փո
ղսցն կ* թորքում բացւում կ մի հրապարակի վրայ. դր ա կենտրոնում
մի եկեդերի կայ։ Ոչ շատ հեռու երեւում կ մայ
թի վրայ շարուած սեղաններով ու
աթոոներով սրճարանը*
մօտը զանազան
տ յլ թան ո ւթն եր • Մ արդիկ սեղանների
չՀւլ-[*ջ զրուցում են Ֆլօ բայի մասին։ Այդ
քաղցած , սպառած կկս հ ի ւանդ կինը , օրը
չորս անգամ եկեղեցի կ գնացել)
["թ՚լ
րյննձ էյի առջեւ եւ ար տա ս ո ւէ
Մ
սղօթել, աղաչել պազատել կ :
Օրերից մի օր Մատոննան
յանկարծ
լուսաւո րուել) ձեքերը վեր բարձրացրել
ել ասել է. Դնա աղջիկս, իմ ոգին քեզ

պատուհանին , քիթը կպցնում

հետ է ; Փեզ հետ է նաեւ իմ օգնութիւնը :

^'իւղի նամտկաբերը մի նոր նամակ կ
{բերում :
Նամակը դրուած կ անծանօթ ձեռագրով ։ Ֆլօրան կարդում է ♦
այըը ԱԼ“
սում : Տեղեկանում են , որ դէլղփց
վա
ղուց հեռացածդ տան միակ տղամարդը y
մտադիր կ ա ծուկ Ամերիկա մտնել: Որ.
պէսղի ո ս տիկանութխ֊նը րա՚ե է[րւ^անտ յ ,
որոշել է կնոջ ել մօր հետ մի որոշ մա
մանա կ կապ չպահել:
Զօքմայրը . {նստու֊մ է ծնկները շփում)

ա պա կիին ,
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ծ//ք լսյսը անհետացել կ) Ֆլօրան ուշաթտփ ընկել է Մտ տոննայի արձանի մօտ։
Պփւղի ծեր քահանան կ գտել նրան ։ խոր
հուրդ կ տուել պատմել տեսածը ։ Ֆլօրան
դկձ*քը գունատ ) ձեռքերը ճերմակ)
հա
մեստ մի կին կ հիմա։ Պտտմել կ բոլո.
րին * ոմանք հաւատացել հն :
Տհսիլքի լոյսը չփ ո թ է ստհղծհշ: Հոդհսորա կաննհր , Jn ղօ վո , ր րչ'
հալյստացհալ ու անհաւատ , իրար են խառնուել :
Ոարձրախօսով յայտարարում են • • ՛Պահ

պանեք հաւատքի մաքրոլթիւնը եւ անմե
ղութ՜իւնը ; Ամրոիւի մէջ են նաեւ էիլօրան ,
Կղէոպատրան , ծերունի Մար տինն ու գի^-ղի թենթ Լուկան ; Հէյ , հովիւներ դոլք

չտեսաք լոյ սերի հեղեղը եւ դուք թագա,
ւորներ, դուք չտեսաք արեւելքում քնած
մե ծ աստղը : Ասում է Լոլկան :
Հ,եռո լի ց մօտենում է Ֆ լօր ա յ ի գիւղից
հասած ծեր քահանան' Փատրէ Վփդոն :
Ո այտն ու՜մ է վեր ին ի շխանո ւթեան պա.
հանջները. ...Ասում են նիւթական ապա.

նո39 չունի... Մի վէրք, մի քիչ արիւն,
ինչպէս եղել է ուրիշ անգամներ. . .
Արդէն ուշ է, գիշերը վրայ է հ ասնում ։
Ֆլօրան կարծիքների ճնշման տակ է !
վերջապէս խօսում է . յա յանում. փաստ
ունի, Ցոյց չի տալիս, որովհետեւ ինքը

լոյսն ինձ հրամայեց ցոյց չտալ ու այս
մասին ոչ ոքի չասել : Ահա նա այստեղ է,
կրծքիս տակ , սրտիս մօտ • • • / ... / Աոէք, ես այլեւս անզօր եմ - • • հս գնում եմ
նրա կամքին հակաււակ; Ու ձեռքը ծոցն է
տանում եւ յանձնում է «ապացո յց ը'» . լըսւում կ .

. Մատոննայի թ-ագի ադամանդը ■ • •
- Դա գողութիւն է • • •
- Պէտք է ոստիկան կանչել • • .
Ֆլօրան հեկեկում , վազո
է դկԱւէ ծովափ » մի քանի կանայք հետեւում են նըրան :
Ապացոյցը պէտք է ստուգուի : Աէնմիջապէո կանչւում է ա գամանգու վաճա ռ Փիէթրոն : Գիտում, քարը սրբում ել փոր.
^ի ճրագին է բարձրացնում . ո ւշա ղիր նա
յում ոլ յայտարարում է. Սա, պարոն
ներ, հասարակ ապակու կտոր է... Մի
եւնոյն վայրկեանին ,
վազելով սալաս,,
փած տեղ են հասնում Կղէոպատրան ե մի
քանի ուրիշներ : Հսւսէք, հասէք օգնու

թեան .. • խեղԽ Ֆլօրան ժայոփ կատարից
իրեն նետեց ծով . . .
Կղէոպատրայի բարձրաձայն հեկեկու.
մով փակւում է «Տեսիլք»-ը յ Բեմ . տեսա,
բանի մէջ եղած ամբոխի կեցուածքի , կամ
արարքի, մա ս ին , Կ ո ս տան Զար եան որեւէ
բան չի յիշոլմ ,

ՑԻՇԵՆՔ-..

Կղզին եւ մի մարդ-շյ Ֆլօրա յի պատմու.
թիւնը որոշ տարրե ր ո ւթի ւնն եր Ո’Լ է յ[շում յ Sut-շենք միայն) որ այնտեղ ՖէՕրան Տեսիլք՛ը տեսնելիս ինք եւս մայր կ)
ապացոյց չունի եւ մերժուելուց յետոյ'
երեսը ներկուած ) թմած ) օտար նաւաս
տիներէ թելերից կաթուած)
շարունա.
կսէ-մ է ապրել մի մեծ քաղաքի նաւահանզ ստում ։
Երեւանում գտնուած ձՏեսիլք»-ը) վետ'
ր էն իշթանութեան կողմից պահանջուած
ապացոյցը հասարակութեան
սեփակա
նութիւնը դարձնելով) բեմ - տեսարանում
իրագործում կ թազի աղկտալի շըջա~
դարձը) յունական իմաստով' կատաստրոֆը :
Ֆլօրայի պատմութիւնը
գրելուց յե.
տոյ, Զարեան ունի հետեւեալ նշումր:

Ես գրել եմ իմ յուշատետրի մէջ Տեսիլքը ինք անձն է* մոգական մի հա.
յելու մէջ արտացոլուած : Մի իրականոլթ իւն, որ զետեղւում է մի ինչ որ բարձր
յարկի վրայ եւ փոխլոլմ հոգեկանի :
Աշխարհը մի մարմնի շարունակութիւնն
է եւ կրկնութիւնը; Մարդկային սիրտը
կախոլած է կրծքի լքէջ , երկրագնդի ծիր
խաւարման անկիւնի հաւասար աստիճա
նով, այԱինքն քսան երեք աստիճան հւ
՛կէս :
Տեսիլքը եւ այց ի'նչ որ ներկայանում է
մեր ներքին եւ արտաքին աչքերին* ան.
դըրպատմական է : Իրական ; Աստուած
իսկ կարող է իր պատկերացումը գտնել
միայն կենդանի անձի տեսողութիւնով եւ
ոչ րէ ընդհանուր մտածողութեան թե
լադրանքներում :
Ոչ հրաշքը եւ ոչ սրբութիւնը’ աւելի
ճիշդ սրբին կարելի չէ ենթարկել վեր
լուծման: Հրաշքին հաւատացողը մաս
նակցում է գերբնական եղելութեան այն-
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ՄԻՏԲ

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑԻՆ
ԻԻՐԵԻ ԻՆՔՆՈՒԹԵԱՆ ՍԵՒԵՌ
(Շար. Ա. էջէն)
թնդիրներէն վեր ՝ քնելու սփիւռքեան հ իմնահարցը Եկեղեցւոյ առաւելութեան ճամբով՝ որուն առաջին պատասթանատուն է 1*^4? *
Ի ս կ ^նչ է այղ սփիւռքեան հիմնահարցը, եւ ինչո*լ համար Հայ Եկեղեցին իր
առաքելութեան ճա մրո ւն
ձեւով մը.
պար տաւոր է
քննութեան
ենթարկելու
ղայն յ Այսօր Սփիւռքի հիմնական ՀարցԸ
հաւաքական դոյատեւմայ, հարց մրն է y
ղոյո ւթ են ա կան թնդիր մը , եւ ա յս թնդիրը որ ամէնէն աւելի քա ղաքա կանացման
առարկայ դարձած պէտք է ըլլար Սփիւռ
քը Ղ/1 ևաւԼաi1 ոՂ. մարմիններու կողմէ՝ բուն
ա յս հարցն է ահաւասիկ որ երբեք քա
ղաքականաg մui*^ օրակարգի վրայ չէ դըրւած : Ի ս կ կղերապեաա կան թող
.ար տա յայ տո ւթի ւն ս ևթ՜է ըսեմ թէ Սվփւռմ/' դո յա տ ե ւման , հաւաքական
գոյու
թէան օրէնքը էը դտնուի եկեղեցիին մէջ*
նաթ այն շատ պարդ հանգամանքով
որ

քանով ինչքանով ուժգին է իթ լինելու
կւոթողոլթիւնը : Իթ միանալու եւ նեթք նա_
պէո
կեթպաթսւնավլոիյ ուելու կաթողութիւնր ;
Հրաշքը ել սրբութիւնը կարելի չէ մըտածել :
Մ տածէս' կ՚անհետանան : Ուստի , ի՞նչ
պէս թացատրհլ սրթերի գոյութիւնը : Եթ-է նրանց կարելի չէ մտածել , եթէ իրա.
կանի մէջ նրանք գոյութիւն չունեն, ի՞նչ
պէս է որ նրանք հոգերանօրէն ներկայ
են: Պարզապէս, որովհետեւ սրբին պաշ
տողը անձնաւորւում է որթի հետ : Սուր
բը բաժանլոլմ է հաւատացեալների մէջ •
միանում նրանց անձին , լինում նրանք :
Մերժուած չքանում է (23) :
կոստան թտրեսւնվ, թտ տ և ը ա կ ան Որ
սականը եւ Հ.Տ ես վլք^լ-ը ըմբռնելու համր ,
նրա յի շո ւան՜
տողերից ,
աւելի պարզ
լո ւս արան ո ւթի ւն դմուա ր է գտնել • փըտնոււս\ծ ու դիտուած մարմինը՝ միայն հա
լա սարա կշռուած
ու
գիտակից վիճա
կում է կարոդ կայուն կանգնել՝ տիեզե
րական ոգոլ ճարտարապետութեան
նի
շում (24) ։
ԱՐԲԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

ԾանօթագըՈլթիւններ

(*) Օտար լեզուի յատուկ անունների
տաոադարձոլթիլնը վերաբերում է «Յաոաջ»-ի խմբագրութեան կողմից կիրաոուած ձեւին ու չի հետեւում Կ- Զար
եանին եւ յօդոլաէագրին :

Եկեղեցի/^ ընո ր ո չումը հաւաքող է ՝ մողովռղ*.

Աս ոլ, համար՝

սփիւռքեան մեր

իրա կանո ւթեան մէջ՝ Հայ Ս„րլաք^լական
Ս կեղեցւոյ դերը այսօր աւելի քան երբեք
ա յմմ էա կան է î Անիկա բայց ցարդ չէ յա
ջողած անդրադառնալ իր կոչումին եւ օր ա կա ր ղի վրայ
դնել Ա փիւռքի հիմնա
հարցը որ ամէնէն աւելի իր ուսերուն վըրա յ կը ծանրանա յ զա յն քաղաքա կան ու ց րնելու թնդիրը :
Իսկ որո*նք են ժողովումի եղանակնե
րը յ Գրիգոր նարեկացի կը դրէ իր 75-րդ
բանին մէջ ♦ _ «Եկեղեցին տապան է մաք
րական եւ ընդ երկրայնոցս եւ զվերինսն
յինքն հաւաքէ»։ Երկրայինը եւ երկնայի
նը հ ա ւա քո ղ ան տե ս աեեթր կ առո լցուածք
մըն է տեսանելի եկեղեցին ՝ ՈԸԸ անպայ
ման կապուած չէ ^ողթ սահմանի՝ պե
տութեան եւ միայն Ոլ- միայն մարդկա
յին օրէնսդրութեան հետ , տ ր ո ւած ըէԼալով որ ան իր օրէնքը կը հիմէ աստուա-

երգով էր պատասխանել եւ նա յոլշատետրում արձանագրել էր երեւոյթը (Գ • Արար, ԺԱ ■ Տես.) - իսկ յաջորդ տեսարա
նը, Փէո Կիւնթ Սֆինքսին անուանակոչել
էր' ի՛՛քը ինքն է :
,9-- Վերթոլածների գրական ո՜նը մօտ
աոընչութիւն ունի նաեւ Ռ • Թակորի եւ
Վ- p. Եեցսի մշակած թատրոնի հետ--10 •- էմիլ Վերհ՛անն (1855-1916) պելԺիացի բանաստեղծ : Արշալոյս (1898) ,
Վանք (1899), ՖիԱ՛փ Բ- (1901) ել Հել
լէն Ապար տացի (1912) բեմական քնարա
խաղերի հեղինակ :
11՚- Կ* Զ՛ - Տեւլի՝ մամանակի եւ գըրոզի մասին - Սով • Գրականութիւն (Երե
ւան) , 1970 Յունիս էջ 105 :
12.- National character is based upon
the créations of theatre. Lawrence Durell Prospero’s Celle, London 1945.
13 •- Կ- Զ- - Երկիրներ ել Աստուած
ներ (Սպանիա), Հայրենիք Ամս-, 1935
Հոկտ • - 1936 Յուլիս • • •

Ի միջի այլոց Հայրենիք ամսա
գրի մէջ տպագրուած գրութիւնների շարքում, սա աոաջին գրու
թիւնն է, ուր Զարեան կանոնաւոր
խնդիր է դարձրել հեղինակային իրաւլունքի հարցը նշելով' Copy
right Ըր,է"Ը երկրների համար*.
14 •- Կ- Զ՛ - կղզին
եւ մի մարդ Հայրենիք Ամս-, 1955 Փետր- էջ 1:
15 •- Նոյնը, էջ 4-5 :
16 •- Կ- Զ- - Միրքամի
. Հայ՛րենիք
Ամս • , 1949 Մարտ էջ 1-5 :
17 ■- Կ. Զ - - կղզին եւ մի մարգ
Հայրենիք Ամս-, 1955 Օգոստ- էջ 24:
18 •- Կ- Զ - - Արա Աստուած խաղ գու
սանական (Երեւան 1965) մաս է կազ
մում Բիրք գիւցագներգոլթեանց հատո
րին (Երուսաղէմ 1978) : Հեղինակն ամ

1- Կ- Զարեան . Բանկօօպը եւ մամու
բողջական հատորը ձօնել է Հայոց Վեթի ոսկորները - Հայրենիք Ամս • , ( Օիւսհավւաո Հայրապետ' Վազգէն Աոաջին Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին; Երջանկա
թրն) , 1933 Մարտ, էջ 59 :
յիշատակ Վազգէց Ա- Վեհափառի անձ
2‘- Կ- Զ" - Անցորդը ել իր ճամբան Հայրենիք Ամս . , 1926 Հոկտ . , էջ 19 :
նական հրաւէրով էր, որ Կ • Զ • 1961
3- Նոյնը, էջ 39-40:
թ ոլին կրկին Խորհ. Հայաստան վերա
4 - Կ- Զ- - Երեք երդեր . Վիէննսւ,
դարձաւ :
1931:
19 •- Մեհեան - Հանդէս (Պոլիս,
1914
5*- Տե՜ս • Կ* Զ - - ՍՀնցռրգը եւ իր ճամ
Ապրիլ էջ 50:
բան - Հայրենիք Ամսյ, 1927 Նոյ ■ , էջ
20 •- 1992 թուին
Երեւանում,
ՍԵՄ
49-61, Դեկա. էջ 28-39 - 1928 Յունուար
հանդէսը յայտարարՈւմ էը , որ «Տեսիլ.
ք»-ը զետեղուելու էր հանդէսի յաջորդ
էջ 41-52 •
Կ՛ Զ՛ - Արեւմուտք - Հայրենիք համարում ; Այն մինչ օրս մնում է չհրա
Ամս. , 1929 էջ 68-73պարակուած :
Կ" Զ- - Նաւը լերան 4j,ulJ - ( Պոս21՚- Կ- Զ- - Երկիրներ եւ Աստուածթրն) , 1943 էջ 60-94 :
, ներ . Հայրենիք Ամս - , 1936 Յուլիս էջ 45:
6-- Իպսէն Պբանտէ, գրել էր Փէռ կիւն22 •- Կ • Զ- - Զօքմայրը օգտագործել է
^7ից աոաջ : Վերջինս հիւսել էր իբր աոա հայերէնում ընդհանրացած կեսուր բաոի

ջինի հակապատկերը ;
7*- Կ* Զ* - Բազարներ - Հայրենիք
Ամս • , 1930 Հոկտ . էջ 23-26 :
8։- Փէո Կիւնթ Եգիպտոսում հանդիպե
լու էր տարօրինակ կերտուածէ ների : Մեմնոնին եւ Սֆինքսին, որոնք ներկայ էին
այնպիսի ժամանակներից երբ Աստուածներր բայով կ ՛անուանակոչուէին : Արշա
լոյսին, Մեմնոնը Փէո Կիւնթի որոշումին
Imprimé sur tes

փոխարէն : Փոխասացոլթիւններից պարզ
էյ որ Զօք մայրը ոչ թէ Ֆլօրայի այլ նրա
ամուսնու մայրն է: Այս գրութեան մէջ,
յարգուած է հեղինակի» Զարեանի, ան.
ուանումը :
23՚- Կ՛ Զ՛ - կղզին եւ մի մարգ Հայրենիք Ամս • , 1955 Յուլիս էջ 26-27 :
24-- Կ- Զ - - Բարը - Անահիտ (Փարիզ) ,
1929 թիւ 1 էջ 8-13 :
Presses du
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ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ծա յին խօսքին վրայ*. Այո տեղ է՝ "I՛ կը
դտնո լի
եկեզեցական
կա ռո ւց ո լա ծքին
աոանմեայաւրք1չու թիւնը i ԷԼյստեղ կը ԳԸտնուի նաեւ իր առաքելո ւթի ւնր , եւ իբրեւ
եկեզեց ի , անոր աոաքելո ւթետն կոԸ 1՚զԸ
կը կազմէ փրկաթօս ո ւթի ւնը :
Ո 1 ր կը
դտնուի եկեղեցիին հաւաքումի՝
մ ո զո
վումի հանգամանքը՝ որո ^նք են ժողովու
մը կարելի դարձնող ազդակները*, Ա"տ-

բտկան ընկերութեան մէջ, Ի„արլւԱ լ
թիւնն է միւս բոլոր ե կե ղե ցիներ,,^

ո ւածային թօ^սքը՝ որ ամէն հաւատացեալ պարտի մառանդել ՝ ծէ& սը • Ինչպէս
տեսնուեցաւ՝ ներկայիս Հայ
Եկեղեցին
Ա փիւռքի
մէջ գլթա ւո րաբար ծիսական

զային ըմբռնումին վրտյ*

դեր մը կը կատարէ։ Ըայր
է ծէսը*»
կարելի է ենթադրել մեր վե Լ1 ի դիաողութի ւնն եր էն որ ծէսը ներկայիս Հլըմբըռնուի իբրեւ բե մա դր ո ւթի ւնը շարժումնե
րու ՝
թօսքերու ՝ ա ղօ թքե եր ո ւ ՝
որոնց
առարկան մերթ ծնո ւնդն է y մերթ հարս
նիքը կամ մերթ թաղումը» ծէսը
վե
րածո ւած է ս[աԸրԼ
անբովանդակ նշանի
մը՝ արարքի մը՝ որուն նշան ա կո ւթի ւնը չի
փնտռուիր հաւատացեալ անհատին
կաւ7
զանդո ւածին կո ղմէ :
'քարացած համtuկարդ մը կարծես ր/յար ՝ Որ կը կրկնուի
ժամանա կներէ ի վեր ՝ եւ որուն հանդէպ
մեր օրերու մարդիկը կ^որդեդրե*ն միայն
հանդիսատեսի դիր ք մը։
Այլ թօսքով
ծէ սի նշանակութիւնը՝ այսինքն ւիրկչական թորհ ուր դը մանաւանդ պատարագի
ընթացքին կը մնայ անմատչելի։ Իսկա
կան հաղորդութիւնը մեր եկեղեցւո յ մէչ
տեղի չունենար ♦ Ե կեւլեցի^ հիմնականօրէն Հ ազոր դո ւթ ե ան ՝ Ա » պա տ ար ա գլ, վըբայ հիմնուած համայնք
մրն է՝ իբրեւ
այդպիսին' ծիսական համայնք մըն է y
ծէսին էական իսկական իմաստով։ ԾէսԸ
պար պո ւած իր թ որ հ ո ւր դէն ՝ իր էութենէն ՝ անկենդա՛ն տարր մրն է» Հիմա է որ
կը հասկցուի թէ ինչո՛ւ մերօրեա յ մար
դիկ եկեղեցի կու- գան միայն հ ո դե հան
դի ստին » կարծէք թէ ո ւղէ ին աւելի մահը
էիառաւո րել կամ մեռնողին յի շա տա կը ոդեկոչէլ քան թէ պատարագի թորհ ուր
դին ՝ սուրբ հազոր դութեան հաղորդ դառ_
նալ։ )մէսի' նման ըմբռնումի սլատճառաւ
է որ մեր հաւա տաց եայներէն քիթը անձ
նական փո րձառո ւթիւն մը 1լ ապրին եկեղեցւո յ կամաբներ ուն տա կ ։ Q կարծո ւի թէ
ծէ սին այս անկենդան տարը դառնալը ար
դիւնք է գրաբարի դործածո ւթեան կամ
անհասկնալի լեզուի մը նշաններու հան
դիսադրութեան ։ թերե ւս ասոնք
իրենց
բաժինը ուեթւյ աղէտին մէջ՝ սակայն ծէ
սի ըմբռնումն է տիրականը՝ աւելփ ճիչդը
արդիւնք է եկեղեցին արտաքին նշաննե
րու վերածելու ձգտումին ։ Անկւսսկտծ եկեղեցին չի կրնար
գոյութիւն ունենալ
առանց ծի ս ա կա տար ո ւթ եան ՝ ի նչսլէ ս ըս
ուեցաւ վերը ։ Ստկայն եկեղեցին ունի նա
եւ ծէսէն անդին ՂացՈրԼ նշանակութիւն
մը։ փռղովումը չի կրնար տեղի ոյնենալ
առանց սրբազան թօսքի ժառանգս ւթե ան ՝
որդեգրումին» Հետեւաբար Ափիւռքի մէջ
Հայց» Եկեղեցին չի կրնար նկա տուիլ ազ
գային հաստատութիւն մը՝ կամ իւրա յա
տուկ ծէսերու համակարգի մը թատերաբեմը » Եկեղեցիին տի եղերա կան ՝ ընգհ անրական նկարագիրը ազգային սահմ անն երէն ա նգին կ' անցնի ՝ ընդհանրասլէս մարդ-

հաւաքել՝ մողվել մարզերը՝ աստոլՀ
յին ուխտին շուրջ՝ րացայայտելՈ։լ
կայն այդ ուխտին իւրայատկոլթւ^
թնչ է այգ ուխտին իւրայտ ակոլթխէ
եթէ ոչ զոդումը իր աւանդոլթե^ ել
կեղեցւոյ
տիեզերական ՝ ընգհանրճ{
նկարագրին մամանակակից աշխարհէ"
Այլ խօսք-վ եկեղեցիդ այսօր կարրր
միաւորել
ցրուած հայ հաւա^կՀԼ
թիւնները իր իւրա յատուկ եէսխ,
ջէն Բրիսաոսի փրկչական խորհ„լր ռ
չուրջ-. Տրուեալ հ ա լաքա կան ութի
որպէս
մկրտեալ < ա ւա քա կան „ ւթի^լ'
անշուշտ՝ Աստուծոյ հետ կնքաե լ,րՀ
ուխտը չեն յարգեր . ո՛չ մէկ սպասոլմ Հ
նին երկինքէն,
վերահաստտտէլ Ա1յւյ
ուխտը՝
վերակնքել զայն՝ ահաւաէկ
հրամայականը Սփիւռքի Հայ ԱոաթՀ
կան ե կե ղե ց ին եր ո ւն ։
Հայ Եկեղեցւոյ պաշտօնէութիւնը
գեր մը ունի կատարելիք այս կապակ_
ցութեամր իբրեւ առաթարդ . Անիկա չի
կրնար միայն աւան դո ւթեն է ճառել՝ Հն.
տեսական երրեմն բարօրութեան մէջ սպ
րող՝ երբեմն միայն նիւթական ասպնս,.
պո՚1 ապրող հ ա լա քա կան ո ւթի ւններ ո լ
.
Պաշտօնէութեան
գլխաւոր դերերէն մէ.
կր արդեօք չէ՞ ստեղծել հոգեշար J մը,
ստեղծել անոր մէջ սպասելու՝ յուսալոլ
վիճակ մը՝ որու առիթով այս պաչտ0.
նէութիւնը բերէ Աստուծոյ
խօսըը հա.
ւաքականութեան ի սպաս , Աէկ '/սօսլ,„,1
պաշտօնէութիւնը վերստին աւետարանէ
պատարագի խորհուրդին զուգահեռ՝ ըս.
տեղծելով հաւաքումի ուրիշ առիթներ՝
ուր եկեղեցականը կարենայ խօսիլ մա.
ման ակա կից լեզուով, Այլ խօսքս,ի արդ
աւե տարան ել Սփիւռքի մէջ կը նշանակէ
խօսիլ եւ թարգմանել՝ աJ սինքն վերեա.
նել Ալ ետարանր ցրուած մարդոց ցրոլսէե
հոգեբանութեան մէջ իբրեւ հօրենական
խօսք մը-. Այն ատեն գուցէ եկեղեցին կր
կատարէ մաքրական
տապանին զերր,
որուն, չուրջ կրնա յ փչել կեանքին ‘իոթո.
րիկր՝ ինչպէս պիտի ըսէր Ն արեկայ
Հայոց Ե1թղեց.ւոյ համար գուցէ՝ որ
^‘ծրկտյ է հայրենիքի եւ Ափիւռքի
եւ որ կ՚ապրի կր 1լնակ վիճակ մը՝ 4ա
մանա կակից ա շթարհ թն մէջ տեղ մը ու
նենալու՝ եւ հոն կարենալ ա ւետւսը անելու
համար որոշադրելու է
ս/ւետւսըանում^
ռազմավարութիւն մը», Զենք կարծեր ոք
Հայաստանի քրիստոնեացման
1700-ա^
էակի ո դեկո չումը ինքեթե բաւարար |
այդ
ռազմավարութիւնը որոշադրելու
քանի Որ վեր ս տին անց ելա պաշտուփեո
մէկ եզանա՛կը կ^ըյլայ անիկա եթէ մնւ
միայն պատմական
Ը փառ-ալո'
բումին սա հմաններու^ն ձփջ՝. Իոկ 1լիմա»՝
տա լոր ո լի անիկա ա յն ատե^ միայն եո
ս,յդ տօնակա տար ո ւթեան րթդմէջէն W*
նուի ոկիզըը վեր ա լետար անո ւմին •, Զմոռ.
նանք ըսելու թէ վեր աւե տարան ումի Հա
մար վարչական՝ ինչպէս նաեւ մտածո
ղական գետիններուն 1Լըայ ընելիրեեււ
կան ։ Ա լս ինքն նաեւ աստուածաբանակի
գիտութիւններու

ո ւղղո ւթեամբ

աչիա»

կայթեին ուղղուած տարր մբն է»
^այց
իբրեւ կրօնական մտածողութիւն ել_ հո
գեւոր սնունդ եկեղեցին կը հիմնուի նա

տանք ։
2,7-րգ դարու ս՛կիզբին աւելի քան fyբծք «Հ ատո լածներէ ո լ բաժնուած է Հայ

եւ իր աւանդութեան 1Լրայ*
WJU կէտէ
1Լբայ է ՈՐ կը կաթոլի եկեզեց իին տար
բերակիչ եզրը։ Ազգային աւանդո ւթիւն.
ները եւ եկեղեցւոյ 'թորհոլրդը սերտօրէն
եւ ներքնապէս միահիւսուած են՝
որով
կարելի չէ ազդա յին ա լանդո ւթի ւնն ե ր ը
աոնել եւ թոր հ ո ւր դը մերժ ել ։ Հտ յ ԵկեղեցլԱյ տյս կր1լևակ նկարագիրը կը կազ
մէ անոր հիմունքներէն ձ՚էկը՝ որուն շընորհիլ ան կրնայ կազմէչ ինքնութեան
Րեւե ո

կեանքը* Ափիւռքի մէջ գոյութիւն
ընկեր այԹ. հոգեբանական ՝ դաղաւիարական ՝ դի տա կց ա կա*^ եւ այլ հերձատում՛

Ափիւռքի մէ^ եկեղեցին կը մ տնէ րնկերային ընգհ ան ր ո ւթեան
մը մէջ. Արեւ
մուտքի մէջ բնդհանր ա պէ ս անիկա յարաբեր ո ւթե տն մէ£ կը գտնուի ուրիշ եկեղե
ցիներու հետ՝ Ճիշդ այնպէս ինչպէ ս որ
Ա փ ի^-^ւքի Հայը կ՚ապրի ղթեք հիւրընկալող
ժողովուրդներուն
հետ մէկ ընդհանուր
հողամասի ւէրայ՝ եւ կը էսօսի յաճաթ անոնց հետ նոյն լեզուով՝ 1լապրի տն տեսա
կան նոյն կեանքով եւ ունի հոգեբանա
կան նոյնանման կերտոլածք։ Ընկերային
տյս ընդհանրութիւնք անշուշտ իր անդրա
դարձը ունի համա յնքներու առանձնա յա տկութիւններու եւ
տարբեր ո ւթի լնն եր ո ւն
վրայ-- Այս ւռեղ է սւհաւասիկ որ եկեղե
ցին ունի միա ւոր ման դեր մր. իր առյյւքելոլթեան մաս կը կազմէ կատարել ար
մէքաբան ո ւթի ւնը մասնաւորին ՝ առանձ
նա յատուկին եւ տարբերութեան ՝ րնգհ ան_

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

ներ՝ անջատումներ։ Ա*եր եկեղեցւոյ utf
բազան կոչումն է կամբջել ասոնք J pեւծ•
ռել ինքնութիւնը՝ որպէսզի մարդիկ I՛
րենք ղիրենք գտնեն ու ճանչեան {'17
Հայեր » Այս թնդրի իրականացման
աԸ y ծառայութեան դրուելու է կ11111
վարմաց ամբողջ համակարգ մր y մբոկ
ուած

քա զաքա կանո ւթեամբ

անչուչ

նուիրապե տա կան կաԸէե ու
ռաջայնութեան եւ երկրորդութեան սկը1
բունքով * Այլ թօսքութ ո'չ միայն ** Լ
ւոր պա շտօն է ո ւթիւնը y որ աո֊ա^ին I
տասթանա տունյ է՝
ամլ ^ալյԱԱ1Ա1^
ինք*յր ալ իր դերը կատարէ y դոԼքս
հանդի սա տեսի իր րրիը<րէ^ր'> ԳԱ1,Լ^
պի Աստուած ՝ յիլելով թէ մկրտեալր J
չափով կո չուած է տարածելու֊ աւ ա
նա կան արժէքները եւ մասնակիդ I
էու ռազմավարութեան։
ՆՈՐՎԱՆ ԵՊԻՍԿ

(*) Այս զեկուցումը չնչին
թիւններով ներկայացուած
«Հումանիտար հետազօսաւթէ11-11 11 .
կական կենտրոն»ին կողմէ
«Ինքնութիւն»
գիաահաւաՓ
ւաօ֊ «1‘
Աւսոլթբլս» գբս»—֊
1 . ւէ1 յ.
ւած
ղի ունեցաւ Ապրիլ 17 - l^’P
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«Միտք եւ Արուեստ»ի այս թիլին գրոլթիւններր վերա մշակուած տարբե
րակներն1 եց Հայաստան _ Սփիւսք յարարերոլթիւններուն նուիրուած երեկոյ
թին (Յունիս 23) որ կազմակերպուած՜ էթ «Հայաստանի համագործակցու
թեան» կութքէ, «Où en sommes-nous?» խորադիրով:

ՓԼՋ11Ղ h IHI'II I՝ P Vu I; P
Սփխռք - Հայաստան յարաբերութիւն.
Ադը է»նէՐՈյ •""'"լ՚1ւ՚“յ դարձնել կը նչա.
մտածել այդ երկուքին հետ մեր / իմ
րլտբերո ւթեան ենթադրելով պահ մը
,ք նման յարաբերութիւն կարելի է վայփ հետ ուր ենք : Ռրոշ չափով իմ անձնւկան փորձառութիւնս Հայաստանէն եւ
},[,[,լոքէն կր զանուի մտածման մ եկն աֆտթ, փնչ "ր անխուսափելի է, մանասձդ երր հարցը կր վերաբերի այնքան
Տտելփմ մակարդակի : Ես կը խօսիմ միayi, սփիւռքահայ դրողի
իմ տես ան կիւ.
ա}, որ ծնած է Ափիւռքի մէջ ել կր
աանձնէ լիովին այս ոչ . պարագայական
պարագան : թող աչ ոք որեւէ դեղահատ
ւպասէ կամ անմիջական կերպով կիըար\լևլ[ւ դասեր ուզէ հանել սոսկապէս մտա.
Փողական աբարքէն ռբ իմս պիտի ըլլայ :
ս1էտՀ է ըսեմ ՝ որ մեզի պտկսողչ տարիներ է ի վեր մտածումի այս տ շխոտանքն էր ու է՝ առարկայ ունենալով
այղ յար աբեր ո ւթի ւնն իսկ Î
Ափիւռք - Հայաստան յա ր ա բեր ո ւթի ւններոլ հարցը այմմ էականութիւն մր կը
ներկայացնէ * Փտստ՝
այն հանդիպումը
Որտեղի ունեցա լ Երեւան ՝ 1995 Ա^^ՒԼ
f
փոխ - նախադահ ութեան սրահներ էն մէ՝ուն մէջ^ հանդիպում որուն կը մասնակյէ[>ն Եփիւռքէն ել Հայաստանէն
որոՀ_
թիով մտաւո րա կաններ ո լ պաշտօնեայ
1արդիկ (1) : Տեղը չէ խ Օսելոլ հանդիպու
էի ընթացքին
արծաբծուած խնդիրներուն մասին,
անոր նպատակն էր •>
ըստ ամենայնի՝ դադափարի
փոխանակութեան
աշխատանք
մը
կա տա.
ըել} որպէսզի Հայաստանի
Հանրապեոութիւնը Ե փիւռըի վերաբերեալ ըա դա
հկանութիւն մչա կէր- ասիկա կը նշանակկ^ ոլ, մինչել տյդ թուականը նման
Տզաքա կան ո ւթիւն չկս'ր : Ան տ եղի է յիՀստակել պատճառները
որոնը մղած են
\[[սանո ւթիւնները հարցը սեղանի վրայ
^ելու * Երեւոյթը կապ մը ունէր ան կաս1994-/z վերջին ամիսները կէտադրող
ձպթրձւն հետ.. Աէկ բան յս տա՛կ է եւ
՛թանի նկատողութեան*,
Հայաստան ^իիւ֊ռր յարաբերո ւթիւնները մտա ծ են
՝ո՝սղևապալից փուլի մը մէջ՝ հասած
^իիսկ խզումի սեմին* թերեւս կազմա-

1փրպոզներուն

Հ ամար
զմտաւորական
'-“՛կատի» մը ձե ւաւո րո ւմը հ ետ ապնդո ւած
"Լ չըսուած- հեռանկար մըն էր ել կը Մփպարզապէս չրջանցնել , անոնց խախUIHUձին առընթեր , Սփիւռքի ա ւան դա կ ան

[miut
1ՈՅաները (2) . Q ամենայն դէպս նման
^^'ւիպում լռելեայն կը նչէ ր գոյութիւ\ ^զնապի մը ։
>,սլաոտան - Ափիւռք յարաբերութիւն-

քը խնդրոյ առարկայ դարձնել կը նշանսյել որ ւոյդ յարաըերո ւթիւններ ը
գտնուիը <Հբն ա կանոն» ընթացքի մը
Վ՛ Ռրո^լ ծանօթ չէ այն ներքին անհ ան-

-<■ "ï
ւ-ռովէ երր կը
աեենք Հայաստանի մասին կամ երբ
JL լփուինք ան Որ սա կամ նա պա շտօնա թէ անսլա չտ օն ներ կայ՛աց ո ւցիչիւ՛ i
ծ ի“սևդավառութիւնն.երէ ,
տրցոլեքթ 1 ^տս։վախոլթիճւներէ ետք - միչտ

յ

'հԳը , չէ՞ , որ անհակակչռելի , ա-

i/i

միակ «հայկական հողը որ
3^՝) տհոյ Հեծանը հիասթափման եւ
ախտրոլթե ան , Հայաստանը ուրեմն

kn1֊‘tu,J

աե՜

յն այս է եղեր . Այնըան ատեն որ կը

P Արգիլուած $ գուչակուած կամ դըմ{լ

. «մայր հայրենիքը՛» կը կազ.
տրուող

f տ1'րապետեըի իլթոփի մը ,

պս, Ա՝Ո՝աւ,սէ^լդ՝վ.
Կռւսակց ութիւններու
ո '1-Ա“է՞աՐախօսները - մտաւորական ՝ ղԸ~
(խ,' Ըէ ւՂարզ հրապարակախօս “ չատոեց
դորեին եւ իրենց ղեկա.
հե^'գամանքՈ1Լ
կը ՐանեՍն^ւն ա՜
[ւ
կթ

'"հա հ իմա առասպելի .մակարդաենք իրա կանութեան ցանցին

"'"•Գ”յթին, մէջ. Անհանգստո ւթիւնը

ղուցէ վերազրելի րլյ ար իրա կանո ւթեան
ս կզլձո ւնքի յա յտնարեր ման •
ա ռա ս պելը
չէր համապատասխաներ իր ա կան ո ւթեան î
Հարց է թէ ո*ր
չափով ասիկա
միակ
բ ա g ա տր ո ւթի ւնն է ՝ եւ թէ անհ ան դս տ ո ւթիւնը չի
ը[սխը մեր
ան կա ր ո զո ւթենէն
ըմբռնելս լ ն ո ւա զագոյն բւսJg էական տար
բերութիւն մը ՝ այն Ար կը ճարտարապե
տէ ներսն ոլ դուրսը :
խօսեցայ
կուսակցութիւններոլ դաւլափ ար ախ օ սն երէն ; Ա տենին յաճախ կը խօս էինք
դա ղափ արա բանո ւթենէն *
Հիմա
կրնանք կըկ^ զտյն կոչել իր անունով )
աղդային ազդայնապաչտ ղա դափարաբւս-

Գրեց'
ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

նութիւնն է անիկա
որ Ղ,սյր ւս բա դե ան առաջին 3ո.13 bրէն սկսեալ ) ի նպաստ Հա
յաստանի հետ ^միացման^ ) խաղաց վԸ&ռական ղեր մը՝ վերադարձի դազափարին յառնումին մէջ>.
Այս վերադարձը
մարմնաւորուեցաւ ոչ միայն բարեսիրա
կան էա3մակերպութիւններու հայթայ
թած օդնութեամր Լենինականի եւ utJJ
տեղերու աղէտներուն ՝ Ա»յլել առաւ ձեւը
հայրենադարձի*, քաղաքական ասպարէզի
հեռանկար երազող մարդիկ իրենց փառա
սիրութեան իրագործումին կարելվխո ւթի ւնը գտան յանկարծ) այնտեղ* վերջերս
առիթն ունեցանք
անոնց
յատկացուած
ֆիլմ մը դիտելու հեռատեսիլէն *
^անի
մը Ա փի ւռքահ այ եր ո լ կը վերաբերէր $ »րոնք էրելով իրենց աշխատանքը , դիրրե
ոլ ընտանիքը - զոնէ այդպէս 1լ ըս ո ւէ ր y
ի ր ա կան ո ւթի ւնը ոլըխչ է ան չուչտ - ղա3^1^
են հաստատուիլ հայրենիք * Եւ այղ Վար
դիկը երջանիկ էին) կը բարբառէին եւ
լո րձան չո լրթն
կ'տրհամտրհ էփն
է ՈՐ
դեռ երէկ փրենք կը պաչտպանէփն ։ Տտրօրփնակը այն էր սակայն որ անխառն զադա փ ար աբան ո ւթփլնն էր որ փր արտայայտոլթփւնը կը գտնէր անոնց բերնով , առանց որ փսկապէս անդրադառնայփն , ան.
խառն դաղափարաբանութփւնը , ըստ որոմն
օտարութեան մէջ ապրփլը ախտաբանա
կան ե<լ ամուլ բան մըն էր ։
Բնականոն
կերպով ապրելու համար' պէտք էր վե
րա դա ռն աչ երկփ ր ,
ծառայել նոր ստեզծուող Պետութեան , սատարել հայրենփքփ
վ երելքփն ,
ձեռնար կո ւթփ ւն հ փմնել , ճակատա գ1՚ՐԸ կապել հողփ բախտփն. Ապրփլ
դուրսը կը նչանակէ այլա ս երփլ , կորսընցընել փր փնքնութփւնը , ձուլուփլ յ Ո՞վ չփ
յիչեր այստեղ նմանօրինակ յայտարարութիւնները Ափիւո֊ըի աոաջին սերուն
դին յ Ար'թ խ^չ որ ատենին) ըսել կհուզեմ
1920 ’ 1950 յ իրական ո ւթեան համապա
տասխանող ո դրեր դա կան խօսր էր տարա
գիր սերունդի մը համար
ահա հիմա )
հոս ծնած) մեր հետ ուսանած ) համալսա
րանէ անցած ) կրթուած մարդոց համար
վե ր ած ո ւած էր լոզ"լ^Գէ > րաղաքական
պատեհ տսլա չտ քայլեր արդարացնող, հայ
րերու^ կրկնութիւնը բացայայտ էր եւ
Ւր ա կանութեան հետ կապ չունեցող գա
ղափար ներուն վերաճումը' ակնբախ ինչ
պէս
կատակերգական z
Աեր բարեկամները պա րղա պէ ա ար գա հ ատ ելի էին *
վերադարձին յար ա կա րծիքն եր էն մէկն
ս,լ այն է որ դմուար է) չըսելու համար
անկարելի *. Տեսնել ^իսկականդ Հայաստա
նը կ^արտադրէ յաճախ մերմումի հակաղդեցութիւն)
մերմում տեսնուածը) հեղ
ձուցիչ ու դոց) թանձր մթնոլորտը նոյ
նացնելու առասպելին )
անոր մայրակա
նութեան հետ * Եայ եղեր ուրեմն երկու
, Հայաստ աններ , առասպելայինը
եւ անապրելին * Մէկ կողմէ էջ^['Ւ^1Ռ *?[?*-**
կողմէն եր կրա չարմը Տ
Եւ պա հ պանելո ւ
համար առասպելին հմայքը
մխտելով

հանդերձ անապրելին) յօրինուեցաւ միջ
նորդուած կամ փոխ անոր դա դրո ւած վե
րադարձը • Այսիւնքն : Փ ՈխանորդադըրԼած վերադարձ կը կոչեմ «մայր հայրե
նիքիդ ա ռա ս պելին մշակումը ըստ որուն
անիկա միակ եղանակն է ^այ րլլ ա յ ո ւն *
բայց ո րովհ ետե լ անոր հետ միացումը
վերադարձով անհնարին է _ տն տե ս ա կան )
քաղաքական կտմ պարղապէս * * , աւանդոյթփ կ ամ մշակոյթի
տարբերութեան
պատճառով) ասոնք են վկայ ա կո չո լած
ներ ր - հնարաւոր է սակայն ՛արարքը փո
խանակել ոչ խօսքով } քանի որ յառաջդիմած ենք) այ լ դրամա կան օդնո ւթեամբ :
Առասսլելական Հայաստանը կը մնայ ամու տիրական երեւակայութեան հա
մար) դո հ ո ւնա կո լթիւն. .կը պատճառէ հո
գիին
ինքնութեանս բեւեռը .կը զերծի
տագնապէն*. Ան կը դառնայ ո լ կը մնայ
տա րբերո ւթիւններ է վեր ան դա ս ա կար դ )
անպայքար) անքաղաքական ու
գոյացութիւն մը, վերջապէս յաւիտենա
կան Հայաստանն է) այն որ Զօպանեան
ատենին կը դնէր ճամբաներուն անկիւնը y
մաւլերն ի վար իջեր կախուեր է ձիւնը )
եւ uJj'jj որ կփշխէ Երեւանի համայնապատ
կերին ) գրաւելով տեղը բոլոր ազգերո ւն
Հօր*. Աաւերմական Հայաստանը մարուր)
սլայմ անա զերծ
ո լ վիպապաչտ - դեղին
"՛լ ըլւայ > կաՐմփր "՛Լ ԸԼԼայ , ռւզատ ալ ըլլայ) ստրկապետական ալ ըԱայ նոյնն է սանկ բացի կային վանքերը y եկեղեցիները
լեռներոլ ծոցին) Աեւանը) Ջերմուկի ցայ
տաղբիւրները
Արարատը
Արարատը \
ո դփն ) հայ հոգին ՝
քաըերը^ Արմենիա
հիւրանոցը) խորովածը) ճաշարանային
բամբասանքը) եւայլն - այսինքն' տեղե
րը առանց մարգս g տագնապին առանց
ուժի յարա բերո ւթեանց առանց վարչա
կարգեր ո ւն առանց ս ա կա ւա պե տ ո ւթե ան ,
առանց չա հ ա գործ ո ւմներ ո ւն }
չարաշահումներուն )
ինքնա չրջա սլա տ ո ւմին կո
ղոպուտներ ուն )
կաչա ռա կեր ո լ թեան ) ո~
ճիրնե րուն)
կազմակերպուած սովին ու
մութին*
ինչ ալ ը[լայ
վարչակարգը)
մենք հետն ենք) չէՓ î Կայ անշուշտ ) եզբա՚յը) ամէն մարգ գիտէ) պատերազմը՝
շրջապատումը
սարսափելի ձմեռը) d'n.
Ար ո վհ ետ եւ
ղէյվոլ-րդը * Պէաք է °Գնել î
բոլորս միացած ենք, բոլորս մէկ ենք յաւերմական Հայաստանով*. Այդ չէ^ որ կը
պոռայինք հա զի լ վեց տարի առա^^ միա
ցում ) միացում մինչեւ մահ յ
Ահա ուրեմն մամանանկը առասպելային
միացման մայր հայրենիքին հետ*. Աստ
ուածային ի^չ^ արենակցութիւն * !Հխղ ^ո~
վանե ա լ դրամին :
Այսպէս տոլարով կամ տոլարի խոստու
մով առասպել մը պահպանել)
ինչո* լ )
եթէ ոչ հ անգի ստ Ոլ խաղա ղ ապրելու հա
մար, /թ ւր : Տոմնգէ Ա*ր տունգ • Տեսակ
մը աներկբայնութեան մէջ) ո՛չ հոս ) ո1չ
հոն * Այսինքն' առասպելի փ է չեր ուն տակ :
Անտա րբե րակեալ
Հայաստանի մր առա ս պելը տեղւոյ^ վըաJ ա ռա ւելո լթփմե.
ներ ունի, ՝կը ծառայէ ընկերային խաւի
մը հարստացման)
քաղքենիութեան մը
եր ե ւո ւմին - տեսարաններ կան որոնք կյու
ղեն արագացնել քա ղքենի ո ւթե ան յառաջացումը) իբրեւ միակ ելք մենատիրական
վարչա կար գեր ո ւ- }
ձգելով որ ւեոզովըրգային միւս խաւերը մնան յաւիտենապէս
օգնութեան կարօտ բար եսիրա կան հաս-տատո ւթեանg ուչագրո ւթեան ^ազիւ ար
քեանի*. *Լյպաստը' որ ան գա դա ր նպաստա
ւոր եալ կր ստեղծ է եւ մա րդի կը կը պահէ
ենթակայ ստամոքսին*. իսկ առասպելը
կ^օգնէ իշխողներուն որոնք այլեւս պէտք
չո ւնին ըլլա լո լ քաղաքային ընկերութեան
մը բխումը եւ զբսւղելոլ առողջապահ ութեամր )
ջեռուցումով)
կրթութեամբ)
աղքատութեամբ ) անոնց Լայն ասպարէզ
կայ տեղեր Ու պաշտօններ գրաւելու ֆ աղա տ ո ւթի ւնն երը
խա փ անելո լ ) մամուլը
ս անձ ելու *
Աահմանի*յյ մի Լս կողմէն դիա ուած սա
ելումուտը ունի ծաղրանկարային կողմ
մը։ finլոր այս պարոններն ոլ տիկինները
որոնք օդանաւներէ^յ կ'՛իջնեյխ հագուած “
չքուած ) զրահ ուած ամէն տեսակի գրա

մով ու ապրանքով) լեցուն կարօտախտով)
պատրաստ լալու ել կարող դնելու ամբոՂ_ջ Երեւանը մէկ ստորադրութեամբ*.
Ին չո^ լ կու դան սա հ ար ո ւս տ քա ղքենին երԸ : Եղեռնէն ծնած սերունդներ որոնք
օգտուե ր են կապիտալիզմի բարիքներէն ՝
հարստացեր) եւ կը խումէն դազութաբա
րի ) յտղթողի ու գրաւողի տենդով, զգա
յուն են) բարեսիրտ)
քիչ մը միամիտ՝
հաչիւնին գիտցող* ք^արի գալուստ կապի
տալին ) բայց բերողները անբա ղձալի են ՝
ել_ արդէն ինչո^ լ կո ւդան ,
հ այ
ր են ա սի Այրլ
րութեամբ ) անկարելի է՝ շահ մը ունե
նալու են* Աւելին րո յորովին արհամար
հելին են* Ին չպէ1* ս չըլլան* Հո ս չեն &ընած ) տյս հողին
ասոնց արիւնը
խ ա ոն ո ւա ծ է ՝
երբեմն հազիւ հայերէն
բառ մը դիտեն՝ ել ի^նչ հայերէն ՝ ճիչդ
թատրոնայինը* Հոսհոսնե՛ր ։ Աքս օտար
Հա յերը արմանի են միայն մեր արհ ամարհ անքին. ։՛ թող տան գրա՛մնին ո լ իրենք
չքանան յ Ինչո^ լ անոնց չն որհ ել դրախտավայբին քաղաքացիութիւնը՝ ինչո^ լ անոնց տալ օրինավիճակ * Եը բտլէ յօրինել
տեսակ մը բնակութեան թուղթ ՝ որ պար
տին բաւական սուղ վճ արել յ, Այն Օրը երր
դաոնան վտանդա ւո ր ՝
կրնանք զանոնք
արտաքսել՝ այդ օտարերկրացիները*
Այս խօ սքը փ հարկէ չփ գրՈւփր} Ալսւիր ) ղմնէ այսպէս ։ վերակազմեցի՝ ծաղրանկարեցի * Ան կը յայտնաբերէ սակայն
մէկ կողմէ' Որ Հայաստան - ԱփՒլրՆք յա
րաբերութիւնը հիմնուած է առասպելին ՝
միւս կողմէ' դրամին վրայ։
Տուր դըրամդ՝ կը սնուցանեմ քեղ առասպելով։
Առասպելայինն ո լ տնտեսականը .կը միացընեն այսպէս ազդին բաղկտցուցիչ եր
կու մասերը* Երկս*- մասերըը ըսիր՝ Ո1~րեմն մէ^կ ազգ կայ եղեր }
Ամէն ինչ այնքան դիւրին ոլ հեշտալից
պիտի ըԱար եթէ դուրսը գոյութիւն չու
նենար* Այսօր ինչպէս երէկ կայ դուրսփ
աշխարհը որուն հետ Հա չփլի պէտք է նըստփե փշխանութփւնը , Պետութիւնը - Երրսրգ Հայաստանը - ել առասպելի մշակ
ները*. Այս վերջիններուն համար' պարզ
է որ հողին՝ երկրին հետ միացումը կը
խո ր տա կուի ամէն անգամ որ իշվսանութեան համար
պայքար ծայր տայ* Եկւո բները յամենայն
ղէ^ս օտարներ են՝
ըսենք նմաններ՝ բայց բոլորովին տար
րեր։ Օտարութիւնը փակած է մորթիե
անոնց որոնք առասպելը
կը տենչան ու
տոդորուած են անով՝ բայց չեն
կրնար
զայն /իովին ըմբոշխնել* Իշխողներուն
համար դուրսի ա շխարհ ը թաւալդլո ր ու
բազմածալ
կը մտնէ ներս՝
ո չ այլեւս
միայն հ.սփիւռքահայ աղբարիկիդ ՝ կաթո
ղիկոսական ընտրութեան ներկայացուցիչփ. բփզեփսքթեփ ո լ մանաճորի տիպարով՝
այլեւ' ոչ - հայու* Օտարը սրրնթացօրէն
կը խումէ սահմաններէդ լր ա ս փի ւռային.
ու
բանա կարդային
թեքնաբանութեան
ամրողՓ սարիքով՝ տնտեսութեամբ ՝ ապ
րանքներով՝
մտայնութեամբՀ
կուրսը
խնդրական կը դարձնէ ինքնութիւնը (թուման եան ՝ Աիամանթօ ՝ Հյիրտզ ՝ Ա եւակ կամ
Նարեկ ացիէն Աբովեան • ♦ ♦ ամբողջ մեր
Միտքը՝ օն ելէ{ք ձեր գերեզմանն եր էն ու
տեսէք այս ոգու աղճատումը^ * Որքան տլ
կառչելոլ Ըէէտն մարդիկ բառին'
սանկ
«ազգայիդ ինքնութեան» ՝ ստոյգ է Որ կայ
ինքն ութեան տագնապ հայրենիքի մայրու
թեան մէջ։ Այդ է ՚եզ_բա կաց ո ւթի ւններ էն
միդ տյդ զի տամողովին „ը տեղի ունեցաւ
նորէն անցեալ Ապրիլին՝
ՀՀg եղա ս պան ու
թն աե. 80 -ամեա կի»
տօնակատարութեան
նախո րդո ղ օրերուն * {Այս ԸոէորԸ^
յատ
կոյնշա կանօ րէն նոյն մամանա կ՝ արդեօք
պատահական
ղուղա դփպո՚-թփ՞ւն, թէ
ներքնապէս լծորդուած') ։
Դուրսի աշխարհին մայ թքումը անպայ
ման ստանձնուա ձ չէ՛ Այղ դո ւր աը որոլև
հետ կը նոյնանամ ՝ միշտ տլ գործիքի վե
րածս ւած էր Աովետական շրջտնին* ՛կամ
պէտք էր լծուէինք յե ղա փ ոխ ո ւթեադ կառ
քին կամ պէտք էր գովերդէինք սոցիալիղմի իր տգործո ւմները *
պետութեան գա—
ղափարախօս ո ւթիւնը
չէ փո խուած ՝ չի
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ալ կրնար փոխոլիլ
դիւրաւ: Նոյն պետութխմեն է լ, վերԼոյ , դիմակ փոխած :
Որպէս մայր հայրենէքէ առասպելէ պաշ
տողներ'
սլարտա ւոր ո ւած
ենք բյ լալու
գործիչներ կամ դոբծադէր
անդամները
վերէն եկող հրամաններուն կամ թելադր ո լիքի ւններ ո ւն
էր ագործելո լ
Կամար
էապէս րա դարա կան նպատ ա կներ • Պետու
թեան կայունացում ու զօրացում ՝ ազդի ,
Եկեղեցիի միութիւն յ Միակ օրինավիճակը
որ Ափէւռքէ Հայը
էքքնայ ո՝լ^է,^յ՝աԼ “ ծւ
յուսալ 'իաֆրայի Ամրոցէն՝ ել ասիկա
ըստ (իերիշխան պետութեան- ՝
այն ուլ
ըլլալ է հաւատարիմ ծառայ • էր մ՜ամու
նակ մը եկեղեցիին ՝ այրեմ' Պետոլթեանը î
իսկ այս հաւատարմութիւնը փոխադարձ
ւի կթնար ունենալ յ
Մփիւռրի Հայը ր!/ա/ով միայն անհատ
մը որ ինրզինր հայ կը կոչէ - ծագումով
հայ-՝ (քԼէաէով ուրեմն
Հայ ենթա կայականօրէն յ ունի միայն անհատական գո
յութիւն ; Ահա հ աւարական եզր մը
որ
դարձած է անհատական՝
է^նչ անկում :
Ախ տ արան ա կան ՝ «կլինիկ ական» պար ադայ մըն է այդ Հայը՝ րան կարելի խօսակից մը-. Այստեղ ի յայտ կոլգայ Պետութեան տրամաբանութիւնը՝ որուն Հետ
իշխանութիւնը կը նոյնացնէ էնքդէնք —
հռչակող մենր Փ է տութիւն ենր կառու.
ցում յ Այլ խօսքութ
իշխողներու անձը՝
դոյնը խնդրոյ առարկայ չի կրնար ըլլալ
այստեղ* ԱփԷւռքԷ — ներողութիւն' ար
տեր կրի — Հայը ընդունելի ըլլալով միայն
իբրեւ անհատ ՝ կ՚՚՚ք^քէ է երեւակայել թէ
ինչոլ խումբնրու՝ կազմա կեր պո ւթէ ւնն երոլ միամիտ փորձը հաստատուելու մայր
հայրենէքէ առասպելին վրայ՝ ինչ փող
ալ մուծե լո լ ըլլային ՝ յանգելու էր ձախողո ւթեան :
էական՝ հաւանաբար աւելի հետաքրքըրական հարցում է գիտնալը թէ Հայաս
տանի հանրապետութիւնը կ^ուզէ^ պար
զապէս ո լ սոսկապէս նոյնանալ Պետու
թեան ս կղբունրին հետ՝ պատրաստ զոհե
լու սփիւռրային
գոյութիւն կոչուածը՝
էնչպէս
ամէն «նորմալ»
պետութիւնէ
Աըէ րանի որ այգ գոյութիւնը՝ այլեւս
տեւական ել մշտապէս
վերանորոդուոզ
արգի ւնրն է ա ղէ տէն ՝ Պետութեան յարաբերութիլնը կամ ոչ — յարաբերութիւնը
այԳ Հիմնաւոր դէպրին Հետ պէտք է դըրալէ մեր ուշադրութիւնը * Պ ետո ւթի ւնը
յոյմ- օրինակելի եղա լ
վերջերս Եղեռնի
QQ-ամ եակի նո ւի րուած
գէտամողովէն
բացման ու փակման՝
երբ անոր դերագոյն իշխանալոբները փորձեցէն վնտռել
ու գտնել աղէտին
պա տա սխանա տ ո ւո լթ[ռնը էապէս
աւանդական փաստարկի
մը մէջ որ կը յիշեցնէ նախկին վարչա
կարգին պաշտօնական ըմբռնումը* Պաշ
տօնական տյս ելոյթները արմանի են առանձին եւ այլ զննութեան ՝
որ ղանց
կընեմ այստեղ*.
Ամբողջ թատերդութեան շր^տ րկը ցոյց կու տար որ Պե
տութիւնը Լ իւրացնելու՝ գրաւելու վրայ
էր աղէտը զայն \գարձնելոլ համար իր
քաղաքականութեան մէկ գործիքը : Ոչէնչ այլեւս' որ վրիպէր անոր ամբողջա տի ր ո ւթեն էն *
Եոպտօրէն բանող պետական համակար
գին տր ամա բան ո ւթեան դիմաց' թն չ կը
մնայ մտածումին որ մերմելով հանդերձ
առասպելն ոլ ծառայական պաշտօնը կտու
ցէ մնալ կամ պահպանել տյլութիւնը՝ էր
տնղեզչելի այլութիւնը * Պ ետութեան տըրա մաբանո լթեան գիմաց որ մարդիկը կը
վերած է պարդ անհատներոլ եւ որոնց կը
մերմէ որեւէ պա տկանեչի ո ւթի ւն հաւա
քականս լթեան
կամ ազգին՝
Ափիւռքի
մարգիկը՝ կիներ ու այրեր , կրնան միայն
ւՍԼայաևոլ^Լ
սփիւռքեան գոյութիւնը՛.
Ինչպէս ատենին բանաստեղծ մը էլ ըսէր ,
ս1էտ.ր է փրկել Ափիւռքը . Ինչպէ՞ս . Մենք
գիտենք որ անիկա շուտս, խոյս , խախուտ ,
դիւրաբեկ ել վտանգուած գոյութիւն մըն
է ամէն օր ապրուող, ամէն օր ստեղծըւող : Առասպելին փարումը կը ջնջէ հա
կա ս ո ւթի ւնն երը , այստեղ ապրելուն դըմ֊
ւարոլթիւնները. դպրոց,
թերթ, թատրոն, համայնքային կեանք, ար„ւեստ կը
զոհուին առասպե լին ել փ ոխանորդա գըրւաի վերադարձին համար՛. Այլուրին պաշ
տումը կը զրկէ սփիւռքեան գոյութիւնը
ինքն իրմէն: Ասոր համար է որ Սփիւռ

քին կը մնայ մերժել ինքն իրե՛ն պերճանքը
զրաղելու Հայաստանով (3) : Այս նախա
դասութիւնը յարա կա րձային է եւ կրնայ
թոլիլ անընդունելի շատերոլն համար,
մ ան ա ւանդ անոնց
ո րոնք
վաշխառու ,
մտաւորական թէ վաճառականական առաւ
- փսփսալ ակն ունին միայն
Արարատի
ուդղութեամր՛
Րայց նախադասութիւնը
կ՝ըոէ ինչ որ կ'1ըս է • տ յս ա ռճ ա կա տո ւն ՝
յամենայն գէպս էէոՎէն
խնգրայար ոյց
յարաբերութեան մէջ որ կը կապէ առանց
կա սլեքոլ Ափիւռքը Հայաստան — Պետու
թեան՝ Ափիւռքը հարկին տակն է դառնալու ինքն իրեն, գտնելու համար «հայ
միտքը, արդարացնել Ափիւռքը»

ինչպէս

6 ԱՈ- ԱՋ

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ՑՆՑՈՒՄԻՆ ԿԱՐՕՏ ՈՀ
Հա յաստան ի անկա խութ եան ի րտկանութիւնը
վիճակներու՝
մ տայնո ւթէ ւններոլ ՝ պար ա դան եր ո լ
նոր ովէ ընկալումներոլ սլար տագր ո լթի ւն ր բերաւ * 1988-/'
շարմումին առաջին փուլերէն ծաւալած
խան դավառութեան ՝
հ պար տո ւթեան ռւ
յոյս եր ուն հետ ամ էն ո ւն հասարակաց էր
համոզումը թէ այլեւԱ ոչինչ կրնար՝ կամ
պիտի ըլլար նախկինին պէս** Ժամը հփն
չած էր պարտադրուած չափանիշեր ՝ սահ
մաններ՝ ձեւեր մէկդի դնելու եւ ապրե
լու —գոնէ ներա զդայէն
ոլորտին մէջ—
տասնամեակներ այնքան կարօտով հոլով-

կութէւնը կամ
մտտհոդութէւնը ըլԼաէ*
Հայաստան խօսակէց չխտրած էր
հա տուած մը որուն արմանա լո րո ւթէ ւնը
չտփուած էր մէայն տէրող կարդերու հա
ւատարմութեամբ* Ալ այգ հ ա ,ւս տար մո ւթէւնն ալ վարձաւոր ուած էր հՀայրենաս կր» որակումով որ բառարան այէն l՛մա ս տ էն բաւակսյ^ք
տարբեր բան նշանա
կեց ամբողջ եօթը տասնամեակ*. Ափէւռրի ‘1'էջ փա յփա յուած այս փ ոքր ամա ս ե ո ւթենէն անդէն մնացածր ոչ մէայն ան
տեսուեցաւ որպէս Հա յութեան բաղկա
ցուր էչ մաս՝ այլ նաեւ հռչակուեցաւ դը-

ուա * մկկ ութեան մը ներշնչումովէ
Այ ս ներ աղդա յինին գլխաւոր առանց քէն
երկու ծայրերը կը գտնուին Հայութեան
եթէ ոչ ճակատագրով՝ դոնէ թիլով իրա
րու հաւասար երկու հ ա տո ւածն երը * Հա
յաստանի մողովուրդն ու Ափիւռքը* Լ/ո՚յն
անունով կոչուած ազդին այս եր կո լ հատ
ուածները եօթը տասնամեակ զդաց ակա
նով հարուստ ՝ այլ խորքին մէջ բաւական

րեթէ թշնամէ . Այս գէրրորոչոլմը կարելէ է մեկնաբանել Հայաստան — Ափէլո֊ք
յարաբե րութէւններու գոյութեան պատ
րանք մը ստեղծելու՝ երեւոյթներ փրկելո լ մտայնո ւթենէն մէն չե լ Ափէւռքը պա
ռակտելու՝ հոն մնայուն երկու Ճակատ
դո յացնելու մ տագր ութեան մը պնդում
ներ ուէ* ու քէ չ չեն այդ պնդումէն տէ
րերը î
Հոս եւս պարագա յականը թօթա
փած մօտեցումուէ կատարելէ պրպւոո ւմներ
հարկաւոր են՝
հւսսնելրւ համար
սլ ա տմա կան ճշմար տո ւ.թեան i
3 արաբեր ո ւթէ ւններ ո ւ մարզէն 1988"/'
շարմումէն բերած առաջէն եւ գլխաւոր
նոր ո ւթէւնը եղաւ մենա չնո րհներու
ջումը յ *Ոանէ որ ւէերցած էր երրորդ ու
մ՜ էն տէրա կալութէւնը ՝ պատճառ Հկար
չհաւատալու որ վերջապէս
Հայաստան
սլէտէ ըլլար անխտէր բոլոր
Հայերուն
տոնը՝ հայրենէքր. հայրենէք որուհ սահ-

մակերեսային համա կե3 ութեան մը հե
րոսները եղան ՝ իրենց միջեւ գիրք գրա
ւած երրորդի մը ու
օրէնքներո ւն են.
թար կո ւելո վ : Հետաքրքրական պիտի ըլ
լայ օր մբ լրջօրէն պրպտել ՝ ըն կալո ւածր
մէկդի գնել ու իրերը կոչելով իրենց բուն
անո ւնն եր •"թ Գոնէ Հ այաս տան
Ափէւռք
յաբաբեբութի ւնն եր ու մարզին մէջ՝ ճէ շգ
արմեւորումը ընել միջնադիր երրորդին
ումէ թեւեր ուն
իսկական զօրութեան ;
Մխնչել ո՞ւր էր անոնց
ազդեց ութեան
իսկական սահմանը* ո ՞լրկէ ս կսեա լ կը
րտնէր հայկական ներքին զսպանակը որ
այսօր գէտ ենք թէ մեր չմ տածած ին չ՚սփ
յաճախ էնքնա կամ !լ ապաստանէ ր միջնադխր երր որդին * * * *
\յման պրպտում մը
շատ հ աւան օր էն բանալիներ պիտի տա յ ՝
ճխչդ հ աս/յնաչու ,
արմեւորելու համար
այսօր պարզուած պատկերը, պատկեր որուն չ^ագիծերը հետզհետէ աւելի որո
շակի կր յա յտն ո լին յուղումն երու , խան.
դա վա ռո լթի ւն և եր ո լ հարուստ , չափազանց
հարուստ մեր սլա շարին ստեղծած մշու
շին մէջէն: կա՛յ անշուշտ տակաւին թե
րեւս մեծ ս,մա սնո լթիփ, մր Ոը չի փափա,
րխր ։ կամ չի կրնար նչմարել Հայաստան -.
Ափիւռք
յար աբեր ո ւթի ւններո լ
օրէ օր
յստակացող դիծերը, քանի որ անոնք ամէն շեշտումով քայլ մը ելս կը
հեռա,
նան զգացականով շինուած մեր օրօրոցներէն • ու պատրանքները կը զօրեն նոր յա.
մառութեամբ , Աաւցնող ան կի ւնա դարձնե.
րու առջեւ իրականութիւնը չտեսնելու
աւանդութիւնը
գրեթէ մաս կը կազմէ
այլեւս մեր բնութեան :
ինչպէս անոր
պա աճառած կորուստը'
մեր պատմու
թեան : Այսօր , անկախութեան հոլովոյ.
թով ներկայացող նոր
անկիւնադարձին
առջեւ շ ր ջin'hց ե լ ո,
համար ցաւ ու կո
րուստ , ինքղինք կը պարտադրէ
Հայաս.
տան — Ափիւռք յար աբեր ո ւթի ւններո լ ոլորտը մտածումի նիւթ ընելու, այդ մա.
սին իրարու հետ իսօսելոլ՝
վիճարկում,
ներով անոնց անդրադառնալու
հր ամա.
յականը: Յատկապէս Ափիւռքին
յետա.
դայ ընթացքին Հ ամար պար տէնք ունենալ
անոր անսալու քաջո ւթէ ւնն ու սլա տր ա ստա կամո ւթէ ւնը :
Այէ յարաբերութէւնները ծրէկ ունէէն
վծրէն թելադրուած սահմաններ* այսքանէն տրդկե կը հետեւէ որ անոնց
մղէչ
ումը չէր կրնար էսկական կապէ մը ցան-

Կը էք էր Աարաֆեան տարէներ առաջ (1) }
ներգազթ1ւ խանդավառ օրերուն * Հա ս կր
նալո լ է տ ա կա ւէն որ սփէւռքացումը հա
մ՛ընդհանուր երեւոյթ մըն է՝ էր մէջ առ
նող բոլոր փոքր մշակոյթները*
U'JL էպոքով Ափէւռքէ Հայերուն կը մը^տյ դադրէլ յանցագործութեան զդացոլմը մշակելէ կ ամ էւրացնելէ ՝
դադրէ լ
փ ո րձելէ ամէն, գնով
արգարացնելոլ էրենց ՀՀհայոլթիլնը» , դադրիլ նոյնանա լէ
մոտ էլի մը՝ հրամանէ մը՝ ծառայութեան
մը*. Եթէ ծնած ենք գուրսը՝ եթէ հարկա
տու ենք այլութեան որ ենք ու կը կրենք
մեր մէջ՝ մեղէ կը մնայ մէայն դաոնալ
հաւատարէմ այս այլՕրէն գոյութեան t
Այսէնքն' չտար ո ւէլ աղդա յէն _ պետու
թեան Աէ ր էնա յ էն ու սէնեմայէն՝ մշակել
ո լ պահ պանէլ արմատական ՝ անսակարկ
ոլ անղիջ ող մեր J՜ ո լմ մը այս էս կացման՝
մէացման տրամաբանութեան որ կը կո չւէ Ա՛զգ1"յէն ւլադափարաբանութէւն : Ա*էայն գործօն մերմոլմ մը կրնաք պարտադքել սլրիշ տրամա բանո ւթէւն կամ աւելէ
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ԳրծՀ

ԱՐՓԻ ԹՈ^ՈՅեԱՆ

մանները սլէտէ հա սնէէն մէնչել Փա[՚էրԼ> Ղ*անատա ՝ Պէյրութ ո լ
Պ "ւէնոս Այրէս * Այս գգացոլմը ամէնէն բուռն շըրջանը ապրեցաւ երկրաշարմէ վաղորդայ
նէն : Անցումէ ու նաեւ
անտէրութեան
փակագիծ մըս կր այդ շրջանը Հա յաստա.
նի համար. Նտիսկին վարչաձեւը անղօրա.
ցտծ կր , ի սկ մ՜ո զո վո ւր դին յոյսերուն կր.
բողն ու ապաւկն ^.'Լարա^րաղ
կոմիտկ՚ծն
բանտարկուած : Ափիւռքի ամէն անկիւ
նէն ով որ կրնար , ինչ ձեւով որ յաջողէր կը փութար Երեւան , անկէ Գիւմրի ,
վանաձոր , Ապիտակ, կաթի փոշի, ղգեստեղկն տանելու, կամ քար մը քարի վըՐայ դնելու, լայնօրէն ապրելով ու հաւանօրկն նաեւ ապրեցնելով անարդել մի.
ութեան մը զդաց ո ւմր.
Յետոյ* 1989 - 90 տարէներուե Հայաս
տանի մէջ Էլա արագօրէն սկսաւ ձեւաւորո ւիլ անկախութիւնը՛. Արդկն 1988 Նոյեմ
բերին «‘Լարաբազ Կոմիտկ»ի առաջին եր
կու անդամները' Աշոտ Մ ան ո ւչար եան ու
lü աչիկ Ա տամո/ոլցեան
Գերագոյն խոր^Ո1-րղին մէջ աթոռի տէրացան : 1990 0դոստոս 22,-ին հ ր ա պա ր կուեց ա լ Անկա
խութեան հռչակագիր ը: Տարի մը ետք,
1991 ԱեսՀտեմբեր Գճ-ին ,
մոզովուրդը
ջ՚ոիսջաիւիչ
մեծամա սն ո լ թեամբ
ՀայոԿ
պատասիսանեց
անկախութեան
հանրա.
■Ըոլկին որմէ երկու Օր եաք հռչակուեցաւ
Հայաստանի անկաքսութիւնը.
իսկ նոյն
տարուան
Հոկտեմբեր lQ-ին մողովոլր.
Գ11 ե • Տ է ր-Պե տր ո ս եան ր ընտրեց նորան-

(1) - Թէ հանդիպումին մասնակցող նեPE
չափով ներկայացուցչական արժէք
ունէին, հարց մըն է, որ արժանի է ք ննոլթ-եա},, մանաւանդ երր հանրային կարծի,
քին մաս կազմող ամրողջ կուսակցութիւն
մը րացակայ էր նիստէն : Հակադիր ճակա.
աէն շահեկան էր ներկայութիւնը կ- փսւլլաքեանի, որուն ելոյթը թերեւս ամէնէն
շահեկան երեւոյթներէն մէկն էր այգ opւան: Պէաք է յուսալ որ Դալլաքհան գրի
կ՜առնէ Սովետական Հայաստանի յարաըերութիւններուն պատմութիւնը Սփիւռ
քին հետ, այսինքն' յարաթերութիւններոլ
քաղաքականութեան պատմութիւնը :
(2) - Այդ կառոյցներուն կը մնայ դառնսդ անշրջանցնելի, ըսել կ՜ուզեմ անհրա
ժեշտ :
(3) - ՀՀ-ի հպատակ չեմ եւ չեմ կրնար
նոյնը թելադրել Պետութեան ու ասոր
պաշտօնակատարներուն, այսինքն'
որ
ղադրին զրաղելէ իրենց սահմաններէն
դուրս գտնուող Սփիւռքով, համարժէք*
պառակտումի իսկական քաղաքականու
թեան մը ;

(4) - «Երազը», Արեւմուտք, 1946, Նո-,
յեմրեր 17:

կաի, երկրին ՀսմերապետոլթեսՀ
նախագահը :
Այսօր , Հայաստան .. Ափիւէլ
րութիւններոլ առաջին սեւեԼՀ^^՛
իսկ, յետադարձ ակնարկը նտւ բ
չուի Հռչակագիրին ՚ Անոր լյ 1
ուածը կիսէ. «Հայաստանի
J
տութիւնը սատար է կանոնէք պև
Օսմանեան Թուրքիայում էլ Արեւմտեան
Հայաստանում Հայոց 8եղասպա(լ
‘
միջազգային 1նանաչման գործին» : 1
Անուզղակիօրէն Սփիւռքի

հի,ԼԱլ նւ

րին կապուած այս նշումը հակառսւլ
դրեթէ քաղաքավարի պարունակը, լ
զասպանութեան նիւթին մասին առ,
վէճերը հրահրեց Հայաստանի ^ազա^
կան բեմին վրայ.

պնդողեր

եզան ո
> ''

3915-,, անպայման, տեղ ունենա,

կադրին, մէջ, առանց անդրադառնալո լ „
ա.1դ չդեդս •֊մները որքան անյարիր
Հ

«ցեղասպանութեան միջազգային
ման գործին սատար կանգնել»„ւ տարա.
ղին որ պարտկած հեռաւորութեամբ նա.
խամեծար կ՝ըն է ր լռութիւնը, Այս մէկ
նակէտէն ծաւալած
վէճին անմիիադէ
ներդրաւուեցալ Սփիւռքն ալ երբ ցեղաս.
պանութեան նշումին,
ր^դդիմադիրնեբռ
ճակատէն Գաւիթ Վարդանեան „ր
շրջանին մաս կր կա ղմ էր ՀՀՇ-ին , յայ.
տարարեց թէ ց եղասպան,ո ւթեամբ դրափ
լու , անոր տիրութիւն ընելու պարտակդ
նոճիքիւնը կր վիճակէր
Ափիլռքին,
հ/, որ ան, էր «.վտարանդիէն :
Գ■
‘Լարդանեանի յայտարար „ լթիմդ
ցաւի, ընդվզումի հ ա կա ղդեց ո լթիլննեբ„լ
տեղի
տուաւ
«վտարանդիդ որս,կաս,),
զանգուածներուն մօտ որոնք դէմ յանդի
ման
գտնուեցան
իրենց ակնկալածի
տարբեր առաջին, արմեւորումի մը՛ J/ա.
կայն , անդամ մր եւս զդաց ականէն
մտածում փոխանցումը տեղի չաճեցաւ՛
Զայր"յթը , յուսախաբութիւնը չմղեցխ
մտածելու թէ
Հայաստան պետութիւն
էր իր ծանրածանր < արցերով . եբկրարսլ.
մի դօտի, ‘Լարաբաղի պատերազմ, տթ,.
տեսութիւն վերականգնելու պարտաւո.
բութիւն, եւլն.՛. իսկ Ափիւռքը անսահ,
մանելի ցրւում մըն էր ուր կային տեղա
կան, բնոյթի իսնդիրներ ել ուր ընդհանրա
կանի մր մասին դրեթէ չէր մտանուեր:
Ի՞նչ կրն ար Ր//աԼ Հէմնովէն տարբեր օրի.
^,սյվէ^ս' քչեերռվ այս երկու դանգուածին
յարաբերութեան առանցքը*
-Ափէւռքը օդևո^ղ սլէտէ ըլԼար Հայաս.
տանէ ՝
- ^‘Էտող ՝ խանդավաոուող կամ յոդ
ւող հ եռաւո ր ա զդա կա^ն մը պէտէ
- Թէ ալ ելի լայն չափով պէտէ
նակցէր անոր նոր պետականութեան կկ
տո •֊մին ու յետադայ րնթացքէն :
Եարօտէ ՝ խանդա վա ռո ւթեան այղ օրե
րուն՝ հակառակ ^վտարանդէ^է նաէխ
թացէն ՝ հ աւան օ ր էն շատ քէչեր ա1ս
կարգէ հարցումնե՛րու պա տասխան Հէ
ւոըռեչոլ հարկը զդացէն*. *1յՈյնպէս
ւան ա կան է որ շտ տ քէչ եղաւ -եթկ
զաւ_ թէւը անոնց որոնք այդ հանգրտ»
նէն մ տածեց էն թէ
* վար դան եանէ
մ՜ե ւոր ո ւմը կրնար մէմէայն էր անձէն մ՛
սլա տ կանէլ * * * յ
Հռչակադէբէն առէթո վ
ծագաե ա]ս
վէճ էն ետք՝ Ափէւռքը ականատես եղ"11Հա յաստան ե
պաշտօնական
դիրքերի
3 ե զա ս պան ո ւթեան նէւթէն տեղ
տպու
մեբմումէն՝ նոյնէսկ ոչ֊քաղաքական մար*
զերո լ մէջ.
ապրեցալ փորձառութէձւ^
Հայաստանէ պաշտօնական անձնա ւորու
թէ ւններէն Հ՚ոյ նկատուելու դմկա^ւ.

թեան* կրկէն 1"^յգ[՚ոյ '"ռարկա^'
կան մարզը չէր i Այս դմ կա մո ւթէմեր ^l՝
տայա յտո ւեց աւ ՝ օրէնա կ ՝ մշա կո ւ֊թ,սjfî
գետնէ դ" բ ծա կց ութեան մը հ եռան/ր՚՚րթ
առջեւ որ այդ պատ ճառով ալ

մնայ

ռանկար *.
Այս մօտեց ումին տմէնէն յայտս,րար եր՛
կու պարագաներ ը կը կապուէն նաէ1"^
ե * Տ էր-Պե տրո սեանէ երկոլ ծանօթ ձ
ռերուն յ Առաջինր ան արտասանեց 19կ
Յունիս 2^.ին, ՀՅԳ-ի Բ[ռրոյի նախաղի
Հրայր Մարու.քսեանը եր կրէն արտարկել
ռրռչոՀը
բազով.

հ րա պար ա կեր վհ եաեւէշՀ^
«u|Uipxn.uii-^pb՜ ց՜սհ՜լ

Ծ

1

Հանրապետութեան քաղաքացի Լ ■
րոլիյեանին 48 ժամի ընթացքում թ՜ո11 1
Հայաստանի Հանրապետութեան wæp
քը>>:

I֊

Ի

Նոյն նկատումը կրկնուեցաւ
Տէր-Պեարոսեանի 1994 Գեկտեմբեր
ճառէն ետք նոյն կուսակցութիւնը Ղ
սյարտուեցաւ, իր կազմին *քէ^_
երկրացի» տարրեր ունենալուն
"՚

,

ՀՅԳ-ի
գործունէութիւնը
1*“ :յ
համար Հայաստանի Արդարադ^թ" Լ
նաիրար արութեան դի՚ք՚^՚^Ը
՚
Գա տա բանին , կը մէջբերէր
քաղաքացիների մասին
Հանրապետութեան օրէնք»լ'
3
ուածին Ա՛ կէտը ուր կ՝ըսսլԷԸ ՚ <

փրկրեայ' քաղաքացին Հայատող -

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ
11ւեւոութիւնոլ-մ չՒ Կ^Ո անդամագըրՀանրապետութեան հա^1ւակական-.քաղաքական ոՐելԷ կազւքա.
PՂ^սւաոանի

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԷՏԱՏԻ11ՏԱԿԱՆ ՄՕՏԵՑՈԴՍ*

|Ա„Ա]ՈՆյ>՝հ՜ա(’» :
օրէնքին 11
";եՂ. տրոլաձ է ն'"ել
5' Րա^ււն Հ-ռնռւաՀ֊ կ՚պ՛ս,,ւ^“՚կ1՚ն (./'7",աձ՜ 21)- հոն կ՝ը՚""ի
էլ <<օաարերկր յայ քաղաքացի» կ„չուաձ
Լնդ"ւ^['ն «ծագումով Հայ» չերտք,ն կը

ՄԻՏ*

լ,„ ձ

ւ նսաութեան լատուկ կարգավիճակ:
յ
,
i յ. m ն.
<<1Ուսսր
ժամԿԷ-

'1

Լկ՛- 1լը տւ՚ոլք'

^յ]. կ՜արող է տրուել մէկից աւելի անամ» - Ա/"
՛էի՛' հետեւակ- օրէնfi դ-^աՂ1’ո^1ւչնը հետը բեէ՚"“- 'ւարս,վիճակին նէ"-թա1ւան “'ր^Էքն ալ որ
շլեցաւ. թէ Հ““Լար
կ իւրական.
չիւր անձք, համար >

Այսպէ," , եՐՐ

Հ Հայաս տան . Ավւիւռր^ նիւթին
չո *-[’$_
[սօս ելո ւ հ բաւէ ր ը ղիս դրա լ
անլուծելի
եր կըն տր անրի մը՝ աւելի ճիշդ ըլլար թե
րեւս ըսել
մոլորտնքի մը առջ՛ին :
Պի~
տի փորձեմ րանի մը բ^սռութ
այՂ նրկըետրանրն ու մոյորանրը
բացատրել*.
Նիւթին մ էջ մ անելու լսււադո յրլ, ձեւն է
հաւանաբար:
Այդ
խուսա՚փելի է , որ
կան բնոյթ , նիւթը
կան չեչտաւորում՝

ըփԼլով սակայն' ան.
խօսքիս տամ անձնա
շեղելք դէպի անձնա
մե էլնաբանո ւթի ւն :

յ-աակօրէն ապացոյցը

տր„լաէր է թէ պաշտօնապէս ի՛նչ արմեւոJ ունք, Սփ ["-",[>[• Հայը,

այս վերԱ-

նք.ն միակ ընելիք կը մնայ ընդունիչ թէ
խւյւխ"յ"""ե֊ երադներն ու. իրականա թիւնը նոյն հասցէն չունին :
Կայ լուրջ
Ա՛՛րց 'քԸ 't"F 'է՛՛՛ր1,է/' -՝'> պարակել եղբայզ„ւթեւսն , մէկու թեան տեղի
անտեղի
լպձնաչուըթն կըկնութիւնն ևր ով որոնք
լսուին մանաւանդ երբ խնդրոյ առար,

կայ ըլլայ Ս՛փիւռքի նիւթական
դօրու.
ջէան ՛դիմելու պարադա յ մը:
Այսօր : Հայաստանի
անկախութիւնը
,„րս տարեկան է , 1988-^ե եօթը տարի
մհյաե է • Հա չութեան պե տա կանո լ թեան
տէր հատուաեին մօտեց ո ւմներ ը ՝
տրաեսդրութխնները սլա աճառ էն որոշ դառ*
\ւութիւններու ՝
յուս ախարո ւթի ւններ ո ւ :
Հետագայ բնականոն [փէէմսւցքի մ[• ^աեսր Սփիւռքը պար տաւո ր է գանելու ա.
նոնւյ դրական ա րմ՜եւո րումէւ ճամբան՝.
Ատոր համար ամէնէն կարեւորր պի~
տ[ւ լլլլա յ մ է կղի ձգել կանքռա կայ կար^ր^ներ ՝ կարենա է
անջա տել բա ղձանքները՝ կարօտներն ու իբ ա կանո ւթէյ ւնը î
ճիշդ է որ 70 տարուան բնականոն յարա,
բերութիւններ ո ւ բացակայութիւնը ՂԸ1“
իսււոր հեղինակն է ս ւո եղծ ո ւած կաց ութեան • խորքին մէջ՝ դմուար է ըսել որ
Հայութեան երկու հատուածները՝
բա
ռէն բուն առումով ՝ կր ճանչնա յին ու կը
ճանլնան իրար* Ափիւռքը համոզուած էը
Որ երրոբդին ներկայութիւնն
ո լ ազդեզութիւնր
վերնալուն
սքէս Հայաստան
պիտի փութար վեր ա դտն ելո ւ այն արէեէրները որոնցմէ զրկուած էր* դիր ջ գը*
էականութիւն ՝ պատմ ութին՝ ՝ մչակոյթ ՝
եւյն**. Այդպէս՝ չեղաւ*, հիւթականէն անՂե՚հթէ ոէ մէկ հ ետարրրր ութին ար?Ընց ալ Ափիւռքին ՝
անոր անցեալին՝
ներկային ՝ ունեցածին ՝ չունէցածին մա"թ : Աւելի՛ն • Հա յաս տան ամ ենա յն հան.
ղլլսսէո ւթեամբ կր շարունա կէ գործածել
իրեն պարտադր ուած «ո ւղղա դրո ւթիւն»ը
երբ 70 տար ո ւան սխալր ուղղելու համար
ոլ մէկ արգելք մնացած է î
^մ՜ուար չէ ենթադրել որ սպասածը չըզտածի ղդաg ումը ունի Հա յա ս տ անց ին ալ ՝
կր կարծէր մինչեւ իսկ թէ Ափիւռ-

1P. տէր է րանի մը տասնեակնոց բանաԱ ’ տն տեսա կան ամենակարող հզօր ուV1 "մ։ ու. քաղաքակա՛ն լծ՜ակն եր ու : Այդ
“սկաւս,ի՛ւ, ապրած- յ ո ւս ուխաբո ւթե ան ար""սյայտոլթիւնն էին հաւանաբար պա շ^օնւսկան անձետ ւոր ո ւթիւններ ո լ էսօսքեftt

P է Սփիւռքը ոչ մէկ աբմէք կը ներ.

կ-լացնէր^ եւլն.Այս բոլո րին րով ՝

ներկա յի հ ար ց ա րլ.

ւմը կը ծա դի այն երեւոյթէն որ երկու
^տուածն եր^յ աԼ սլա տբանաթափ ո ւթեան
-^ջին շյրջ^է մը ետք՝
չար ո ւն ա կեն
փոխադարձ իսկական Ճանաչումի հարկը
չղգտլ։

Ափիւռրեան Լայն շրջանակներ

առանց

յհիսկ անդրա՛դառնալու ա սլր ո ւած իրափոևսւթեան ք կը շարունակեն չարմիլ ըղ/ փականին ուղղութեամր՝ ամէն
բան
փոփելով օմանդա կութեան արաըրին
’ Ս՝,1ս չըջունակներոլ ղեկավար տարեն որոնր ընդ հ անրապէս կը վարեն
ս ւ- փոխ յարաբեր ո ւթի ւնն եր ո լ լարերը :
"V յաճախ տիրացած րլյայով Հայասնէն ընծայուած դիրքերոլ ՝ աթոոնե՝ տմենայն սլատրաստակամութեամբ
Ղ^տեսեն
վերը նչուածն երո ւն նման

C

բբնր

բաւական

անդիջող

րնդդիմո ւ-

[Լե ուլ gnjg տալով զանոնք արծար^-փերոլ , Աւելորդ է ըսել որ ասոնց տի-

9 "ծ՜ դիրքերը՝ աթոռները՝ պատիւնե
րէ ՛էի Լ

բացառութեամբ ՝

վարձատրոլ-

ն են Երեւանի ցոյց տրուած անայԼէ փարումին*
կացութիւնը արդէն՝
ltIUiբուտն մէջ՝ սկսած է յիթ՚ցնել
ր տսւսնամեա կի անցեալը :
՛,/" մատնտնշումներուն հետ՝ հարցադթ1

,

ԱէՈ'^^.Ուի նաեւ նեղ նաիսընտրումր գոհ՛անալո ւ երեւանեան պատ-

ե
°բ ՝ Սփիւո-րին հետ ամ յսատկոլթէա^ր յա յտն ո ւած տարրեթ[ԱւՒ'և'և1^թն են Ոը կը վյրգովեն Հայուր ՛ԱԼուա կան ութետն տէր հատուածին
^է-րները Որ ոնը ամ էն առիթով - նա-

Երեկոյեան բնաբանը ( OÙ ՇՈ ՏՕ1ՈՈ1ՇՏկրնար շատ մը իմաստներով հասևԸՅՈԼ՜իլ* վսաահ չեմ որ հարցումը այդ
ձեւով դրուած էր երկդիմութիւն մյ, ապահովելու համար՝
րայց այդ էր
րստա ցուածը*. «.Հա յաս տանի
եւ Սփիւռրի
միջեւ յարաբեր ութիւնները ի^ն չ վիճա
կի մէջ են այսօր՝ ո*ւր հասած ենր^ *. էքթէ 111 յդ էր հարցումը եւ եթէ այրդ հար
ցումին պէար է տրո ւէր
րադա րական
հանդամանր^ յստակ է՝ որ մեզմէ (դոն է' ինձմէ՛^ շատ աւելի իրազեկ ա նձեր
սթար է
հրաւիրուէին թօսելու* piujg
այդ հարցումը չէՓ բ սլար ո ւնա կեր արդեօք իր մէջ շատ աւելի թոր թալ մը՝ որ
ոլիտի
արտայայտուէր
սապէս*
ո® ւր
հասած ենր այսօր Երկրի ել ԷԼրսորի մի
ջել բամ՜անեալ մեր անկայուն
1[,UJ4JIL
հասկնալու փորձին մէջ*. Փորձը էլ են
թադրէ փորձառութիւն մը՝ թօսականացած ՝ թօսր դարձած փ որ ձա ռո ւթի ւն մը*.
Ել այն ատեն' հարցումին դէմ կ1 ուրուա
գծուի սվւիւռրեան ինրն որ ոն ո ւմին սլատաս թան ը ՝
փա յլա կնա յին ՝
մի ամ ամա.
նակ' երկարաձիգ ու թտացուած ՝
երե
րուն սլա տասթանը՝ այն ձ*էկը որ արձանաղրուեցալ
հեռակայութենէն
արդիԷՈԼ մէն, էական արսորէն ^նչող թօսրին
ՈՕԱՏ? )

ձ՚էջ: օրինակ' Աբրահամ Ալիքեանի մը
բանաստևղծ՜ութեան մէջ՛. Ասոր
առի
թով է , որ կը դրէի երկու տարի առաջ
«որ՝ վ պիտի զիտնար որ արսորուած ենր
Եր կրէն, եթէ բանաստեղծութիւնը չ^ըս~
^rkrl^1 վրայ **•»*. Ո^վ պիտի գիտ
նար թէ ի՛նչ է Երկիրը եթէ չըլլար Ս.րթո ւննեբուն հսկումը՝ «իմ
հսկումը տըրոփուն ՝ ինչպէս անփեղկ մի հիւղակ»՝
ւԸԼէար ար գոս եան
նա ւո ր ղն եր ո ւն
աննինջ երազը ՝ եթէ Ը[/ար Ա*ովսէսներու֊ն (ի հարկէ'
Եբրայեցի էիովսէսներան^ սպասումը ԷԼւետեաց Երկրի սե.
մին* Երկիրը մի շտ
է* Մեր նայոլածրէն }
մեր
հասողութենէն^
մեր
ս սլա ս ո ւմէն
անդին :
/>ր
անդ ենո լթի*նն
է
որ ձ*եզ
կը մղէ հ ա ս կր
նալու
փորձին յ
Եւ ուր եմն,
< արցըն՛ելու՝ թէ ո՛>-ր հասած ենր այդ փոր
ձին մէջ*. Ու եթէ «հասնիր» մը
կա յ ՝

եւ անառիթ-- կը շեշտէն իբենց u,JrJ «*ըստացուածրը» * Ա փիւռրը իր անպա բադը կելի ց ր ո ւո ւմո վ անհանգ ասութի՞ ւն կը պատ.
ճառէ վրիպելով ամէն Հակակչիռկ : Ա.
ռանց սահմաննեը ու օրինավիճակներ նըկատի առնելու, —Հայաստանի քաղաքա
ցի կամ ո չ - բոլոր Հայերու^, ներզրաւումը.Հայաստանի մը մէջ, անբաղձալի մի.
ջամտութիւններոլ դէմ յանդիմա՞ն կրնայ
ձդել
պետութեան սլա տասխանտ տո լն երը : Եւ արդեօ՞ք աւելի խոհեմ կը նկատուի
տյդ ներդրումէն խուսափելու ել Զդուր
ս՛»ը ղտնուողը միշտ դուրսը ձզելու ձեւը:
Հարց ո լմներ
որոնց
շարքը
ևաՐ^11՛ է
դիւրաւ երկարել ել որոնց պատասխան,
ները պիտի յստակացնեն ամէն անորո
շութիւն ու կասկած որոնցմով ներկայիս
լարաբերութիւնները կը հեռանան
փա.
փարելի կա յքէն :
՛հա եւ հարցումներ որոնք Սփիւռքի Հայուն համար նախ ինք.
նահ արց ա դրում , ասլա խորհրդածութիւն
ու վիճարկումներ հարկաւոր էլ լթւեն . տտի կա' նախ չեչտելու համար երէկուան
ու ա յսօրուան սլարղասլէս ձՀայ^ոլ
իր
ինքնութիւնը որուն հետ ոչ մէկ առըն չութիւն կրնան ունենալ զվտարանդիսն , Հայ.
սին չ
Հանրապետութեան քա ղաքացիսն ,
կամ «օ տ ար եր կր աց իսն :
Ապա
ճշդելու
համտր թէ թնչ ընկալում u[^ur!1 ուե ենայ
nI* k/r կ"ԼոլՒ ՀայաUUTU,t^ * հտյրենթք պիտփ կոչէ զայն՝ երկրո^րդ հայրենփր՝ կամ Ար ե ւելահ այա ս տան ՝ թէ օր թ
նակ' «եր կխր ար տա ս փէ ւռըեան» Որ իր
չա փ ա զանց ո ւթ ե ամր կրնա յ փո թագա րձել
«Օ տար երկրացխ»էն *.
Ինչ որ ալ ըլլայ իւրաքանչիւրի ս եզրա
կացութիւնն ու համոզումը՝
Ափիւռքը
անվիճելիօըէն
կը գտնուի հանգրուանի

[լա՛յ նաեւ ճանապարհ մը՝ պատմութիւն
մը՝ մեր «հասողութեան» պատմութիւնը՝
որ կը պատմէ ի միջի այլոց թութերը՝
թ տր ութի ւնն երը ՝
սա յթա րո ւմն եր ը ՝ եւ
ինչ Ո^ լ չկ' ան հա ս կաց ո զո ւթի ւնը ՝ անհասողութիւնըՀ Այղ իմաստով է՝ որ
Աըրահամ ԷԼլիրեան կը դրէր * «Հոգիի պա uiմութիւն է որ պէտր է ա՛լ մեղի»*. ]Սօսր
մը որուն տարողութիւնը՝
կարեւորութիւնր չդիտցանր չափել մինչեւ այսօր (1) ;
Ուշացած ենր թերեւս*. Ոայց ինչսլէ^ս
չուշանայինր՝
երր Երկրին
էութիւնը
փակ էը ի սկզբանէ ՝
եւ հ ա ս ո ղո ւթեան
ճամբաները' անկոթ* Ուբեմն' րայլ մը
առաջ դացա'Դ ենք հասկնալու մեր փոր
ձին մէջ* Այդ ոլորտներէն լուրերու կա
րօտ ենր*. Ո^ւր հասար՝ էութեան
ճամ
բորդներ Արսորի ճանապարհներուն վը~
րայ*. Ո ենր լսեր
ձեր ձայնը*.
Զ ենր լըսեր մինչեւ ի ս կ' անոր արձագանգները**
Եը սսլասենր ձեր վերադարձին ՝ մոլորrt ւած :
Ար դեօր վերադա՛րձա^ ր
արդէն
իսկ եւ մենր մնացինր անտեղեսմկ : ԱԼ
րադարձա^ր լեղուին մէջ՝ մտածող՝ բա
նաստեղծող լեզուին մէջ՝ մինչդեռ մենք
կ' եր կր սլա դէ ինր կաւէ արձաններ ՝
հողէ
եր էլիրներ
կ ի ս կա տար ինրնո ւթեան մը
կռո ւանն երը • էութեան ե՛ւ Աքսորի այդ
Û անա սլ ար հն եր ո ւն մասին չէ^ որ կը թօ-

Գրեց'

ՄԱՐԿ. ՆՇԱՆեԱՆ

սէր Ե ոստան՛ յարեան ՝ ասկէ վաթսուն
տարի առաջ Իրնրեանի բերնով*
«Ե ր~
բեմն պատմ ո ւթի ւնը պար տա դր ո ւմ է մ՜ողուէրդներին գաղթել երկրագունդի մի
մասից միւս մասը՝ վազել արեւի ետելից >
^յ՝բա ձ-եստը՝ շըջնլ* Ինձ թըւում է որ կան նաեւ վայրկեաններ ՝ նրր
կեանքի դերադոյն պահանջյչ թելադրում
է այդ մեծ ղաղթր իրադո րծել մեր իսկ
մէջ՝ մեր ներքին
ար եւին հե տեւէլուէ՝
մեր կեա նքի գաղտնի շրջան ը բոլորելու
համարէ
մողովուրգների
համար
այդ վայրկեանը ե կել է ել նրանք սպասում են իսկական յե ղա փ ո էսա կանն երին ,
նրանց' որոնք կարելիութիւնը եւ պատրա ստո ւթիւնը ունին անցնելու վաթի շըրջանր, ոչ-էութիւնիy էութիւն. • •» : Այ"
տո ղեր ո ւն ամբողջ Լբ$_ա F ^ԼԸ բաg ա տր ած
եմ Mæ-J f տարեղրքին առաջփն համարին
տէջ (2) : Եարեւորը հոս այն է՝ թէ տա
րազ րութեան իմա ս տաւոբումն է Զար
եանին ւի որ ձածը ՝ էոլ թեն ա կան ճանապա րհ որդո ւթեան մէկ արձագանգը* Մէջ~

մր '/յ՚այ ուր կը նմանի մայր թռչունին
կողմէ բոյնէն դուրս մղուած ձագին որ
չ իյնալո լ համար թռչելէ ուրիշ ճար չու
նի յ Զյիշե^լ Ն* Աարաֆեանը որ մեր ոտ
քեր ուն տակէն հողին սահքը լողաչ սոր
վելու լաւագոյն առիթ կը նկատէ * Ա տեղ
ծո ւած կացութեան [լա^[,^Ը պիտի ը յ լայ
համատարած երանութեան վիճա կին մէջ
..եթէ յաջողի-- ցնցում մը
պա տճառել
11՝ վւիւռքին : Ոնց ում որ մ՛ղէ ան՛դրադառնա
լու կարդ մը իր ա կան ո ւթի ւնն եր ո ւ որոնք
տա սնա մ եա կներ ո ւէ
փայփա յ ո ւածն եր էն
րա ւա կան տարբեր կաղապարներու
մէջ
յա յտն ո ւեց ան : Այգ
փրկարար անդրա
դարձին ՛միայն կրնան յաջորդել հարցադ
րումները եւ լուծում գտնելու ջանքեր ը :
Հոգ * արդէն ՝ աւելի բնականոն ըլլալ պթ
սէփ սկսին Հայաստան .. Ա փիւռք յարաբերութիւններ ը* այն ատեն միայն Հա յաս.
տանէւ եւ նաեւ ինքն իրեն համար Ա՛փ իւռքը պիտի դադրի գրեթէ միայն գրպան ու
անդէմ գոյութիւն Ըէ[աէէ * Ալ աJu ^ոէո'
վոյթին մէջ մեծագոյն դերը կը վիճակի
մտալ որ ա կան ո ւթեան * ա յն մտաւոր ա կա
նո ւէմեան Որ «օտարերկրացի» անուանու
մին մէջ Հայաստանի իշէսանութիւնը պաէսարա կելո ւ
հերթական
պատրուակէն ՝
կամ ամէն հ րամց ուածի լուռ ընկալուէւ
կեցուածքէն առաջ կը տեսնէ իը ազգային
ինքնութեան ՝ անցեալին՝ ներկային ոլրԼ~
ղուած անտեսում մը յ
Այսօր՝ Երեւանի կողմէ ընդհանրապէս
անդէմ գրպան նկատ ո լոզ ղան դո ւածը ու
նի ույդ պատկերը փոթելու ւղատմական
ու մշակութային՝ մտաւոր ու «թէքեիք»
կար ո ղա կան ո ւթի ւնը : Եը բալէ որ ցնցումԸ ար ձանադր ո ւի :
Ա* ՒՈՒՈՀԵԱն
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բերուած
տողերը տարաղրութեան
էջ
շրջադարձ մը /չաւետեն, որ վերադարձ
մը չէ՛: Այդ արձագանգով, այդ աւետու
մով' Զարեան «.Հայր ենէք՛»վ ել ՀՍփփւռ,ր'»[՛ , Երկրխ եւ Աքսորք։ մեր ըմբոնումնևրը կը դնէ առնուավն' նոր մակարդակք։
մը վըայ. Ւր «յեղափոխական* կոչածները նա էս եւ առաջջ Երկիրէ ոլ- ԱքսորԸ
մտածող ու բանաստեղծող
շարմումին
մասնակիցներն են՛*
Երկիր ը «բանաստեղծել» չի նշանակեր
բնականարար' ղա յն բանաս տեղծականացընել՝
հայրենասիրական
ճոռոմաբա
նութեան կամ զգացական զեղումներու
առարկայ դարձնել* Եը ն շանակէ հաւտ.
նաբար ու ա ռաջին հերթին Երկրին անդենութիւնը ընդունիլ՝ անկայուն ^Լայ*^Ը
հասկնալու փորձին
նո լք,բուք։լ, ոչ֊էութենէն դէպի էոէ՜թիլն տանող վախք, շրջա
նը կտրել անցնիլ, վերջապէս' ձեր բազա,
տիլ արտաքին լուծումներէն ՝ տափակցըւած պատմութեան մը կեղծ դասերէն՝
քաղաքական
հաստոցներէն }
ազգային
ինքնութիւն մը հա ստա տելու կամ սահ
մանելու
տհաս վարձերէն t «Ո&ւր հա
սած ենք»ը կը թարգմանեմ ու կր մեկնա
բանեմ ուրեմն սապէս » որքանն կր ց անք
յառաջանալ Երկիրը րա եա ս տեղծելո լ ալ
էս ատ ան քին մէջ՝
այդ աշէսատանքը ըն
կալելու ստիպողութեան մէջ* Որքտնո* վ
լսեցինք ու կարդացինք «յեղափոխական»ներր^ Արթունները՝ հոս ակնարկուած Ալիքեանի եւ Զ111 րեանի փայլատակող անուններով՝ այն «յեղափո էսա կան»ները որոնց
նպա տակը անկասկած' աղդա յին
շարմում ստեղծել՝ աղդա յին արմէքեեր
պա չտպան ել չէ՛ր • Որոնք անկասկած
«բանա ստեղծ ո ւած» Երկիրը
հողամասի
մը հետ չէին շփոթեր ՝ պետականացած
կամ ո՛չ*. Որոնց համար անկասկած' քա
ղաքական ա ղա տ ո ւթեն էն անդին ել նո յնիսկ անկէ ամբո ղջո վին ան կա էս'
Երկ
րի՛ն աղա տա դրումը էական էր y այս ինթե
անոը «բանաստեղծում»ը ՝ որովհ ետև ա յն
էր միայն որ ifhjl ԷոԼթ-կ-Լնը ՝ մեր էութենական հ ե ռա կա յո ւթի ւնը պիտի ազատա
գրէր •՛ Ա1 յն է որ Երկիրը պիտի հաստա
տէր*. Պիտէւ հաստատէր զայն իր ան զն
նութեամբ *
Ե*իտե'մ • «Ո^ւր հասած ենք^ բնաբանին
տուած մե կն աբանո ւթի ւն ս յորդոր մըխ է
միեւնոյն մա մտնակ*. Ոայց այդ յոըգոԸԸ
թելադրուած է բնաբանէն իսկ * Հարցումը դնողներուն համար' հարկ էր հաւա
նաբար այսօրուան կացութիւնը հասկէնալ՝
որո շելու համար վաղուտն դոըծունէութիւնը . «Ե աց ո ւթի ւն» ը ներքին
աշէստրհ ա դր ո լթ եան մը կը վերաբերի ՝ հար ցաքննորլներուն անհատական պատմութեան
հետ կապ ունեցող*. Ներքին աշէս՚արհադրութիւն՝
անհատական պատմութիւն ՝
որոնց բեւեռները հայաստանեան կոնկ
րետ ափունքները չէին ւրն ական արար ՝ ո՛ չ
ալ սփիւռքեան կոնկրետ ՝ մանրարարոյ
կղզիացումները՝ տյլ* • » շատ աւելի թանձ
րացեալ՝ շատ աւելի ծանրակշիռ բան մը՝
որուն անունը չունէին անոնք՝
րան մը
ղո ը պիտի ո ւզէ ի կո չել իրենց հաշւոյն' հո
ղե կա՛ն՛ նաէսըն տր ո ւթի ւնն եր ՝ ն եր աշիրար հային թերակղզիներ ՝ Օրէնքին եւ ճակա
տագրին միջել հին էսա ղին մնացորդնե րը*

Մ*ւ֊ր ենք այսքօր մենք՝
Ափիւռքի բնա
կիչներս ՝
որքան ո0 վ տա կա ւին կրնանք
Ափիւռքի բնակիչ որա կուի լ :
Որքանո^վ
՛!,■ բամնենք մենք մեր ճակատագիրը։
Որքանո^վ կը տիրապեւոենք «ըլլալ»ոլ եւ
«բնակել»ու ՝ Երկրի եւ Աքսորի տրամա
խոհութեան
նրրութիւններ ո ւն *
Որեւէ
պա տաս էսան պա տա սէսան ա տ ո ւո ւթի ւն մր
1լ ենթադրէ : ճ ակատադրէ, մը հանդէպ՝
որ մերը եղած է:
հայրերունը*. րիրքի Ը հտնդէսլ ՝ որ չկա1յ առանց դիրքո
րոշման * Օրէնքին կ ործանումին հանդէպ՝
որուն խորութիւնը նո1 ր սկսած ենք չա
փել։ Մէկ
րառուէ' Պատմութեան հանդէսչ *. Եր գլխագրեմ բառը *.
ԱՀննաէսըն*
թտց ձեւեր առաւ քսաներորդ գարու մեր
Պատմութիւնը
եւ մնացինք
ճղճիմ ու
ընթացիկ պա տա սէսաններով ՝ չգիտցանք
չտփուիլ այդ Աննախընթացին հետ*.
Պարզ ձեւով ըսուած. իմաստ մը պէտք
է տա յինք ՝ այնպէս չէ՞ , է ական էւմաստ
մը՝ այ Ա անվերադարձ բնակութեան ՝ այս
յե տ-ա ղէ տեան տա րածքին ՝ ուր կը տա
րածուինք՝ զոր անկարող ենք
սակայն
տարազէլու* Պէաք է կայք հաստատէինք՝
անոր ոլորտները խուզարկէինք՝ ապրե
լով՝ մտածելով ու դրելով*. Պէտք է խօս
քի մը պահակները դաոնայինք՝ մեզմէ
առաջ եկո՛ղներուն պատմական էսօսքին ՝
բանա ս տեղծո ւմին պահակները* Պէաք է
Գրէինք 1՚նէ "[• արդէն իսկ դրուած էր իբ
րեւ ճակատագիր . Պէտք է րնդո ւնէինք
խ՚չ որ մեր նաէսոր դներ ը ուղղած եւ ու-
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սնաղւսլւ կաձ- էին մեղի ՝
ել ուր եմն'
սարածքը ՝ ուր
յինք այն խորհրդաւոր
մեր ընկալումը
իրենց ո ւզար կո ւմր ու
կարենային համապատասխանել
իրարու։
համէ
Մեզի՛ ուղղուած էր իրենց խօսքը ? 1Սօսք
տուինք մեր կար դինւ, առանց դիանալու
թէ էնչ րան ի՛ յան ձն ա ռո լ կ^ Ը[ԼաJի^ք * Ո՜
Հն շար մ ւ ւթիւն համարեցան այգ
ման t
հաւատա րմո ւթի ւնը :
Երբե' ր չեմ
ունեցած
յ տ յ տն ո ւթի ւնինքն ո
ներ՝ կորսուած
,
յե
տամ
զո
ւած
սուած ՝
եմ
վեր
յտ
յտն
ո
ւմներ
•
Jj
զած
թեան
միշտ հօրս զաւակը։ f9մ օտարութեամբս
հաւատարիմ իրեն : Աետադային
ունե
ցած եմ ուրիշ Հհայր»եր . Մեր պարտա.
կան ո ւթի ւնն՝ էր պայմանները ստեղծել՝
իմաց լ կան պայմանները ՝
որպէսզի
իրենր ո լզածը բանաձեւուի ՝ բանաստեղծուի ։ փա ռա ե դո ւթեան հարց մըն էր '•
Կը հաւատամ նոյնիսկ՝ որ Ափիւ֊ռքի խո
րագոյն հարցն է այս մէկը» ին չպէ0 ս մա.
որ թարդմա նթ
ռանւյե/
դել մեր հայրերէն
ին չպէ0 ս ունենալ հայրեր։
Շփոթութիւն
թող չստեզծուի ։ ի]օսքս հայկական թք
ն ո ւթիւն մը՝ հայկակսսն արմէքներ մա
ռան դելո լ մասին չէ : Հայկա կան ո ւթիւնը
խնդրոյ առարկայ չէ՛ հոս։ ]]]օսքս միայն
ու պարզապէս' հայրեր ունեն՛ալու մա.
սին է։ Աւանդութիւնը {Հայրեր ստեղհ֊ելը) Ո րդիներո՛ ւն գործն է ՝ ո՛ չ թէ հայրերունը . Այդ կապակցութիւնը դրուած
է օրինակ Որբունիին կողմէ ՝ իր կենդա
նութեան տպուած վերֆփն
վէպին ^էջ՝
1974֊/, «Ս ովորա կան Որ Մը»[՚ն մէջ, n.
րուն նուիրեց ի «Աղէտ ու Գրականութիւն»
նիւթին շո ւրջ դեգեր ող ւիարիդեան ոե.
մին ա ը1՚ ս վերջին նիստերը՝ վերֆփն ա I/ները։ lü որքին մէջ' քսան տարիէ ի վեր'
այդ նոյն վէպին պարզաբանումին լծուած
եմ կարծէք։ վէպին մէջ' որդի մը
կը
փորձէ մեռած ^՚սյյրը փբէել
գինք կոր
ծանող աւերէն ՝ աղէտէն։ Աւերը անսըրբագրելի է։ կործանումը անվերադարձ։
Ինչպէս Երկրէն եւ Աքսորին ՝
մեզմէ
ս սլա ս ո ւածն էր Աղէ տի՛ն բանաստեղծումը։ Որդէներ ըլլալու մեր ձեւն էր*
րի ՝ Աքսորի՝
Աղէտի բանա ստեղծման
ո ւմեղադո յն օրինա կներէն մէկը այսօր
կա րելի է կարդալ կբ • Պ ըլտեանի «Կրա
կէ շապիկը» (3) դործէն ներս յ Այդ դիր.
քը կարդացուեցաւ հաւանաբար' Հայաս
տանի մէջ՝ թէեւ չդրախօսուեցաւ ան։
Հազուադէպ պարագաներու միա յն' փաստը տր ուեցաւ ՝ որ Հրանա ս տեղծել»ու այդ
իմաստն ու այդ եղանակը ձեւով մը' ար.
ձադանդ կը գտնէին ՝ գոնէ քննելո լ չափ
հ ոն ար ձանա դրուած հրամայականը։ Հոս
անդամ մը եւս' յստակ է որ Հրանա ս տեղ.
ձ ել» ը աւելի
արմատական
դո րծոզութիւն մլխ է քան թէ ի միջի այլոց' բա
նաստեղծութիւն գրելը ՝
գրականութիւն
ըսուածը։
կոլ_ տայ ասոնց հիմքը՝ ար
դարացումը՝ գաղտնի թափը՝ ընդ յա տակ.
եայ իմաստաւորումը • կը խօսի մեր ճակատաղի րէն։ Հետեւաբար' հոն խնդրոյ
սրկայ է մեր ապագան ՝ ըլլալո՛ւ {այսինքն' մենք զմեղ ՜ւքւՌԱւծ՜1յ լՈ՜ւ)
մեր կա.
բոզութիւնը : Ասկէ մե կնելութ նէ
ն
յստակ
/// է, որ «Հա յա ս տան» - «Սփիւռք»
վէճեըը փ ուճ են ոլ անշահեկան՝ այնքան
ատեն Որ նկա տի չունին բանաստեղծում[՚
այս մակարդակը։ Փուճ են ու անշահե
կան ման աւանդ քաղաքական բնո յթի աքլո րամ ար տութի ւնն երը ՝ որոնց թաթառին
մէջ հմտաւոր ականթն երն ալ կը հրաւիր
ուին մերթ ընդ մերթ մտնելու ;

Z/.JI' բոլորը ըսելէն ետքը ՝ երեսուն
տարուան վրտյ երկարող մտային
աշ.
խտտանք մը {որ իմ
սերունդիս ա d՛ա.
տանքը եղաւ) այսպէս ամփոփելէ ետքը,
կը տեսնեմ սակայն , որ հարցը կը մնայ
ամբողջ-.
Մեկնաբանեցի «Ա՞ւր հասած
ննք» բնաբանը՝ մեկնաբանութիւնս վերաենցի յորդորի՝
բանա ս տեղծո ւմի
փոր.
ձը նկարագրեցի ո Լ արմելորեզ » րայց
չպատասխանեցի բնաբանիդ մէջ զետեղ.
ւծ հարցումին յ
1995-/& Երեւանի մէջ լոյս տեսաւ հն£նոլ/թ-իւ_(լ վերնադիրը կրող հ ատոր մը ՝
իբրեւ «Հ ումանիտար հետազօտութիւնների հայկական կենտրոն» ի պարբերական
հ ր ա տար ա կո ւթի ւն : Ընթերց ողր
պարտի
ածրէ անցընել սւյդ հատորը՝ տեսնելու
■համար թէ Հո՛ւր հասած ենք» հասկնալու
մեր փորձին մէջ* Հատորը բացորոշ կեր.
պսվ !)nJ3 կու տայ հակասական կացու.
թիւնը որուն մէջ կը .գտնուին
Հայաս
տանի կարդ մը մտաւորականներ ։ Հատո
րը կազմուած է Հազգա յին ինքնութեան»
հարցը արծարծելու համար՝ ինչ որ թե
րեւս հասկնալի է եթէ նկատի առնուի իսցական

ել քաղաքական կացութիւնը
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արդ հ ո ղւսմասին /////// J : Միեւնոյն ատեն'
իր մէջ կ^ընդունի անձեր ՝ որոնց տ չքին
ազգայնականութիւնը
հեռու է վերԱ։ն
խօսքը րյ/այէ ՝ ո րոնը զղայար անը մը ու.
նին լսելու եւ ըն՛կալելու համար Վ ղւսնաստեղծում^ի
աշխատանքիդ
խեր •դրւ սն.
րը (4) ։ Այդ ընկալումի նշոյլներուն Հակա ռակ' ընթերցողը պիտի տեսնէ ՝
որ
մեր այսօրը մտածելու
համար' միակ
տրամադրելի
ս տոր ագրո ւթիւնը հոն է
ու կը մնայ Հա ղդային ինքն ութիւն»ը : Ա՜
սոր պատմական չափանիշն ալ բնա կանա.
բար' պետութենական՛
{հայաստանեան
րառութ «էւՌԱ1ւՈ.իսսւակսւն.» )
մօտեցումն
է ։ թերեւ ս նկատառման արմանի չըլլար
փիլիսոփայական թեքումով
հրամg ուած
այդ ո ւս ո ւմնա սիր ո ւթի ւնն եր ո լ հաւաքածոն ՝ եթէ չվեր աբեր էր ուղղակի ել րա.
ցտյայտ սլարզորո շումով'
մեր
ճա կա
սնկ ատ ա գրին ՝ եթէ չյաւաւկնէր մեր
յուն կա յքըե հաս կնալու փորձերուն սլատա սխան մը բերել ՝ հաստատ ո ւղզո ւթի ւն
մը տալ յ Ղ^մբախտաբար' պատասխան ձ*ը
ել ուղղութիւն մը՝ որոնք նոր չեն բնաւ՝
աւելին'
են համապ արփա կ
մոլորեցնր,
հանղւ յմանւ
իրենց մի աու
մնա լս ւ
մով *
Ահաւասիկ ինչ կը դրէ այդ մասին հա.
տոր ին ճար տարապետը , Աշո տ
Ոս կ ան
եան » «Ազգային ինքն ո ւթեան այդ անո
դսք ՝ ինտելեկտուալ մտանցումն էլ հէնց
հայ մտաւորականի կոչումն է այսօր»
{է$_ 18) : «Մ տանց ում» բառին վրայ կառ
չած չմնա՛նք հոս ։ Ոացատրուած է քիչ
վերը գերմաներէն եզրերով' durchdenken,
zuendedenken : Հայերէն թարգմանուած'
Հմաքի առար կան մինչեւ վեր^ սպառեգործողութիւնը» î
կարեւորը
Ի: գարու {հայկական Ւ • դարու} ամրողջ
իմացական արտադրանքր Հազդային» մը.
տածողութեան պի տա կին տակ
ամփոփել ո լ առնուաղն զարման ալփ փորձն է :
Նոյն հեղինակը կ' ըս է ՝ թէ գարու ս կիզ.
ւոլ

C * * *1

բին' Հա զդա յին ին քն ա ղ ի տ ա կց ո ւթ ե ան ՚ ա.
ւանդա կան "ռոմանտիկ" տարբերակը ըսպտռել է իր ներումը» {էջ 19) ՝ ինչ որ կը
նշանակէ ՝ թէ աղդային ինքն ա դի տա կց ո ւթիւնը ։ իբրեւ տյդ , պէտք ունէր և պէտք
ունի այսօր, նոր «ներուժի, որուն ան.
հ րամեշտո ւթե ան «գիտակցել» են ղանաղան մտա ւոր ա կանն ե ր ել գրողներ (որոնց
կարգփն' Աարաֆեան, ուրկէ ո՛՛ւր),
ռան.g որ այդ գիտակցութիւնը վերածուի
երբեւէ'
Հհասարա կական . քա ղաքա կան
շարմման»։ Հասկնալի է։ Ազգային ինք.
նա դի տա կց ո ւթի ւն մը կը կարօտի ներու
մի ՝ Ոլ պէտք ունջ, ուշ կամ կանուխ' հա.
սարա կա կան շարմ֊ման մը վերածուել.
պետո ւթենա կան մօտեց ումը պահելով իր.
րել հեռանկ տր ՝ ա տան՚ալո համս րր պւ
մական վաւերականութեան էխիքը* Մարքսական դպրոցներ էն մառանդուած գաղա
փար մը չէ միայն այս մէկը։ Արեւմըտեան
համալսարանականներու^ մէջ ալ
նո յն
ւն գաղափարներու^ համաձայն կը դասա լան՛դո Լի երբեմն պատմութիւնը։
Առաջնորդող յօդո լածին հեղին՛ա՛կը կը
ճանշնայ հԱփ իւռքարանն եր» ը ՝ անձեր ռ
րոնք փորձեր են իր ենց կարգին վ^րլոլծեԼ Հայո3 ազդային ինքնութեան «պր՜
րոբլեմատիկա»ն ՝ մեկնելով արեւմտեան
ընկեր ային դիտութիւններոլ յզացական
համակարգէն։ Իրենց փնտռտուքը տեղ
չէ հասեր ՝ դուրս Լգաէով «ակադեմական
շրջանակներից» {եր անի՜ • • •) Î Ոայց ինլ_ոԲ>լ դուրս չէ եկած անո նՅմէ :
Պատաս.
խանը պարզ է. «.որովհետեւ շէ կրցաձ֊
ճեղթէ
աւանդական
մտ ած ելա կերp
պի արգելափակոցները» :
Անշուշւ
հև
զինա կր կ'ոլզէ ըսել՝ ՛՛ը Ազգային կոչ.
էմումը
րւ կր
ուած Շւ րժ-ոււ!
կրցա՛
9լ ե- է ինք այգ ար.
դելափա կոցներ ը ճեղքել, անցնելով քա.
ղաքա կան մակարդակի, ինչ
որ բոլոր
նախորդ անկատար , կիսամեռ
ճիգերուն
իրադորե՜ումն ո լ կա տարելագորե՚ումն էր
ան՝կտ ս կաե : Աղդային Հլարմումն է, որ
!լրցած է «որպէս նպատակ առաջադրել* * *
պահպանուաե֊
տարածքի վրա յ իր ական
պետականութեան
ձեւա լորման պրադմա տի ս տա կան խնդիրը» ։
Հոս ալ կը
հասկցուի , որ չկայ վաւերական մտա.
ծուլութիւն առանց պր ա դմա տի կայի ՝ ըստ
Ի. դարու խորագոյն ել գերագո յն փիլի
սոփայական ներթափանց ո ւմն եր ուն ; ճիշդ
է, որ այս «էւոասւիստակաԸ մօտհցոՆւքը»
րիչ մը նեղ կը թւ A հ եղինակին : Պետոլ.
թենա կան լուծումներ
ըո ւծո ւմն ե ը ՝ թէեւ որակ աւոր
նոո
ր վեճւ
ւլհճակ յառաջացուցած են աղգային
ինքնութեան հարց[*ն դէմ յանդիման ՝ այ.
էԼ-հանռեոձ'
Դդերճ քիչ մը եւս զա րդացոլելու,
պէտք ունին Ի . դարու փիլիսոփա յական
պրադմատոիկ ան
գոհ ցնելո լ
համա թ:
___
ոիկ ճիգ
եւս այդ
r'UJJ3 ՝եէ՚նչ > պզտ^
ո ւղղո լ,թեամր ( ել պիտի յաջողին , պիտի
հտսնին
երազուած «համադրութեանդ ,
պիտի կ արենան ամուր հիմերու վրայ դընել «ազգային ինքնութեան» հ արցը*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Պետութենական մօտեր ումն է ,UJU հաշէվի որ անյողդողդ չափանիշը կ'ընձեռէ մեր անկայուն կայքԸ, մեր ճակատադիրը մտածելու համար. Ազգային ինք
նութեան գա զա փ ար աբանո ւթեան լ,աւ['1Լ
եւ կատարելագործումն է ան միամամա
նակ։ Պէտք չէ1 կարծել՝ որ նոր է այդ
մօտեցումը։ Երէկ
այգպէս էր y •“յ՚՚օր
ալ նոյնն է*. Պէտք չէ կարծել նոյնպէս ,
որ յատուկ է ան այսօրուան հայա ստաեեան մ տա ւորական ո ւթեան • Ե°թը տաս
նում եւս կէ ի վեր' Ա փիւռքի մէջ ալ նոյն
զս 'Ղ! i փ ար արան ո ւթի ւնը ՝ մեր ինքնասահ.
մս նու,
ւմի յետին բջիջներուն մէջ
ծուա
րած ՝ կը կռթնի նոյն մօտեցումին վըրտյ ՝ կ^արեւելուի նոյն
չափանիշին համաձայն։ Ինչ որ այսօրուան Հայաս տա.
նին համար' կրնայ թուիլ բնականոն թթսւցը մը, Ափի I ռքի մէջ թ> սՐԳ ման ո Լ,ե.
ղալ եօթը տասնւ սմեա կե վր,այ երկարւած
ա ւա զախր ո ւմի ։ Այգ ։ի ա ռա ւո ըո աւաղտխրումին իրենց մասնակցութիւնը բերին
եօթր աասնամեռ կ պե տա կան անկատար
էիաւիաքներ սնո լցան ած անձնաւոր ո ւթիւն.
ներ ու կտզմակերպութիւններ ՝ որոնք ու
րեմն արդէն իոկ եօթը տա մնամ եա կէ ի
•ԼեՐ՝ Ւրեն՚յ ճակա տա դրին դէմ կը դո ր’'ծէին ։ Իրենց ճակատագիրը սլե աո ւթեն ակ ն մօտեցում^յեըէն անդին՝ էր : Իրննք
երբե՛ք չէին գիտցած ուր եմն յյգ Հան.
դին» վերլուծե/
զիտ.
և ։ ս տան ձնե լ >
յծ զււ rյն հարցադրել՝ խորացնել։ Ջէին
tu կցս. > nü իրն՚նք կրնային ըլլալ ըՍփիւռքի ողնասիւնը՝ հոն ուր Ափիւռքը
պէտք 1ւնէր դի տ ա կից ս պա ս ար կո ւմներոլ յ
Ա ա հակիրճ ն շումները կը յանգին հ նտեւեա լ ճ շդոր ո շո ւմն եր ո ւն •

ա.) Մ եր պար tn ա կան ո ւթի ւնն է ա յսօր
ալ ելի քան երբեք' պեսՆու_թ-1յ Թական մօտէ,
ցոլլքին. fննադասւՈՆթիՆնը կ ա տար ել ըստ
էութեան ։ Ինչ կը վերաբերի
ագգ ա յնական դաղափաբաբանո ւթեան ՝ որ կը շա
րուել ■կէ տնօրինել մեր բոլոր արարքնես մանէ. ււոր
օնն լ
տո ւթիւնը
րը. եր
ստացաւ ան «ո փի ւռքաբան»ներ ո ւն կո ղմէ
ասկէ տարիներ առաջ • Հո՛ն էր նո
սև
որ
կաբծեց եալ հԱփի ւռքաբան»ն եր ը կը
միանային՝ հակառակ իրենց միջել դո յացող շատ խոր
տարբերութիւններուն ։
Զընկալուեց Ռ
՚ յգ քեն ադա տ ո ւթի ւնը
ըստ աքմսյնւոյն ։ Անկասկած : Ինծի հա
մար ՛ւսկայն կատարուած գործ է այդ
մէկը (5) : Ա տի պո ւած ենք միայն կրկնե
լու՝ վերանորոգելու զայն այսօր։
Մոր
թազերծ պէտք է ըլլար այդ գաղափա
րաբան ո լթի լնը ։ Պէտք է երեւան ըերուէր ան իր գործարկման մանրամասնութիւնն եր ով՝ իր ամենակալ բնոյթով ՝ իր
գաղտնի ն եր կա յո ւթեամր
ամէնուրեք ՝
դր ա կան ո ւթե ան
Հ այոց ինքե՝ա սահ
մանումին մէջ, կեղծ ու անկեղծ «ինք.
նութե ան» փնտռտուքներուն մէջ*» Այսօր՝
եոյն զաղա փար արան ո ւթի ւնը դոըծադըրման մէջ կը մտնէ հոս եւ հոն՝ Հայաստան թէ Ա1իիլոք* Ո այց Հայոց աշխար.
Հի այ1
ինքնակործան
դաղափարաբա
նո ւթե ան քննադատութիւնը արդէն իսկ եղած ՝ վերջացած աշխատանք է •
Եը մնայ մեղի շատ աւելի կարեւոր ու
Ն
շատ 'յէ-ելի
դմուար աշխատանք մը'
Հպես. ւթեն ական ո ւթեան»
քննադատու~
թիւնէ ՝ քոյնի Որ աղգայնական գաղափա
րաբանս ւթեան մղիչ ումը լ սշոլշտ
ւթեն ւ.
ն մօտեցումն է։

պ ե.

թ) Կանխազգուշացում մը հիմս
որ
իսկապէս' էական է ։
տութեան մը դր
jn ւթիւնը
կը պահանջէ մէկ բան,
թէ
գտնուի
ին անձեր ՝ որոնք դի տն ան զա յն վարելոլ եւ կ 'ւավարելոլ ձեւը» Այդ պա.
հանջը իր կ. րգին' կ ենթադրէ
պետութեան եւ սլետա կանութեան մտածում մը։
Ագգային Շարմման հիմնադիր անդամ,
ներուն

սկզբնական շրջանի գրութիւննե.

րուն նպատակն էր այսպէս' արդի աշ
խարհի ըմբռնումներուն հեա համընկնող
ու

քաղաքական

ծրագիրներ

պարզող

պհտականոՆք-եսւն մտածում մը բանաձև.
Լ : Ւէ կը յաջՈղէի՞ն այդ րնել ՝ տարբեր հ T9 է է որ կապ չունի «բանաս.
տեոծո
ղՇ՜ում»ի ել «պետութենական մօտեցոլ.
մ»ի ս կզբո ւնքն եր ո ւն անդրադարձող ներ.
կայ
նշումնեբուս
բովանդակութեան
հետ (6) : ՊէտոլթէԹական մօտեցում եւ

պետականության մտածում Էապէս տար.
թհր րանքեր. են: Երկրորդը կը զբաղի՝ և
lit
~ *—

պէաք է զբաղի , կոնկրետ պետութեան
մը հարցերով ; թուտ քաղաքական հանդամանք կը կրէ . նոյնիսկ
տեսաբանա.
կան մնալու պարադային , կընպատակադ.
րէ պետական կիրառումը.. Մինչդեռ ա.
ռաջինը ինչպէս ըսի՝ համապարփակ մի.
__ Բ
Հ t :
տում
նի
Կ ո Լ.զէ տնօրինել
մեր անկայուն կ յքը ^ասկեալու
ւկնւ
փորձը,
մեր
դո յութեն. կան իրավիճակը * Մուզէ „լղ.
ղութիւն եւ ար ե ւելո ւմ տալ մե.ր պատ.
մ"'թի ւնն ու բա ման եալ ճ. կա տա դիր ը
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Հմ տա՚,նցել»ր
պ-րԱ"Ականոլթեան
հե
կա յութիւնը հիմնալՈրելոլ'
արմեղրկելոլ) աշխատանք .

գ) Երկիրը իր ր կր այն„լթեամ
հող Հրանաս տե՛ րծում»^,
շ պա.
թենա կան հ եռս կայ՛՛՛թիւնը հւԱԱտ (nu
Ո"ոո„Լ
«խօսք»ը կր
1լը հհակադրուին ընա1 ստ
/ ետու
պետութևնակպն
մօտեցումին
Jj “"ռաձ
այդ համ.
համապարփակ միաո n

խ՛ "F կ'ո,

զէ բացատրել ոլ բարձ "•■"ձ ֊սեսնև,
ւ ե՛ւ
ոամանումր , ել
ե Յըո՚֊ումը՝ ձՀ
հեռակա յութիւնը, է՛,
անգենօւթխ_
՝ ե լ քսան ել,
Ծրգ էար-՛ մեր ճակսւ_
նր ամս
•գերը y Ււ մ եր
րոզջ դրական Ոլ
մ տած.
t կան ար տար
գր-նքը, ե՛լ մենր
ղմեզ
ներ
•d- •րհէն
P"
‘"օհմանեալ
■b րձերը'
աութենական (երկրո
ղարար
միայն՝
աղդային) հանղանա.
յանդլ կէաով :
կ-՚Լ
«/յանաս։ոձ?յ.ոլ
մ»ին ա շխա տան_րը կարեթ, շէ վերջտցա!է
նկա
տե / հել
զատել
հետեւաբար, այնքան ա,„են
Ոք
այդ մօտեցումը
արմատապէս
լէ թ՚եու.
զատուած , Նախապատրաստական
փոր.
ձեJ Ը
fj ե ւյ ա ծ են
ut յդ
'ղզութեամբ (7).
Պէաք է յ՚"նգ1՚ն
ոմրողջական քնն, սդւս.
տո ւթեան մլ.
Ահւ
"1՚կ ո՛ւր հասած ենք*.
ՄԱՐԿ*

ՆՇԱՆԵԱն

(1) Ընթերցողը կը յղ1յմ «էըկը^^

թիւն» վերնագրոլած յօդուածիս,
եւ Արուեստ, Հոկսլ . 1993 , եւԱթըԱւ1ամ
Ալիքեանի ՛Ծղրիթը հատորին (Պէյրութ,
1993) , որ պիտի մնայ իրրել քսաներորդ
գարոլ վերջաւորութեան ամենացայւոոմւ
արտադրութիլններէն մէկը հայկական
աշիյարհէն ներս, Ակիւռք թէ Հայաստան:
(2) Տ,ե'ս Կայք, թիլ չ, Փարիղ, 1989,
«Կիստան Զարեան եւ Օսվսկա Սփենկլըր»
ուսումնասիրութիւնս; Զարեանէն մէջրե.
րումս կոլ գայ անշուշտ իր «Պանկոոպր
եւ Մամութի Ոսկորները» անաւարտ վէ
պէն, Հայրենիք Ամսագիր , OfjnuuUlU,
1932:
(3) Դանիէլ ՎարՈլմանին նոլիրոլսւծ
ուսումնասիրութիւն, Փարիզ, 1987 :
(4) Ատոնցմէ մէկն է Հրաչիկ հսկադ,
եան: Շատերը, «ազգային ինքնութեան»
մասին մտորերու պահուն, կարծէք՝ ըԱ.
փիւ֊ոքի մը գոյութեան (եւ ուրեմն' մեր
րաժանյեալ ճակատագրին, մեր «անկայուն
կայքին») գիտակցութիւնն իսկ չունին:
Ո՜ւր մնաց էական հեււակայութեան մր
գիտակցութիւնը , իբրեւ Երկրի անդենու.
թեան պահակն ու ընդունարանը :
(5) Տե՜ս օրինակ What is to be asked
վերնագիրը կրող գրքոյկին մէջ (Պաւ.
թըն, 1985, որ կը պարունակէ Զօրեաէ
Հիմնարկին կողմէ կազմակերպուած գիտաժոդովի մը ելՈյթնքերը) ճիւ֊ան Թա.
պիպեանի եւ ժիրայր Լիպարիտեանի մի
ջամտոլթիւնները : Տե'ս նաեւ իմ ուսոմ
նասիրոլթիլնս այդ գրքոյկին մասի».
«Յառաջ», 1986, Հոկ • 22 / Նոյ. 7: Վեր
ջապէս» գ»ը. Պըլտեանի ուսումնասիրու
թիւնը
Սարափեանի ւքասին, Ահեկա՚ւ,,
Պէյրութ, թիւ 2^, 1969: Այգ գաղաւիա.
րարանոլթեան ամե նացսւյ տուն դրսհս1րումներէն մէկը եդաՆ վերջին աարինե.
րուն’ «արտերկիր» թաոին պարտագիր
շրջագայութեան մէջ դրուիլը : Տե'ս այս
մասին քհաֆֆի Աճեմեանի յօդուածը խրիզոն)ւ Փրակպն Յաւելուածին մէջ (IM՜
րէալ, Յուլիս 1995) : Փեդեցիկ օրինակ
մը «սփիւոք աթանութեան» , եթէ «Սփիլււ՜
քաթան», ըլլալ կը նշանակէ պարզապէս
մենք մեր հանդէպ քիչ մը յարգանք ու գի
տակցութիւն ցոյց տալ. քիչ մըն ալ
խելք :
(6) Պէտք չէ մոոնսւլ սակայն, որ այգ
յօդուածներուն մէջ բոլոր կարելի նրրերանգներոլի եւ երբեմն աոանց նըրեթանգի՝ կ՚ըոուէր Ոլ կը կրկնուէր նաեւ, f
ազգ մը կը կերտուի «պետականացման»
համրով : Թերեւս արժէ թուել, Jաւելե’ լ
պատկերացում մը տալու համար աիքոն
մտայնութեան մասին, Հայաստանի այս
կամ այն նախարարին անձնական կարծի
ները Սֆիւոքի կեթթոյացած մտասորա
կանոլթեան մասին, որ |նանաչում պի111!1
վայելէ վերջապէս Եվրոպայի մէջ, 2 ՈԷ
հիլ «իր» Պետութեան: Պետականուրէ1 լ
անոր (մեզի) պիտի վերադարձնէ PP
(մեր)
կորսնցոլցած արժ՜անասլատո
՝ X /
Օ Ս
*
լՈ
թիւնը ; ՊետՈԼթենական մօտեցո1-Ա[ա I
պականացՈ՜ւմը : Որմէ ետ չմնացին F նա
I
ւս.
կանաբար՝ Ափիւոքի լաւագոյն մտաւոք
կաններէն ոմանք :
(7) ՀետաքթքրՈլած էնթերցՈզԸ
դեմ ֆրանսերէն լե զուով լոյս
տեւեալ երկու գրութիւններՕւո • ա' եւ
principe moderne», «Յառաջ .
Արուեստ», Յունիս 1990, ր) <(Լ1 Փ».
du sacrifice», L’Intranquille, թՒլ ’
1

1

jrt p
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կատարութեան
(1) ,
կազմա կեր,զու,սծ'
Ս. Եղիա Եղբայրութեան կողմէ , Տիժոն
ըաղաքի մ օտա կայ
Յէն Իէմի
/լիւղին
վանքին մ էջ :

Այս տօնակատարութիւնը տեղի կունե
նայ ամէն տարի ել կը ջանայ արեւելեան
վէսերու կիրառման/ շուրջ համախմբել Ս ■
Եղի/// Եղբայրութեան
ան ղա մն երը (2) ,

ոլ[1 բսլսր եկեղեցականները իր ենրg մաս
նակցութիւնը կը բերեն այ ա տըարողութft ւնն էր ուն •
Լայ դպիրներու խմբակը փ ի բայը ՛()' .
Լբդ թաշճեանյի ժամօրհն ու/ժ եամ բ սւ
Արա մ Բերովբեանփ ե ր աժ՜չտ ա՛կան ղեկ UJվարոՆթեամբ՝ Ներսէս Շնորհա/խփ շունչը
Հ[,ոզ Արեւագալի J-ամերգութիւնր կատարե9 (3) , որուն ներկաները հ ե տ եւէ g ան ու֊
չւսղիր Ու ինքնամփոփ ;
Հոգեւոր պաշտամունքը՝
ծիսակատաբոթիւնը՝ մանաւանդ' արեւելեան եկեզե֊
ցին էր ո ւնրլ}ամ էն մէկը իրարմէ զանազան֊
ՈԼած յատուկ դիմագիծ մր՝ ինքնութիւն
Շշունի՝ համաձայն անոնր' լեզուի ՝ էղանսկաւորման ՝ հ ան գեր ձանքի ոլ ծիսական
էնքն ո ՛րոյն լուծումներուն • Աակայն ,UJU
^նւոյթը արգելք չէր ներկաներոլ մաս֊
^սկցութեան ՝ այգ րաղմալեզո լ տեսա կա֊
Աւր արար ո ղո ւթի ւններ ո ւն ել ընդհ ակտ^ակն ( րազմաղեղ այլ ա ղան ո լթ էան մէջ,
ցսլափարական ու հոգեւոր
միութիւն
կ կ ընդգծէր . էլ դեռ , տարբեր դասս^ս,նքի եկեղեցականն երո ւ. եւ հ.ա ւատաց^սլներոլ միջել լայնախոհութեան ՝ եկե.
'['թիներու ինքնութեան դի ա ա կ ր ո լիմ ե ան ,
"•նոնց ծիսական առանձնայատկութիւննե֊
րը ^անչնալՈլ ուղզութեամբ շինիչ Ոլ խօ'ու-ն պատկեր մը կը պար զէր (4) :
Բնականաբար՝ հարբում մը կը յառաՒնայ թէ ինչո՞ւ յատոլկ ոլշագրու թիլն
I րձնել արելելեան ծէսերուն՝ երբ բոլոր
լնղերիներն ալ
կբ ջանան ներկայիս ,
ԿՒմէնիք համաիսմբումը իրականացնել*
91՚ս աոն է ո ւթէան ծագումէն ի վեր ^դՀՆ֊սկան եկեղեցիի գաղափարը ղբա֊
ւ9ս,ծ է եկեղեր ա կանն եր ո լ միտքը եւ
է^քսյգէտներոլ_ տիեզերակալներու
Հ PU* կարերու ընթացքին ՝ հետզհետէ ՝
^Ղ^Յ^երոլ միջէ լ փոխհ ա ս կաց ո ղո ւթի լԼ ,վ,ուսգիմած է ու խրամատը աւելի ու
Ա թռցուած յ Հայութիւնք իս մոըթթե՝
J 1Ասր կերպով զգացած է այս միաս֊
ոլ^եան պատուհասներն ու սպառ֊
Լբ՚՚րըւ Ահա ՝ այսօր՝ այդ դաղափա֊
'

ամ^'^էտկան կը դառնայ ՝ ինչո՞ւ :
մէ^՝ որովհետեւ արեւմտեան
^ւ՚^՚^նրոլ քաղաքական նպա աա կ'

ծա"այէբ
անոր վերարծարԽոր*» . Ա*ի ութէան էլ Արեւելէ ան
jt1 երկիրներու եկեղեր իներււ ս[՚րս,~
օժանդակեօս
ս.
-

,լը ։ տսռսց
անոնց
լով Լ"' . եղանակ
Լ ---- ՂսԸ,

է՚՚ւ՚եե '^°եւսևտն մտայնութիւնր շ/սհա.
Լ' բտղաքական ընդդիմութիւն ՝ ըմվսւրշ '^խհ՛ յառաջացնել համայնավար
1աբգի դէմ:

I քերականութիւնը

քրիստոնէական
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ւերղուին.
Խորհրդաւորութիւնը երղէոնի ւէիվողով կր ստեզծուի ել ոչ մարդկա
յին ձայնի ; Պատարագողը' դէմքը դէպի
արե ւելը դարձնելով չէ „ը կը սլաաարաՂ՚մ > տյլ Ժողովուրդին զիմաց: Ան աւելի
քարոզվի չփ , ուսուցիչի դերը կր ստանձնէ
Ժ՛ա՛հ ժողովուրդի ել Աստուծոյ միջել միջ
նորդողի. Լատիներէնը փոխարինուած է
ֆրանսերէն կամ այլ տեղական լեղուով :
Իսկ րո դորա կան եկեղեցին՝ լատին եկե

ԱՐԵՒԵԼԵԱՆ ԾԷՍՆ
ՈՒ
ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

Փարիզի Ա. Յովհաննէս-JJ'կրտիչ
եկեղ^Յ՚-՚՚յ դպիրեերէն խումը մը ՝ Յուլիս 1920-/0', կը մասնակցէր JJ. Ե ղի այի տօնա

47. 70. 86. 60 — Telex : HARATCH 280 868 F

ղեցւոյ որդեղրած Լուծումին ծայ րաղոյն
պարագան կը
ներկայացնէ ՝ բացառու
թեամբ երդի ել երգեցողութեան ՝ որոնր
ժողովականներու խանդավառ մասնակ,
ցութիւնը
կապահովեն
պաշտամունքի
ընթացրին ;

վարդապետութեան հիմնական յատկա
նիշներէն մէկն է. Սակայն՝ րնդհանրա.
կան տիեզերական, եկեղեցիին իր ագործ ո լ.
մը ՚ւը բախի բաւական տարբեր ըմբըռնոլմներոլ Ոլ բանաձեւս ւմներ „ լ հարթումՒն , ի մասնաւորի JJ. Երրորդութեան
աստուածութեան բնոյթին՝ առաւել' Առ/սրելական Եկեղեցիներու փողով/,ն մէջ ,
Պապի
իշխանութեան
առաջնա կար զո ւ-

Պէտյ/ է նշել՝ ,, լ, եկեղեցական։

արարո

ղութիւնը կը հիմնուի հաւատաց Լ, ա լ ժո.
ղովուրդի դործօն մասնակցութեան վրայ ՝
թէ ոշ ծէսը կը կորսնցնէ իր ծիսական նըկարադիրը՝
կը վերածուի բեմադրոլած
երգեցիկ հանդիսադրութեան
ել ժողո-

թեան եւ իր ա ւա ս ութի ւններ ո լ սահ մանու,
մի խնդրփն :
Մարդկութիւնը

փրկել յաւակն„ղ բոլոր

մեծ գաղափարականներու նման ( ժողս,
վըրդավարութիւն ՝ ժողովուրդներ,,,.
եղբայր ո ւթի ւն ՝
Ա Ակ . . .
տի եզերական ութիւնը (էքիւմէնիզմ) մեծ յոյսեր կ՛ար.
թբթթՓԷ , գործակցութեան ՝ համերաշխ,,լ.
թեան հեռանկարներ կը բանայ ել նոյն,
քան ալ մեծ յուսախա րո ւթի ւններ ոլ վըտան գներ •
Զարմանալիօրէն
Ա. Եղիա Եղրայրոլ.
իժեան կազմակերպս,},, հանդիպումը՝
իր
արեւելեան ծէսի մա սն այա տ կութի ւն ո վ
հանդերձ՝ րնդհանրական բնոյթ
ունէր՝
որովհետեւ դաւանական տարբերութիւն,
ներու հարթումին չէր ձգտեր : Մեկնակէ,

ԺԻՐԱՅՐ ՋՈԼԱՔԵԱՆ

լԼոլրղբ կը դտռնայ հանդիսատես յ Ատսնակցոլթիլնը
կ 'ապահովուի մ՜ողովուր֊
) գսԼրաց դասու երգեցողութեան միա֊
եաէով էլ սլա տ ա ր ագո ղի ո.լ ս ա ր կա ւա գի
ցուցմունքներուն հետեւելով.
Երդերու
քառաձայն մշակումը էլ մա սնա գի տ ա րած
երգչախումբի մը կողմէ կ ատարոլմը ժո
ղովուրդը ունւխդիրի դիրքի մէջ կը դնէ՝
իսկ միաձայն եր դեց ոզո ւթի ւնր կը քա
ջալերէ անոնր մա սնա կր ո ւթիւնը (5) : Կո֊
միտ/սս վար դա պե տ ՝
միաձայն երգեցո

տը աղօթքն էր ՝ իբր քրի ս տ ոն է ո լթի ւն ը
ապրելու միջոց՝ քրիստոնէական հոգե
ղս ւթ եան ա ս տո ւածաբանա կան իմաստ մրն
՛՛՛ր կեանքը ճանչնալոլ միջոց. յյ,զօթքը՝
ալ կ„լ աայ՝ հ. Հայոց եկեղեցական եղա
իրը հոգեւոր ապրում ՝ արդիւնքն է տիե
նակները» դրութեան
մէջ (6) : խտրա
զերական գերբնական էութեան հետ հա
կանները ։ գրեթէ բոլորը երեք կամ երեք
ղորդուելու անհատական ձգտումին. Այս
անգամ երեք տնից են կազմուած ՝ բոլոր
առումով աղօթքը ընդհանրական եւ ան.
տները միեւնոյն եղանակով են երզւում
հատական բնոյիժ ունի եւ
անմիջական
{երեքական
տներից բաղկացած
թնելը
•» անդի պո ւմն է այս երկոլ մակարդակնե
// - Երր որ դո լթ եան նշանակ է իսկ մխել,
րու : Գալանուիժիլնները սերտ կերպով նոյն եղանակով երգելը Երեք Անձն մի
ընդելուղուած են ‘Արարողութեան ծիսա Աստուածութիւն
լինելուն)» .
կան լեզուի
զանազան տարրերու հետ ,
որոնց
Կ ար աղա տ ո ւթեա մբ
կատաբումբ
Բաղդատմամբ արեւմտեան
եկեղեցի
պայման է հաւաքական Ա՛ղօթքէն բխտծ
ներուն՝ արեւելեանները՝ մեծ մասամբ՝
հոգեւոր ապրումի հ ար ա ղատ ո ւթ ե ան ու ‘Արդի ա շվսարհ ի պայմաններու մէվ գոր
ճշմարտութեան ,
Այս հարազատութիւնն
ծելու փորձառութեան ս՛էր չեն : թէեւ
ու ճշմարտութիւնն է՝ որ մարդու սրտին անոնք քրիստոնէութեան
մտքի ո լ հա.
կը խօսի : Հոգեպէս կը շարժէ հաւատաց,
ւատքի ջահակիրները եղած են՝ դարերու
եալ ժողովուրդը՝ որու ենթադիտա կց ու. ընթացքին հոգեւոր հարուստ մշակոյթ
թիւնը դարերէ ի վեը կը պահէ ասոնց յի
ստեղծած , բայց , իսլամական ՝ ներեկեղեշատակը :
ղական՝ թրքակ ան արշա ւանքն եր ո լ են֊
թարկուած ՝ առա ւել եւս' Ար եւ ել եան Եւ֊
Արեւելեան եւ արեւմտեան ծէսերը՝ բա
րոպայի եկեղեցիներու պարագային ՝ հա
ցի դաւանական հարցերէ՝ եկեղեցական
մայնավար
վարչակարգի' եկեղեցական,
աւանդութեան հանդէպ
տարբեր
կեց
ներու դէմ հ ալածանքը ՝
եկեզե ղին էրու
ուածքներ կը բնորոշեն՝ որոնք սլատմոլ- քանդումն ու- զոյ-րհրոլ գրաւումը էլ ան
թե ան ընթացքին աւելի ու աւելի շեշտած աստուածութեան քարոզչութիւնը՝ իսկ
են գա լանա կան տ արբեր ո ւթի ւնն երը : ԷԼ.
Միջին Արեւելքի քրիստոնեայ հ ամայնքր ե ւելե ա*է եէսը պահած է իր աւանդական ներոլ
պարագայ՛ին՝
քաղաքականապէս
դիմագիծը ՝ արարողութեան
հանգիստ֊
անկայուն շրջապատ ը ել ճնշումները նը֊
ւոր ն՛կարագիրը՝ Որ միամամանակ գե֊
կատի ո լնեն ալո վ ՝ հոգեւոր արմ էքն եր ո ւ
*1արոլեստական վայնէրի պահ է* ան կը
ջանայ հաւատա րեալը տպաւո րել իը ամ֊
բողջութեամր ՝ անոր զգայական բոլոր
գո բծար անները շարմ՜ելով ՝ մասնաւո րա֊
պէս խորհրգաւոր հ անգի ս ադր ո ւթ է ա մբ և
շարականներու եր գեր ո ղո ւթե ան
յուզա֊
կան մթնոլորտով : Կաթողիկէ լատին եկե֊
ղերին՝ որ բարեկարգած է
ր ծիսակար֊
րրր y զայն ներկայ մ՜ա մանա կներ ո ւն յար֊
մարրնելոլ միտումով՝ կը ջանայ աւելի
խօսքի *^11խէցով հաւատարեալը շարմէլ^
համոզել» հանդի սականութիւնր
իջած է
նուազագոյնին y վարագոյրը ջնջուած : //,ղօթէխժերը չեն
երդուիր ՝
ա յլ !լ արտա֊
սանուին ՝ ծայրագոյն պարագային կր թը-

փոխանցումը^ սերոլնգէ սերունդ. ՝ խափա
նած են :
Այս ա ռըն չութես, մբ
Հայոց
Եկեղեց.
լոյ պարագան ՝ թերեւս լա լ օրինակ հան
դիսանայ թէ՛ Խորհ . Հայաստանի ք թվ ալ
Ափիւռքի մէջ՝ Հայկական վանքերը՝ „-
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կեանքի բացակայութիւնը ՝ հոգեւոր մշակ.ոժթի կորուստը . Ասիկա ՝ դասւապա ր.
տում չէ ՝ միայն, հաստատում մը՝ բնակա
նոն,
զարգացման,
հոլովոյթի
խանդա,
լրումէն, յառաջացած վիճակ է,
միաժա
մանակ'
հոգեւոր մշակոյթի կորուստին,
ծաւալը ցոյց տուող խորհրդանիշ . JJփի լո
քի սլար,լած պատկերն, ալ հայաստանէ,,,,
նէն, աւելի փայլուն չէ: Երուսազէմ ՝ Ան
թիլիաս՝
Պոլիս- երեք Աթոռներն ալ՝
զանազան,
պատճառներով' քաղաքական
ճնշում , ներքին տագնապ (
Աթոռներու
պառակաում ՝ շեն կրցած հոգեւոր ժա
ռանգութիւնը այժմ էականացնել՝ հաւատ
քի հիմերը ամրացնել՝ նոր
մտս/ծ ո դո ւթիւն, յառաջ բերել՝ 2Հ-րդ դարոլ հայ
'-ոդե։տրականը պատրաստել , իսկ , արեւմըտեան ափերը կայք հաստատած դաղոլթներու բանող եկեղեցիները'
հազիւ
իրենք զիրենք կերակրած են՝ միայն:
Բարեբախտաբար ՝

եղած են ՝ կան ՝ քա.

նի մը լուսամիտ եկեղեցականներ ՝ որոնք
արժանաւորապէս իրենց կոչումին
տէր
կանգնած են, ել էրենց ծա ռո, լո ւթի ւնր մա.
տուռ ած :
Լատին եկեղեցին թէեւ ա րեւե լեան եկե•թցթ՚երոլ
ճակատագիրը չԼ ապրա},. ել
'/.տյելած է արեւմտեան երկիրներու մէջ
տնտեսական բարգաւաճ եւ քաղաքական
ապա-, ով պայմաններ . բարեկարգած րլլտլով հանդերձ իր եկեղեցական
կառոյց,
ները ել ծիսակարգը՝ կը բախի այժմէա
կան
հիմնական խնդրի մը յ որուն՝ ոլշ
կամ կանուխ ՝ բոԼՈր եկեղերիները պիտի
•> ան գի պին ՝ եթէ արդէն անոր գի մար չեն
կանգնած' ի՞նչպէս մարգն սպառող *սրդի
աշխարհի պայմաններու մէջ գործել՝ հո.
գեւոր
հեռանկարներ հետապնգել՛՝. խետանիքէ նե՜րս ՝ ընկերային
յարաբերոլ֊
թիւններոլ մէջ՝ բնութեան մէջ ել անոր
հանգէպ մարդու մէջրերած յնքԼսյշըր’'
ջո ւմն եր էն ետք՝ ինչպէս աJ ս ընկեր ու֊
թեան՝ յ֊ամանակակիր մարդուն հողե֊
լոր ս պա ս ո ւմները
բալա րարել ♦ Աեղա֊
շլ՚խ՚ւմներ ՝ որոնք կը մզէն նաել եկեղերին
արդիականանալու՝ նորոդուելոլ՝ գարուն
գիտական յա ռաջընթա ցքին հետ քա յլ
պահելու :
-'/սրցումներ ( որոնք կը զբաղեցնեն ոչ
միայն եկեղեցականները՝ այլ նաեւ' մը.
տա/որ/սկանները՝ մշակութային գործիչ
ները եւ կրթութեամբ հ ետաքրքր„լՈղները: Ասոնց գոհացուցիչ լուծո՛ւմներ ւլլ/ա.
'‘‘ճլը՝ մասնաւորապէս Ափիւռքի
Հտյե.
րոլ*ե համար ( կրկնակի
նշանա կո ւթի ւն
ունի՝ որ կը դպչի Ափիւռքահայոլ [‘նք.
նոլթեան եւ իբր փոքրամասնութ՛իւն ՝ ու
րիշ համայնքներու հե տ կեն ակո ութ եան
ել օտար հ ո ղի վրայ անոր գոյատէւման
կենսական խնդիրն երուն :
նորոգումը՝

քրի ս տ ոն է ա կա՛լ,

հաւատ.

քի ու արարողո/թիրննևրո, հիմնական ա.
ռաջա դրանքն է: Նորոզել' „չ թի հինը՝
աւանդականը նոր բանով մը փոխարինե.
ԼՈ1Լ: այլ' հինին փորձառութիւնը վերապ֊
րելով նորոդուելոլ ձգտումը . Հինը' իբր
մարդու առաջին լինելութեան
դիտակ,
ցութիւնը:
Այ,, առումով՝
'Բրիստոսի
յայանու թիւնը'
Հի<յէ Օրէնքը՝ Աստուծոյ
•լին կտակը նորոդելու ՝ նորէն կիրառելու
տնհրաժեշտութենէ կը ծնի.. Կտակ՝
().
ւ՚է՚եք՝ որուն
կիրառումը
կ՛աղ ս, ո, ագր է
մարդը ինքն իր կ ա շկսյն գում^յ էր է^, . Հա ^է^
3 ակէտ մը որ բուռն կերպով կը ,լ,
"լարտոլի ՝ այն ժամանա կո ւան հրեայ օ.
րէեսդէտներու ՝ վարդապետներու կողմէ
ել Բրիստոսի խաչելութեան պատճառ կր
դաոՂւա t •

Եկեղեցական միաբանս ւթիւննե ր ը ՝ իրը
րոնք դարերով սուրբեր ՝ հ ո զե ւոր ա կանն ե .
քրիստոնէական հոգեւոր արժէքներ,,, պա
րու ել վանականներու սերունդն ել, հաս- հապան՝ միշտ՝ իւրաքանչիւր արարողու
ցուցած են , այսօր , անոնք վերաբացուած թեան ընթացքին՝ նորոդելու՝ նորող „լե.
“ւ գործող ըլլալով հանդերձ՝ միայն մը. լու կը հրալիրոլին :
կըրտոլթիւն ՝ պսակ՝ յուղարկաւորութիւն
կը կատարեն : Անշուշտ <արցը վանքի մէջ
Հոգեւորականը նորոգութեան պաշտօն.
այս խորհուրդները կատարելը կամ չկա
տարելը չէ , այլ վանքէն ներս վանական
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շարումներ Ու կաղապարուած
թիւնն եր կր քանդուին :

եան է եւ ա յդ սլա շտ օնի գործադրութեան
ամէնէն զգայուն ին՚եհՈե' Հոգեւորակա
նի անձնա պ է ա ն որ ո դուիյի/ է , ՒԸԸ Հաւա
տացեալներու Հ ա լսււոքը ն ո ր ո գե լ ո ւ. միջոց :
\մէսը յատկանշող այ ս Հոգեւոր ներգործութիւնն է որ կը պայմանաւորէ ու կը
թելադրէ եկեղեցական որեւէ բարեկար
գս: թիւն կամ արդիականացում .
Ա[՚գ1ապրելակերպը ստեղծած է իր
«.ծէսերը-»' մշակութային,
ձեռնարկներ ,

սրճարան , պա ր ա Հ ան դէ ս , տարեկան ["1՜
րօսա շրջի.կութի ւն , հոգերս յմ...
միջոց
ներ՝ որով արդի մարդը
կը փորձէ Հո
գեկան՝ ընկերային մակարդակին բաւաբարութիւն ստանալ՝ կեանրի դմուարութիլնները
փարատել՝
Հաճոյրով
ապ
րիլ՝ նորոդուիլ:
Ան չուշտ այս միջոցնե
րը՝ աշխարհիկ ծէսերը մի չտ գոյութիւն
ունեց ած են՝ միայն թէ մերօրեայ պայ
մաններու մէջ անոնց
տիրութիւնը եւ
տարողութիւնը
բազմապատկուած
են-.
Գիտութիւնը կերպա ր անա փ ո թ ած է մարդ
կային կենցաղը- Գիտական միտքը յեզա.
ած է մա րդո ց Հաւատքը եւ մտայնու
թիւնը նաեւ կրօնքի Հանդէպ ; Գիտութենէ
յառաջացած արդիականութիւնը եւ աւան
դութեան թելադրած նոր ո դո ւթի ւն ը իրա
րու Հակասող դրութիւնն!,՞ ր են • Սար մա
մանակ՝ երբ գիտական միտքը կ'ընդդի
մանար աւանդական ամէն տեսակ ըմ[՛բռ
նումի՝ Համոզումի ՝ պատկերացումի ՝ ղա.
նոնք յետամնաց դասելով ♦, Սրօնա կանը
տգէտ յետամնաց մրն էր ՝ իս կ , գիտնակա
նը մեծամիտ անհաւատ մը՝. Ն ե ր կա յի ս y
կեցուածքները ա՛յս աստիճան տա րամերմ՜
չենյ Կրօն ականները օրրանաւ կր նստին y
հեռաձայն ՝ համակարգիչ կը գործածեն ՝
իսկ գիտնականները գեռ չեն քօղազերծած
տիեզերքի արարման գաղտնիքը եւ ամէն
նոր գիւտի առթ[ւ֊ ՝ նոր վարկած ձր
կր հնարեն՝ արարման նոր պատկերացում
մր կը ձեւացնեն : Դիտական միտքը՝ որ
փաստարկումի կր հաւատայ ՝ որքան Հե
տախուզէ ամ էնէն մանր ա կր կի տ ր ՝ այնքան
աւելի կասկածի կ^ենթարկէ իր նախորդ
ներուն եղր այան գո ւմները : Ւսկ մարդա
բանական՝ հոգեբանական մարգի մէջ՝ ենթագիտա կց ո ւթ՜եան յայան ա րեր ո ւմ ո վ՝ արդէն մարդու ներաշխարհը՝ ամէն °ր ՝ նոր
! ո ւս արան ո ւ խի ւննե ր ո լ կ[արմ՜անտնա յ ՝ եւ
աւանդական ծէսերը՝ երդերը ՝ պարերը՝
բանահիւսութիւնը նոր ձեւով կխնթերցրւին ու կր վեր ա րմ ե ւո ր ո ւին * Այլեւս նոյն
անցեալի հակադրութիւնը
չկայ զիտութեան ու կրօնական ա լանգա կան ա շխարհ ըմբռնման մէջ* Կարելի է նոյնիսկ ըսել y
զիրար ամբողջացնող հ ե տ ա խ ո ւղո ւթ ե ա և
միջոցներ են՝ արարման խորհուրդը ձանչ֊
նալոլ համար :
Արդի մարգոլ կենցաղը փո իւ ո ւած 4 5
սակայն
մարդու էական բնազանցական
հ արցադր ումներ ը կը մնան նոյնը դարե
րէ b Հնր, 1՚նչ կը վերաբերի' երկրի վըրայ մարդու, կեցութեան ՝ կեանքի ել մահո լան իմաստը հասէլնաէու ուղղութեամբ*.
Հարցադրումներ ՝ ո րոնք յաճա իւ
!լ արթրննան մարդու մէջ յաա ո ւկ պահ երո լ եւ
առկախ ՝ անպատ աս խան կը մնան յ Կ*եռ ՝
դիտական բա ց ա տ ր ո ւթի ւնն եր չկան UJJU
հարցումներուն* fimjg ՝
հոգեւոր
մարղան քն ե ր ո ւ ՝ ստեղծագործական ա շխա տ ,Անքի ընթացքին այս հարցումները կ'ապ֊
բուին՝ կր փորձարկուին նւ որոշ հասու
նացումի ետք ՝ իրննց չե շտադր ո ւթի լնը կը
փոխեն՝ կեանքն ո լ մահը իբր պատմա
կան իրողութիւն չէ որ կ[ընկալուին ՝ այլ
!լ ասլրուին ա նմիջա կանո ւթե ան մէջ՝ ըլ
լալու կամ չ ր / քա յ ու մէջ*.
Հին առասպելները դիւցա գներդ ո ւթի լե
ները ՝ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն երը ՝ Աստուածա շունչը՝ այլաբանական պատկերաւոր
լեզուով կ^արծարծեն այս նիւթերը՝ անոնք
կը ներկայացնեն հին էն ձեզի մա
ռանդ հասած ՝ մարդ
ԸԷԼս՛Լոլ
փորձա
ռութեան խտաց ումը : Աւանդական ծէսե
րը ՝ երդերն ոլ պար ե րը կենդանի ներկա
յացումներն են այդ փորձառութեան *
Արուեստը՝ ստեղծագործական

<8 ԱՌԱՋ

ձիտքը՝

մ1՚չտ » աւանդական հ են դո ր ծ եր է ներ լին
չուած է ՝ ինքղինք նորոդելոլ համար * Ար՛tI՛ արուեստը չատ բան կը պարտի Արե
ւելքի աւանդական արուեստին՝ մտածո
ղս ւթեան ՝ Ափրիկէի սեւամորթներու եւ
այլ նախնական նկատ,ուած ցեղախումբե
րու ծէսերուն ՝ ծիսական քանդակներէն ՝
դիմակներէն ստացած տպա ւո ր ո ւ թիւններուն* Նման աղդեց ո ւթի ւններ է մեկնած y
անցեալ գարու գեղագիտութեան ա կա դե
մական օրէնքները կը յեղաշրջուին ՝ ար
ուեստի վերաբերեալ շատ մը նախասլա-

Մ Ի Տ "Ո

մտայնու

Կրօնքի հոգեւոր գործո ւնէ ութիւնը ան
ջատ է արդի գիտութեան ո ւ^յ ո ւմնա սիրա
կան մօտեցումէն եւ արդի արուեստներու
հեղինակային ստեղծագործական դո ր ծելա կերպէն : Աղօթքը y ԸԱ.ա՛J անհատական ՝
ըլլա՛յ իր հաւաքական ծիսական տա բա
ղով y
կրօնական աւանդութեան յա տո ւկ
է* Ւրր նորոդուելով նորոդելոլ եղանակ
///_ ըմբռնողութիւն * ան կը ձգտի մար
դուն ի^ի^իր վր ա յ անդրադարձին * թէեւ
կան արուեստի
ճիւղեր ՝ արդի
դպր ոցներ ՝ որոնք կը դիմեն ծի ս ա կան ո ւթեան ՝
ինչպէս օրինակ' թատրոնի մէջ՝ պարար
ուեստի մէջ՝ սակայն նոյն տարող ու [ձիւ
նը չունին ե, նոյն ձեւով չեն բանի ր : (կո
ղովուրդը կը մնայ հանդիսատես ու բեմէն
ստացած տպաւորութեան
ումղնութեան
համաձայն կ’>աս[բ[
բեմադր ո ւած հոդեվիճ ա կը :
/’ z/4 ծի սա կա տ ա ր ո ւթ ե ան մ էլ,
մողովուրդը դո րծո ւլո ւթե ան մասնակից է 5
դերակատար է * Աս որ ցայտուն օր ինա կը
պատարագի մամանակ՝ Երախայից պա
տար ա դէն Հաւատացելոց պատարագի անց
նելու ատենն է * Ա ար կա լադը կը թելադ րէ
որ միայն հաւատացեալները մասնակցին
հաղորդութեան սուրբ խորհ ուրդ ին ե բո
լոր երախաները՝ ա սլա շիւա ր ո րլն ե րր ՝թ ե ր ա _
հաւատները հեռՈլ մնան [եկեղեցւոլ դաւիթը} . «մի ոք յերախայից ՝ մի ոք ի թեր ա հ ա ւա տիg ել մի ոք յապաշխա րողաց եւ
յանմաքրից
մերձեսցի
աստուածային
խորհրդոյն» *
Արդի հոգեւորականը [&նչ կրնայ առաջտրկել նոր ո ւթի ւնն եր ո ւէ գլո ւխ ր լեցուն
մարդուն .
քննական է ՝ որ տն չի կրնար
գիտնականի տեղը գրաւել կտմ ա ր ո ւե ստագէտի դեըը խաղալ ; իր գործը չէ : Այս ո ւհ ան դեր ձ՝ իրմէ էր սպա un լի ե՛ւ դի
տական քննարկող միտք ե՛լ արուեստագէ
տի զդայն ո ւթիւն ու հայեցողութիւն իր
հոդեւոր գործին մէջ* Հոդեւոը ապրումէ
դու ըկ, աման բա ր ոյախօ ս ո ւթի ւնն ու քտրողչութիւնր կը յանդի ծիսական առեւ
տուրի եւ կտմ կրօնամոլութեան .
fourni յաճախ արդի ականս ւթեան

!լ ակ

նարկուի իբր
արդիական դործիքներու
գործածութեան իւրացման ՝ ինչ որ ար
դիականը մեքենայութեան դերի Ըէէաէու
դրութեան կ[առա[ն որ դէ *.
Հոգեւոր
եւ
մտային մա կա ր դա կին ա րգիականը' ինքնուրո յն տրմէքներո ւ գիւտն է ել անոնց
գնահատումը * Ել ե կե ղեց ւո յ պարադային'
իր իսկ աւանդութեան վերընկալուլէն
ն ո ր ո դո ւթի ւնր *.

ու

Ա, Եղ[այի տօնին
կազմ ա կեր ւղ ի շնե րը
եւ մասնակիցները իրենց կեցուածքով ու
գործելակերպով կը վ երա րծաբծեն աւան
դութեան եւ արդիականութեան փափուկ
Հարցերը առանց սպառիչ [ածումներ առաջարկելու* ԱՀւոնց մօտեցման իւրա յատ
կութիւնն է' քրիստոնէական առաջին դա
րերու հայրերու կողմէ յօրինուած ո լ կար
դա ւո ր ո ւած կրօնա կան ա ր ա ր ո ղո ւթ ի ւնն երր կատարել ՝ անոնց հոգեւոր ապրու մներուն ծնունդ տուող պատշաճ մթնո լո րտի
մէջ ՝ այդ ծէսերո լ բո վան դա կ ո ւթեան հետ
հ ա ղո ր դո ւելու ՝ անոնց բուն տ ա ր ո ղո ւթի ւնը վերրմբոշխնելոլ. համար*
Գա էով Հայդ. ԵկեղեցԼ-ոյ՝ պէտք է ըել որ ՝ եկեղեց ականս ւթիւնր իր ծիսական
յ ւանդո ւթի ւնը հարազատութեամբ չի կառսրեր : ինչ որ ծէսը կը վեր ած է U{‘UJ‘
1անական ձե լ ական հանդիսադրութեան 5
նոր ներդս րծա կան ումին խանգար ո ւմին
րւ փ ոխա ր էնը մտ ա պա տ կերի մը ստեղծու
մին : Առաջին օրինակը ՝ գիշերային մտմեր
գութիւնն է y որ պէտք է լուսաբացէն աէ.աջ կատարուի.
արդէն
անուանումէն
այտնի է *
թերեւս ? ի բացառութեամբ
ա ռան գա ւո ր աg վա րմա ր անն եբ ո լ ( և կարդ
ը տաղաւար տօներսւ) ՝ բռէոր ե կե ղե ց իրերն ալ տյս արա րո ողւթիւեը կր կատա1են առաւօտուն ՝ տարբեր մամ երու՝ յտ\ւս խ կրճատումներով ՝ ե կեղ ե g ա կան ի շ-*
ոսնութեան
տրամադրութեան
համա
ձայն՝.
Հակառակ անոր ո ր
մամերդումեան մուտքին թէ դպիրներ ո լ_ երղփն
րԷԼթէ սարկաւագի քարողին մէջ եւ թէ
եամօբհնողի աղօթյ>ին ^էջ՝ մասնաւոր
Կշում կտ f դեշերուան ֊քէջ ռ՚բթննալու եյյեւՈյթլ,ն ել աղօթելու բա ց առի կ առիթեն.

Գպքյր . -

Յիշեսցուք ի գիշերի զանուն fn, տէր :
Ւ մէ? գիշերի յարուցեալ խոստոկանեսցուք ըզքեզ տէր ;
Ւ գիշերի համբարձցուք ըզձեորս մեր

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

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

սըթթու֊թհամթ աււ քեզ, Տէր
Զարթուզեւսլքս ի զթաղմանէ գիշերային
հանգստենէ :

Hj" էասեաէՅոլթեամր՝Ս1սիթարյ4ան
արանութիլններոլ օրինակ
,
Ç
է : Գեո. , Առաքելական ԵկեղեցլՈյ Լ^՛
ներկայ պարագային՝

Աարկաւաղ* —

Զարթ-ու_ցեալքս ամենեքեան ի հանգստե
նէ fûnj
Զմնացուածս գիշերիս իաւլաղա p եամթ
անցուցանել
հաւատալ ի տեսանէ իւնդրեսցսւք :

(իա մօր հնո զ* —

Զքէն գոհանամքյ Տէր Աստուած մէր ,
որ շնորհեցիր մհզ հանգիստ քնոյ իսսցա.
զութ-եամթ • էլ զւսրթ-ուցեալ ժամանեցա ցեթ զմեզ կանխել յ երկրպագութիւն ահաւսր եւ փառաւորեալ անուանդ քում
սրթոյ : ՏուԲ մեզ, Տէր, աղաչեմք զՔեզ ,
զմնացուածս գիշերիս խազազութեսոքր
անցուցանել ;
ԿՀ" ‘է1՚Ժը[1'^ արթննալով այս վեբոյիչեալ ւոողերբ երգողը՝ էս ո զբ ն ո քն ապրու
մը չունենար ՝ յսսն թէ ան՝ լյ բ առաւօւռուն
իր սովորական արթննալու մամուլն
լէ կ'երգէ ; Այն կ ամքի ո ւմն ու հաւատքը y
ղո բ u այս ար սւր ո ղո ւթ ե ան հետեւողը լ,[էտք
է ց ո ւց ա բեր է ՝ առտոլ կանուխ ա բթնն ու
լով եկեղեցի երթալու՝ աղօթելու՝ այսօրուան դր ո ւթեա մբ
ճիշդ ասո^/ղ բացակայռւթիւնր gnjg կոլ տայ :

ծ/'p երդին ու աղօթքին բովանդակու
թիւնը եւ ծիսակատարին այդ
պահուն
ղի շերտ յին մամու արթննալու աո.լխ չու
թի ւնը ճշմա րի տ է՝ ա յն ատեն արարողա
կան պահը կր ստանա յ բա ց առի կ հն չո
ւլ ո ւթիւն ու թափանց կութիւն * ճիշդ
պէ ս նկարիչ մը՝ որ ստեղծագործական
պահ ո լն կը յաւերմա ցնէ առաւօտեան յատակ լոյ սը եր պաստառին վբայ y ծիսա
կատարն ալ իր ամբող$ ներ կա յ ո ւթ ե ա մբ
ևը տպաւոբուի այդ վայրկեանի յաւերմա կան ո ւթեն էն ՝ որուն րմբոշխման
հա
մար իր կամքը ՝ զգացական ու մտային
բո լոր կա ր ո ղո ւթի ւնն ե րը միաւորուած էըգործեն :
Կ'ի շեքային մամ ե րդո ւթի ւնը միակ պա
րագան չէ ՝ պարզապէս օրինա կ մըն էր՝
շատ ուրիշ խ^,դրայարոյղ երեւոյթներէ*
Արեւագալի արարողութեան ՝ Երախայից
սլ ա ա ա ր ա ղէն Հա ւա տաց ելո ց սլա տ ա բ ա դ ի
անցումի խնդի րներ . դեռ ՝ պա տ ար ա գո ղ
եկեղեցականի պատարագելու
պատրաստ ո լթե ան վերաբերեալ
հ ո դե ւո ր մա րղանքներու ու աղօթկեր ու կատարումը՝
դպիրներու՝
սարկաւագներու**.
եպիս
կոպոսներու ձեռնադրութենէն առաջ կըրթո ւթեան դա ս տիա րա !լո ւթեան հ ու բց երը :
folium յաճախ ՝ հոգեւորականներու ուսմ ան ու կրթութեան համար՝ կը շե չտուի
անոնց համալսարանական աստա ածա բա
նական վկայականներու ստացումը. Աա
կայն՝ պէտք չէ մոռնալ միւս երեսը վա
նական
ճդնութիւնը՝
ի բբ անհրամեշտ
փորձառութիւն ՝ հոգեւորականի հաւատ
քի ամրապնդման գործնական
մ[,ջ ո ց ե լ
անոր հոգեւոր ապրումներուն օրրան ;
Ուշագրաւ- է ՝ Ա . Ե ղի ա Ե ղըաJբ " ‘-թ ե ան
անդամ ՝ մետրպոլիտ էմիլիանոս Ըփյքէ աթՒ սի
յանդո ւգն առաիսդրան^ր1 <^Երբռպտյի մէջ հայկ ական վանք հիմնելն • Անց
եալ տար ուան Օգոստոսին ՝ ան յօդս ւած ր
կր յղէ 3*իրայր Ե* • Վբղ * թտշճեանի ՝ Փ սր
բի ղի Առաջն որդա րանի սլարըե ր աթ ե ր թին
ձ՚էջ տպելու փափաքով՝ ուր ան կ'արտայայտուի ծխական եկեղեցւո լ օղնելոլ անհրամեշտութեան մասին' ((.Անցեալին ՝ ծըխա կան՝ թաղային եկեղեցւո յ կողքին կայՒն վանական մի ա րան ո ւթի ւննե բ ՝ որոնք
է^օղ^էջլ^
Հ ա ւա տ աց ե ալնևրու
^ող ե՛լ ան
զարգացումին' խոստովանութեան ՝ ապաշ
խարութեան եւ տյլ իմաստուն՝
փորձրւած թելա դր ո ւթիւններ ով
Արդ y այսօր՝
տյս եկեղեցիները խորունկ տաւլնապ մը
կ՚ապրին . կրնան դի ւրա լ ի ր են ց բուն նր-

անՀրամեշռ^ո^

նր շաա աւելի մեե է՝ որովՀեաԼ, Հ
աեղՀասակ առաե սերոլնւղնել,,,, հլ'
•֊էԼը յատուկ պատրաստութիւն կ'ոՀէել
Արեւելքէն Հայթայթուած կզերականնլ
րր ՝ յաճախ ՝ օտար կը մնան անոնց հոՀ
բտն ո ւթե ան *
Աձէն
Հաւաքականութիլն՝ ս,նցեալէն
մառանգած իր Հոգեւոր ումին Համս,ձայ՚և^
ներկայի պաՀանջներուն իր „լրՈյն
ծումները յառաջագրէ ել
կտրզթ, վա
ուան սերունդը կը պատրաստէ ; Հտթ^ր
ու մշակութային
ամէն նոր նուաճումդ
գիտական ոլ մտային ամէն նոր յայ,„նա'.
բերում՝
ազգային
պատկանելիոլթեան
սահմանէն անդին
ուրիշ Հաւաք,սկ,ոնոլ.
թիւններոլ վրայ ՝ ուշ կամ կանուխ
ազգեցութիւնը կ'ունենա յ. Հայոց Եկեզե.
ցին՝ իրը ինքնիշխան նուիրապետոլթիլն
Հայ Jողովուրդի հոգեւոր նորոգութեան
1՚Ը կարեւոր դերն ունի կատարելիք ե,
իբր առաքելականէ ՝ պե տա կանօր էն, ճանչ.
ցուաե առաջին, եկեղեցի ել քրիստոնէական,
ուղղափառ աւանդութեան մառանգորդ
զայն կենսունակ
պահելու ել սւսրսղաք
սերունդներուն
փոխանցելու առաքելու,
թիւնւն ո ւմ, ք, :
Արդիականութեան ՝ հոգել„ր նորոգոլ.
թեան, խնդիրը ընդհանուր է. անհ,ստա.
կան, ու
հաւաքական, ; Հայց. Եկեղեցին
պատմութեան սել ու դաման շրջան մց
ապրելէ ետք՝ քաղաքական նո,, տուեալ,
ներոլ բերումով կանդնաե֊ է նորոգու
թեան հսկայական պահանջի մր դիմաց՝
իր առաքելութիւնը էիովին ս տ ան ձնելու
ել Հայութեան հոդեւո ը սպասումներուն
հասնելու համար ՝ թէ Հայաստանի եւ թէ
Սփի ւռ՜ժ մէջ -.
Հայաստանի ^էջ՝ եկեղեցւոյ դործունէութեան սահմանը բացայայտ է*. Հայաս
տանի
Հանրապետութիւնը
իրաւական
պաշտպանն է Հտյոց լեզուին ՝ դպրոցին՝
մշակ ո յթին՝ եկեղեցիին՝
< ռղտյին ամ
բողջական ո ւթե ան * Եկեղեցին կր գոթէ
տյս օրէնսդրական սահմաններուն ներքեւ :
Ափիւռքը զուրկ է կեդրոնական կազմա*
ւո րո ւած քաղաքական պաշտպանութենէ՝
ինչ կշ, վերաբերի
հայկա կանութեան՝.
Այս պարապը զանազան կուսակցութիձէ*
ներ ՝ միութիւններ կը փորձեն լեցնել՝ սա
կայն ՝ դեռ՝ միայն եկեղեցին է որ միաս*
նութիւն կ''ապահ ո վէ եւ ա յդպէս ալ կ թդունուի րոլո րին կողմէ ՝ ներառեա լ՝ օտսղ
պետական շր ջան ա կն երը : Եկեղեցին
հանդիսանայ կեդրոնական պաշտպսխ
Հայ մշակութային ու հոգեւոր արմէչ
ներու : Ւր հոդեւո ր առաքելութեան կո՚է
քին կր ստանձնէ նաեւ քաղաքական կսոէ
մակերպչական պաշտօն մը որու
առանձնասլէս պատրաստուած չէ եւ nJ
նիսկ շատ յաճախ կը [սանդարէ եկեղ^
կան տ արր ա կան
Գաղութային

դո րծ ո ւն է ո ւթի րնբ :
բոլոր կառոյցներն ալ fc

տառապին
եկեղեցական ի չխանո,
կողքին ՝ բա յց անկէ անկախ , կն՚11"
կան քաղաքական իշխանութեան թ111!)
կայութենէ :
թեմական
խորՀոպպ^Ո
կ'ըթրդունին մ bi, ահաբուստ բարերարնել ,
որոնք մ եե մասամբ վաճառական

Ղ'“

կը պատկանին ել [րենց ^ազս^բ /1Լ
անձնական ՝ առեւտրական զբ՚սղոր
ու'^
առընթեր՝ կը զբաղին նաեւ դ^Հ^
կրթական՝ մշակութային ՝ եկեղեցի"
Հարցերով՝ որոնց Համար մասնագխ""
կոպ, ոչ մէ կ պատրաստութիւն ունին.
ո լաքա կան ո ւթի ւնները կառավար ոզ^
Հիմնական

ումերէն -Հողե՛ որ

թ

եային / քաղաքական / ‘,՚ն՚ո1“՚
յն եկե եզրականն է՝ ՍթԼՈջա<տօնին
■Ը
/"ծ',

ճիչդ տեղը՝ իր

ճիչդ / ւ

bc ճհեէ 1երը

ւ-՚ոյ՚ւ

■ւթփ՚նր ունի . եւ երր ղի""ս

պատակէն
շ^ղել
լ
տղդութեան
պատկանող՝ նոյն էեղուն խօսող մարդոց
**ամար մամադրավայրի մր վերածուիլ՝.
Հմուխը պէտք
ունի
գինք զգաստացնող

տօնին՝ իր բարերար nnfl
• որեէ Հաւաքական կում1՛

մարգարէական խօսք/ւն * Որքտն օդտա կա ը
պիտի րլլտր մեր Հտյ եղբայրներուն հտ^տր ՝ մէկ կ ւււմ երկու, վանք^ Հ[յմնւսգրոt.մը՝ որոնք տաբա}րէ1ւն Հայք. Եկեղեցւոյ
"ոլրր Հայրերու. աՀաղփն Հոգեւոր հսւրըստութիւնբ ՝ վկայ աբեր եէութ ոէ միայն
ի սպաս Հայերուն ՝ այէՀ օտարներուն “՛է
նմ անա պէ ս .
Աւելի անգին , ան կը յիշէ Գրիգոր \,արեկացիի Ա ատեանին ֆըր անս եր էն
թարգմանութեան
սաեղեաե՜
իւանգավաո. րնգունեէոյ-թթւնր :

կան՝
քազաքա կա
ղեըոլ մէջ կարող անձեր՝ ղ1՚
ոանաոան մասնագիաացաե

յ.„,.

ղութեան
եկեղեցւոյ լ 0„էնս•,լ.վ֊ կրթ-i^. ւթ՚՚՚՚-՚Հ՚խք,,,),
ա՛"-

Հայ եկեղեցականը՝
ՀսւրՈ՛
տադէտը՝ ուսուցիչը՝ Ըո["Ը
^^մչօ,թեան ինքնութեան պա֊, պ"'‘ "'‘՜ Հ
գեթ
կութային զարգացման
,Կ"կը խաղան, սակայն՝ այւ,Հ"է
լ ո ը մշտ մլեերու Հ ո Jլ[^

’
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եկեղեցականն է , որ առանց
բացառու
աանայ, Ահաւասիկ, Փարիզի Հայութիւնը
թեան, պաշտօնապէս ընդունուած հայկս,, SO-£î, 100 հազար Հայութիւն ինչպէ՞ս կըր.
կան համազգայթն կառոյցի մը կը ծանայ ան ինքզինք նորոզել, նոր սերունդ
ռայէ եւ անկէ կը վարձս,արուի իր պա շհասցնել , ձըբ միայն երկոլ դպրոց ունի ,
տՕնավարութեան
համար „լ կլ։ վայելէ
մէկը' նախակրթարան ,
միլսր' միջնա
/ողովուբդին
նիւթական նեցուկը. Հա/
կ՛"Բդ ել ոչ մէկ բարձրագոյն երկրո րդա.
ուսուցէ^փն ասպարէզը սահմանափակ է՝
կան վարմս,բան , Եկող քոան տարուան ըն
,սմէնէն անտեսուած
մասնագի աո լթթլնն
թացքին ի՞նչ պիտի ըլլայ ճակատագիրը
է: Ան կախեալ է դպրոցական կառոյց,
հայ գրքին, մամուլին, հայերէնով մշա.
ներէն, որոնք յաճախ եկեղեցական իշխա կութային ձեռնար կներուն . ո՞վ ներկայ
նութեան ենթակայ են, ; Իոկ , գրչի „լ ։„ր.
պիտի գտնուի եկեղեցական
արարողս լ.
ուեստի մարդը, սովորաբար հայկական
Pփւեներուն ♦
Ալ՚՞մՒկ ձեւ ֊ ծաւալ մը, մոմի լուսաւոր
մշակութային դործոլնէՈլթեան
կողքին
ել
երկար պատրոյգի մը նման, ուղզաուրիշ եկամուտի աղբիւր ունենալու հետա.
Անկումն ու նահանջը ոչ մէ կ„ լ համար
հայեացօրէն միջոցը կը ճեղքէ աղեղնային
մուտ է: Այս ալ բարոյական յատուկ պար.
գաղտնիք է , ա խտաճանաչոլմգ, ալ' ամէ
սլացքով մը, Հանդակ մըն է, կրկնօրի
տաւորութիւն
կը դնէ
եկեղեցականի
նուն եան օթ : Այս պարագային ,
Ր'։,,րնակներով
, դէպի երկինք ցցուած ;
Այս
առջեւ
իր
պաշտօնի գործադրութեան
քի եաթաղան կամ այլ արտաքին ճնշում
գործով,
'Իոնս
թան
թին
Պրանք„լղի
(1870
թջ,
չկայ, հաւաքական անկարողութիւն մրն
193/) թռչունը չէ Որ կը քանդակէ այլ
է, "[՛
կրթութեան
գիտակցութեան
թռ1՚շ-Ըը, թ^չպէո ինք կ'ըլլէ,
հիմնուած
Հ"'/?' ^կե,ԼևՅԼոյ «ու զգային եկեղեցի» բացակայութիւն ցոյց կ„,
, իրական
տարրի
մր,
մարմինի
մը
«բոլոր
ձեւ երր
որակումը պարզապէս
խորհրդանշական հոգեւոր արմէքներոլ հե,„ հ ա զոր զ ,,, թ ե ան
ամփոփելու
մէկ
ձեւի
մէջ»
գաղափարին
չէ՛- Իր 1700-ամեայ պատմութեան
ըն.
պակաս ,
Իսկ , արդիականութեան ոլ ա.
վրայ : Ասի ^Լա կը ^եմմեենւս յ էսւրւււււիման աթացքին, հայ մշակս, թային բոլոր բնա, ռնգական նորոգութեան խնդիրը, ըլլայ
րաըը
մը
ասլա վերայղացման ծայրագաւ սաներու նուաճումներուն , եկեղեցին ե կեղեց ա կանի կամ ոեւէ ադգային գործիԴՈյն
բխ
րեղացմամը
ձեռը բերելու բնասերտօրէն աոընչուաքլ է. լեզու, գրակաշի, բնականաբար տեղ մր անհատականի
էութիւնը
ներկայացնող
եւ յաանութիւն , նկարչութիւն , ճարտարապետու
մակարդակէն կա՛նցնի „լ կը դպչի հաւա
կանշող
ձեւ
մը՝
ծաւալ
մը՝
Որ
խօսի
անոր
թիւն ■. Եղեռնը
Հայութեան
հաւատքը
քական կառոյցներու նորոգման ;
մասին՝
ընդդրկելով
համարւօտաղոյնն
ու
չընկճեց, ,լ,(,ղթակ,„ն„լթի,նր առաջին ախորհրդաւորը
միամամանակ՝
մարմնա
ոիթով վերաշինեց եկեղեցին ; ՀայաստաՀայաստանի անկախութեան
հռչակ,,,,
ւորելով բարդացումի ել նոյն աւոեն սլարնի մէջ ալ, անկախացման ընթացքին հա
մով, Հայաստան - Ափիւռք մշակութային,
ղացումի արարում մը, Իմացական րար.
ւս,,րական մկրտ ութիւնները կարեւոր նր.
գործակցութեան մեծ յոյսեր արթնցան,
դացում մր, որուն հոԼովոյթէն
կը ծնի
չաններ են, մողովուրգի հոգեբանութեան
, ներկայիս , երկուստեք յուսախա
բիւրեղացած ժճլ մը, որ կվարտայայտէ
ձեթ աշխատող ո լմեր ո լ,
բութիւնը մեծ է, դմ բախտարար , քաղա
^այր կառոյցքլ՛ Ասով գիծը կամ շյ՚ջադիքական մարզը մթագնած է մշակոլթա.
^՜Ը-, իրենց ուղեւորման ընթացքին , այլևս
Արեւելքի մ էի, Ա փի ւռքա հ այ ո ւթի լնը
յինը : Յուսախաբութիւնը մեծ ի որով
այլազան խաղեր , ան կի ւնա ւոր ո ւմն եր ել
տեղւոյն երկիրներու աւանդապահ հոգե
հետեւ սպասումները մեծ էին, հետելա.
կո րութիւններ չեն կա տարեր ա jլ' գևբա
բանութեան բերումով , ինքնութեան տազ.
րար, նորող,,, թեան պահանջն, ալ երկուս
ւէ ոյն սա հ ո լն ո ւթ ե ա մբ ել ճշգրտութեամբ ,
նապր նոյն զօրութեամբ չէ ապրած, Ատեք մեծ է : Աակայն, հաւաքական մա
ոլ՜ղիղ կ երթան իրենց նպատակակէտին,
բեւմուտքի երկիրներու' Լայիք գերար դի ա.
կարդակի առողջ կապեր չեն կրնար գոյա
իրենց ճանապարհին չէզոքացնելով ման.
կանաց ած աննպաստ պայմաններու մէջ,
նալ մինչև Լ որ կառոլցային
հիմնական,
րամասնութիւնները ,
յղկելով
ղանոնք ,
լեզուային ու մշակութային անկումի են
փոփոխութիւներ ,
պաաասխանատուոլթակայ է, Այստեղ, Եւրոպայի ոլ Միաց. թեան յանձնառութիւն տեղի չունենան եւ ինչպէս աւազաթուղթր' Որ մարմարի խորաուրորտ մակերեսը կը
հարթէ, " ?սՀյյ,
եալ-Նահ ան,լներո, մէ9 է, ոլ, հ յ հոգեւոր
այս կապակցութեամբ եկեղեցական բարձ դարձնելով ապակիի նման ողորկ, Ասի
գիտութիւնը
կրնայ
ապացուցանել իր
րագոյն ի շխանո ւթի ւնն երը , Ա . էջմիածին,
կա կատարելութեան նուաճում՛ն է , որուն
կենսունակութիլնն ու մամանակաշլ,ջանի
Անթիլիաս , Երուսաղէմ ոլ Պոլիս կարե
Պրանքոլղի անզուսպօրէն կր տենչայ :
կաշկանդումներէն անկախ ամէն պայման,
ւոր ներդրումներ ունին ընելիք, նոր պայ
«Իր մը անուանել» , կ'ըսէ Աթեֆ ան ITալներու մէջ գործելու իր ճկունութիւնը , ո.
մաններու յարմար արդիական ու կրթա
լարմէ
, «կը նշանակէ ջնջել երեք - քւսոորբո,[հետեւ, այստեղ ծնած է արդիական,
կան կեդրոններ ստեղծելու նպատակով .
Գը
հանոյացման.
. . որ կը կայանալ քիչ
թքենայացումը , որուն բացարձակապէս
աո
քիչ
անոր
գուշակումին
մէջ. զայն թե
հակակշռող ումը հոգեւոր
ստեղծա
լադրել,
ահա
եթազը»;
կարելի
է ըսել, որ
փա զութ մր նորոգոլելու ,
գործ ո ւմն, է :
փ.
դէթ
1
՚ր
մեծ
մասով
,
20-Հ'/Հ
դարՈլ
արուեսնոր սերունդ հասցնելու պարտ ա ւո ր „ լթի լ.
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a.

Դ

թէ ոչ ուշ կամ կանուխ կ՚անհԼ.

Փարիզ, Աեպսւեմբհր 1ի

Ծանօթէն գութիւններ
(1) Ս- Եզիաւն ճանչցուած է իթր լոութհաց նախանձախնդիր մարգարէ մը : ՀաւԽւճսւյն {j • Գրքին , ան Աստուծոյ մարգե.
լութիւնր կը մարգարէանայ եւ աոանց
մահանալու, հրեղէն կառքով երկինք կը
համբառնայ : Նոր կտակարանն ալ զինք կը
]Ւշէ, Մովսէս Մարգարէի հետ միասին,
Քրիստոսի Այլակերպութեան ժամանակ:
(2) Եզակի նախաձեռնութիւն մը իը տե.

հանդիպումին նախաձեռնողները յաջողած
են ստեղծել յարմար միջավւսյրը , արեւել.
եան ծէսերոլ հետեւողները հետաքըբքրելու, գրաւելու, համախմբելու, ո՛չ իբր
եկեղեցական պաշտօնական ժողով, ոչ ալ
իբր ժողովրդային մեծածաւալ հաւաք,
այլ' Ւրր հասարակաց աղօթքի ու պաշ
տամունքի մասնակից, իւրաքանչիւր աշ
խարհական իր հոգեւոր ձգտումներով Ու
հարցադրումներով, իլրաքանչիւո եկե
ղեցական' իը աղօթքով, իր ծէսով , որուն
շնորհիւ, բոլորը միասնաբար կը ջանան
հաղորդուիլ հոգեւոր կեանքի իրականու.
թեան հետ :
եյորապէս գնահատելի էր այս հոգեւո
րականներու նախանձախնդրութիւնը արարոզութիւնները կատարելու ամենայն
պարզութեամբ, որով անոնց թողած տըպաւորոլթիւնը այնքան աւելի զօրաւոր էր
ոլ վայելչութիւնը ամբողջական : Ելեկտր
ականութեան չափազանց սահմանափակ
օգտագործումով, մոմերուն ու. կանթեղ
ներուն լուսաւորումը , եկեղեցւոյ կամար
ներուն եւ սրբապատկերներուն կու տար
արտասովոր նոր կենդանութիւն մը : Շա
րականները , սաղմոսերգութիլններր հեզ,
ներդաշնակ , վճիտ կատարումս,! խոբա.
թափանց հնչոզութիւց մը կը ստանային
այդ կամարներուն տակ:

’աէին լքէջ , որ կոյսերու միաբանութիւն
(Ս- Եզիա կոյսերու փոքրիկ միաբա.
էւթիւնն է զոր հիմնադրած է Ա . Աղիա
հայրութիւնը,
ոթուն անգամագրոլ]փլնը բազ է եկեղեցականներու, եւ աշ
խարհականներու) , իր սուրբին տօնին
"1ւլրիւ, իր վանքին դոները լայն բանայ ,
քաւէր կ՚ուղղէ, տարբեր ազգութիւններէ
“ւ րիզոններէ լքարդոց, միասնական տօՓմրութեան համաբ : Հաւաքին աոանց.
ր կը կազմէ լյ • Աղիայի ն<ուիրւո-սւծ աւ ան.
Գակսւն ժա մակար գի կատարումը* գիշերա՜1’ առաւօտու Ժամերգութիւն, սլտտաjllU(î, երեկոյեան ժամերգութիւն. - որոնք
1ր յարգուին վանական նախանձախոնոք^րեսւմբ:
Այս տ՚սլրի ներկայ էին, Հայց. Ասսւքեսկան Եկեղեցւոյ կողքին՝ Ռումանիոյ ,
ՊԳաւիոյ , Սլաւոնիոյ , <1)ոլսոյ Յունաց,
րս՚֊ւ^^ւ1 ՄւքՒթ, Հնդկաստանի Աուրի
Ն ցիներու հոգեւորականներ , առաւել'
(5) «Արարատ հանդէս» IgO'l Յուլիս;
Եղիա կարմելականը, Գոմիկ ան ուխտէն , Փելժիայէն , Գերմանիա.
(6) Այս երկօրեայ հանդիսոլթիւններու
ԽնՅմք?Ա1պետնեՐ ել բազմաթիւ աշխարԸնթացքին, ժամերգութենէ զատ , ծրա
, 1 1"ի, թիւով' ընդամէնը մօտ եա.
գրուած էր նաեւ զանագան կրօնական ու
լի յիսուն հոգի :
հոգհլոր նիւթերու շուրջ հանդիպումներ,
որոնցմէ մէկուն խորագիրն էր’ «Գատսւր.
Այս աոթիլ , Գոմինիկեան ւ]արդա- կութիւնը* հոգեւոր ապրում Արեւելքի եւ
"itui մ
Ը Փափաքը յայտնեց, հայ խմբա- Արեւմուտքի մէջ» (Le vide, expérience
Jî ^ՐԱււիրելՈլ իրհնց վանքն ալ . աուսւօտժլսնէ

spirituelle en

Ս Ավ ԼԱԱԱ4.վ1
JLTU
LLLIA .:
սպասարկու
թեան
աքյտԱւ1ոո մր’ խորունկ , զգածուած աՈ|ոհ ոլ^ԱԱրոլ մասին խօսեցաւ եւ դեո
>շներ
տպաւորուած խօսեցան այս
Տին.

jp

*Բգութեան
T--- J-» *»

Itiinlii ^'ք կ՚Ար տարիներու անխոնջ

աշխա-

P P Ահանրացնելոլ հեոանկարով ,

այս

Orient

et en Occident) :

Խորհրդածութեան ու գաղափարական փո
խանակումի լայն հորիզոն կը բանար , հո
գեւոր փորձառութեան զանազան ըմբըոնումներու եւ պատկերացումներռլ մէջ .
Հետաքր՜քրական էր ընդգծել , երգեցողու.
թեան կարեւորութիւնը աթեոելեան ծիսա.
կատարութեան մէջ : Երգեցողութիւնը,
իբր աշխարհային զբաղումներէ , մտահոգութիւններէ դատարկուելոլ միջոց:

1ՈԲ , իր բարդացումներով ել պարզացում
ներով, այս բնաբանին արտայայտութիւնն
է : Պրանքոլզի ա ռաջիններէն կ'Ը/լաJ զայն
գործադրող , 1910-/, շուրջ կը ձեռնարկէ
թելադրութ՛եան եւ համապարփակ րիլրեղացմաե դա ղա փ ա րին իր ա կան ա ց ման ՝ երր
կր քանդակէ «Նիրհող Մուսայն որ, իր
‘"Jn րեււյթով, հանգրուանս,յին արմատա.

կան յղացք մըն է նիրհող գլուխներոլ շար■րիե մէջ , չորս տարի առաջ սկիզբ առած ,
Պրանքուզի տէր էբ հաստատուն կազմալ ո րման մը , իը սլատանի տարիքէն ղըրս եւո րուած , Աակայն, Փարիզ իլ, մամա‘•եւն ու տեղւոյն վրայ իր մշակած կապէ.
րր> ՚1Ւնր անմիջական շփման մէջ կը դը.
նեն գեղարուեստական յեղաշրջող ղաղա,
փարներուն ել շո,րմ֊ո ւմն եր ո լն հետ, որոնց
հետեւանքով իր աշխատանքը քայլ ս,ռ
■ր՚՚՚յԼ կը հեռանայ դա ս ա կանո ւթ են էն եւ
իրապաշտոլթենէն ու կը յանդի արդիաա կան ո ւ թե ան ;

*
Պրանքուզի Փարիզ կը

հասնի 1905-/,Î, ,

երր 29 տարեկան է, իր ծննդավայր Աոլմանիայէն
երկարող ճանապարհէն գէթ
կարեւոր մաս
մը հետիոտն կտրելով :
Ակիղբը , գիշերները պնակ կը էուայ ճաշարաններու մէջ, մինչ դերեկները
կ'ա.
շ՛ս կերտ ի Փարիզի փե զար ո լե ս տիg Վ արմարանին , ուսուցի չ ունենալով կանոնա
պաշտ քանդակագործ Անթոն էն Մէրսիէն ,
U-Ju դասընթացքը
Պրանքուզիի համար
կարեւոր հանգամանք կը ստանայ որով,
հետեւ, Մէրսիէի միջոցաւ, յաջորդ տա
րին կը մասնակցի
Աշնան Սալօնթ
եւ
ելարմանանայ Ակիլսթ Աստէնի ոլշադը.
րութեան , Տարի մը ետք վերջնոյն օգնա
կաններէն կը դառնայ, սակայն միայն
մէկ ամիս մնալով գործի գլուխ , որովհե.
տեւ թեղրակացնէ թէ ի՛ր թելերով է որ
"/Լ՛՛՛ք է թռչվ,, քանի որ «ոչինչ կը բուս,
նի մեծ ծառեբոլ շուքին»; Ասիկա յան.
գուղձ, ու իր ումերուն գիտակից երիտա
սարդի մը որոշումն է, կեդրոնանալու
համար ի՛ր աշխատանքին վրայ ել ի՛ր
ձեւով
գտնելու իր ուղփն-. Այս կէտին,
ռումանական

կառավարութենէն

իրեն,

յատկացուած համեստ թոշակ մր ել եր.
կոլ քանդակներու իրագործման համար
իր ստացած կարեւոր պատուէրը, կը նը.
պաստեն
իր որգեզրած ուղիին հես, եւեԼու որոշումին *.
Պատուէրը կ՚ընդգրկէր երկ„լ նիւթ , „.

րոնք կ իրագործուին արոյրով : Մին «Փէթրր Աթանէ սբո*֊ի դիմարսյնդա կր» խո րացվ՚ԸԸ կրող , միւսը «Աղօթքը» , Ասոնք ,
իրենց յուզական ել ինքնամփոփ արտա
յայտութիւնով, ինչպէս էլ մակերեսնե
րու խոր տ ուրորաութիւնով , որոնց վրա f
ԼոյսՒ հպումներ կը խայտան' շեշտելով
անոնցմէ
ցայտող քնարա կանո ւթի ւնը ,
աւեւի մօտ են իտալացի Մէտարտօ Ո՝ոս.
"ՈյՒ Ը֊՚ոն թէ Ա-ոտէնի արու եստ ին : Ասոնք
չեն րամ՜ն եր նաել Ֆրանսացիին հռետո
րական ել վիպասլաշ,ո թատերականացու
մը ու կր հաստատեն Պրանքուզիի հեռա
ն՛ալը «մեծ ծառին չոլք»կե , մտն՜ելու հա
մար լուսաւոր դաշտի մը մէջ, խոստումներով ըերրի, խայց 1908-/, «^ուեջ,»!, ,
մարմարէ կտորի մը մէջ քանդակուած ,
աւելի դասական կիրարկում մը կը ներկա
յացնէ ,
հիմնուելով «կիսալարտ»ի գա
ղափարին վրայ, Աստէնի օրինակով, „ր
իր կարգին կր „երի Միքէլանճելոյի յղացքէն : Աակայն այս քանդակը (
ման.
կատի նիրհող ողորկ դէմքը դուրս կ„լ գայ
անտաշ քարէն, որպէս հետզհետէ կեր.
պարանք ստացող կազմ , կը թո,լ, (նոյն
շրջանին իրագործուած այլ քանդակի մր,
«նիրհող մանուկի գլուխքին հետ), մեկ.
նակէտը

ըլլալ շարքի մը ,

„ր իր մէջ կր

Գրեց'
mzt ma

խտացնէ Պրանքուզիի երկին ամբողջք համակարդը, Որ յաջորդական յղկումնե.
րէ Իտք կը հասնի ծայրագոյն բիլրեզացման , բնազանցական
ել իմացական րովէ մը անցնելով •
Նիրհող
հորփղոնական վիճա
կով՝
Պրանրուզիի համար յատուկ իմաստ կը ներկայացնէ կարծէք, Արդեօք
բացարձակ խաղաղութեան ձգտումի՞ մը
"լկտք է վերագրել ասիկ ա ՝ կամ թէ անոր ել անմեղութեան գովերգման , հաս
նելու համար գերագոյն անջատումի մը
խաթարուած առօրեայէն վեգ, ,
Պրանքուղիի որգեզրած կենցաղային J ո լմ կա.
լու թիւնր եւ ո ղե կանո։ թեան իր յարիԼԲք կթ՛ան այս մօտեցումը հաստատել-.
Միւս կողմէ ,
«Նիրհող
մանուկի գլուխ»ը, իր անջատ կազմով, կարեթ, է նա.
ել սկիդըը համարիլ Պրանքուզիի արուեսաին յղացապաշտ էութեան -, Արդարեւ,
Ա՛յստեղ ինք քունի զաղափարն է յատկա
պէս որ նկատի կ՚ունենայ ել արարքին
հ ո ր ի զոն ա կան ո ւթի լնը ,
անխս,„
դլուխը
պառկած դիրքի մէջ զետեղելով պա րղ
յատակի մր վրայ : Ասիկա առաջնակարգ
քայլ Jըն է , որովհետեւ քանդակին կոլ
տայ նոր գեր մը, որպէս անկախ ձե,_ c
ծաւալ մը, „րպէս
գերի թսան էութիւն
մը' իր ներկայացուցչական ել նկարագր
ական հանգամանքը շրջանցող , Ասիկա կը
զգենու նաեւ խորհրդանշական - իմացա
կան տարողութիւն , որովհետեւ հորիղոնականոլթիւնը այս պարադային կր գառ.
ն։"ե
խորհրդանիշ'
զ„ ր բանականօրէն
կ՚րնկալենք , Ատածեշ տալու այս դրոյ

թը , իր նորարտրութեամր , կը հակադրուի
1,ախկին քանդակագործութեան զգայա
կանութեան
եւ
պատմողականս, թեան ,
Որ մինչեւ այս կէտը առանցքն էր, որով
գիտողը կը հաղորդուէր անոր, Այս բայ.
Ln։Ll Պրանքուզի
դիտողը կը մղէ մտա.
եելոլ այն ուղղութեամր որ պէտք է հա
մապատասխանէ ի՛ր հետապնդած
մրտմին : Ասիկա տեղի կ՚ունենայ գեղարուես
տս, կան լուծումներու թելադրանքով, զորս
Իր1լնողը կը յղանայ, որպէս իմացական
կամ տեսանելի նշաններ, որոնց ընկալու
մը կ՚ենթադրէ դիտողին ընդո ւնա կո ւթի, .
"՚յդ ուղղութեամր պատրա „ տ ո, թի լ .
նր՛
'նիրհող մանուկի
գլոլխ»էն
սկսող,
«Նիրհող մուսայներէն անցնող է,
ինչել «Աշխարհի սկիզբը (փանդակ՝ աչա
զուրկներու համարէին յանգող շարքը
այ,, գաղափարին
զարգացումն ոլ ընդ՜
լայնումը կը մարմնաւորէ , որոլ երկտյն-
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քթ1'՝ հորիզոնական զ-Լուխը որպէս կազմ
իր նկարագրական տուեալներու աստի
ճանական րի ւր ե զագ ո ւմ ով դ ի վերջոյ Հը
դառնայ Լոկ հաւկթաձեւ. կատարեալ ծա
ւալ մր : նման մակընթաց ու թփ,ն մըն է
գուցէ որ 1926-/'հ
Պ րան Բ"լ ՛մ՛I' Ju,J‘nu"
րարեւ կու տայ թէ տարրերուն «արտա

քին ձեւը չէ ռր իրական է այլ’ անոնց ւքիջուկը: Այս իրոդութենէն մեկնելով , ոեւէ
մէկու, մը համար անկարելի է իրական
րան մը արտայայտել արտաքին երեւոյ
թ՜ին կապկումով» : Այս ձեւով , ինք քան
դակագործութեան մ է ջ կ իր ա գո րե՜ է այ-t
ինչ որ 1Լսա ԻւԻ ֆանտինսկիւ , Ֆրանթիշէք
^ուփքա եւ Փիէթ Մոնտրիան կ'ընեն նըկարչութեան պարագային դ
1910-'"^///^
թուականներու ս կիզբներ ո լն վերացակա
նութեան նո ւաճմամբ ՝ ճի չգ այն ատեն երր
Պրանքուզի կը ձգտի իրա կան ո ւթեա h ար
տաքին երեւոյթի գլման' արտայայտե լու
համար ներքին ? կորիզային
իրական ու
թի ւնը յ

1910-"'477/^ թուականներէն սկսեալ ՝ արընկալումովդ Պրանքուզի

գՒ ա կանո ւթեան

կը ձեռնարկէ քանդակային
իր 1թզուի^'
հիմերու հաստատման ♦
Այմ՜մ կո ր
եւ
յստակ դիծեր , լիութիւն մարմնաւորող և
ինքնամփոփ ձեւեր ու ծայրագոյն յգկ'"-~
մի ենթարկուած ծաւալներ , կը կազմեն իր
գործին նկարագիրը ,
ցցուն : Ասիկա կը
զուգահեռի փրանսուա Փոմփոնի յղացքին ,
երր նկաաի առեենք որ այս վերջինը ծաւայնե րու բոլոբացման եւ ձեւային զըտման նոյն ը^թա3^ը ևը ևեTաՐևէ ՒI' Հան~
գա կա գո րծո ւթե ան մէջ, նուիրուաչ կեն
դանիներու աչխարհին • Պրանքո լզիի «//այասթրա»ն (1910) անկաս կած արձագանգ
մը կաըհլի է նկատել Փ ոմփոնի գործին ։
Պ րանքուզիի այղ Ա?£.անի քանդակնե
րուն մէջ՝ այլազան ազդեg ո ւթիւնն եր ըն
կալուած ել զտուած են արդէն ՝
ո րոնք
կու գան նաէւ նախնական ՝ յո ւնա կ ան
{նախադասական չ[՝խ^) ] եգիպտական եւ
միջեր կրականեան
արուեստներէն *.
Այս
ար ո ւե ս տն եր ո ւն դ 11^Հլզէս եւ ար տ ե ւր ո պա կանին դ ո\վկի ան ե անին ո լ աւիրի կեան ի ե
արմեւորումը դ իր ենg ար տայայտ չա կան դ
ւլծային ել Տիջոցային ինքնաբխութեամբ
եւ ում՜ականութեամբ ՝
լայն թափ կուտան
դարասկզբեան
գե զա ր ո ւե ս տ ա կան
յեղաշրջումի ձգտող ար ո լես տա գէ տն եր ո լ
յառաջխազացքին դ ինչ որ իր առաջին երե
ւումր ըրած էր Փօլ Կոկէն ի երկին ^էջ>
արուեսաադէտին վերջփն Լու[,ջ ատս նհ ին գ
տարիներու ստեղծ ագործո ւթե ան ընթա ցքին :
Պրանքուզիի դէպի
հ եռաւոր անց ե ա լի
արուեստներուն
հանդէպ հետաքրքրու
թեան ել անկէ սերող արտայայտչական
զօրութեան ընկա յումին
առաW- ՛է՛լ ան
կը հանգի ստնայ
«ծ ան այ ի տ» {թերեւս
1907 - 1909) քարէ դիմաքանդակը: Այս
տեղ , իր ս կզբն ա կան քանդակներու], իրա
պա չտ ներկայացու՜մէ], անջատուող֊ յղացք
մը կայ t որ կը կայանայ կո ր զիծերու
եւ. գունտային ծաւալներու
կիրարկման
մէջ. Ասով՝ Պրանքոլզի , հալանարար օ.
րինակ ունենալով կոկէնը եւ իր իսկ ար
հեստ ագի տ ա կա], պատ րաստութիւնը , քսէն,
գտկագործութեան արուեստէ]/ ներս ինք
ալ կը վերամշակէ գործելու ձեւ մը որ եր
կար ատե], լքու՜աչ է ր , որ է1 նոյնինքն
քանդակագործի], աչիւատանքը քարի], վըրայ , զայն կոփելը' իր ձեռքերով՝ հաւա
տալով որ «ուղիղ կոփումը քանդակա

գործութեան իսկական ուղին է րայց նա
եւ ամէնէն գէշը’ անոնց համար որոնք քա
ւել չեն դիտեր»: Մինչ այգ՝ սովո րութիւն
դարձած կր որ հանրածանօթ կամ վար
պետ նկատուող քանդա կա դո րծները մի
այն կալէ կամ զա.ճէ նախօրինակը իրա
գործէին' անոր աւարտական կերտումը
թսգչով իրենց օգնականներուն կտմ յա“
տուկ ա ր հ ե ս տ տ լո րներ ո ւ :
«Համբոյրը» շարքէն 1909-/rîr յղացուած
մէկ տարբերակը արմատականն հանգրուան
Vս,րձանագրէ Պրանքուզիի յառաջխազչս3^ին մէջ՝
դէպի
ծաւա/ներ ու է, իմաստ - պատդամի խտացում * վանդակը
ուղղահայեաց քառանկիւն տուփի մը կը
նմանի*. Զոյգըդ ումդնօրէն գր կըեգխ առ
նուած ՝ կաղմած է համաչափ եւ հասւոա-ւ
տուն էոյտ մը՝ որու ուղիղ դիծեր ը եւ
ձեւերը' թեւերն ու սրունքները ն եր կա
յացն ող ՝ ուղղահայես/ g եւ հորիզոնական
հատու կշռոյթ մը կը ստեղծեն դ խաչի մը
նման*
Պտհը ճակատագրական ՝ ողբեր
գական կը թուի î Կ եր պա րներ ո լ անքակտելի միացումը
կարծէք գո յատեւման
վճռա կան ութիլ_ն մը կ'տ րտ այա յտ է եւ ճա
կատագրէսյին նոյնացում *
Հաւանաբար

Imprimé sur tes

ՄԻՏ Հ

տյս տուեալէն մեկնելով է որ Պրտնքուզի)
այղ շրջանին՝ այս յօրինանիլթր կրկին կը
մչակէ՝ ի յիշատակ երկու դեռատի սիրահ ար ներու որոնք
անձնասպանութիւն
գործած կին՝ իրեեց անկարելի սէրը յտւերմ՜ա ցն ելո լ հան ար *
Յաջորդող ղործեր ու
մէջ՝
ՀՆիրՀ՚՚գ
ձ* ու ստ» (1910) ,
«// այտս թբա» (1910 .) ։
^■Օրիորդ Փոկանի» (1912) , «yուստ մը»
(1912) եւ «Տանայիտ» (1913) , Պրանքու՛lI՛ էւ' ձեռնարկէ կոր , բոլս րուած նուրբ
ձեւերոլ ել կամարաձել կամ ուղիղ գիծերոլ միաձուլումին ՝ ձգտելով յաւելեալ
բիւրեղացման ՝ ինչ որ առանցքը պիտի
կազմէ իր ծայրագոյն կերպով մու. մկալ
արուեստին դ սկիզբ տլւած նիրԿող առան
ձին գլուխներ Ոլ չտրքէն
հասնելովդ ինչպէս վեր ը նշո ւեց ա լ դ հաւկթաձև ծաւալին դ
որպէս կատարելութիւն*. Սակայն բիւրե
ղացման այս հտմակարգը
հիմնուած է
իմացական
եւ ոգեկան խոր հտմոզումներոլ վրտյդ Պրտնքուզիի կեանքին
եւ
արուեստին
փիլիսոփայութիւնը մէկտեղողդ որպէս հետեւորդ էլէնա Փէթրովնա
Պլտվացքիի վարդապետութեան *
որուն
«(Հայտնաբեր ո ւած
հատորը ձեռք
ձգած էր իր Ձ)րտնսա հա սնեյէն քիչ ետք ։
Այլազան երկիրներ ել երկրամասեր այ
ցելելէ ետքդ տիեզերական օրէնքի մը ըմրրռնումով ել ոգեկանի հետապնդումովդ
Պլտվացքի անցեալ գարու եօթ անա un ւնա
կան թուականներու կէսերուն կը հիմնէ
Կրօնադիտական (Հն կեր տ կց ո ւթ ի ւնը * վե
րացականութեան առաջին կերտէ չներէն դ
օրինակ '^անտինսկի դ 'Ւուփքտ եւ Մ ոնտ
րիան դ
անոր հետեւորդներէն են*.
Այս
պէս դ վերացականութեան նուաճումը գե
րազանցօրէն
կ^ազերսուի
բացարձակին
հասնելու տենչին դ գաղափարին, ոգեկան
բացարձակութիւն մը' որուն ^որխը մար
դուն առըն չուած ո ւթիւնն է տիեզերական
հ ա մա կար •ւէն ■՛
Այ ս
ձեւով դ ա րո ւե սար
Vընկտլոլի որպէս ոգեկան տարածք մը
ինքնին եւ արուեստագէտին
կեանքը կը
նոյն ան այ իը աշխատանքին հետ * Սւ ^IUJ~
րագոյն բիւրեղացման դտg ո ղ արուեստա
գէտները դ ինչպէս Պրանքուզի ել Մ ոնտ
րիան y
այս նոյնացումը
առաւելագոյն
կերպով կը մարմնաւորեն դ ո ր ո ւն բեր
մամբ իրենց աշվսատանոցը կը
դարձն եհ
կրկնօրինակը իրենց արուեստին դ տաճա
րը անպաճոյճ դ ուր ստեղծագործելը սւբա
րս զո ւթիւն մը կը դառնայ ինքնինդ որ
պէս տիեզերական համակարգին հայելին *

Պրանքուղիի
մտածման
ել գործելու
մո ւմ կա լո ւթի լնը այնպ/ւս ին է ՝
սր
իր
կեա նըի ամբողջ տեւողութեան դ
նա կան իր ստ կա լաթիլ յօրին անի ւթեր ը յսւջորդականօրէն կր վերամշակէ դ
ասոնց
զուգորդելովդ միայն դ հազիւ քսանի հաս
նող տյլ բնանիւթեր : Աս ոնց մէ մի քանին' փայտեայ՝ կը ներկայացնեն կանա
ցի կամ արու կերպարներ կանգնած : {/,սոնց մէջ ծաւալներու եւ ձեւա շերտերու
այլա ղան լծորդումներն
են որոնք
կը
ստեղծեն կերպարներէն
իւրաքանչիլրթւ
յատկանիշները^
արտայայտուած'
հանուր կառոյցին խորապէս ուսումնաս ի ր ուաչք- տարրերով * Կերպարա քին ակ
նարկս ւթի ւններ
կը պար ո ւնա կեն
նաեւ
Հ<Կախարգը»ն (1916 - 1924) ,
հՊետը»ն
(1924 - 1925) եւ Հ<Աքլորը»ն (1924) , որոնց
մով Պ րտնքուզի կը վերահաստատէ թէ
վերացականութեան կը ձ դտ ի՝ ֊Դ շտ
մեկնեԼՈ,Լ իրտկանէն դ անոր վերայզացումէն եւ ձեւե րոլ խտացա մէն դ երբեմն տրւետլ քանդակի մը վրայ կատարելով ձելտյին պարզ բայց հատու միջամտութիւն
մը [ճեղք մը կամ ղի կղա կա յին կտրուածք
մը^ դ մայր բնանիւթին մէկ մասր յատկա^րշողդ որպէս ակնարկութեան փոխադրիչ
անոր րնգհ ան ո Լր էութեան յ
Աակայն դ նկատելի հակասութիլն մր կտյ
Պ րտնքուզիի աշխատանքին մէջ^ Աքս մէ
կը կր հաստատեն կարգ մը ճանթե րը զորս
յղացած է յ անոնց վրա ք զետեղէլու հա
մար իր քանդակները *. 'Արգարեւ դ այս ման
թերը ամբողջովին վերացական կտռոյցներ էնդ առանց որ սերած
իրական
տա րր ե րէ դ հակառակը իր քանդակներուն յ
Այսինքն դ Պ րտնքուզի ա մբո զ^ա կան վերա
ցականութեան կ^երթա f առանց նպատակաւոր մտաղրումի ՝ թերեւս ճանթը նրկատի ունենալով պարզ ել օմանգակ մար
մին մը} առանց մասնաւոր իմաս,ut
մը
կըոԳ t ի ր՚՚՚ց Աէռհալ իր դերը' ո րպէ,, յե.
եւսրս,],՝ յատուկ' բայ g ոչ որպէս
բնա"եի՚թի մր
արտա յա juin ւթի ւնը
զգենող
տարր՝. Հակասութիւնը կու դայ նաեւ աԱոնց ել իրենց կրած արձաններու մ է կտեղումէնդ որպէս երկու տարբեր յղտցքի կառոյցներ *
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Jg տաg մ ան
համակարգի
գերագոյն օրինակ մըն է նաեւ 1923֊/' Հ<Երիտտսարդի իրան»ը դ ուր գլանաձեւ երեք հաստ միա
ւորներ
^ուղղահայեաց է[էէԱ^յը ւ տնոր
կոճղին գտնուող շեղակի երկու հատուած
ները դ կոնքը եւ ազդրերը յատ կանշող) դ
կվարտայայտ են մարմնական տոկուն կտռուցուածք մը * Ասոր առընթեր դ յաւել
եալ պարղաg ո ւմ ել վե ր աg ա կան ո ւ իմի ւն կը
զգենուն «ՋուկըՀ<ն
(1922?),
Վէտա»ն
( 1926), «ԱյլՒն էԳ1,մաքանղակը^

մտմանակաւոր ; Հաղորդլոլմ ,ք չ
ամփոփ՝ ինչ
„ր կ'արտ„,յ.„յտո
րիւրեղացմամբ' որով յգ-սցուս,}, , J ՚
ուեստի տուեալ գորեը : Հանդակ . ն'7՚

(1923?) , ^1^ո-չող կրիան» (թերեւս 1941
1945) , որոնց բնանիւթերըդ ասոնց վերա
ցա կանաց մ ան հետեւանքովդ գուցէ ղըմւար պիտի ըլլտր զոէ֊շտկելըդ եթէ անոնք
չկրէին Պրտնքուզիի կողմէ իրենց տ ր ո ւած
անո ւ անո ւմները* Սակայն երկնողր նուաձած է ձեւա կեր տա կան զտման այնպիսի
հմտութիւն մը որ իրեն ըս ել կու տայ * «Ար

մէկուն մէջ-, Նոյն մօտեցումը կր
նաե,. իր գործերը ևլ ,լինք ներկս.

ուեստին մէջ պարզութիւնը ինքնին վերջ
մը չէ, րայց պար զութ հալ, կը Խսսնինք՝
հակաոակ մենք մեզի , մօտենալով թանե
րու իսկական իւքաստին» : Ասիկա կը նշա
նակէ թ՜ափանցել վաղանցուկ երեւոյթնե
րէն անգին ՝ արտայայտելու համար ընդ
հանուր եւ յաւիտենական ճշմարտութիւ՛
ներ.. Այս ուղղութեամր կՀընթանայ իր
միլ,, խօսըր թէ «Ես այլեւս այս ւսշիւարհէն չեմ; Եա ինձմէ հեոու եմ եւ անձէս

անջատուած: Ես էական թաներուն էովս
եմ» : 9'ուցէ նման զդա g ողո ւթե ամբ է որ
Պրանքուզի նստած {որպէս ինքնին ստեղ
ծագործական արարում) դ երկար մ՜ամեր
անցընելով կը խոկայ դ Jtր գործերը
տելով իր արուեստանոցին մ էիդ զանոնք
անդադար մտքով վերամշակելովդ անոնց
մէ ծնող ալիքներուն երկարաձգումը
եւ
անվերջ
մա կլՀւթ աg ո ւիմի ւն ր
պատկերէուղե լ ո ր ուեւ ո վ գէ՚՚ւՒ մտքի եւ հոզիի անծայրածիր
տիեզերյղիներ դ թեւած ելո վ անյայտի տարածքներուն ^էջ>
հասնելու համար բացարձակին դ կւստար£ ալին :

l-L

Այսպէս դ Պ րտնքուզի թերեւս կը զգայ
խէ այլեւս ինք մաս կը կազմէ անհունին դ
աննիւթ յ ա ւի տ ենա կան ո ւթ ե ան : Ս լ ի^^է
կրնայ
այ ս
միացումը ամէնէն
աւելի
արտայայտել քան ուղիղ ս էւն մը, գէպի
անպար ա գիծ երկինքը ո ւղղո ւո ղ դ զո ր քտնգակադործր քանի մը օրինակներով կ'ի՜
րադործէ : Ասիկա միա կոյտ սիւն մը չէ
որպէս յենարանդ
կամ
միակ
ձեւ-ծալալով սահմանուած էութիւն մըդ ներկա
յս ւթիւն մը , տյլ շաղկապում մըն է J*uջո ր գաբա ը կր կնո ւո զ նոյն ձեւ - ծաւալին ,
ինչպէս համրիչ մը
իր հատիկներով*.
Արգեօ^ք Պրտնքուզիի համար անիկա մթ
ամ՜ամ տնակ փոխաբերական կրկնապատ
կերն է իը քայլերու շարանին դ զփնք 11*ուման իա յէն Ֆրտնսա տանող*.
Հաււսնաբտր յատկանշական ԸէԼաJ ն շելը անգլիայՒ ա ր ո ւե ս տ ա գէ տ Աիչըր տ
Լոնկի
պարագան ՝ որ գրեթէ երեք տասնամեակէ [t
վեր ՝ բն ութեան մէջ իր նպատակաւ ո ը քա
լելը եւ իր ուղեգիծին արձանագրութիւնը
թուղթի վրտյ դ կը ներկայացնէ
ինքնին
որպէս արուեստի գործ ♦. Լոնկ դ իր նուաղապաշա յզացքով ել իր իրագործ ած ա յ
լազան նի ւթեր ո լ տեղաւռրււ ւմնե րով դ անտարակոյս չար ո ւնա կո րթ, եր է], է Պրանքուղփի օրինակին ;
Եթէ դէպի երկինք խոյացող ^թռչունը
ձ՚իջ՚՚ցին մէջ»ով
Պ բանքս լզի թռ1’էքն է
"ր կը քանդակէ դ ՀՍՀնվերջ սիւն»ով
կը միտի արտայայտել անհունը դ ուղղա
հայեաց Հծաւալ - Լ^ս՚յ^[' հատուածով
^Ըդ Որ իր կազմով կ՚ուղղուի դէ պ ի անջԸրպետային միջոց մը՝ որուն շարունա
կութիւնը մտքով է որ կը պա տ կե ր ա ցնեն ք դ
աւելի արագ կե ր սլութ քան էոյսի արագու
թիւնը * * * *.

*

1935/'ն ռումանական Պետութիւնը Պրաէյքուզիի կը պա տո լի ր է թ եր էլո ւ - ճույի
յ ո ւշահ ա մա լի ր ին
իրագործումը՛.
Երեք
տարի
1՚տք տեղի էլոլնենայ
բացումը*.
Անիկա
կ^Ը^րԳՂ'Րևէ
է՚^ք յղացո ւմնե ր դ
ձՍՀւվերջ սիւնը»ն դ «Համբոյրի գուռը»ն
ել «Լռութեան սեղանր»ն . Պր տնքո լզիի
համար ասիկա առ իթ մըն է իրակ անացն եէոլ բնո ւթե ան դ շբ ջա պա տ ին ել տրո ւեստին
միաձուլումը որուն
կբ ւէաւանի դ
ստեղծելով դեղարուեստական միջավայր
ուր քտնգակր չրյ/այ լոկ յարգարւսյին ներկ այութիւն մը տյլ ո դե կանո ւթիւն
տածող էութիւն մը դ ինչպէս սրբատեղիի

Դ մէջ -- Աf ստեղէն ՝

արուեստի բմրբռնրումր ո րպէ,, կրօնք մը՝ ինչպէ,, ատենին
յայտնած էր Փօլ Ա է զան ՝ արգի տրուես,
•ոին թերեւս առաջին ոգեպաշտր , ինք ալ
մ!,նաւոր : Ուրեմն, ՝ արուեստը միջոց մըն։
Է նիլթէն մեկնե լով զիտակցօրէն բնու
թեան ել տիեզերքի], հաղորդուելու՝ աւեil՛ ման միայն վերացում մր ապրելու ՝

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

վայր ամբողջականաց մ,„], կենԱակ,Հ“'
լալը Պ րանքո լ,լիլ, համար կ^ ԱկԱ, ,
խատանոցէն իսկ՝ ուր քանդակներ 1'Հ
րին հետ նոյնացում մը կը կազմե]ՀI,
sPZ-ե, -յնքան ռը մինչեԼ {,Ակ իրեն Լ^
ուաե ցուցահանդէս մը կը մերյլ. Հ'
բիզի կարեւորագոյն
ցուցասրահն,,^
Հ

վերատսլութիւններոլ պարագային . Հ J
տարակոլթեան արտօնուած
էին մ
ի է1 քտշած լո ւս անկաբները *
Արուեստ - կեանք նոյնացմա], րմբռն.։լ
մը Պրտնքուզիի մօտ կր „կԱլ, իր առՕրեա.
յէն ու կը պայմանաւորէ արուեստագկ1ո,
իր կերպարին
կերտումը՝
յարարերՀ.
թիւնները ՝ դուրսի աշխարհի], հետ իը կա_
պը , Նման դիրքորոշում մը զինք կր մղկ
մերմելոլ նոյնիսկ կարգ մը հաւաք,,րղնե_
րու այցելութիւնը ՝ երր ասիկա հ,„շ,„ չթ.
թանար իր պատկերու՛մին հե,„ ՝ հս„ատ,„.
լով ընկերութեան մէջ մար գ.ար ո լէստւս.
գէտին իւրայատուկ
տեղի], է, ղերի]1}
անոր անխախտելի արմանիքին՝ ,„նտ,,.
սելով իրողութիւնը „ը նման ղ իլ,քո ր ո շ„,,1
մը ղինք կրնար կղզիացման մղել՝ մանա.
ւանդ երր՝ հակառակ իր գեղարուեստ»,,
կան ծանօթո ւթի ւնն եր ո ւն ե,. ըարեկտմոլ.
թիւններուն ՝ ինք հեռու կը մնայ տրուես,
տի մարզին ընթ ացի կ փոփոխ ո ւթիւննե.
րէն՛ Աոոր քաջ
գիտակցելով է որ կը
հաստատէ . « Ես չեմ փորձեր նորս: ձեւ Ոլ.
թեան հետեւորդ մը ըլլալ : ինչ Ոը Qnplu.
ձեւութեան կը յարմարի ՝ կ՛անցնի նորա,
ձեւութեւսւն նման • • . եւ եթէ այսօր դուՏ
ինդրականացուիս , կարեւոր չէ; իրր օր
մը հասկցուիս ՝ ասիկա յաւիտենական պի.
տի ըւլայ»:
Այսպէս՝
արու և ստաղէտը
պտ րտ է իր արու ետի ծսւյրւսզոյն ձուք)՜կւսԼու-թեան
համապատասխանող ձու/,
կտլութեամը մը կերւոե/ իր կեանրը՝ ^ւլւ
գաղափարները ՝ իլ, փ իլի ս ո փայո լթիւնը էլ
ձնաչ անյոզգողգ ՝ անտեսելով վազան,
ցուկ հ րասլո յրները ՝ կառչելս վ միայն կոըի՛մ՛ն,

գերագոյն ճշմարտութեան՛.

*
Հակառակ Պրանքոււլվւի երկաբսւԷԿ ՈԼ*
թեան դ իր երկերը սաէլալաթի, էն • Ասով
թերե ւս թեք կը հետեւի քիոտէնի իրեն ը*
րած մէկ թելադրանքին դ որ է' շատ արաղ
չաշխատիլ եւ շս,տ չցուցադրել * ^անի մը
հասարաէլաց ցուցահանդէսներու
իր կեանքի տեւողութեան միայն
ԿԿ
անհատականներ տեղի, կ1 ո ւն ենան • Աո֊ա*
ջփն չորսը Նիէ-՜Եորք , հինգերորդը Պուք
րէ չ՝ Ասոնցմէ վերջին երկուքը յետնսւհայեացքի ձեւով*. Կ՝այթա կղո ւթի ւնները՝
ինչպէս արգի արուեստին վերաբերող WJ[
պա ր ա գան եր ո ւ ՝ չեն պակսի ր :
տեղի էլ ո ւնենա լ 1920 - 1921-/' Անկաթ
րոլ Աալօնին դ Փարիզ դ երբ իր «X Իշխա1"Ա*
Հին» մէ ընկալուի որպէս արական սեո^
յին գործարանէ
նմանակ
մր ՝ որու^1
հետեւանքով կբ բարձրանան բողոքներէ
Պրանքուզիի ի նպաստ հասարակաց պսւչտ՛
պանագիրի, մը կը ձեռնարկուի’* իսկ 192*'
ին ամերիկեան մաքսատունը կը մ՛երթ
իր ա շխատանքը նկատի ունենա լ որպէՍ
արո ւե ստի գործ : Պր անքո ւղի , իր մտերթ
րա րեկ tu մ Մ արս էլ Տւ՚ւչ^վ' գրդու՚ք-'^
գատ կը բանայ ամերիկեան կառւսփսլ"'
թեան դէմ ել կը չ՚՚՚^ի :
Աակայն՝
1913-/'
՝Նիլ-,Ե"րրի Up^EP)
1յՕէն սկսեալ {ուր արգի արուեստը զա
գուածային ձեւով կը ներկայացուի եւ տ
րուն Պրանքուզի կը մասնակցի Հի՚Կ t P
ծերով} , Ամերիկայի մէջ է որ /'/' '"eA

տանքը ամենալայն գնահատումը կր_ ԴԸ.
նէ ՝ յանձինս Մարսէ, Տիւչանի ել ԱԿՒ
Փիէռ Ռոչէի ՝ որոնք իր արուեստին KL
խաւոր քարոզիչները ել տա րտե Ա՛Լ
կփլլան : Իսկ Եւրոպայիմէջ՝ Ո-ու՚ք^
զինք նկատի կ՚ունենայ որպէս
մ
հերոս մը: Ներկայիս՝ աւելի Հն JllU’ J,
է իրողութիւնը թէ Պր՚ոնքուղի I՛
է արդի քան գա կա գո րծո ւթեսձ->, "մՈւ
^իքր հաստատօրէն ներկայ Լ 11
Հէնրի Մուրի՝ Մաքս Պիլի
ծ երէն մինչեւ
վերջին շրՒԿ ն մԼ;
պաչտներուն եւ
'րանգակագո րծուլժեան ս Հլ)
Հս/Ա*
կր թուի ծայրագոյն
,
նիլ' առանց Պրտնքուզիի ա1Գ H
ռ,
որովհետեւ արարման հաթրղՀ'թստեղծեց ՝ գերագոյն կերպ՚՚վ
կա], է՝ անմամանցելի ՝
անվերջ սիւնի մը նման:

,
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Fondateur

Հ'

(1925֊ 1957)

a

A

Հ'

փp

irue

կ ել

Հ_
Հ_
ՀերԼերս լո յս տե սա լ Հէլէ^ Փխրալեա՛հի հեղ1։նակութեամր.՝ Génocide et Trans
mission վերնադիրով փոքրածալս լ բա յց
կարեւոր հատոր մը ( 1 ) , որ արղ էն իսկ'
որոշ արձա դան դի մը արմանա րաւ. ե՛ւ.
ֆրանսայի մէջդ ե՛ւ Հայաստան^} * ՊփրՀը ենթա խորադիր մը կը կրկ'
«SaUVer
la mort, Sortir du meurtre», որ թերեւս
ր1>չ մը անսովոր թուի այս տի սլի յ դա
սականութեան մը անվարժ~ ընթերցողին ,
՞ք կը պարունակէ սակայն
դրըին պա շտսլանած դլխաւոը դրոյթը։
Զայն պիաի
Հորձեմ բացատրել հետզհետէ : Հայերկն
թարգմանուած ,
ենթախո ր ագիր ը սլի տի
հնչէր սապէս'
«Մա հր
փրկել , Ոճիրէն
փրկուիլ» . Արծ աբծուած են հոս ըստ երե
ւոյթին Աղէտի խն դրա կան ո ւթե ան գլխա
ւոր հարցերը սուդի անկարելիութիւնը ,
վերապրողի կերպարն ու էութիւնը ՝ «որղր»ին խելա դար ո ւթի ւնը դ
փոխանցման
արկածն եր ը :
էա րեւոր հարցեր են բնա
կանաբար , ու 1լ ո լզեմ ընն ել ղանոնը հոս դ
ո՛չ ՛թէ Ըստ էութեանդ U1JL հասկնալու
համար անոնց վե ր ա սլա հ ո ւած ճակատա‘1[րը Հէէէն Փիրալեանի հատորէն ներս :

Թարգմանութիւն
Երբ ընթերցողը այս
ձեռը առ
նէ {կամ ձեռը առնելէն առաթ իսկ}՝ կը
նշմարէ դ թէ հեղինակը որոշեր է դր<բ['
կպըին
վր ա յ ֆրանսերէն
վերն ա դիր ր
կրկնել հ այեր էն ել թըըերէն լեզուներով*,
]1 հարկէ՝ ֆրանսացի ընթերցողի աքըին

UtJrt փոխադրութիւնը կը մնայ առանց
որեւէ նշանակութեան : Պարդ ա ր ձան ա դըրոլթիլններ են կամ դծ ա դր ո լթի ւևն ե ր , ու.
ri՛չ ոչէ'նչ Հ այ ընթ եր g ո զին համար սահ.այն՝ ծանրակշիռ արարը մըն է հեղինաԱ՚ն ե1,ա^Ը^ ո լզուած իբրել այ/դ։ Ատիւղ
ուած ենը ուրեմն , իբրեւ խղճամի տ ընթերց ոդներ , ատկէ սկսելու , հեղինա կին
UJJ'Tt արաԸԸԸ

փորձել հասկնալու :
Եը
{երար տադրեմ հոս վերնադիրին
հայե
ՑեղԱ1ԱպԱւ(եւՆրէն «թարղմանութիւն»ը
pju-Q եւ Փււյսանգէոլթէիւն, իս կ թր ըեր էն ը
Soykirim ve intikal: ճփչդ դրածիս պէս :
երկու սլաբադան եր ուն ալ
հ եղինա կը
Հրաջատեղեակ» անձէ մը խնդրեր էդ որ
թարգմանական փ ոխա դր ո ւթիւնն եր ը
կատարէ՝ որպէսղի թմրը կարենայ ղա
նոնը հատոր ին ճակտին փակցնել » Այդ
քնելով՝ դրըի սկդբնաւորութենէն
էսկ'

9nJfJ կու տա յ , որ ինը այդ լեզուները
Հայերէնը եւ թրըերէնը չփ կ արդար ու չի
խօսիր .
Լեղուսեր չդիանալը յանցանք չկ՛

ան-

ր՚՚֊չսւ :
Անղի տ ո ւի/ի ւեը
ց ո ւց ա դրեյն է
'1արմանալին . (/՚անաւանդ Երբ դիտենք ,
"ք գրքին նիւթն կ'
«փոխանց ութեան՝» ալերուտծութիւնը վերապրողին մօտ։ Այդ
““Փրուածոլթիլնն է՝ որ կը ցուցադրուի

րի ճա կտին , «փ ոխանց ո ւի/ի ւե» բա.
l’ppL՛- աիւտանիթյկ) : Ակնյայտօ.
քէն ^փոխանցութիւներ չկ կատարուած
հեղինակի պարադային i Ընթերցումս պի‘"Ս՛ Ր֊Լբսյ հետեւաբար' ախտանիչի մը բե.
քՈ-լ՚ՍԱւմր : ս-ե[^ հ րամցուած կ դիրք մը ,
'ln‘Li

1T սւկտք է կարդալ իբրեւ ախ տանի շի մը

հ։“^դիրր:
ստիպուած եմ սակայն
պահ մը եւս
Հթսյր դման ո ւթեան» հարցին անդրա՛դառԱյԼՈլ* Ահաւասիկ ասպարէզով հոդեվերէ ւծող մը՝ Ոը չի դիտեր թարգմանական
^’11է1՚>քին

արժ՜էըն ոլ նշանակութիւնը։
դիտեր , թէ լե^րւի մը բա ռերը չուI ն երբէ^ բացարձակ արմէ ը , դոյութիւն
լ մևին իրենց բառային շրթարկէն ,
իրենց
Ղք՚տծ ոL ներկ այտցուց ած սլա տմ ո ւթեն էն
կտխ . էյ*ոռցէ1ը փ Լէսըաղփ չ «փ ոխան-
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ց ո ւթի ւն» ը : *Լյ կա տի առէը պահ մ ը GrénOCÎde բառը։ Ասոր
թարղմանութիւնը
«ցեղասպանութիւն» է , ըն դո ւնինը յ [tu յց
այդ բառով նշուած դէս[<ԸԸ ֆրանսերէնով
անուն չունի դ ըանի որ իմաստ ու դոյութիւն չս ւնի : Ատիսլուած ենը հետեւաբար
հասարակ անուն մը գործածելու ։ Մինչդեռ հայեր կն ութ Ղ էU14.-IL տասնեակ մը utնո ւններ ունի։ Առաջփն հերթին' Եղեռն եւ
Աղէտդ բայց նաեւ' Աըսոր , Տարագրու
թիւնդ Տեղահանումդ Զարդդ Աեֆերպերլիը՝ եւ դեռ ըանին եՀ ր : թառերը այսպէս'
սլա տմ ութիւն մը ո ւնին դ ծագում մը՝ չԸԸ~
Հարկ մր։ Զեն թարգմանուի ր առանց մէ
կը ել միւս ը նկատի առնելու յ վերնագրի
մը հայերէն եւ թրըերէն վերարտադրու
թիւնը հետեւաբար' թարգ ման ո ւթիւն չէ՛ :
թայէյ այն ատեն' թն չ է։ Առէ՛ը ն ո յն պէ ս
թրքերէն Soykirim; բաո.ը . Հայոց ցեղասպանութեան մասին խօսող առաջին թուրը
հեղինակներէն մէկը թան էր Աըչամ, իր
Türk Ulusall Kimligi ve Ermeni Sorunu
գրքին մ£ք(4) , թէեւ կ'ըն դունի որ եղածը
«ցեղաս սլան ո ւթիւն» մըն էրդ չի գործա
ծեր այսուհանդերձ «Soykirim» բառըդ ու
կր նախընտրէ ըսել «kirim» , որովհետեւ
իր ըսածին համաձայն'
վերջինս աւելի
գործածական է : Պարագան նոյնն է թրըծր էն միւս բառին համարդ
intikal,
որ
^փոխանցում» կը նշանակէ y այո՛ դ բայց
դա դրած է
արդիական թրըերէնի մէջ
դործածական ԸԼԼաէէ * ^Ո1Լ JïnlfՒ դրուած
են ա յսպէս եր կու բառեր , ո բոնը լ[՚թ՜
դա յութեան մէջ չեն այսօր դ մէկը
իր
բացարձակ նորութեան պատճառովդ միւ
սը ընդհակառակն' իր հնամենի ո ւթեան
պատճառով ։ Հէլէն Փիրալծան
ինչպէ^ս
կրնա լ գիտնա լ , թէ ա յդ բառեր ը յարմա^ ր
են արդեօը ա՛յս համագիրին մէջ»

Պատգամ
ֆրանսերէն դիրըի մը կողըին
վր ա յ
դրուած հայերէն եւ թրըերէն
«թարւլմանութիւե»ը բառերը կը պարպէ իրենց
իմաստէն դ կը վերա ^կ ա յլ բանի պատկերներու եւ նշաններու։ ftiujg ,կո ւ տայ
նաեւ պատգամ մը որ դրքին պարունա
կութեան հետ կապ մր ո ւն են ալո ւ է յ Պատ
գամը շատ պարզ է։ Մ ուղղուի Հայերուն
եւ թուրըերուն դ
միամամանակ։ Ղ*րըին
վերջաբանէն առնուած մէջբերում մը պի
տի բացատրէ այս կէտը»
«Այո թեըսթերը դրեցի որպէս փոր
ձեր ոճրային տեսարանէն ազատելու
համար։ Այո տեսարանին մէջ էդ որ ամէն թեչէ կտրուած րԼոյդԸ>
իրարու
միացած ու նոյնացած ճահիճէն եւ Զո
հէն բաղկացած երկգլխանի ճիւաղը կը
խլրտի. Այդ ոճրային տեսարանը անչըրջոմնցելի էդ ծուարած է ամէն մէկ
մ՜ ա ռան դո րդ[՛^ խորերը^ ըլլայ ան ղա.
հիճի թէ զոհի մ՜առանդորդ դ նորսէն կը
յօշոտէ ղայն։ Մէկուն եւ միւսին պար
տականութիւնն է
հետեւաբար
սւյդ
տեսարանին ճանա չումը
իբրեւ աւե
րումի՛ դ աւերը փոխանցելո՛ւ ձեւ մը։
Մէկուն ել միւսին պարտականութիւնն
է նոյնպէս' այդ տեսարանը խորհըրդանշանակել անկէ փրկուելու համարդ
այլ տեղ ծնելու համար»»» ptujg
որպէողի կարելի ըլլայ այդ ամբուրդ
պէտը է անշո ւշտ որ Հայերը ղադրին
ան սբբա դր ելին ու անհ ա տո ւց ելին իրենց
մէջ կրելէ, պէտք է հ ր ամ՜արին իրենց
մշա կած վերապրումի
կա ռո յց էն , » » »
որ կարելի կը դարձնէ ա տ եյ ո ւթե ան դոիրողա
քա տեւումըդ անսր բա դր ելիին
կան ո ւթիւնը մարմնաւորելու եւ փաս
տերու միտումո՛վ երկարաձդուած ի-

րենց կողմէ : Փ ո խա դար ձա բար' թուրբերը պէտը է հր ամարին մ [ստումը tuմէն դևու[ երկարաձգելու
գաղափա
րէն դ պէտը է ձերբազատին այդ կեցուածըէն որ համազօր է' մահուան tuնո ւնը տալոլ մերմո ւմին » » » ։ Որովհ ետ եւ երկ ու կեցուա ծքներն ալ (Հ /// յեբունը եւ թ ո ւր ըեր ո ւնը} չմտածելու եւ
ոճրային տեսարանը
մխտելու ձեւեր
են(Հ} :
{ինթերցոդը թող չմտահոգուի։ ֆրան
սերէն symboliser կամ réel բառերը դ ներ
կայ համադիրին իմաստովդ ն ո յնըան ան
սովոր ու ան ըմբռնելի են սովորական քն
թեր g ո ղին համարդ որըան Junpllp.lJ.Ul նշա
նակէ լ կամ լւթողակա (էութիւն բառերըդ
որոնցմով փոր ձեցլ,
«թաբդմանել» զանոնք. Նոյնն է պարաղան présentificationխն , որուն իմաստին փորձեցի հ ա ւա տաftիմ մնալ lfmpifliuiLnpk լ բա ռո վ յ Մ[՛ ա կ
տարբերութիւնը {ֆրանսացի ել ^U,J [խթեբց ողին միջեւ} հաւանաբար այն է՝ որ
Լաըան եան ՚1ս1["՚!)[’ մառդոնային բառա
պաշարին պատկանող այդ բառերը մտա
ւոր ա կանն եր ո ւ ֆրանսերէնին մէջ մ ուտը
զ՜ործած են ու կը կիր ար կո լին ազատօրէն ,
կարծ՜ էթ ամէն մարդու համար բացայայտ
ըլլար անոնց ն շան ա կո ւթի ւնը դ մինչդեռ՝
գործածողներուն համար ի ս կ բացայայտ
չէ ան։ Այլ խօսըութ չեն դա դրած մառ
դոնային ըլլալէ ։ Ա'յդ է ï Որ անոնց թարդմանո ւթիւնը կը դարձնէ դրեթէ ան կարե-
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լի դ երբ տուեալ լեզուներու մշակութային
շրջարկները կատարելապէս կը տա րբերին
իրարմէ։ Փառդոնը չի թարգմանուիր դ կը
բացատրուի միտ
Ա էջբհրած տո ղեր ս Հէլէն Փիրալեանի
«տեսութիւե»ը կամ դրոյթները կը ցոլաց
նեն ա րդէն իսկ , դր հթէ ամբո ղջութե ա մբ ։
Այդ դրոյթները պիտի ջանամ պարզաբա
նել ը[>չ ետըը։ Առ այմմ՝ անոնցմէ պիտի
պահեմ միայն Հայերուն եւ թուրըերուն
ուղղուած կո չը ) կր Ալեակի կոչը* որ ձեր
բազատին անոնը ոճրային հ իմնաւո ր «տե
սարան»էն », /’ իջի այլոց' «ոճրային աեսարան»ի գաղափարն ալ ամբո ղփյո ւթեամբ
կը յենի ֆրէօյտի «սկզբնական տեսաբա
նէ» ի (scène primitive-/'*.)

դա դափ արին վըրսէյ եւ կը կարօտի հաւանաբար իր կարդին' յա ւելեալ բաց ա տր ո ւթի լեն երո ւ ու
մինչեւ
[1սկՀ խնգրա կանաց ո ւմի :
Այդ
մԷ՚լն ալ' աւելի ուշ : Եթէ հայ ընթերցո
ղը ըի չ թկ շատ ծանօթ է ի՛ր' հայալեզու
դրականութեան դ կը բաւէ որ զինը յղծմ
Որ բունի ի վէպերուն դ որոնց մէջ «սկըղբնական ոճրային տեսարան»ի մը կազմու
թեան ոլ ահռելի հ ե տե ւանըներ ո ւն չուր£
ամբողջ ա շխա տանը մը կատարուած է։
Տիշե՛լ առնուաղն Եւ֊ եղեւ ifuipij^ Հերմինէն » Պղծռւմի տեսարան մը կայ ի հարկէ
վէպփ^է մէջդ
թովմասի
յիշողութեան
անդունդէն յառնողդ տեսարան մը ուր հայ
ա ղջի կ մր կը բռնաբար ուի :3իշո զո ւթի ւնը
անկարող է այդ տեսարանէն անդին անցնելու դ անկէ ձերբազատելու :
«Այդ օր էն' այդ պարմանուհիին հանդէպ ունե
ցած եղբայրական զգացումս չմարեց ալ»։
Պղծումի ս կղբնա կան տեսարանը կը հա
ւասարի Աղեռնին դ «օսմանեան արարըներուն» ։ Այդ տեսարանն է, որ կը բանայ
թովմասին մօտ
տ ո հ մ ա պղծ ո ւթեան ան
դունդը դ բոլոր հսպ կիներուն էքէջ Հերմինէ մը gnjg տալով։
Հայերուն ուղղուած կո չը հասկնալի է
հե տեւա բար ։ թուրըերուն ուղղուածը կը
բացատրուի նախ անովդ որ իրենը ի հե
ճուկս ամենայնի' կը շարունակեն անգի
տանալ իրականութիւնը Հերըել
անոր
գոյութիւնը եւ այդ հ երըումով իս կ' վեր.
ապրողներուն անկարելի դարձնել սու գՒ
իրագործումը. Ըայց ատկէ անդին
ու
մանաւանդ^ «ց ե ղա ս պանն եր ը իրենց իսկ
յ՜առանդորդները մատնած են անելի մր՝
ուր կրնան ս՛իրել միայն կեանքի մի՛տումն

ու բրտութիւնը» (էջ 113) : Ը ս տ հեղինակին
ուրեմն' դա հիճին յ՜առանդորզը նո յնըան
վնասուած է որըան' զոհինը : Անթադրենը
որ ճիշդ է ըս ո ւածը յ ‘1'ահիճի եւ ղոՀԷ ^inJ"
նացման սովորական տեսակէտն է î Ամրա
պնդելու համար այս տեսակէտըդ հ եղթն ակը կիա1լեարկէ «որոչ թուրք դրականու
թեան մր» (էջ 113) , ուր մահը ներկայ է
մի շտ դ թէե անծանօթ կը մնայ այդ ներկա_
յո ւթեան պա տճա ռն ու
ս կզբնաղբիլրր ֊.
Գմբախտաբար' \յետիմ Եիէ֊րս էլէն երկու
մէջբերում այդ ո.ւղղո ւթե ամբ չեն կազմեր
լո ւրջ ապաց ո ւց ո ւմ մը։ Եթէ հեղինակը Ո*
դարու թուրը դրականութեան մասին ո,-~
ս ո ւմնա ս ի բութիւն մը ու նի դ որ
բացա
յայտ կերպով կը ց ռլց ա բեր է
իր հաւաստիացումըդ շա տ
պիտի ուղէի կաէՍդաԼ
զա յն . Եայ սա կա յն յա ւելեա լ դրո յթ Տր՝
եւ այս մէկն է կարեւորը։ 1Լերա պր ո զն երուն համարդ անոնց զաւակներուն եւ յա
ջորդներուն համար , ազատի լ Ոլ ւ\երբտզատիլ ոճրային տեսարանէն դ
ոճիրէն' կը նշանակէ ու կ ենթադրէ ,* որ
դահիճն tuf իր կարգին' ձերբազատի այդ
«'եր ե ւա կա յա կան ամ ենա կար ո ղո ւթեն էն» դ
այսինըն' բանէ մը որ կարելի դարձուցած
է ատ ենօը ոճիրը եւ կարելի կը դարձնէ
այսօր անոր երկարաձգուած հերըումը։
Երկուըը {զոհին եւ դահիճին ձերբազա
տումր ոճիրէն} պիտի կատարուին միաս
նաբար » Այդ պա տճա ռո վ հ ե դինա կը Հա
յերուն ել թուրըերուն 1լ ուղղուի միաժա
մանակդ որպէսղի եր կուըն ալ՝ մէկը միւ
սին
«օդն ո ւթեամբ» դ
հ րաժ՜ա րին իրենց
մահապա շտ մշա կոյթէն ։ թառաց իօր էն ըս
ուած է այս ամբողջըդ ահաւասիկ»
«Աւ պիտի աւելցնեմ դ որ եր բ Հայե
րը եւ թուրըերը կարենան օր tfը միաս
նաբար լծուիլ այս հ ա րց եր ո ւն դ
այն
ատեն' հերըումին մէջ ծերպ մը պիտի
բացուի , ինչ որ —ենթադրելով թուրըիոյ էեէջ իսկ որոշ ճանաչում մը— թե
րեւս ճեղըէր միւս հ երըումը դ այն մէ
կը որ կը տիր է Արեւոմւտըի մէջ Հա
յոց ցեղասպանութեան չուբջ^
որուն
յատկանիչն է' պարբերաբար տուեալ
պահու շահերուն համաձայնդ մոռնա՛լ
թէ ցեղասպանութիւնը տեղի ո ւն ե ց ած
է.-.» (էջ 114)(6) :
Հյսւտ յստակ դրոյթ մըն է այս մէկը։
Հայերը եւ թուրըեր ը պէտը է ձեւով մը
հանդիպին իրարուդ լսեն զիրար դ նստին
թ եր եւս դ դոնէ փ ոխաբեր աբա ր , նոյն սե
ղանին շուրջ^ ամէն պարագայի' հաղոր
դակցին իրարու հետՀ^} î Այ^ ձեւո վ՝ պլ՚տի կարենան ն եր անձնա կանաց ած ոճիրէն
ձերբազա տիլ : Ենչպէ^ ս եւ ինչո0 լ ։ Որով
հետեւ այդ ձեւութ Արեւմուտըին կողմէ
ճանաչում մը վերջապէս կարելի
պիտի
դառնար ։ Վ,երջվւն հաշուով ուրեմն դ ոճ
րային տեսարանին չու-րջ տարուած անդրա դարձ էն անդին , Զո հ [քիահիճ ^‘Լ՚կՂԸԼ՜
խանի ճիւաղի չոլրջ
ն կա տո ղու
թի ւևն եր էն անդին , նո յն հարցն է , որ կը
վերադառնայ դ նոյն եղջեր ուաըաղը դ
որ
երեը սեր ո ւնդէ ի վեր'
կը թունաւոր է
Հայոց հոգեկան կեանըը եւ հոգեկան հա
ւասարակշռութիւնը։ ճ ան ա չո ւմի հարց :
Պէտը կսմր այսըան հեռահայեաց տեսութիւններու դ այսըան խորիմաստ
րոյթներուդ յանգելու համար նոյն
յան
կեր դին դ պիտի ըսէի
{եթէ սերունդներ
ամբողջ ատոր կառչած չ բf/tuJին , ատկէ
կախեալ չդարձնէին իրենց կեանըն ու մա
հը} ե ո յն հասարակ տեղիըին ։ Յանգելու
համար ճանաչումի պահանջին դ ճանաչու
մի մարմաջին ։

ՆշսւԹակ
Այո էր ուրեմն դրըի կող<րխե դրուած
կր1լհակի «թարգմանութեան»
պատգա
մը» Զի վերջանար սակայն իը փոխան
ցած պատգամովդ Հայեր ո ւն [ թո լրըեր ո ւն
ուղղուած կոչով։ Պատգամըդ իբրեւ այդ դ
զոհին [ դահ իճին կը խօսի։
Մ է կը հոսդ
հաւանաբար' աւելի բարձր դիրը մը դըրաւած
ԸԼԼաէո1Լ^ պատդամ 1լ արձակէ։
«Իրար լս եց է՛ը» կ1ըս է դ լըեց է՛ ը ձեր մա՛
հաբեր ո լ մահասփիւռ մշակոյթը։
Մինչ
այդ սակայն' ղԻր<Ը մը կը հրատարակէդ
(Cuip-p

Դ- էջ)
Fonds

A.R.A.M
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ՄԻՏ-fi

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
ԵԻ «ՀԱՅՐԵՆԻՔ»
(ՎԵՐՋԻՆ ՇՐՋԱՆ)

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Լհ իմնաւո ր ուած կամ
ո խ} ւէեր ասլահ ու
թի ւ.նն երը Դաշնակցութեան հ անդկպ աւե-

րան վրայ»ի վեր հր UL տսլրսյկ, Ո լ
թով :
՚
ւ ' էս,ն -ռ/,.

Z// հՒն ^5
անոնց բացայայտումը
Հայաստան այցելութեան առիթով 5
եւ
յետոյ } կը մատնանշեն երկու Հգիծ»երու
գոյութիւնը^ որ այլապէս
շահեկան կ
Սփիւռքէ/ դա ղաւիարա էսօ սա կան հոսանք

1963-^Ն,
/?.. Դարբինևան .
ամսադրի թ ղթածրաբներ,, ,
հրատարակելով կարդ մր ռկԼ^խ ՚

ռաջ (1): Ամէնէն հե տա քրքր ա կանն
Լլ
անշուշտ որովհետեւ թկ' յարեանի ծանրակշէւռ երկերուն մ ա ման ա կա շրջանն կ եւ
թէ քանի մը ա ռե ղծ ո ւածներ ո ւէ զարդար
ուած կ) կապուած՝ դրո ղ էւ երկերուն մկ կ
il ասիւն անաւարտ վիճա կին Հե տ :

Ինչպէ ս պաքզաե էինք , 1938 - 1916 տարիներո ւն Ջարե ան իւղած կ կապը ամ ս ադ րին հետ՝ պա տճա ռա բան ել ո վ 3 ա կոբ Qշա կանի «£/ ին չեւ ո՛ւր ♦ ♦ ♦» թատերախաղին
հրատարակութիւնը ղո ր կը նկատ էր
ձակում մը իր դկմ : Աո ւբկն թարբին եա
նի բարդ անտիպ մնացած
մէկ նամակը
երկար կերպով կր բացատրէր , թէ ինք
անտեղեակ կր թատերախաղին ու անոր
իմաստին-՝ եւ կը յոր դոր կր ^կարեանը կըրկին աշխատակցելու ։
Ամսադրի էսմբա ղրի բաց ա տր ո ւթի ւնն երէն յայտնապէս րա ւար արո լած կր Զար
եան , որ համաձա յնած է վերսկսիլ իր աշ
խատակցութիւնը: 1916 Հոկտեմբեր 8-ին,
Գարրինեան կր
ն չէ ասիկա ել կ՝ ա ռա _
չարկէ. ..
«Ր՝էել այմմ մեր՝ աշխատակիրներէն ՛lեւէ մէկուն ամսական որոչ վճարում չենք
տար, րայց ՝Լահէի{2) հետ խօսելովք ո.
րոչնրինք Զեղ բացառաբար ամսական 40
աո լաը կան ոն ա ւոր ա պկ ս
վճարել ,
եթկ
ամսադրի մկջ ամկն ա միս Զեզ յ ա տ կուց սւեչիք 6-8 էջերէն զատ օրաթերթի
մ կ9
եւս շաբաթական երկու փսքրի կ յօդու ած
ունենաք Զեր նախասիրած նիւթերու մա
սին» (3) :
ՋարեսՏն կը մ եբժ՜կ աշխա տա կցի/ օխաթերթին եւ քանի որ ամսադրի համար կը
դնէ Հա յն պի սի պա յմաններ զո ք[ ս ] մենք ,
դկթ առայժ՜մ ՝ չենք կրնար իրադո բծել՝
կր մնայ որ վազ անցնինք պայմանա դըրութիւն կնքելու ձեւկն եւ հ ամաձա յն ինք
ղոնկ} որ Դուք Զեր ուզած ատեն եւ Զեր
ուզած չափով աշխատակցիք ամ սադրին
եւ մ ենք ալ Ջ>եը ամկ՚ն մկկ կջին հ ամար
վճալ՛ենը 2-ական տոլար», կը գրէ Դար.
բինևան (1916 նոյեմբեր 7), որ
1917
Փետրուար 22-ին յօդուած մը կը խնդրէ
Զարեան էն ամսադրի 2՜)-ամեակին առի
թով ,
1918-/, թ՚ւ՚թք՚Լ' միայն Զ արեան
ամսադրին մէջ կը հրատարակէ «Հււոմէակսւն
{նոյեմբեր ել Դե կտեմ,
յՈՆշատետր»^
բեր՛) J ՏաԼորդ նամակով (1919 Յունիս 6)
Գարրինեան կը տեղեկացնէ , թէ թարգ
մանել տուած է Զարեանի «Րակոնց գիլզի
քահանան» պատմուածքը «Արմ՝ինիրյ, Աը‘Ibb^b համարի) : Այս տարուան [խթացքհն > Զա րեանի աշխատակցութիւնը որոշ
թափ ունեցած
կ*
իր անունը կ՚երեւի
Մարտին («Միրքամի») , Յուլիսին («Հայ.
րենադարձը») , Դեկտեմբերին («Հոլանսւական յոլշատետրից») . այս վերջին չար.
քը շար ո ւնա կուած է յաջորդ տարուան
Յունուար ել Փետրուարին •
Գարրինեանի վերջին նամակները {նո
յեմբեր 1919, Ապրիլ 1950,
Դեկտեմբեր
1950) մասնաւոր շահեկանութիւն չունին,
վարչական խնդիրներ, միջազգային քա
ղաքականութեան հարցեր {արդէն սկսած
էր «պաղ պատերազմը») , ի„կ
վերջինը
Պոսթընի մէջ բնակարտն գտնելու մասին
որոշ նկատողութիւններ , Զ՚որեանի հարցումի մը ի պա տաս էսան։
Զարեան , որ 1917-/Ն Նիւ-Եորքէն էլրոպա անցնելով՝ 1918-51 թուականներուն
Ւ տալի ո յ Ւսկիա կղզին հ ա ս տա տո լած էր ,
1952-5!-/,?, փոխադրուած է Պէյրութ , ուր
Ամերիկ եան հ՛ոմալսարանին ել «Ն,
Փալանճեան» ճեմարանին մէջ դասաւան
դած է :
Հոն տեղէ։ ունեցած է հետեւեալ զրոյցը
Մուշեղ իշխանի հետ. —
«— Պր. Զարեան, ըսի, միտք չունիմք
հատորով
հրատարակելու "Հայրենիք"
ամսադրի մէջ լո յ „ տեսած ձեր վէպերը-.
— Էդ մասին մի խօսիր , զա յրացաւ Զարեսւն , ” Հայրենիք՛"ը մեռցրեց իմ գործերը-.
— Ինչո՞ւ, լաւ չե^ն սրբա դր ո ւած •
— Կարեւո րը սլրբա գրութիւնը չկ ♦ նրանք
ոե1խՀ դէխերով առի^լ, դրածներս
նունս շա հ ա դործ եց ին ♦ • •

եւ ա-

— Որըան դիտեմ , Պր ♦ Տէարեան ՝ ձեզի

ալ վճարած են ա ռա ւելա դո յն սակը ,
ռար կեցի ես :

ու

—
սակ ՝ ի^նչ վճար :
- Էչը հ/՚նդ տոլար ին չպկ ս Ալ- Ահ արոնեանին y Լեւոն Շանթին եւ քանի մը
ուրիշ մեծ գրողներու։
Այդ օրերուն համար է^_ը ^ի^դ աոլար
վճարը բաց առի կ երեւո յթ կ ր ։
Jj ս րսւ
դիտէի, թէ Զ ա ր եան ի րոլոր դր ո ւթի ւնն ե֊
ր Ը լէար ձսւ տր ո ւած կին ա ռա ւելա դո քն սակով..
— Տ է' , էլի՛ , հինդ տոլարը
փոզ
կ որ ՝ կա տ ա կի տուաւ յարեան . գիտե^ ս
ինչ թ է քնիք էի դործածում }
որ էջերը
շատանան տեւաբար նոր-տող* մկկ բառ՝
մկկ տող* եր կո լ բառ՝ նոր-տող։ Է^խրը
բա զմա պա տկւո ւմ են կդպկս * * *»(5) î
Ինչպէ ս նկատած ել ըլլայ ընթեր ցողյր՝
իկարեան յարաբերաբար բացառիկ պայ
մաններու արժ՜անացած կ հՀս*յրենիք»ի
կողմկ — Հոչինչ ղին եր» ո լ խօսքը մեղի

[Հենովայկն այցելութեան հրաւ էր"՚թ^ ՛■
Յուղի- 19-/»Ն, «Ա ովետական Հայաստան»
օ րսւթ եր թին մէջ ան ստորադիր հարցաղը-

{Մուրէն Հա րգան եան) մերթ Հ
կատ, մերթ բացասական անր
ները :
Գրադաթ

մԸ 4/ք ՀրատարակուիԼՃ^}
որուն
բնագիրը երեք օր առաջ Երեւանի ռատիօկայանկն սփռուած կր , ղր ո ւց սւ վար ո ւթեամբ Հրաչեայ Դրէ* դո ր եանի (11) յ Այդ
^արցազրոյցը այնուհետեւ
\կր դառնայ

Երր LnJ" կը տեսնէր
1920-1930.-ԽՆ

գայթակղութեան քա ր
որուն չոլ[՚ջ ըՍփիւռրի հակամարտ ուժ՜երը է՚ըննղ հեր
թական բանակռիւը կՀարարեն *
Զարեան էւ միջի այլոց հոն կ^ըս կ * —
«Ս փիւռք բառը չեմ սիր ո ւմ ։ Կւււրծում
^մ որ պկտք կ գործ ածել հայկականութիւն \բառը^ ինչպէս դար եր առաջ դործ
էին ածում
հ ելլկնա կանո ւթիւն բառը ։
Պէռւք է այդ հա լկա կանո ւթեան երլ, տսւսարդ եւ կարող մասը հ ամա\քսմբո ւէւ նոր
մեր Աթէնքի՝ Երեւանէւ չոլըջ Ը , ն եր շն չո ւ Էյ
նրանով իր նպա ստր բերի ել ւէեր ա դտնի
իր հայ ապրելու կամքը եւ թափը*. Ար
տասահմանի հայ երէւտասարդութիւնը շը֊
ւարած կ^ բարո յա լքուած ել ւիոշիացման
վտանգին ենթարկուած :
Պէտք է y անհը-

կ նրա զրհչը մ1-ղ հե տ կապել լան իրան ։
Շնորհ ա/-ի ըանաստեղծ լինելովս նրա դըրական կամ բացասական խօսքը օգտա
կար կ մեր կ ո ւս ա կց ա կան շարքերին :
ա ր եբա իւ տ ա բար նա նի ւթա կան
թէ
այլ պատճառներով վերջերս ՝ քու ել Աւետիքի Լ[Լհարոնեան * Վ * Լի * ] շն ո րհհլ »
մեը սաղը սկսեց նուադել ։ Ա եղ հետաքըըքիր ձէ /խնելու նրա անձը} ա,քլ ^րա
տուած արդիւնքը որը եղաւ
օզտաւկտ
մանաւանդ
ամսաղըի մկջ տպո ւած
«Անցորդը եւ իր համր ան» : Զպիտի թոյլ
տալ "ր մի նոր «Անցորդ» գրուի մեզ հա
կառակ.. Եւ. ւդտ կտրող է լինել, եթէ մենք
չդուրղուրտնք ել, կխրախուսենք նրան:
Այդ մարդը Դաշնա կցական չէ, բայց
երդը եւ հոդին
ա խ ա կց ա կան է : Մ ար
դուն պէ աք է կեր ա կ ր ել , խ րա խո ւս ել , որ
միշտ երդէ ել, որովհետեւ մեզնից չէ նա,
աւե/ի պէտր է գուրգուրալ, քան մերոնց:
՛Նրան շատ երգել տալԼով՜],' նա ինքն էլ կը
կերտուի մեր մ տա յնութեան մէջ եւ կը
դառնա յ մեղմկ : /*ս կ շատ երգել տւււլու
համար ՝ նր ւս հանդկպ պկտք կ լինել փափ
կանկատ եւ տողավարձք վճարել աւեյի
քան մերոնց : U*Jս ^^Ը^ի^Ը խիստ կաըելոր կ* Նա կիապրի միայն ԳԸՒէոէԼ' Նեղ ո լթիւնը նրան կաԸոդ է խաթարել ^ մեղ^իղ հեռացնել։ Նեղուքմիւնից աղատուելսվ նա կը քինի անկաշկանդ եւ֊ խերդկ
անխաթար կերպով մեր հայրենիքը .
էլ
ևթկ նա մեը ձեռքեց դնայ^ մեղքը իրա
նը չկ , այլ մեր ան շն որհ քութիւնւ ^»(7) :
1950-54֊/'^, Ջսւր եան չերեւիր ամսսւn ր ին մկջ* իր կարտոլի երդը «կւլք[]ւն Նն ifjl
լքսւթդ» ուշագրաւ վիպակն կ՝ որ լոյս կը

տե սն կ Փետրուար - () դո ս տ ո ս 1955-/; թիլերուք մկջ*. Կ՝սւր րինեանի հետ նամակադր ո ւթի ւն ը շա տոն դ փա կո ւած կր *
տեղ
կսւր } սակայն հ հՀսլ յր ենիք»իւ մասին օԸա Պ Ը ու J ին բաւական
աննպաստ նշումի
մը համար
ունուար 1957) • «” Հա յրենիք" ը
— Ամերիկային ծախուած հաստատութեան վ ե րած ո ւած' դա
տարկ կ՝ ո խսւկա լ նախանձ եւ տ ոլարի
ե տեւի ց ւէա ղող :
շեսւ կց ո ւթեան Փարիզի
Լսումբը որո շած կ զուտ տաճ կահ ա յ ^գիծ^
տանել եւ մ աքառել այն ամկնի դկմ ին չ
որ ռուսահայ կ։ M Հայրենիքէի
վա ր ի չ
վանեցի ITխիթարեանը ա յդ քաղսւքական ութի ւնն կ տանում» (8) î
Նէխրջ^րս հ րա տա րա կուած այս
գրա
ռումը ցոյց կու տայ նախ } որ Զար^անի
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սաղրին համար , որ 1950ՀՆ ե,„օ I
յութիւնր քաշքշող ուրուական e,r ,1'
ձած էր: 1968-/,Ն, Դարրինե.սնի
առաջին
հարուածը ստացաւ՝
ուեցալ», եռամսեայի վերածուելով փ
որ ի վերջոյ պիտի նշանակէ^ ՀՀԼ
{հմմտ. 1937 Յսմւփս 18-ի նամԼկՀ '
վրա , հասալ 1970-/,?-: ԱI, կ աարի ,^
Երեւանի մէջ իր մահկանացուն կնքահ{
Կոստան Զարեան, դատապարաոասծ' '
ռութեան, որուն անուղղակի արձա,թ
դր ^արձագանգէր
Աիլ։լս, կապուկ
ևսւն *_
«Տաւօք սրտի, Կոստան Զարեան

Jo,

տասը տարի ապրեց վերագտած իր խ.
յաստանում ել , ցաւօը սրտի , մեր ե„ղ„.
‘Lrr'lb Լայն խաւերը չհասցրեցին թափաՆ
ցել նրա դրականութեան նրբին ոլորտէ,
րը, արմ֊անւոյն գնահատել ?,րա},»(կ^.
Կրեթէ միամամանակ, ուրեմն, 2^
դարու մեր գրական պատմութեան այ„
եր/լու կարեւոր անունները վերջնախՀ
հանգիստի կը կոչուէին:

դական սեղմումներուն — y lluJJ3
մեզի
յայտնի ո՛չ մկկ նամակի մէջ է ջը հինգ
տոլար վճարուելու մասին
խօսք եղած
է՛. Ամսագրի փառքի օրերուն՝ 1933՜/'?,,

վխ կայ 5 ինչպկս կարելի է հետեւցնեյ
1930 Մ ար ա 6-/' քիուբէն Տ կր-Մինա սեանի
նամա կկն ուղղուած' Ա. *իարբին եանին
ոըմկ կը մկջբերենք հետեւեալ
յատկա
նշական հատուածը* —
«Կ' ուղ եմ հ րաւիրել ուշադրութիւնդ ՝ որ
այդ մարդուն անհրամեշտ կ
կասլուած
պահել մեղ հետ։ 1Լւելի շատ անհրամեշտ

տի գանէին թէ՛ Աղետիս ԱհտրԼԼԼ^'
սլաստաւոր տողերը' Զարեանի մտ Հ
թէ Ռուրէն
Տէր-Մինասեան, խՀ՛

կր թու-ի ձրի մեղադրանք մը համեմա
տաբար հսւյ մամուլի նիւթական աւան

դրադէտր էլ/' երկու տոլար կր շահկր ,
ըստ Արմկն Զար եանի վկայո ւթեան (6) :
Ւնչ կը վերաբերի անոր Հանո ւնը շահաղ որ ծելուն»՝ ասոր մասին դատելր
ար
դկն մեզ կը տանի ենթակայական ո լո ր տներոլ^ որոնց համար՝
սակայն ՝
որոշ

՞ւ

ներու ուսումնասիրութեան համար ։
1961 Յունիս 15-^, դրադկտը
և, իր
Նուաբդ Հայաստան կը մեկնին

ltT,J3

փոստան Qm ր ե անjt եւ հՀսլ յրենէլք» ամսսւդրէյ մօտ եր եսնամեայ սւ֊ղղսւկէ1 յարա
բերութեան առաջին շրջանին , մինչեւ 1916
թուականը՝ անդրա\դար ձած ենք աս կէ ՛ա

հանդուցեաչ աշխատակիցներս, s

րբ: M/դ հրաաարակոլթեան յ,- "

I

Պոլկնոլլ-ԱյրԷս

ր ա մե շտ կ կարեւո ր կ նրան կապել Ա այր
Հայրենիքին
նրան ծանօթացնելով մեր
մշակութային արժ՜էքներէւ հետ եւ նաեւ
ա յն հ ս կայ ա կան կ ար ելէւ ո ւթիւնների հ ե տ «
որ բաց ո ւած են նրանց առաջ» ։
Այս տողերը ըստ էութեան նորութիւն
չէին, վերջին տարիներո ւն ԶաԼ1 եան ա յդ
մասին
արտայայտուած
էր
Փարիզի
հԶո լսյր թն ո ց»ին } ինչպկս
ել
Կարօ Փօլատեանի կողմկ
կատարուած հարցաղըրոյցին մէջ.. Ն ո ր ո ւթ՜էւ ւն ը անոնց
ադուց ու մն էր Դ ա խա կց ութեան մասին
նուած այն կարծիքին թկ ՀՀայժ՜մ ան ղե
կավարուած է հին վաճառականների եւ
կեղծ մ տաւո րա կա նների կ ո ղմից» ) եւ ա յն
յորդորին , թէ կ ուսա կց ո ւթէււնը Հ&դադրէւ
օտարին ծառա յելուց իը հակասովետա
կան դործո ւն էո ւթեամբ
դադրի է՛ր երի
տասարդութիւնը ա ռաջն ո ր դելո ւց հայրե^եիվխ րչէձ* եւ դառնայ մշակութա յ['ն կ աղմակեր պո ւթիւն՝ իր ներշնչումը ստանա
լով Մայր Հա յր ենի քի ÿ»(12) :
Մեը նիւթը չէ անդրադառնալ 1961-63
թս ւա կանն երո ւն Զա րեանէւ չոլ-[՚ջ [խթաց ուլ
1 մանաւանդ որ մամուլի ամբողջա
կան թղթածրար մը կազմուած չկ տակա
ւին } իսկ կա րդ մը մանր ա մա սն ո ւթի ւնն եր
դեռ կը պակսին մեզի։ Հոս սլիտէւ գոհա
նանք համառօտ կերպով յիչելով Հ^Հայրեեիք^էւ հետ կա պո ւած իր ո ղո ւթի ւնն եր ։
Այսպկս ուրեմն
դախակցական տար
բեր թերթեր հ որոնց չարքին ^ՀայրենիԸոլԱ-ե կերպով կը հա կա զդեն խըմբադրականներովՀձձ՝) ու
այլ
նիւթե-

(1) Sb'u • «Յաո.աջ.|քիտք եւ Արուհստ»,
Փետրուար 1995 :
(2) Արմէն Վահէ' «Հայրենիք»ի վար.
չական պասլասիանատոլ :
(3) ՆրականոլթՆան եւ Արուեստի <1|հ.
տակա(լ Թանգարան (ԴԱԹ) , Երեւան, կ,
Զարեանի Ֆոնտ, թիւ 25 (այսոլհետճ սւկ.
նարկոլսւծ ու մէջրերոլած բոլոր նամակ,
ները նկատի ունին այս գի Նանը J :
(4) Gostan Zarian, The Priest of the
Vilage of Bakortiz, translatée! by James
Mandalian, «Armenian Review», Autumn
1919 : Այս գրութիւնը
նոյնպէս րարւյ.

լքանուած է Լեմոլէլ Ամիրեւսնի
«Հայրենիք»ի հրաաարակած Three Worhh
ժողովածուից հալքար (1939)- հմմաGeoffroy Goshgarian, List of Armenim
Literary Works Translatée! to Enjlisl,
«Armenian Review», Spring 1985, 120-121.
(5) Մուշեղ Եշիյան, Իմ ուսուցիչներ,
Պէյրութ, 1981, 190-191:
(6)

տարկները էլ
աւելցնելով
հետեւեալը
Զարեանի մասին. «Ինքն է որ կր գրէր վերջերս .
’
ինչքան էլ որ գրաւուած երկրի տ.
նա կռայ առիւծներ ը խռպոտ ձայնով ոռ
նան ու բռնանան , ոլ_ չարչարեն' ոգին չեն
կարող մարել' {Պիպըթըն, թիլ 1;
Հա/
Երթ • Հիմնարկութիւն ) » ( 17) :
Հազիւ թէ մարած այս վէճը,
տարի
մը 1-աք, երր Զարեան այլելս հաստատ
ուած էր Հայաստան , նորէն պիտի բորրո.
քէր, աւելի ռւմգնութեամբ , ՀՆալը չե

յսււերժ՜ւս կան ճամբորդի

2:
(7) Մեր ԼԱ շիսատակիցներու նաձակնե
ըը, «Հայրենիք», Նոյեմթեր 1963 , 22;
(8) Կոսսւան Զարեան,
«Նորք» , 2, 1991, 11 :

Նաւատ՚՚^Ւ

(9) Կսսսւսւն Զա[’ եան հրսււէւրոլԱ,ձ *‘‘U’
«Զուարթնոց», 1961 Յվ!"1
15՞, 1 :

յաստան

ր"Հ(14), Հ/՚րք/՚լով

այդ յայտարարութիւնները , մխտելով
Աթէնը - Երեւան
Կ աւաս տր ո ւմը ել խնդրո լ առարկայ ընե
լով Զաիեանի բարոյականը : Դա Հնակցական . հակադաշնակցական պայքարը նո.
րէն կը մոլեդնի : Հոկտեմբերին, Զար/։ան
նամակ մը /լուղղկ «,ԶՈ ' արթնոց»ի խըմրս՚գիւ՛ Հրանդ Աալուեանին , ուր կը նշէ ,
թէ Հպարտք եմ համարում յայտարարե
լու , ոը Հայաստանում յայտնած իմ կար
ծիքները ռատիոյին կամ թերթերին , մրնում են միանդամ այն վաւերական, ել էթէ այսօր նորից պէտք լինէր կրկնելու՝
մի բառ պիտի չփոխէի»{՜]յՏ) .
Նամակէն ղատ , ան
կը հրատարակէ
Հ>Լո լսարան ո ւթիւն» խորագրուած
դրու
թիւն մը{ 16) , որուն Դեկտեմբերին նոր
խմբագրականով մը
կր
պատասխանէ
«Հայրենիք» , կրկնելով իր նախորդ փաս.

Մ տքէւ

ևարցազրոյց Եուրի Խաչատրեանի lib,
«Դրական Թերթ», 1991, Փետրուար 8,

(10) Զտե սնուած եւ

նոր մի վեէէւս Լ

նունգ, «Սովետական Հայաստան»

օ1ւ1Ա

թերթ, 1961, Յուլիս 19 , 1 :
(11) Ախտորոշում, «Աշիարե»,

100

Սեպտեմբեր 9, 7:
(12) Ջտեսնուած եւ նոր ■ • - , &2 ՚ ա21Ա՛
1:
(13) Երր մտաւորականները
Հայաստան , «Հայրենիք» օրաթերթ,

Օզոստոս 26 եւ 27 :
(14) Գիսաւոր, ՕըսՀն'
ըադկտը՝ նաւը եւ արձանը՝ «A
օրաթերթ, 1961, Սեպտեմբեր 2, 2’
(15) Նամակ'

մեծտտտղանգ

‘Մ^Հ

Կոստան ^արեա նէն, «Զվարթնոց», W

Նոյ եմրեր 20,1:
(16) Յօդուածը
չենք տեԱ«Լ
մէջթերում մը կատարած է Ստ Փ
տիկեան, Պատմութեան
յուսահատ հ,կր տ կոցն եր» ՝ «U 1
1962 Յունիս 23, 1 (աթսւսսոպ™-ս):
(17)

Մեր լուսարանո ւթէ֊ձ՚պ

նիք» օրաթերթ, 1961 Դեկաենք*? I
«Յառաջ» , 4962 Յունուար 11,
(18) Սիլվա Կապուտիկեա|ն ,
ջին էջը , «Գրական Թերթ» ; 19Ե’ ՝

տեմբեր 19 , 3 :

Fonds A.R.A.M

.

«8ԱԱԱՋ

«“lue
(Շար- Ա. էջէն)
չգգուած ֆրանսացի րնթ ել, y ո ղին , որուն
Համար հայերէն ե, թրքերէն գիրերը
կր նշանս, կեն-. Խորքիդ մէջ' թարգ,
մանութեան չոպ՚ջ սկիզբը ըսածներս աւե.
լոլ՚Ղ ԷՒ^՛ >
"V հրամայուածը թարգ,
խանութիւն չէ : Լեզուի միջՈց
իմաստ
մը փոխանցելու չի ձգ տիր , լեզուական
նշանակես՛/ներ ով չի գործեր •. Այլ՝ նչանակներով,
այսինքն'
^ՈօՆճշճռշն եր ո վ ■
կթէ կայ իմաստ մր,
լեզուէն չանցնիր
ան : Լեզուներ-ր կը վերա ծո լին [կա(1ակ(1երոլ : Հայերէնը ի միջի այլոց' կր դագ.
րի ըլլալէ իմաստի ու մշակոյթի ստեղծ
ման ՛"֊ փոխանցման ՚Լս՚յրր,
խաւաւոր,
ուած իրա կանո ւթիւնը, որուն մէջ ութ.
սուն տարիէ ի վեր' մարզիկ թերեւս
աշխատած ու արտպյայտուած են , որուն
ւեէջ թեր եւս փորձած են զիմս։ գր ա ւել Աղէտը: Հեղինակը շահ մը ունի բնականա
բար լեզուները նչանակի վերածելու ու
րար քին մէջ , որսլէս ղի չըլլան։ անոնք յան.
կարծ այն թանձրացեալ ,
տարբերակուած սլա ամա կան տարածքները,
որոնց
մէԼ կրնան թերեւս դէպքեր պատահի/,
գործեր արտադրուիլ իբրեւ դէպք; կթէ
լաւ կԸ եՒթմ' Գրիգոր Պ ըլտեանն էր, աս
կէ մօտ քսան տարի առաջ, իր առաջին
ղրքՒ'’’ հրատարակոլթենէն անմիջապէս
ետք' «Աղդակ»ի մէջ տպուած շահեկան
Հտրցագրոյցով մր, որ
կ'րս էր' «Ըլլալ
էէ“1ք 1^Գո՚՜Ւն մէջ» -, Արդեօք այգ դէպքե
ր՛"-’' րն զմէջէն
Աղէտի փորձառութիւն
մը, Աղէաի փորձընկալՈւմ մը չ էռ արձա.
նագրուած*.
Լեզուն նչանակի վերածելը
Համազօր է զայն անատակ համարելուն ,
այ"' ? որեւէ ֊դէպք ընկալելու անատակ :
Որպէսզի յետոյ՝ կարենանք ըսել, որ մի
ակ ձեւը Աղէտէն «փրկուելու» , թուրքե
րուն հետ հասկց ուիլն էր :
Զարմանալի չէ ուրեմն, որ Հէ լէն Փի
ր՛"խանի գրքին մէջ որեւէ յիշա տա կում
չըլլայ հայ հեղինակի մը, Ափիւռքի մէջ
*էոյա9ոԳ Հայ դրականութեան մր առեր֊
ւազն՝ կարեչէէ ո ւ թեան : IJjh չուշտ որ անղ իտութեա^յ ու տգիտութեան խոշոր րամքէ
նը 1լայ 5 Ո՛՛՛յ՛ց անէք ի տութիւնն ու տդիտութիւն ր բ աց ա տր ո ւ թի ւնն եը չեն . Մաս
կազմեն ախտանիշին*. *քյշանակի վ երաեո ւած
լեզու?/, չի կրնար ըլլալ բնա
կանաբար բխկալս ւմի վայր : Ո՛չ մէկ գործ
կրնայ ծագիլ [՛բրել դէ՛զք լեզուին մէջ՛.
Այն ատեն՝ հնարաւոր է ի միջի այլոց՝
թուրք գրողներ մէջրերել ու անոնց հետ
հաղորդակցութեան մէջ մտնել*. Յետո լ ,
^!'ւԳ
սէ.էւո<բ ևաե լեզուն իբրեւ
տարբերա կուած ՝ պատմական ՝ դիպական
{լրականութիւն նկատելու՝
թնչ պէտք
կտյ մտնելու լեզուին մէջ՝ Երբ ամբողջ
^աԸդը «միւս»ներուն ՝ նմաններուն ՝ աթ<եան ա ւորն եր ո ւն
ներ կա յացն ել է Հա լոզ
տառապանքը՝ մատնանշել է անոնց կրած
տնարդարութիւնները [քանի որ աշխար
հը տա կա լին չի ճանչնար անոնց ողբեր..
դո ւթիւնր) *

Զոհաթեթւսկսւ(լ nû
Այո էր ըսելիքս
պատգամին ու նշա^տկին մասին * Յայց կան նաեւ դրութիւննԿ' այս գրքին մէջ՝ ու ս տիսլո ւած ենք
զանոնք կար դալու .
սինքն՝ կար դա լո ւ
անոնg պարո ւնա կո ւթիւնը ՝
բայց ատկէ
առաջ անոնց ոճը*. Ւր ոճին մասին՝ Հ.
Փիրալե ան !լ ըսէ հետեւեալը»
«Այլին հ անդէպ տածո ւած ցանկու
թիւնը ա յս դր ո ւածքն եր ո ւն ներքին կաՈ-Ո լցուածքին մաս կը կաղմ է*. Այ" յե
նարանին ել ա յս
պա չտպան ո ւթ ե ան
շնորհիւ է՝ որ դրել մը կարելի դար
ձաւ ՝ որ ըլլար մ տածո ւմի աշխա տ անք ՝
գեդա սպաննէրու երեւակայական ամե
նակարողութեան լՈԼ-Ը$խ մտածու մի ա շխատանք նաեւ՝
,l,Ju ա մ ենա կար ո ղութիւնը սնուցանող տարրերուն Լոլբ$_)
վերջապէս՝ վեր ա սլր ո ղն եր ո ւն
ու ՛Ա
նոնց մառանղորղներուն
վբաե ունոր
ազդեց ո ւթեան ԼՈ,֊Ը^ *
^*բելը կա ր ելի
դարձաւ առանց վերածուելու այսպէս
ըսուած՝ զոհսւգործական գրել^կեթպի
մԸ = Այ ս ինքն առանց ւթ ր ածո ւելո ւ դրե-՜
լու այ-j, ձեւին , որ_նոյնանալով ամբողջապէս զոհի դիրքին՛-- գրողին զո~
հաբեր ական բո էոր
կա ր ո զո ւթի ւնն եր ը
կը սպառէ ՝ ղինք մեռցնելու աստիճան՝
գ ե ղա ս պան ո ւթի ւնր յերկարաձգէ և ցե
ղ՛" ս սլ անն երու ամ ենա կար ո զութիւնր...
էր հաստատէ» (էջ 9)(8):
Րնա կան է' ընթերցողը հարգ Ալիտի չըւՈԱ,յ ՒնՀզթեքին ,
թէ ինչպէ՞ս այսպիսի
"՛ոգեր կրնան դրուիլ , ու ֆրանսացի հրա"ա՛րակփչի մը կողմէ տսլո ւիլ ՝ ա ռանg որ
հեղինակէն պտհանջոլի նուաղաղո յն տշ1"ատանք մը իր f եզո լին վրայ> ՛այս ինքն
l’p ոճին վրայ՝ որպէսզի գր ռ ւած ը համա-

միտ բ

եւ

ՓՐԿԵԼ
սլա տ ա ս խան է դո եէ տարրական չափով
մԸ
ղ ը ա ւոլ,
ֆրանսերէնի չափանիշնե
րուն ՝ չեմ ըսեր' դառնայ ընթեռնլի ու
հա ս կնալի ՝ ինչ Ար ուրիշ հարց է *. Xjtufu
ե, առաք' դրել գիտնալու հարց մը կայէ
Հայերէն թարգմանութիւնս ցոյց չի տար
քննադատութեանս
նշանակութիւնն
ու
տարողութիւնը՝ քանի որ Հհասկցող» ու
բացատրական թարգմանութիւն մըն է։
Ընթերցողը կը յղեմ հետեւաբար ՝ ու utռաջին
հերթին՝
էջատակի ծանօթութեանց մ էջ տր ո ւած ֆրանսերէն բնա գՒրին :
Մ էջրեր ո ւած հ ա տո ւածր երեւան
Jի
բերեր միայն ոճի բացարձա [f բացակայու
թիւնը յ Մ տ ռա ջ,ս դր է տար ո ւած ա չխտ
տան քին մէկ սահմանումը» մտածումի
աշիր," տանք ՝ 1լըս է հեղինակը՝
ցեղասպաններու «եր ելակս՛յա կան ամենակա-^
ր ո ղո ւթեան» լՈԼըջ ) անոր րա ղկաց ո ւց,ի չ
տարրերուն Ոլ անոր մահացու ա գդեց ութեան շուրջ*.
Յայց կՀառս՚ջարկէ մանա
ւանդ ոճին չոԼ֊ըջ բանաձեւ մը» Հեղինաէը կը գրէ՝ էը յալակեի դրել, ր՚՚լ՚՚ր վերասլրողներէն ու վերապրողևերու մառանգ որդներ էն տարբեր» Ւնչի® մէջ կը կա յա
նւոյ ոճային այդ տարբերութիւնը։ *[,ախ՝
յւՒ ց ան կո ւ թ ե ա ն» մէջ : Պէ տք է հետելց ըն ել ՝ ոը բոլոր վերապրողները առանց
բացառութեան զուրկ էին Հայլի ցանկու
թենէն^ ՝ մխրճուած էին Ոճիրի սկզբնա
կան տեսարանին մէջ եւ ինչո^ւ չէ' իրենց
քեղուի կեթոյին մէջ*. Երկրորդ եւ ամենակարեւորը
վեր ա սլրո ղն եր ո ւն ւլ ր ելը ՝
այսինքն նաեւՀ
ոճը՝ Հղոհագործա կան"^
բԼ՚ոյթ ունէր t ^րելը անոնց մօտ' Հինքնաղոհ մսւն-ջչ, արարք մրն էր ՝
Եթէ [utL- կ[ր
հասկնանք» Փիրալեան էբսեր՝ թէ որո!լն
և ա կխար կէ *.
Հաւանաբար' բոլոր Հայե
րս ւ֊ն ՝ հա քեր էն սրողներուն ի միջի ա լլո ց :
Մի այն Ւ՚նքը ղերծ է այդ բնազդէն*.
Հ11 ե քնա ղո հ ո ւմ^ բառը փոխ
կխառնեմ
Որբունիէն*. Մ երեւի ան 1974-^^ լո յ ս տե
սած ՍոկորսւկաՈ օր լքր վէպի այն հատrt ւա ^/՚ն փ՚էջ՝ ուր որդի մր —tf երասլրո գՒ
մ-առանդո րդ_ հօրը
Հա ւերուածէ լուսա
նկարը կր ւի որձէ փրկել՝ ut յ սինթէ' սրբաքԼրեք՝ վերականգնել՝ վերանորոգել՝ վե
րակենդանացնել՝
Հէեամանակի ճիրաննե
րէն» աղատել. Տտսը էջնոց հատուած մըն
է ընդամէնը բայց Սփիւռքի
հայ գը1""
կանո։ թեան ամէնէն ս քան չ ելին ե րէն : Պիտ Ւ ւ։1եւ՚ւ ու ծեմ ղանոնք հոս » Մ ո ւղ եմ մի՛Այն ցոյց տալ՝ թէ ինչպէ՛,, Որբունիի մօտ
կ ը միջամտէ Հինքնաղոհման բն,սդդ»ին
մատնանշումը*. Որդին կբ
ձախողի հօր
աչքը եւ հայրական կերպս,րը սրբագրելու իր ձեռնարկին մէջ. Հայրը չի հպա
տակիր իր
ս ր բադր ութեան ւիո րձերուն :
4"^ է ï ոբ որդին կը սկսի գրԵլ*. Յտյց
գոհ չէ իր դրածէն ՝ կը տեսնէ Որ դուրս
ԵլոէԵր ողը է միայն*, ^ը սլատռէ ՝ կը ջնջէ
Ւէ1 մրոտած էջ^րը ՝ կը քանդէ իր ա շիրա
տանքը *.
ՀՅառեր ը ղիս !լ ենթա ր կէին իրենց ՝ որոնցմէ միայն ոգբ դուրս կու
գար*.
հարկէ պարտութենէս ետք ին
ծի կը մնար ողբալ՝ ոչ թէ դօտեպնդուելու
համար ՝ տյլ որպէս ղՒ դա տա պար տո ւած
տչքը անջնջելի ամրա ս տան ո ւթի ւն մը մընար *. Ս»հտ պատճառը որով կը քանդէի աշ
խատանքս » Ս.շխտտանքս ՝ փտութեան մէջ
ինկած աչքը փրկել էր *. Ւրեն հետ
գՒ ս
կր քանդէր*, կը ղդա յի որ կը քանդուէի •
JjL մրոտած թուղթերս
կը սլատռէ ի ՝ որ ովհ ետեբառերը fuijfllljllülfu կը նհրկէԱ-

■յսւցնէին իԹքնսւզոհմւսքյ րնսւզդէ մը մըւլուշած-»(9) :
Փիրտլեան կը ձաղկէ ինքնաղոհման բընւսղդը՝
աքն մ է կը որ կ ընդունի ու կը
վԵրա կոչէ քայքտ յում ՝ ղայն
մարմնաւորելու միտումով ՝ դաոնալու համար Ոճիրին քայքայուած փաստը՝ ՈրբունՒՒ
բառերով' իբրեւ Հանթ,ջելի ամբաստա
նութիւն»*. Հլատ լաւ*. Յայց տեսէ՛ք՝ թէ
ի՛նչ կ' ընէ որդին Որբո ւնի ի մօտ *. կր յանձ
նս լի քայքայման *. Այդ ձեւով
ա շդ ձեւով միայն— երեւան կր բերէ
ինթւագոհման ամբողջ տր ամաբան ո ւթի ւն ը : Ալդ
ձեւով միայն' կը քօղազերծէ ղա փ։ :
Ըն.
թել,գողը կր
հասկնա®յ արդեօք հսկա լ
տարբեր ութիւնր երկու արարքն երան ■Ղջեւ » Մէկ կողմէ' ձաղկելուն
եւ միւս
կողմէ^ աւերին
յանձնուելուն եւ զայն
քօղազերծելուն
միջել*
կը
հասկնա®յ
արդեօք՝ որ ձաղկէլու արարքն է՝ որ կը
կրկնէ գոհարերութիւնը ՝
կ'երկարս, ձդէ
ց ե ղա ս պան ա կան րրտո ւթիւնը , կը հաստա
տէ ց եղա սպաննէ ր ու բռնութիւնը՝ անկէ
աղա տելու որեւէ միջոց Հա ռս^ար կեյ ո վ
[բացի անդամ մը եւս' թո լրքեր ուն հետ
դ իմս, ռդիմ ո լթենէն^ ու չձգելով *. Փ ի ը տ լեան կը հաւատս, հաւանաբար ՝ որ ա ռանց
քայքայումին յանձն ուելու՝ առանց փոր
ձարկելու անոր լման տարողութիւնը՝ առանց մտնելու
աւերի
սրբագրութեան
փորձին մէջ ՝ առանց պար տո ւելո լ ոլ են

արուեստ*
թարկուելու հայրական կամեցողութեան ՝
որ քայքայման
[Որդին
քայքայուած
տեսնելու) կամեցողութիւն մըն է ) հնա
րաւոր է ինքնաղոհման բնազդէն զերծ ոճ
մը մշակել : Ւ ր ո&ը 9nj9 կոլ inu,J ^Ւ2_Դ
հա կառա կքէ :

ւքահոլսւն 1նւս(ւաչու_մ եւ «փոխանցուցիւն»
ետք'
կնանցնիմ պարունակու
թեան ՝ սլա շտսլանո ւած դրո յթներուն ՝ որոնց հետ բնա կանաբախ կարելի է հա
մաձայնիլ մինչեւ որոշ կէտ մը։ Առաջին

Կիրակի, Նոյեմբեր 5, 1995, էջ 3
ցակա յութիւևն է նաեւ ՝ որ կը բացատրէ
հայերէն Հվերնագիր»ին մէջ մտէսծ փշաքաղիչ Հ՛ի ո քսէսնg ո ւ թիւն» բառը ՝ որ անգի
տութիւն ու արհամարհանք կ՛ ար տա յայտէ լեզուին ն կա տմամբ ՝ ա յ սինքն'
այն
միակ Հվայր»ին նկատմամբ' ուր վերապ
րողին խօսքը կրնար արձանագրուիլ
եւ
դաոնալ կենդանի խօսք*
[Ւնչո® լ հոգս
րլլա լ վե ր tu սլ ր ո ղի խօ սքին ար ձանա դր ո t թիւնը լեզուին մէջ՝ ապրողի խօսք դառ
նալու հեռանկարը .
Երնամ վերա սլր ո ղի
երեսին Հփոխանց ո ւթիւն» բառը
նետել
իբրեւ նախատինք՝ իր անձին՝ իր ծագու

գրո fթը ա յն կ , որ g ե ղա ս սլանա կան \բըըտութիւնր չի դո հ անա ր մեռցնէլով ՝ թ է-

մին , իր աւանդին ո ւզղո ւած ) :

կու֊ղ հաւաքաբար . 8 եղա սպանական բԸԸ֊
տութիւն ր ա յն մէկն է ՝ որ կը ջնջէ մահուան հետքերը։ 3 եղա սպանական կամեցողո ւթեան էութիւնը' Հ<եխ տո ւմ»ն է հե
տե, ա բար (ՓԼ՚լ, ալեան կր գործածէ ֆր
րան սե րէն d'éni բառը) *. վ՝ի, տումր ետքը
չի գար՝ ծածկէ լու համար արարքրր*. Հո՛ն
է սկիղբէն*. Մի՛տումով'
դահիճին նպա
տակը ս,ր ս, ր քին հ ե ւո ե ւո ղ պա տիմ՜ էն ղերծ
կ աց ո ւց ո ւիլ չէ՛ : Ար արք ր մխ տ ո ւմն իսկ է :
Մահուան մխտհւմը* 8 Եղա սպանոլթինը ՝
կ^բսէ Փ ի բալեան՝ «կը ^Երկէ դերեղման^}ոցներր» : Այնպէս մը կ^ ըն է ՝ որ գոհը ել
վերապրողը չկարենան սգալ իրենց մեռԵա[խերը՝ չկարենան
հաւաքուի/ դերեղմաններոլ շուրջ ) չկարենան Հխորհրդանրշել^ կամ Հխորհ ր դան շանս, կել»
մահը։
Եբկբոբգ ԳԸոյթ մ ր երեւան կու դալ 111Jn
ձեւով ՝
Ց)րէօ յ տեան ու Լաքան եան ուս
մունքին ա յբենս,ր անԼղ, մէկ արտա յայտութիւ^^ն
իբրեւ*
մարդը [մարդ է ա կը)
մարդկային վիճակ կր ստանայ Հխորհրրդանշան ա կո "ք»Լ՛ արարքով ՝
ճան ա չո ւած
մահուան
շուրջ՝
մահուան իրական, ու
իք է ան չուրջ : Փ իրալեանի բա ռեր ո վ'
Հ • . .մահը քլար ելի է րնդո ւնիլ ՝ մարսել
ու ղանցել՝ մէկ բառով' ընկալել՝ ՛այն
ատեն միայն երբ ան ենթակայիդ, հա
մար խորհրդանշանակո ւած է
«մծռե՛՛՛լ Հօր» սկզբունք,,՛է, ընդմէջէն.. Այդ
"էգբունքխ է, սր խո ր հ ր դան չս։ կան կար.
ԳԸ ՒԸ ^Ւ՚ՐՓԷ ոլ կր կ ս, դմա լորէ ՝ որուն
շնորհիլ ենթական պիտի կարենալ իր
հօրմէն ետք արձանագրուիլ այՀ, չըգ“
!^այՒԵ մէջ՝ ուր կենդանի մահկանա
ցուներ սերունդներու կարգով' ուրիշ
կենդանի մահկանացուներէ
ետք կը
հաս ն[,ն ու Ւրենց մահկանացու վիճա
կը խ ընդունի իբրեւ կեանքի պայման»
(էջ 72)(10) :
Տուած,, անշուշտ' թարգմանութիւն մր
չէ անդամ մր եւս ՝ ա յ լ' սլարղ փոխագրու_
թիւն մը հայերէնի մէջ*, էջատակի ծանօ
թութեամբ մը հեղինակը կբ բացատիէ
հոս ՝ որ հՄ ե ո էալ Հօր» սկզբունքը
կու
ղո,յ Տ)րէօ լորէն ու Լա քան էն *.
Այդ քա՛ն *.
Ուրիշ որեւէ տեղ այս հատորին մէջ' Փիբալեան չի յգեը tuյն տեսարաններուն՝ որոնք ի վերջոյ իրեն ընձեռած Են մ տա
ծում ի իր գործիքներ բ յղաց ա կանո ւթեան
միջոցները*. Իրողութիւն մը՝ զոը կրնաք
իր կարգին' ոճական հարցի մը վերածել՝
'9այ9 ո[ր կ^էոնgi,ի ատկէ շատ անդին » Յրղացականութիւն մը ի հարկէ' կը զարգա
նայ լեզուներ ո, մէջ՝
թարգմանութենէ

Սուգի փոխարէն՝ մարմնի գՅԱգաղր

թարդմ անո ւթի ւն ՝ մշա կո ւթա յին ա^յ^_բբ~
սլե տներ ո ւ մէջ որոնք պատմականօրէն որ ո չադր ո ւած են . Մենթադրէ փոխանցում
մը հետեւաբար*. Մինչդեռ tuju հեղինակը
,rr
ՒբբԵւ վերնագիր
1լ րնտր է
Génocide et Tranmission ՝ որ կը բաg ա ա-

ըէ մեդՒ թէ Հփո խանց ութի ւն»ն է [մարզ
կէս յնութիւնը կազմող ու հիմնաւորող րնդհանուր
Հպար տքը» նախորդ սերունդբուն նկատմամբ) ց ե ղա ս սլանա կան
ըբԸ“
տո ւթեան բուն նշաւակը՝
նոյն այս հե
ղին,,, կը ուրեմն ո՛ չ մէկ պարտք կը խոս
տովանի ՝ ,, ՛չ
Հւի ոխանց ութ եան» կը
դ/՛՛1'է ■ Ամ էն Ւնչ իրմով կը սկսի ։ Ուրիշ
եղրա կաց ո, թիւն կարելի չէ հանել : խար
մանս,լի չԼ՛ հետեւաբար գրքին մէջ յղու
մի կատարեալ բացակայութիւնը։ Ո՛չ մէկ
տեղ
հ եղինա կը քննական
Եւ քննադա
տս, կան ակնարկ մը կը նետէ իր դործածած յղաց քներ ուն վրայ՝ ո՛չ մէկ
տեղ
^արգ կու տայ՝ թէ ուրկէ՛ կու դան այդ
յղաց քներ ը ՝ թէ ո՛ ւր ծնունդ առած Են անոնք ՝ թէ ո՛ր չափով կիբէսրկելի են ներ
կայ համադիրին մէջ» Ո՛չ մէկ պարտք՝
ո՛ չ մէկ Հ,ի ոխանց ո ւթիւն» ՝ ո՛ չ մկկ յԳոլմ ,
ո՛չ մէկ քն^ւա դատ ութիւն
յղացքներուն
նկատմամբ. Ըսածիս լաւագոյն օրինակք
symbolisation րաոն է՝ զոր հեղինակը կր
գործածէ ս, յնսլէ ս ՝ թ՚չպէ ս թէ ամէն մարդ
դի տնա ր անոր ճշդր իտ նշանակութիւնը *.
Զուտ տուեալներ էն հ կղին ս, կին համար
բոլոր բառ-յղացքներր *.
Սէ մէկ պարտք, ,ո չ մէկ «փո[սանց ո ։..
թԼ՚ւե» , ո՛չ մէկ յղում , յղացականոլթևան
գետնի ՛Լյ՛այ ինչպէս վել։ ա պ ր ո գներ ո լ ուր.
ուա յին հա լաքա կան ո ւթե ան կապակղո, թեամբ*. Ս է կը միւսին ցոլացումն է*. Այո
դրութիւննեբուն ա սլաց ո ւց ած ր՝ ապացու
ցել ուզածը կը կրկնուի ոճին մէջ*. Պէսրտ•^ի > «փոխանցութեանդ ե, յղումի այս բա

Անցնիմ հիմա երրորդ դրոյթ՛ին։ Զո^ն
ո լ վերասլ րողր անկարող ե^, մահը Հխորհբրղս,^,շս,նո,կել»ու ՝ երրդործ ունինք
ց եղա սպ անա կան մահուան հետ՝ քանի որ
ց ա ղա սսլանն եր ո ւն քլամեց ո ղո ւթի ւնն ի ս կ
էր մեռեալներու անհետացումը՝ մահուան
չ՚ե՜ղԵալ ն կա տո ւիլը : Մ եռես, լներ ը պէտք
է անհետանային՝ կ ըս է Փիրալեան՝ ո՛չ
թէ միայն ողջերու աշխարհէն՝ այլեւ
ու մանաւանդ' մէո1յալն1յրո՜լ աշխու|ւ1ւէն !
Այս ամբողջը սակայն հ ո դեվ երլո ւծա կան
խոր ուսում*1,ւսսիրութեան մը ա րդ իւնքը
չէ՛-- Հր էական ց եղա ս պան ո ւթ են էն
քա նի
մը տարք, ետք արդէն իսկ Հաննահ Արէն տ՝ նացիս, կան ամբո ղջա տ իր ութեան եւ
ւյԵրմանակսրն կեդրոնացման
ճամբար նե.
րու մս, ս ի^, ի ր ո ւս ո ւմն ս, սիր ո ւթեան վեր.
ջին էջեր ո ւն' այդ դաղափարը կարտայա յտէր բացայա յտ ո լ_ նրբամիտ կեր պո tf *.
ճամբարներուս մէջ' ՅՏԵերր՝ կը վարմը-էին ո՛ չ թէ մարմինները անհետացնելու
՛Արհեստին՝ այլ մա՛հը անհետացնելու ար
ուեստին*. Հքատ լաւ դիտէին ՝ ո ր ո՛չ ոք
կրնայ դիմանալ իբրեւ մարդ՝ իբրեւ վեր
ապրող՝ Եթէ իրեն չտրուի իր մեռեալնե
րը ողբալոլ հնարաւորութիւնը՝ եթէ մահը
չեղեալ նկատուի,
'-թէ սուգն ու ողբը
ջնջուին մահուան ջնջումով. Հ աննա հ Մրէտ հոդեւքերլուծո,/ չէր*. Այդ գիտութիւ
նը հ ետ եւաբար ՝ եթէ գիտութիւն մըն է՝
հ ռդեվերլո ւծ ա կան բնոյթ չունի։
Երբ մահը չեղեաւ
ատուած է y
Եր քն
ցեղս, սպան ո ւթիւնը ողջերուն մէջ մահր
սպաննելու արարքն է y
կ\ընեն ՝ թնչ
կրն ան ընե լ Հց ե դա ս պանն ո ւած»ն եր ը *. Ս^,ձնասլէս' կրնան սգալ թերեւս հօր՝ մօր՝
գաւ ՛մ՛ մը մահը* Յայց ատկէ ա նդին ու
ատկէ ան կա խ, կփսէ հեղինակը՝ ստ խզ
ուած են իրենք իրենց մէջ պահելու «անանուն մեռեալ մը»՝ «Հ ա ւաքա կան մեռ
եալ մը. . . հաւաքական ոճիրը նշանակող»
(ԷԼ 17) ։ Ա"՛ ջ՛՛ ՛լ արտայս։յտո ւթի ւե ՛եր չէ
անչսւչտ այս մէկը.. Բայց հարցը այն է}
թէ չեղե՛Սէ նկատուած մահուան՝ աւելի
ճիչդ' մահուան
Հչե ղեալո ւթեան» դէմ
դնելու ձեւ մը ՛գէտք է գտնէ վերապրողը ։
Այդ իմաստով ել այդ "լ՛"տճառութ ա մէն
վերապրող կը վերածուի
դագաղի մը՝
դամբանի մը՝ որոԼՒլ, մէջ կը կրէ ու կր
փոխադրէ իր մեռեալները՝ իբրեւ չեղեալ
մահ ուան մի ակ Հեղելո ւթի ւն» միակ ար
ձանագրութիւն *.
Ահաւասիկ հեղինակին
բառերը այս մասին »
հՄ եռես, լներու հետքերն իս կ
թ,ջե.
լու մի տումով' գեր եզմանն ոցն երը հերկԵլ* Այրյլգիսի հր՚ոմա*/, մը արձակող
J-խտումին դէմ թնչ
ա յին ը1ւել
վեր ա պր ո ղն եր ը ՝ եթէ ո չ իր ե՝!։ ց մա ր.
մինները վերածել մէ կա կան դամրաններ ու՝ ուր "էյդ մեռեալները պահուէ
ին*. Մի՛սկ միջ ո ցն էր անէացումի եգ.
րին' ետ պահելու զիրենք-, (իԼստումին
հակադրուիլը վերա պր ո գփ։ երէն կր սլահս՚նջէր նաեւ ՝ որ իրենց
անձնական
յուշերուն կամ տա ր ադր ութեան ու ոճՒրի իրհնս լսած տեսարաններուն ախ
տագին ու կրկնաղբօս վեր յիշումով' անոնք վերակենդանացնէին անդադար
իբրեւ ներկայ պահի միակ բովանդա
կութիւն ՝ դէպի անապատ ու մսէհ տա
նող ճամբաներուն
վբայ պատահած
դէպքերը... Ա լս ձ ե ւո tf' վեր ա պր ո՛ղն եբԸ ս՚ոիսլուած են հաւանս,բախ իրենց
մէջ ՛գահելու հոգեցունց տեսա րանր ՝
եր ե ւա կտ յա կան կր կն ո ւթեամբ մը՝ եւ
անկարո ղ են անկէ ձերբա դա տ եյ ո լ ՝
քանի որ այդ կրկնութեան շնորհիւ է
որ մեռեալները անէացումէն կը փբ կբ**
՛ին» (էջ 74)(11):
Գազազի , դամբանի վեր ածո լած մ>։։րմիններու այդ գաղափա րլ, գեղեցիկ գիւտ
մրն է , որուն արմանիքը չենք գլանար հե
ղինակին., Այդ դագաղին ու այդ դամբա
նին մէջ է, որ մեռեալները թաղուեր են
ըստ երեւոյթին, սերունդէ սերունդ, փո
խանցուեր են, «իբրեւ միակ կապր մարդկա յինին հետ» . թա ղո ւեր են
հոն, փո[սանցուեր են սերունդէ սերունդ, ի գին
ամէն տեսակի հաճոյքի, ու ցանկութեան
արդփլումին^վերապրոգներոլՀն համար, որոնց
վիճա կուած է
«զո հ աբեր ո ւթեան
պարտականութիւն մր» : Զոհաբերուածը
մարմինն է, որպէսզի ապագային
մէ9'
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ՄԻՏ*

թիւնն է y որ հեղինակի ժառգոնին մէջ'
կը կոչոլի ((մահուան իսո րհ ր գանշանակում». Գործողութիւն մը՝
որ կը կա
տարուի լեղո լին մ կջ եւ լեզուով : Ո՛ չ թկ
մարմնաւորել՝ դամբանացնել՝ այլ խոըհըրգան շական կեր պո ւթ
իւրացնել՝ հե
ռացնելու համար։ Եւ փոխադարձաբար։
Ւր մարմինը գաղաղի վերածող վերապ
րողը յստակ կ՝ որո՛ չ հեռացումը 1լիրագո քձէ, ո1 չ ալ իւրացումը* Մ ահը չկ իւ
րացուած' ստանձնուած իբրել ա յգ ՝ ու
րեմն'
մեռեալները պկ տը կ
պահ ուին
ներկային մկջ՝ չհեռացուին ՝ շ/բուին ան
մահ ո լ անգերեղման ՝ յիշո ղո ւթեան անա
պատներուն յան ձն ո ւած ՝ չեղեալ :

եկա լ նաեւ կործանումը իբրեւ 1915-/'
դէպքերուն կր կն ո ւթի ւնը ՝ քանի որ անոնք մինչեւ այսօր' կը մնան ժիստըւած» (կջ 103) (13) :
Փիրալեան կը հրամցնկ հոս քաղաքա
կան դէպքերու մեկնաբանութիւն
մը՝
հ իմն ուած
Լա քա ն՚եան
((իր ո զա կան ո ւթեան» (réel) տեսաբանութեան
վըայ*
Ւ^նչ է ((իր ո ղա կան ո ւթի ւն»ը *, ճիշդ ին չ որ
կը բացատրուի հոս։ ՒսՀե մը՝ որ կրնայ
տա սնամեա կհ եբ ո վ մնալ անհպելի՝ անյոգդողդ կորիզ մը անհատի
մը հոգեկան
կեանքէն ներս՝ րան մը որ անգին է թ*աղ
ուական ու հոգեկան ի ւր աց ո ւմի-հ եռա
ցումի փոր ձերէն, բան մը որ չի մտներ
լեզուին ձ էջ ՝ չիմա ս տա ւոր ո ւիր ՝ կր մը.
նա յ բու*ն իմ աստով անիմաստ*
կարծր
բան մը՝ որ լեզուական իմա ս տա ւոր ո ւմը
անկարող է ((հալեցնէլ» ու ՝ հաշտեցնելու։
Ւան մը՝ որ կրնայ հետեւաբար որեւէ ու
տեն վերյայտնո լի լ ՝ աւերներ գործել։
Ւիչ առաջ տեսանք՝ որ հայկա կան ահաբե կչո ւթիւնը հոդեցնցումի
(թրոմայի}
Ֆրկօյտեան տեսաբանութեան վրա J հիմ
նուած այս յղացա կանո ւթեամբ կը բա
ցատրուէր։ Հիմա՝ նոյն յղաղ^եերով կը
բացատրուի Ա ոլմգայիթի
ջարդարարնե
րուն հոգեբանութիւնը (կամ ալ ջարդին

Ո Սիրին վերյայւոնւՈՆթ-իւ-ննեթը

դէպքը t իբըե՚- քա ղա քա կան գէոլք ՝ յստա կ
չէ} * Անհասկնալի կը մնայ ամկն պարա-

մարգկայնութիւն մը վերագանուի ,
ս տար ո ւի î Ահաւասիկ մահուան ((.իոլւհըրգան շան ա կո ւմ »ի, հակառակ վիճակը* մ եռելներ ուն թաղումը վերապրողի մարմ
նին մկ^։ Ամը ո ղջո վին հասկնալի գրո/թ
մը յ
վերապրողի. վի ճա կ կն \գկպի ապրո
ղի ՚1է^ա^Ը անցնելու համար , պէտք ull’~
տի ր//տր մահը ստանձնել՝ մահը ընկալել
ու իւրացնել։ Ւայց մարգկա յին օրէնքը
ելուզկ ՝ որ անկարելի ըլլաJ մահը իւրարընել առանց ղա յն հեռացնելու յ
ճիշդ
այգ իւրաg ումի-հ եռաց ումի գործողու

Դրո յթր ամրո ղ ջո ■ււ-ն հաս կնալի կ . Հե
ղինակը սակայն բան մը կ^աւելցնէ եւ
հոս կ ՝ որ կ^երեւի յանկարծ իր հետա
պնդած նպատակը *, Մ արմիններ ո ւն դագա

՚ւ։".ւՒ' գոը ծածուած յղացքներ ու օրինա
վիճակը : *ա զաքակածն բացատրութիւն
մըն կ տրուածը՝
թկ
հոգեբանականն :
Յստակ կ միայն՝ որ երկուքին միջեւ տե

ղի վերածս լիլը՝ մեռեալներուն սեր ունղէ
սերունդ փոթանցոլիլը տեղ մը չի հաս-

ւական շփոթութիւն մը կը տիրկ հոս ՝
գիտակից եւ ուզուած շփոթութիւն մը ։
Ւ աղաքական ո ւթի ւնը կը բացատրուի հո

ց ըներ ՝ կ^ըս կ Փ իրալեան :
Կրնանք վըստահ ըլլտլ ՝ որ երեք սեբունդ ետք' չիլրաց ո ւած-չհ եռաց ո ւած մահը սլի տի վերադաոնա յ ո լ աւերն ե ր պիտի գործկ : Ի^նչ
ձեւի տակ* Պարզ կ՝ մկկ բառով՝ առանց
ծամծմ ելու : Ահ աբեկչո ւթեան ձեւին տակ ։
Հոս
յանկարծ ամբողջովին յստակ կը
դառնայ՝ որ
Հէլէն Փիրալեան
պէտ*ՐԸ
կը զգայ ինքն իր աչքին ա րգար ացն ելո ւ
Հայոց ութսունական թուականներու քա
ղաքական ահա բեկչո ւթի,նը.. Պ ա տճառը
անշուշտ' ա յն կ՝ որ ահ ա րե կչո ւթի՛ ւնը իրեն գոյութեան իրաւունք տուած կ ինքն

ղե վերլուծա կան յղւսցքներով յ
Ւնչ որ
հայկակ ան ահաբեկչութեան պարագային
կրնար գեռ հասկնալի ու թոյլատրելի թըՎ՛Լ t Ա - ւմ լ, այ/՚թԼ,
ջաբգի պարագա յին՝
կը թուի լխ՚դհակառակն' ամրո ղջ„ վ[,րւ, չրնաշխարհԼ՚կ,
Աովետական
աշխարհէն
ներս, ութսուն տարի շարունակ՝ միլիոն
ներով մարդիկ մեռցուած ծե ք սովի , ջ՚սրղՒ ։ խ ո շ՛ռան գո ւմի , տա րադր ո ւթեան մի
ջոցներովՊէտք կա՞յ
1915-// դէպքե
րուն նկատմամբ թուրքերուն մխտողական
ibffp 'I է՛" ,1111 էո Հ hյ ո ւ , բացատրելու հա
մար Աումդայիթի ջ՚սրդը իբրեւ իրողակա-

աչքին ՝ իրեն վեր ա գար ձո ւց ած կ ղըլաց ուած անց եալը(12) *, Ւնչ որ ՝
րեդո մևիմ, ահաւոր հակասութիւն մըն կ ՝
որուն հետ
դմուար կ ապահովաբար'
հաշւոուիլ՝ հաշտ ապրիլ։

նութեան վերյայանում : Հապա ի՞ն շ պի
տի ըսենք 1905-^ Հայ.թաթարական խ՚դհ տր ո ւմն եր ո ւն մ տ ս ին : Ո՞ ր ձՏմ\-Հ>-ին կըրկնութիւնն էին, սառոյցի մէջ պահուաձ
ո ր
իրողականոլթեա՚յ, վեր ամա յթքո ւմն

Ւր

Այ- կէ՚ոը եթկ հասկնանք,
հասկցած
կ'ԸԼքռնք միեւնոյն մամանակ. որ թորքին
մէթ հեղինակը ինքն իր մասին կը խօսի,
երր կը յայտարարէ . «Վեր ապրող ներ էն

կը պահանջէր նաեւ, որ իրենց անձնական
յուշելաւն կամ տարագրութեան ու ոնիրի
իրենց լսած տեսարաններուն ախտագին
ու կթկն^զրօս վերյիշումով' անոնք վե
րակենդանացնէին անդադար . իբրեւ ներ
կայ պահի միակ բովանդակութիւն, դէպի
ունապս1ա ու մահ տանող նամրաներուն
վրայ պատահած դէպքերը.. ■»։ Արդեօք
ինքր կ' անդրադառնա՞ յ այդ իրողութեան t
կանդրադառնայ . թէ
այդ Հախտա դին
լԼերյՒշ."լմԸ» իք Ւսկ քրածն է Լեւ. Ո՛չ թէ
ըսենք՛ մեր մ եծ֊հ աJՐ k ը ո L-ÎJ ՈԼ- ձեծ-մա Jբե
րանը ՝ որ ոնք արժանա պա տո ւո ւթի լՀն ու
նկին ու լռել գի ակին} ՝ երբ ղղոլելի հաճ ո յա սիր ո ւթ ե ա մբ մը ՝ոճր ապա շտութեամբ
մը ՝ ընդերկար կընկարագրկ Աումդայիթի
ջարդէն տեսարաններ՝ մէջբերելով Շահմո ւր տ տ ե ան ի
ֆրանսերէն լե ղո ւո վ լո յս
տեսած հատորէն հատուածներ
(էջ 100103) : Եթկ տպրուած
կամ չապր ուած
(փաստօրէն' միայն չապր ո ւած}
տեսա
րաններու ա իւ տա գին *Լեր յի շում չեն այգ
մ կջբերումնեբ ը ՝ վկայո ւթի ւնն եր ո ւ
այգ
ղուտ կր կն ո ւթի ւններ ը ՝ եթկ ոճիրի պահուն ու տեսարանին հետ կատարեալ նոյնացում մը չեն նշանակեր արհաւիրքի ՝
յօշոտումի՝
բոնա բարութեան արիւնահեղձ այդ նկարադրոլթիլնները.
ֆրան
սացի բարեկիրթ մոզովուրդին ո ւշա դրութեան բարևմտօրէն յանձնուած , ա յն ատեն թող ըսուի ինձի , թէ թնչ են . ի՞նչ
կը ներկայացնեն : Որուն ՛Լր՛ոյ կ'աւե/նայ
՚ռն շուշտ
գործուած
անարդարութեան
կրկն ազրօս. compulsif, մատն ան շումր ՝
քանյ, Որ Աումդայիթի պարադային ին<պէս ատեն °ք յտնցագործները չգա տապարտո ւեցան ու չպա տժ ո ւեց ան * Փ իրալեանի դրոյթը այն է. որ այդ դէպքերը
1915-/ կրկնութիւնն էին. ու ըստ իրեն'
ցեղասպանական
արարքին մխ տումն է .
որ ղանոնք կարելի դարձոլց : Այդ դէպքե
րը կը մեկնաբանուին ուրեմն իրրել
«վերամայթքոլմր անյողդողդ, անհ ըԱ1ելՒ իր ո ղա կանո ւթեան մը. որ դուրս
մնացեր էր իւյէ աց ո ւմի-հ եռաց ումի դործողոլթենէն ՝ առկաքս, մամանակի մաշումին անթափանց . կարծես սովետ՛ս,
կան
ամրո ղջա տիր ո ւթե ան՛ սառոյց ին
մէջ պահուած ըլլար ան, ձնհալին ըսպասող : Անհալը եկ ալ եւ անոր հետ
Imprimé sur les

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

մով արտայայտուո՛ղ կեցուածքը։ Ամփոփելութ Հայկական Դատը։ Հկարմանալի
չկ՛ ւճւրեմն գրքին գրկաբաց ընդունելու թիւնը Հայկական Դատով սնան ո զ իւըմբա կց ո ւթի ւնն եր ո ւն կողմէ։
Հեղինակին
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՝héritier,
֊ •
e d 1 intérim
de
chaque
qu’U 1soit
։ut
bourreau ou de victime, et uu- i , de
Il reviendrait donc à chacun Vah

ուզածն ալ այգ կր ի վերջոյ ։ Դիր^ը պի
տի թարգմանուի ու Լոյո սլի տի
տեսնէ
նաեւ Հայաստանի մկջ ։ Ութսուն տարիկ

reconnaître cette scène comme i'
de
destruction, de transmission de 1 T® de

b -Lbf ծաղկող պահ անջա տիր ո ւթեան իւ՛
րեւ դագաիժնա կկտ ու լուծման թոս տում *.
p- ուրքնրւ ւն հետ
սծ'
ձե
տ ձեռք
ձեռքի
պիտի կարենանք վերջապէս դուրս ելլել
մեր կրկնակի ու փոխադարձ ոճրապաշտութենկն ու նուիրուիլ կեանքի եւ պե
տութեան ՝ այսինքն' ա զգա կեր տ՚ր ւմի պա
հանջներուն :
*
4։ *

((Մահը փրկել» յ Ա՛Ju էր Հէէէն Փ իր ալեանի գլխաւոր դրոյթը՝ գլխաւոր պա
հանջը՝ ուղղուած մեղի՛'. Մահը փրկել՝
այսինքն ձեռք ձգել վերստին ղաJ^ իլ“
րացն ելո ւ-հ եռացնելո ւ հոգեկան միջոցնե
րը* Մ ահը փրկել՝ ձերբազատելու համար
ՈճրայԼ՚ն տեսարանէն ՝ Դահիճին հետ գիմառդիմութենկն ՝ արգիլելու համար «//ր ո ղա կանութեան» վերաղար ձն երը ՝ վերյայ տն ո՛ւթի ւնները ։ Ւ^նչպկս կրնանք Մ ահր փրկել, գա ս ո ւիլ բնականոն
մահկա
նացուներու կարգին . ճանա չումուի : Ո*֊ր~
կէ^ եկած ճանաչումով* վերջին հա շուով'
((Եր ր ո րգ»կն ՝ Մեծ Պ ետութիլններկն *. Որպէսղհ կարելի ըլլայ սակայն, այդ վել՚ջ.
նական ու փրկարար ճանաչումը՝ անհրա
ժեշտ է որ մենք' Հայերս սլ թուրքերս ՝
միասնաբար ու փ ոիս ա դար ձաբար
ձեր
բազատինք մեր Ոճրապաշտո ւթենէն * Ւայց
դարձեալ ո*վ' մենք*. Հայութիւնք՝ թըրքոլթիւնը՝ իբրել միատարր միաւորներ։
Հեղինակ մը՝ իբր թկ հ ո գեվերլո ւծո ւմի
գը°չը պարղած ՝ յորդոր կր կարդայ մեՂՒ > իբրեւ միատարր միաւոր՝ ինքը անկէ
դուրս անհատ մը ըլրսլսվ՝ հրա շքուի ձեր
բազատած
ինքնազոհման
բնազդէն ու
զոհաբերական սճէն՝ Դահիճին հետ նոյնացումկն *,
Ջ՛երբա զատած' Աղէտէն ՝ CataStl’Opheէն . Որուն անունն իսկ չկաJ հոս *
Ա* յգ է ) սը կը պատճառէ մեծագոյն
շփոթութիւնը՝ հեղինակի ինչպէս ընթեր3ՈԳի մտքին մկջ*, էյը չփոթուին հոս գկպ•ըխն հասարակ ել յա տո լկ անունները ցե
ղասպանութիւն եւ Աղէտ : Կը չփոթուին
հասարակն ու յատուկը*, Ւնչ որ յոռեգոյն
ոճիրն է ոգիին ■յգէմ *, Այգ ոճիրը կր դործենք մենք Հայերս՝ տա սնա մեա կն եր կ ի
վեր : Մենք մեղի գկմ * Ջ ենք դրած տար

Հայկական Դատ

րեր ո լթԼ՚1-ն
ր Հ ասարտկին եւ յա տ ո լկին
միջեւ՝
ցեղւԱսպ "ւնութեաՂւ եւ Աղէտին

Ե՛լ՛՛՛եր ղուտ երեւակայական լաստա
կերտում մրն է հետեւաբար . ՄԼ՛ ակ bf ողութիւնը տյս զառանցական բացտտրութիւններուն մկ^ այն է ՝ որ զոհերու մըտ•Ր-ին ձկջ կ կրկնութիւնը*. Այսինքն նաեւ'
Հեղինակի մտքին ու երեւակայութեան
մկջ *. Այգ է պատճառը որ հոս անդամ մր
եւս՝ Աումդայիթի մասհն, բոլորիս ծա.
նօթ զառանցական ու ապիկար բողոքին
կր հան դի պինք, ին շ՛ղէ՞ս կ՚ըլլայ, որ մ եե
պե տո ւթԼ՛ լեն եր ը մեղ
Լքեցին,
ինշպէ՞ս

: Ջ ոհ կ՚երթանք ամկն օր' այգ սարափելի՝ այգ աներեւակայելի
շփոթու
թեան : Հոս գրախօսուած հատորը ատոր
մէկ տիսուր եւ յարացուցական օրինակաւ
է » փաստը *, Դժբաիս տաբար' ուրիշ ո չի՛ն չ :

կքլԼաե nf յտնցաղորեներր շդա տա պարտուեցան Եւրոսլային կողմէ*, Ւն չսլկ^ ս
ՐԼԼաՀք որ
ո ս կո ւան 1988-//ե' ոշԼ՚՚նչ ը.
րաւ պատասխանատուները
ղատի կան
չելու համար : Լիրանսացի րնիքերցողին

Յոյ՚յ կը արուի այսպէս հազարերորդ ան
դամ ըլլալութ որ մենք Հայերս յալիտենապէս
անմեղ զոհեր ենք, որ պետոլ.
թիւններր մեղ դաւաճանեցին , որ անոնց
կողմէ Լասբո ւեցանք ու շքուեցանք , Որ ա.
նարդտրութիւն էր գործուածը, եւայլե-.
Մէկ Լսօսքովջ արդարութիւն կը պահանջենք , ոճիրին ճանաչումը կը պահանջենք
մեծ պե տ ո ւթի ւնն եր կն ։ Ե ոմյ արգեօք ա։-ելի հն ամենի ՝ աւելի սովորական
կեցուածք մը *
ա՞ յ աւելէ բացայայտ կրրկնութիւն։ Ե սմ յ դահիճին հետ նոյնացած
ԸԷԼաէոլ- ՝ անոր տրամաբանութիւնը որգեգրած ր//ա/ու , ((զոհ^ի դիրքին կառչած
մնալու. աւելի ահաւոր ւի ա ս տ ։ Հեղին ա կը
կ*աւելցնէ մինչել իսկ որ եթէ Աումդայի.
թի «.մարդկութեան դէմ Ո^Լ՚ԸԸ^ ճանչյլր.
լէք 1 այն ատեն' ցեղասպանութեան նըկա տմամբ թրքակա՛ն մ՜իւտումի կեց ո լածքն
ալ կը տկարանար ։ Ւնչո*ւ՝ չէ ։ Հրգեվերլո լծումէն այս ոստումը դէպի քաղաքա
կանութիւն ամէնէն անտանելին
է հա
ւանաբար իյք ա ե-fb ս : Աոյց կու տայ չա
փանիշներու կատարեալ բացակայութիւն
մը։
ՀցՈգեվերլուծումը ի սպա՛ս Հայկական
Դատի՛ն *
Ւնա կանաբար'
հ ո գեվերլո ւծումին անունը միայն կայ հոս։ Ե որքին
մկջ՝ ՐոLnՐ վերլուծումներուն ետին կանգ
նած կ գոհէ ամենա ս ո վոր ա կան հոգեբա
նութիւնը ՝ բողոքը ՝ ճ անա չո ւմի պահանջԸ1 աշիսարհի մեծերէն փրկութիւն սպա
սելու մարմաջը՝
((մեր բոլոր հարցերը
ճանա չմամբ պիտի լուծուին» տարա զու
Presses du

Journal

ՄԱՐԿ* ՆՇԱՆԵԱՆ
(1) Hélène Piralian, Génocide et Trans
mission, Փարիզ,
1995,
հրատարակիչ*
L’Harmattan.

tion, ensuite de la symboliser pou7?
dépendre et naître à Bailleurs W"
encore faudrait-il pour cela que'i
318
les Arméniens, renoncent à porter
1 irréparable et l’organisation de L?
qui 1 accompagne et qui permet Խ
tien du ressentiment, entretenu à 1

f“'

comme présentification et «preuve»?
reel de cet irréparable, et qUe les aut ”
les Turcs, renoncent au maintien à to
prix du déni comme au refus d’identlf
cette mort... Car ce sont deux ոՀ£
de ne pas penser et de nier I’existenCe »
soi de cette scene de meurtre...», Génocid
et Tranmission, էտ 111-119. q,լ
c

մեջբերումներուս ֆրանսերէն
պիտի տամ, Ոբպէսզի
էհ
նակին անկարելի ոնը ՈԼ
աշխատանքս մասամբ ընթեոնլի „աձլ
լու համար գրուածքը .
(6) «Et j’ajouterai que lorsque des At.
méniens et des Turcs pourront ensendlt
se pencher sur ces questions, une brèche
dans ce déni s’ouvrira, ce qui — en imp]i.
quant une certaine reconnaissance au sein
même de la Turquie, entamerait peut-être
cet autre silence, lui aussi proche du déni,
qui règne en Occident
sur le génocide
arménien et qui [consiste à] «oublier» ré.
gulièi ement, en fonction des intérêts du
moment, qu’il ait eu lieu...».
(7) Վերջերս՝ ֆրանսական շաբ՚ա^ա.
թերթ մը, L’Evénement du Jeudi (Մա.
յիս 18, 1995), կը յայտարարէր (հեսւե.

լելով անշուշտ հեղինակի ցուցմունքիս),
որ ինքը՝ Հէլէն ՓիրալեաԱ միակ հայ կ.
տաւորականն է, որ թուրք մտաւորական,
ներոլ հետ թ֊ղթ֊ակցոլթիւն հատոատահ
ռււայ:
(8) «Ce désir de l’autre fait donc bien
partie de la texture de ces textes, puisque
ce n’est
qu’ainsi soutenue et protégée
qu’une écriture qui soit travail de pensée
sur la toute-puissance imaginaire des génocidaires, sur ce qui la constitue et la fait
tenir en même temps que sur ses effets
sur les survivants et leurs héritiers, a pu
être possible sans devenir ce que j’appel
lerai une écriture sacrificielle. C’est-à-dire
une écriture qui, se situant en un lieu d’i
dentification totale à la victime, épuise
les ressources oblatives de celui qui écrit
jusqu’à souvent l’en faire mourir, per
pétue le génocide et entérine... la toutepuissance des génocidaires».
(9) «Աովարական Օր մը՛»,
ՊէյքՈւբ,
1974:, Էջ 65: Ընդգծումը' ինձմէ':
(10) «La mort n’est intégrable que lors
qu’elle se symbolise pour un sujet à partir
de l’établissement de l’instance du «Père
mort». Instance constitutive du symboli
que qui permet qu’un sujet, à la suite de
son propre père, puisse s’inscrire dans la
chaîne signifiante où des vivants mortel;

(2) Օրինակ 1‘նբնու[Jիւն վերնագրով նոր
լոյս տեսած հատորին մէջ (Հումանիտար succédant dans l’ordre des générations a
Հետազօտութիւնների Հայկակալլ կենտ d’autres vivants mortels, reconnaissent
րոն, Երեւան 1995), Հէլէն Փիրալեանի leur mortalité comme condition de vie».
յօդուածներէն մէկը տպուած է հայերէն
(11) «C’est à partir de cela que, p»111
թ-արգմանութեամր
(«Մահը
հոգինե les survivants, s’opposer au déni qui orրում») • Թարգմանոլթիլնը կը պարտինք donne de labourer les cimetières pour que
Դրիգոր ճանիկեանին : Հետաքրքրական soient effacées jusqu’aux traces des morts,
լուծումներ կ՚աոաջարկէ երբեմն, հեղի ne peut se faire qu’en devenant des corpsնակին րարդ եւ յահաիյ թերի արաայայ- sépulcres pour ces morts, seul moyen de
տութիւնները հասկնալի դարձնելու, մի les retenir au bord du néant, et necesտումով; Խորքին մէջ սակայն' լայն ու site de surcroît, pour ces survivants, queբազմաթիւ յապաւումները եւ հոգեվերլու. par mie remémoration compulsive de leurs
ծական բաոապաշարին կատարեալ չէզո. propres souvenirs ou des récits entendu֊քացոլմը ( չըսելու համար* համակարգա de déportation et de meurtre, soient main
յին խեղաթիւրումը) ամբողջովին անհաս, tenus comme actuels, comme seul contenu
կրնալի կը դարձնեն գրութիւն մը , որուն du présent, les événements qui eurent lie»
բնատիպը արդէն իսկ դժուար հասկնալի sur les routes menant aux déserts et a a
է?:
mort... C’est ainsi que les survivants se
(3) Արգւսը ըլլա.լ,Ոլ համար' ըսեմ, որ
raient contraints à la conservation, la ie
Դ- ճանիկեանի յիշեալ թարգմանութեան pétition imaginaire d’une scène traim®
ԱվիկԲԸ՝ transmission բաոը թարգմանուած tique de laquelle il leur serait impossi e
է «փոխանցութիւն» ; քաոը ընդունելի™ է de se détacher puisqu’elle aurait pou՝oi
ուրեմն արեւելահայերէն աոանց յաւել de manteinir les morts hors du néant»եալ բ՚ացատրՈլթիլններու : Արեւմտահա(12) Փիրալեան կը գթէ' «Longtemp^
յոլ մը ականջին* զուտ վիրաւորանք մըն je n’ai pas su» (էջ 54), խև nP
եանի գրչին տակ կը դաււնսւյ' «ufl
(1) «թրքական ազգային ինքնութիւնը
ժամանակ ես տեղեակ չէի, թէ 1915 թք
եւ՜ Հռ՚յկական Հարցբ» , Օքոլիս 1994 : Այս
լականին խնչ է կատԱփուել» (/’V'»-գրքին մասին անդրագարձալ վերջերս' թի^-ն, էջ 141):
,,
Միհրան Տապսպ, ReVue d’histoire ar
(13) «L’expression de la résurgence
ménienne

moderne

et

contemporaine

հանդէսին աոաջին համարիր մէջ , Փաոիս ,
1994 :
(5) «J’ai écrit ces textes comme autant
de tentatives de sortir de cette scène de
meurtre dans laquelle s’agite ce couple
infernal coupé de tout, oette hydre à deux
têtes, formée par un Bourreau et une

réel intact que rien n’est venu eJltaD'
revisiter ou symboliser et qui n d
5
rester en suspens, imperméable au^ .
comme conservé dans la glace du re^
totalitaire soviétique, en attente
dégel. Dégel qui a produit le 'ret°U^ne.
destruction comme reprise des
ments de 1915 toujours déniés».
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ԱՅԺՄ ՀնՆԴԻՍԱՏեՍԻՆ
19-/"f 'էս1ր['
‘թրջէին ւ գիտնականները
աշխարհին մի նոր ել սքանչելի նուէր
լսուեցին՝ շարմուն նկարներ : Այն անմի.
Լապէս
ցուցասրահների ո, խազալիքների Տնունդ տուեր ել օդտա ւլո րե ո ւեց որ
պէս ամանագին հաճոյք :
Հսկայական մի գիւտ տարիներ շ՛՛չին
նպատակների Տառայեց: էլ յետոյ' կէս
դար "ւ՚ւաի տեսիլքի ու ստեղՏագորՏական ջիղի տէր մի մարդ՝ ձեռք առաւ գի.
տութեան տուած այս նոր գործիքները ել
այն ծառայեցրեց գեղարուեստական նպա
տակների : Համարելս եօթ կարճ
տարի
ների
ընթացքում , նա այղ
տւսր րս*~
1ա^՛ "Ա^յէմ ս* ս տ խս* ղս*չէքևեր ը կեր պար ա~
ն ա փ ո Լս եց արուեստէ
շս*րմար ո ւե ս տԼւ :
Պարգ է' այգ մարդը Տէյվիտ Աւարք Կրիֆիթն(2( էր; Նտ էականում անօգնական ,
մենակ ստեղծեց աշխարհ է մէակ նոր տր.
ո ւե ս տը .
Ա*նցել կ յէսուն տալւէ : Բնական
[՛ ' որ կարծենք թկ "Այդ օրերէն ֆէ լմ ո ւԼ
ղբաղուողներ ը տյս արուեստր պէտէ նոր
բարձունքէ՝ բեղուն ծաղկման Հ տ սցն էէն :
Բնական էր Որ ս պա ս ո ւեր թկ ա յսօրոլա յ
շարման կարներէ

համեմս*տ

Կրէֆէթէ

«Մի Ազգի Ծնոլնգը^Յ) ե, «ԱնհսւնգոպւԺոզՈ1_թ-ի1-(ւ >>-£'( 4) բարեացակամ մէ ռահ1Լէւ,սյյէ նաԼսնական գործերը հ ամար ո լկ
էն ՝.
Աւաղ՝ էրողութէլնը այդպէս չէ»
Փա սար վեր ջէն տա սնամ եա կո ւմ եւ դեռ
գրանէց էլ առաԼ ,
բացառոլթե ամբ
մի
ե՚՚՚՚՚ի յիչ՚պ՚յ՚սն ֆիլմ երի ,
ենք տեսնում :

1925

մ ենք ան կում

Համր ֆիլմերի շրջանում , </ րիֆիթի Օրինակով գրական եւ ոգել ո րի չ զարգա.
ցում արձանագրուեր . կոթողային ներ
դրումներ ուներ ան Հո լի՚Լո ւտը (էր իք ֆոն
Աթրոհայմ , փինկ ‘Լիտ՛՛ր, Լուիս Աայլս֊
տոն , Աարլի Զափլին , ուշագրաւ գործողոլթիլնների կա տա կեր գո ւթի լեն եր' Հա
ր՛1Լա Լոյտ ք Հարի Լանկթըն ելին.), Ռու
սաստանը
(Էյդըեշյմէյն ,
Փոտովգին) ,
Գերմանի ան (Մուրն աու եւ էր գլուխ ղոր.
^որ' «Վերջին Ծիծաղը») եւ ուրէ շներ յ
Լաւագոյն համր
ֆէլմերը յաջողեցէն
ստեղծել պարզ եւ էւրայատուկ դեղար.
ու-եստական ոճ. Ա ե տո յ' կրկէն դէւոնականներէ կողմէg ,
հ Ա* ւս*սարա կշռութէլն ր խախտուեց . նրանք ֆ էլմ ա շէրա տողներէն տուեցէն երկու կարևոր մէջոց' Ձ՛այն
k*- Գոյն : Ա*է նոր գեղարուեստական ար'ոայայտչաձել
պէտք էր զարգացուէր ,
"րպէսղի այս տարրերը մէաւո բուէէն կկրւսնէ լԼրայ
շարմուող պատկերներէն։
Գեռ պէտք կ սպասել այս ար տայա յտչաձեւի վերջնական լուծումին: Այնուամենայնիլ տարրեր
տարէներում մէ շս*ր ք
տչքառոլ ֆէլմեր ստեղծ ո ւեց էն . ֆէլմեր ՝
որոնք հարստացրէն եւ զարգացրէն շարմա րուեստէ
ա ր տայա յ տ չա ձ եւերը : £?£'ոո յ տասն ե ւհ էնգ տարէ առաջ ՝ խ111 J հասաւ աղէտը :
Հոլէվուտր կորցրեց ընդ.
ծանրապէս շա րմարուեստէ մայրաքաղարրն հ ամարուելոլ էր մենա թր որ հր-. Ֆիլ
մերի թէ քանակը եւ թկ որակը նկատ ելի°ըէն անկում էսպրեց . Ե ր կրում փակուե3 էն g ո ւց ա սր ա հն երէ գրեթէ կէսր : Հոլէ"Լուտէ տարեկան
600 եր կարամետրամ
ֆիլմերի ար տա դր ո ւթէ ւնը էջաւ նոյնէսկ
նշուածէ մէկ չորրորդէն» Այս Լսնդրում
մեծ գեր կատարեց հեռատեսէլը՝ բայց
•սն կասկս,ծ այն մէակր չէր* ՀոլէլԼոլլրրէ
ֆէլմերԼ/ մեծ մասը՝ որ արտագրւում էր
չտրքայէն հ էմունքներով զրկւում էր նըկ^ր՚սգրից ու որա կէց ել դրա բերումուԼ
"սնգէ Աա1յյծ սէն գրաւելու ո ւնա կութէ ւնէց »
Ցետոյ աղգու ւէ ոփ ոխո ւթէւնն եր

տեղԼւ

ոլ-եեցան արտադրէ չներ Լր *էր աքենո ւթեան
Օրէնա կարգէ մէջ*.
Տարէներ ՝ աւան ղա
թս*ր օր էնա կա րդը մե ղադրւում էր ՀոլԼ"-

ՄհՍԱՔեԱՆ

( 1925֊ 1957)
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t ՄՆՈՒՄ

(1)

վուտԼէ ֆ էէմ երէ գեղարուեստական
աճը
ել հա սունաց ումր կանԼսելու մէջ-, Ե ս
մի շտ Հ լ այգ բողոքները չա ւէ ա ղանց ո ւթիւն եմ համարել. ՕրէնակարդԼւ սահմա
նումները յաճախ աւ ելի բարձրորակ րստեղծւսգո րծո ւթէւններէ ՝ աւելէ նուրբ եւ
խօսուն ար տայա յ տչա ձեւե ր Լւ ստեղծման
պատճառը գա րձան » ան ո ւղղա կէ ար տա
յայ ա ո ւթէ ւն ր արուեստէ մէջ աւելԼւ ազ
դու է քան ՝ պարդ ասած' եր կու կէտն միացնող շէտակ դէծը : ]"ն չելէ ՝ դրաքնն ու_
թեան թոէոթ "Արգելքները ամբո զՀովին վերացնել ով, բաղմա թէ լ ֆ է լմ ա շԼսա տող ներ ՝
որպԼսղէ վերագտնեն
կորած հ անդէ սա.
տեսէն՝ սանձարձակ կերպով
դէմեցԼէն
հե շտամոլութ եան' չափազանցելով էկրանէ lLlru,J սէքսԼւ » բոն ութ եան եւ ապակա
նութեան օգտագործումը»
Մ էւս կո ղմԼէց ՝
Աւր ոպայում ֆ է լմ ե ր Լւ
մարզում սկէզբ առաւ- ա պս տամբո ւթվւ ւեը՝ ՈՐ^ Էմչուեց Նոր ԱլԷք, Աւան գարդ եւ
դեռ շատ ուրԼ՚շ անուանումներս•Լ՛. Այն իր
հետեւորդներն
ունեցաւ
Ամերէկայում
«ըևդյա տա կեայ» սէրողական ֆէլմեր ով :
Հէմնականում
ա պս տա մբո ւթէւնը ար
ուեստ ո ւմ պէտք է նրա աճէ համար ; Jjրբ
ս Ո վոր ո ւթէ ւնն եր ը Լսեղդէչ ել անճկուն են
դաոնում ՝ պէտք է ՝ որ էէ ո Լսո ւեն : Հցարմանկարներէ ոճը շս՚փէց աւելէ արհես
տական ՝ չո ր ու սահմանափակ էր դար
ձել։ Ձափէց՝ աւելէ էէն ՝ որոշ կանոններ
ընգունւում եւ կուրօրէն կէրառւում յ Ար
դէ ւնքը տաղտուկ
մէատէպութէւն էր :
Նոր Ալէքը փչթեց այս կանոնները որր
դրական է. բայց "Այն մեղադրելէ է ծայ'մյԱղո ւթեան
զանցառու,թեան
մար' որը բացասական է:
Որպէսզէ պարզուէ Նոր Աէէքէ դրական
եւ բացասական կո ղմերը , անհրամեշտ է
յէԺէ զարմանալէ կերպով Լայն տարա
ծում գտած այն տեսակէտը՝ որ շարման կա բներր բամանում է եր կուսէ' մէկը
արուեստ եւ մէւսը շուկայ համարելով։
Շուկայէ ֆէէմերը երեւէ նրա նք են, որոնք դէլր են գալէս ամբոխէն՝ մէնչդեռ
արուեստԼէ ֆէէմերը նրանք են y որ քչերէ
կողմից
ե^։
ղխահ ատւում : Այո բնորոշումները անհէմն ենյ Գրանք հա կադրում
են արուեստն ո լ հաճոյքը՝ որը ճէշդ չէ*.
Ջնայած որ բոլոր հաճո յքնե ր ր արուեստ
չե^" } բայՍ վստահօրէն բոլոր արուեստնե
րը հալելէ են։ Բոլոր ա ր ո լ ես տն երԼւ հէմնական նպա տա կը հաճոյք պա տճառելն է :
Լմատրոնը նախ եւ առաջ պէտք է բարձ
րագոյն հաճոյքէ աղբէլր^ հանդէսանալ։
Ուրեմն ճշմարէտ գեղարուեստական ֆ Լէ լմը պէտր է անհ ր ամ եշտօ ր էն հաճելէ լէնէ յ
Այե ֆէէմը կամ թատերախաղը՝ որ քնեց
նում է հանգէսատեսէն ՝ ստոյգ կերպով
դե ղար ո ւե ս տա կան չէ *. թատրոնէ մէակ
անԼսաԼստելէ օրէնքը հանգէսատեսէն ար
թուն ու լարուած պահ եթ, է ։ Նրա բոլոր
ուշագրաւ տուեալները ՝ էնչպէս օրէնա/լ
վերամբարձ յուղումը՝ ճշմարէտԼւ բացայայտումր՝
գաստէարակէչ յատկոլթէլնը^ պարզապէս'
«պատգամ^-ը ՝ ողբեր
գութեան մէջոց ով հոգու մաքրումը կա
տարսէսեւայլն՝ քէն կալւո ւմ են
հանդէ
սէս տեսէ կողմէg երր այգ ընկալումը էնքեէն հ աճելէ է լէն ում ։
Ա"լոք արուեստի դորՏ երի պէս , ընտիր
ֆջ՚լ՚Րր ներկայացնում է ձեւի ել րՈլյւսնդակոլթհսւն միասնութիւնք. կյոր Ալիքի
ի՛՛ն դիրն այն է (ել շուտով ասելոլ ենք,
կրՆ ՈՐ ըմբոստանալով կա ղա սլա ր ո ւած
ձեւէ դէմ մէանգամայն ոԼնչացրեց բոլոր
ձեւերը։
Ջուրը նետուեցէն ֆէէմէ կա
ռոյցէ հ ամար անհրամեշտ ամենա կար եւոր սկզբունքներ ը նէւթը պատմելը՝ դր.
րամատէկ զարգացումն ու գործո ղո ւթէէ_^
նը կամ տէպաբները՝ լարումը՝
յոյզէ
զար գաց ո ւմ ՝ ռէթմը ՝ արտայա յտոլթէւև-
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ների յստա կութէւնը ՝ պատկերս*յէն դե
ղեց կութէւնը եւայլն հ Ապս տամբո ւթէ ւնը
օգտակար եւ ագնէւ է մէւԱյն՝ երբ ո չթն
չաց րածը փոխարէնում է նոր արմէքներով եւ նոր շս*րմանէ ւթ ով ։
Նոր Աէէըը
բաց ր ն շանա կա լէց չափով չփոԼսարէնեց :
Որեւէ արուեստէ մէջ՝ քաոսը
անորոշութէւնը եւ Լսա ռև ա կո ւթէ ւնը հակագրր ո ւթէ ւնն եր են : Ն ար ե ւոր չէ թ է որքան ***զատ եւ ան կառոյց կար ո ղ է թուս*լ ֆիլմը. "Այն պէտք է էր կուռ ներքէն կար գ
ո, կանոնն ունենա յ։ Տսյրորէնա1լն այն է y
որ Ն"ր Ալիքի լ ե զա փ ո Լսո ւթէ ւն ը ՝
շատ
կ արճ մամանա կում ՝ էնքն էրեն վատնեց
ել_ վերածո ւեց նոյնքան սահմանափակ ու
կաղապարուած մԼէ աւանդութեան ՝ որքան

ձգտում ր^
նոյնքան մարդու բնութեան
մասն են կազմում, որ քա՛ւ, նրա բաղում
թոյ/ կողմ՛երը եւ հ իւանղո ւթի ւնն երը : Ար
ուեստագէտի բարձրագոյն
պարտքն է,
ներկայացնել
ամբողջական
ճչմար տու.
թիւնր, ամբողջական
^տրգը՝
թՈլՈլւ
կեանքը՝ նրա լոյսը՝ էնչպէս ել նրա ըստtt ւերն եր ը :

հ էեն էր :
Ոն չ վ երաբերում է լԼերջէն մէ քան Լէ
տարԼէներԼ, ֆ է լմեր Լւ բո վանդտ կո ւթեանը
կա ր է ք չկ"Ա յ դան ա ղան ո ւթ է ւն գնել Նոր
ԱէԷըԷ եւ շուկայում գտնուող ամենակոպէտ ֆէլմերէ մէջեւ։
Նրանք մէկ են
թմրան էլթեր Լէ սէքսէ եւ բոն ութ ե ան պա
րագաներում ; hj որա պէս մտահ ոգէչ
է
երբ նկատում էնք, ո ր ա շԼսա րհ Լէ հ ամարեա բոլոր երկէրները՝ մէատեղ
կարծես
դուրս են եկել պեղելո լ մա րդու թոլլու՜
թԼէւնները՝ անբա ր ոյա կան ո ւթէ ւնր եւ. հ է"
ւանգադէն վէճակը ։
ԲաննԼէ մԷջս* զդա Jէն
Որ սլէս 1963 թ *

նալը՛
ՅթՒ՚լՄը՝ հ ա ւա տքԼէ կո րուստը }
կեանքն անհեթեթ Ոլ անէմա ս ա տեսնելը

ֆԼ1լմ է Փ ա ռա տօնԼէ

մԷւրԼէԼէ անգամ

եւ

ՌՈհՔԷՆ ՄԱՄՈհԼԵԱՆ

1961 Լմ . Աովետական ԷԷԷութեան
ՀԷլԸ
Ս ո ս կո ւա յԼէ Փ ա ռա ա օն ո ւմ ՝ ե „ հնարաւոր ո ւթէւն եմ ո ւն եց ե լ
րոնք ներ կայաց ւում
տարրեր երկրներԼւ
Բ ա ց ա ռո ւ թև ամբ մԼէ

դէ տելո ւ ֆՒւ^^Ր > "՜
էէն է\բր ել ա շխարհ է
ներ կայաց ուց Լւ չն եր ։
քան է սԼէ ՝ նրանք բո

լորն էլ բովանդակում էէն սէքս , բռնութէ ւն եւ ամէն տեսակէ ս պան ո ւթէ էն ։ Նը*
ւաստացուցէչ կ նկատել՝ Ոը մէամամանակ երբ մեր դէտնականները ա ս տղեր ին
են հասնում ու մեր երազներն են էրա կա
նացնում , ֆէլմաշԼսատողներ ը էջնում են
մարդկայէն բնութեան ամ ենա ստոր ո լ դըռ եհիկ գա զտնա րաններ ը ՝ ել կա րծ ե ա էնչ
որ ապէրատ հաճոյք են ստանում ՝ երբ
թաւալւում են մարդկայէն կեղտԼւ մէջ։
Թէ ֆէէմերը եւ թէ թատրոնը տառապում
են հոգեկան ԼսոԸ[" ընկճումէց . ծայրայեղ
«բնապաշտ ութեան^
մէջ
նրանց որջա~
ւոբո ւելը նոյնէսկ չէ ցնցում ոեւէ մէկէ^ւ.
"Այն աստէճանա բար վեր է ածուել մԼէ տե
սակ համընդհանուր ան տար բեր ո ւթեան ՝
նոյնքան ձանձրալի եւ յոգն եցո ւց Լէ չ ՝ որ
պէսէն մենք տեսել ենք անցեալում ։ Այն
ֆէէմշէն ո ղն եր ը ՝ որոնք ամենագո րծօնն են
այս տեսակէ ար տա գր ո ւթէ ւնն եր ում ՝ էրեքն էրենց արդարացնում են այն առար
կութեամբ թէ ֆէլմ երր պէտք է արտա
ցոլեն մամանա կա կէց
կեանքը, ել "Այգ
մամանակակէց կեանքը այնպէս էնչսլէ ս
որ է' այսօրուայ ֆիլմ՛երը , < ա ւա տ արէ մ
ու քաջ՝ արտայա յտում են
ճշմարտութէւնյր մարդու մա ս էն ՝ մեր մա ս ին: Ա ա
հ էանալԼ, վէճ է : Ա^ ա ր գէլո ւթէ ւնն այսօր ՝
եթէ Աչ աւելի
լալ , վաոահօրէն աւելի
վատ չէ անցեալիդ : lGy/? ել 17-րդ. դա
րերի մէջ Շ է յքսւիիրլ, ամենամ֊ողովրգական գրոգի, էր ԱՀւգլիայում : թէ
1.բանիմաց^ ել թէ Հ^տգէ
հ ան՛գի սա տ ե սներ ր
հոՏ բազմութեամբ թատրոն
էին գնում
տեսնելու , դեո մինչ
օրս չգերազանցըւաՏ , ամենաագնիւ խաղերն ու ողբերգու,
թիւնները ; Արդեօ՞ք մենը ընդհանուր առ
մամբ աւելի քիչ ենք զարզացաՏ եւ ն ըւաղ զգայուն ենյ, քան ա յն հանգիսատե"ր՚ "I՛
Լր յաճա խում:
Հարցն
'սյն Լ: "Ր ^էյք-փէ՚րը (նա Օրինակներիդ
Մէկն է) մարդու մա սին ար տա յայտո ւմ էր
ամբողջական ճչմարտոլթիւնը : Այսօրուայ
արուեստագէտները ել ֆիլմ ստեղեոգնե.
րը, մեե մասամբ ղբաղւում են կէ „ ճրշմարտոլթեամբ ել գա աւելի չարաղէտ է
քան սուտը: 'Նրանք մոռանում են, որ վեհ
տենչանքները, աւլհիլ զգացումները, գա
ղտ փաբա պաչտո ւթիւնը t
«անմահութեան

Ա տեղծադործող մարգը ր՚"1ԱրԼ"Ը առա՜
ւել ՝ չպէտք է ամբո զջովէն
ենթակայ
դառնայ մեր աշփւարհէն տէրապետող հոդեկան տագնապէն :
f} ս ընդո ւն ո ւմ եմ ՝
որ մենք էնքԼևերս մեղ համար ստեղծել
են^ այնպէսԼէ մէ աշԼսարհ ուր հեշտ է տեզէր տալ. Բայց արդէն չարմէ հեշտ բաների հ ամար մամանակ վատնել*, ‘եառնւււ-

նշանակում է ՝ որ դու
վՀո ն՚ւ ա տմամբ ներողամէտ ես եւ "Այդ ԸՈԼՈԸԸ ծընուՆդն են՝ հոգեկան ողնայարէ թուլու
թեան ՝ շարունակաբար շահելու
անչա
փահաս նաէրասէրութեան
եւ «կեանքն^
անբնական անբաւա կանութէւններԼէ
հա
մար մե զա դր անքէ ենթար կելու •
Եթէ
կեանքն անԼէ մա ս տ է՝ ապա ՝
ամէն մԼւ
մարգ պէտք է ՝ որ ստեղծէ էր սեփական
էմւսսսէը ել ղեկավարուէ դրանով*. Ս*ենք
""[է "Աք է անյա սլա ղ ճէգ բանեցնենք ՝ ազա ւ ղւե լու համ.Ա*ր "Ա յն
- ւլարշահոտէէւ
.. -. լթէլ
նէ՚յ > "րն ար դԷւնքԼն է հոգեկան եւ գեզ"Ա գԼ* աո ւթեան անկման ել որը՝' մեղ ըսսլառնո ւմ է տա պա լել :
Ազն ո ւո ւթէ ւնը
պէաք է վերահաստատուէ մարդու մօտ»
Ը "Ա յոյսերը ել նրա կամքը պէաք է նոսԷյ ՐոՅևԼտայ։ է"թէ բաղմաթէւ ֆէլմաշԼսատողները յանձն չառնեն այս ՝
ապա
հ անդէ սա տեսը պէտք է անէ գա - նրանք
կա րող են՝ եթէ մէայն կամենան։ Շար֊
/արուեստը Լակապէս դեմոկրատէկ ար
ուեստ է . Անցեալում գեղարուեստէ շատ
ձեւեր էբրեւ էրենց հ ո վան ա ւորն եր ՝ ունէէն թ ա դա ւո րն երէն ՝ ա ւլնո ւա կաններէն
եւ եկեղեցու էշվսաններէն ։
Արուեստա
գէտն երԼւ մեծ մասը պատուէրներ էէն ըստանում այգ
բարձրաստէճան անձանց
կո զմէg ել մասամբ պէտք է բաւարար էէն
երանց ճա շա կը ել նա Լս ա սէր ո ւթէ ւնն եր ը ։
Շ ա րման կարն եր ը
ենթակայ չեն Հզօր
անձնաւորս ւթէւններէ հովանաւորութեանը*. Նրանց ամենամեծ հովանաւորողը մողովուրգն է ՝ ամբողջ ա շէւարհէ մէլէ ոնաւոր ֆիլմ դի տո ղն երը յ Ա1 ենք մէնչեւ ա յմմ
մեղադրել ենք ֆէլմա շխա սրողներէն ՝ այմմ
մ .ս մ.Ս՛ևակ՛,, է
այդ մեղքի կէ սը րամէն
հանենք գիտողներին: Հանդիսատեսը , եւ
գա նչանակում է մեզնից ամէն Մէկը ա.
ռանձնակի ,
այսօրուայ չարմա ր ո ւե ս տի
տխուր վիճակի համաբ, պէտք է ընդունի
իր
պս։ տա սխանա տուր։ ւթ ե ան
րամինը :
Նրանք ովքեր տոմսեր են գնում, պէտք է
սկսեն վերահաստատել իրենց արմանապատոլոլթիւնը ,
բՏախնդիր լինելով ի.
րենց ընտրութեան ձ՚էջ. Այն ելով ֆիլմի
արտագրութեան բնոյթի,, , որը հիմնակա.
նում դրուաե է մատակարարման եւ պահանջի օրէնքի վրայ, հանդիսատեսը աւեւի լալ ֆիլմեր կ ոլնենայ երբ դա պա
հանջի : Ուրեմն այմմ թող հանդիսատեսը "աքի կանգ՛նի ել հաչիլ սլա հ տնջի . Իկ
րան ր չափի,, առաւել ընտիր
ՄիջՈց է ,
որպէսզի զուր վատնուի չն չին , գռեհիկ
եւ հիւանդագին բաների վրայ:

Թարգ . ' Ա . 3 .
Ծանօթ . .. Հեղին՛ակային իրալոլնքներր
վերապահուած են:
Աոանց գրաւոր համաձայնութեան յօդ
ուածն արգեյուած է արսլԱ1սւպե| :
Ծանօթութիւններ թարգմանի կողմից. —
1- Դրուե| է 1965 թուին եւ իրրհլ թսւնախօսոլթիլն կարդացուէլ է հեղինակի
կողմից Հոփվոլաի «Սքրին Տայրէքթորգ
Կիլւո»-ի համար .
2._ Ռ- Մամոլլեան 1975 թուից պաշ.
աօնապէս դիմում է «էկրանի Րե մագիր նե
րի Արհեսաակցոլ-թ-հան», որպէսզի հոգ
տարուի մոոացՈլթեան մատնուած Տէյ
վիտ Ու • Ւրիֆիթի շիրիւքի նկատմամբ :
Ս-jn քերումով Արհեստակցոլթիւնը գհ
րեզմանի վրայ շիրիմաքար է դնում:
3 - 1915 :
1- 1919:

Fonds A.R.A.M
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( Հ աւոոլսւ ծ (Այթ )

ՆԵՐԱԾԱԿԱՆ
1995 թուին յիչոլոզ շարժ՜անկարի 100ս/մեակը հ իմն/ականում կապուած կ նրա
գիւտի շահեցման
տարեթուի'
1895-/'
հետ*. «Աինեմաթոկրաֆ^չ-ի ընձեռած կարելիութիւններ ը * տարինեըի
^ոէ"1է"յթի
մկջ կր միայն ,
որ գրսեւորուեց :
գիտա-տնտեստ կան հնարա ւոր ո ւթի ւնն եր ը
անմիջա սլկ ս չկր լ որ գե ղար ո ւե ս տա կան և
մշակութային բնոյթ ստացան*,
Լիւմիկր եղբայրների «գիւտ՚^-ի եւ Հայերլ, միջել ստեղծո ւած կապը առար կայր
օրկն շօշափելու համար տարեգրութեան
ձեւի տակ ներկա յագուած են
մի չարը
աննախընթաց բայլեր եւ երեւոյթներ :
կարեւոր կ յիշել՝ որ նչուածները
շԱ1յ1Ժս/(ւ1լալ1 է շէԱյւժայւ11ւ-1յUUl-/z մարգում մի
միայն
պատմական փաստեր են ներկա
յացնում եւ հեռու են
նախընտրութիւն
եւ դեղագիտական հարց եր շօշափելու g :
Ժամանակագրականդ տեղագիտական և
պատմական մտահոգս ւթիւններ իg
ելնե
լովդ
յա տուկ բառերի
եւ
անունների
համարդ
պահուած
են
տ եղի
մշա
կոյթին ւԼերա բերող անուանումները կամ
բանաձեւումները յ Որոշ պատմական ըն
թաց ր ըմբռնելու համար դ գա ինբնին խօ
սուն կ ու գի տա կան ա ռո ւմոփ եւս կարեւոր գեր կ կարող ունենալ յ

*
«
1 8 9 5
(Փ՜^^ր՚է^էլ) Ա կս ե ալ Դե կտեմբերի ԶՏ-իր , Կր ան Բաֆկ է/ ներբնայար կում՝
մկկ Ֆրանբ վճարովդ ն եր կայա ց ւո ւմ կ
Լիւմիկր եղբայրների գիւտը սինեմս1թ-Ո1լրաֆ-Հ/: Առաջին ցուցադրութեան ը ներ
կայ են 33 հոգի : ՛Ծրագիրը տեւում կ կկ ո
մամ, բաղկացած կ տասը մասից • ամկն
մկկը տեւում է
մկկ րոպէ :
Խմբագիրը
կրկնւում կ °[*ը մի բանի անգամ , Ակ սլ
նա տեսների ոգեւոր ո ւթեան ել ցրուած աղղերի շն ո ['հ1", կ արճ ժ՜ամանակում սինԵլքւԱթ-ո1լյւա.ֆ-.Հ7 • օրական 200 հոդի դիտող կ
ունենում :
1 8 9 6 e Հրսւչեսրյ Ա&սււմյԱւ(Լ^ ուսա
նողական
յուշերում
կարդում
ենբ. « . . .նոր կր հնա րուել կինոն յ
Պուլփար տկ զԲթալիկն փողոցի վքայ
բացուել կր առաջփն կինոն*, ներկայացայ
կառավարչին ել յայտնեցի թկ պատրաստ
եմ յա յտարա րութիւններ ցրելու, Ըեղո ւնեց ) եւ տալով մի կապոց դ առաջարկեց
ցրել անցորդների մկջ*,
«Միայն զգոյշ
եղէք, ասաց նա դ _ շտապ գնացող մարդկանր մի՛ տաբդ վատ հագնուած մարդ
կանց կլ մի՛ տաբդ տուկբ այնպիսի ան՜
ձտնց , որոնք կարող են կինօ գալ !
Սժ՚ձրելոտ օր կր : Գիշեր : Աքնձրելը բա
րակ չաղում կր՝ ես բարակ հագնուած ՝
կիսաքաղց ՝ երկու մամ թղթերը
բրեցի
ել վերադարձ այ պաշտօնեայի մօտ., 1Լըճարեց մի քերանք (36 կոպեկ՝} , միամա.
մանակ իրաւունք տալով դիտել կինոն :
Առաջին անդամն կր , որ ցուցադրւում կր
կինոն , եւ ես կլ առաջին անդամն կի տեսնում» •

(Թիֆլիս) Նոյեմբերի 16֊/-',» ցոլցադրրւում են Լի ւմի կիների ֆիլմերը։
1 8 9 9 (Կ- Պոլիս) Բերայի մէվ՝ Սպա.
եացի Տոն Աամիրէզ ելեկտթակբկէս է ցու
ցադրում : Սուլթանը դէմ է . արգիլւում

(Երեւան) 'Բաղաքի կենտրոնում, ոստի,
կանական վարչութեան չկնքի մօտ

տեղ

ԻլՈւզիոն-/, դրանն կ ոլթամեայ
Համօ Սեկնազարհան. «Տոմսը արմկր տա.

գտաե

սը կոպեկ .

! • . ./ «ԵլՈլզիոն-^ լեվ, լեցուն կր : Հա.
սարակ փայտեայ
նստարանների
վրայ
խռնուել էին երեխաներ ու մեծահասակ
ներ . Բոլորն էլ ինձ պէս յուզուած
են :
^'"ԺԼԸ ձեռքին մի մարդ երեւաց ել սկսեց
կտաւէ է կր՛ոնի վրայ վոլր լցնել, Գա արւում էր ։ ինչպէս յետա դա յում իմացայ ,
որպկսդի պատկերը կտաւի վրայ աւելի
պարզ երեւայ, ԼոյԱը մարեց. թաց կտա
ւի վրայ սկսեցին պարել ստուերները*,
Ւնչ-Որ մակագրութիւնից յետոյ երեւաց
դետի ել կամրջի պատկեր՝ ել յանկարծ ՝
կադրի խորքից շոգեկառքը։ սրընթաց չարմուեց \դէպի հանդիսատեսը, Գահլիճում
իրարանցում սկսուեց . թւում էր ք ուր Որ
կ հսկայ հրէչը
բոլորին կր ճզմի յ

տե րր տեղից վեր թռան ; // ի կին դոռալով դահլիճից դուրս
փաէսաւ դ տ ս ելո ւէ դ
որ դա սատանայէ/ տեսիլբ £» î
19 0 t
(Ս . էջմիածին) ^Լքկարահանւում կ Ամ. Հայ. կաթ.' Մկթաիչ Խթիմեան-^ յուզարկաւոբութէ/ւնը : (փյե կաթիլը
գտնւում կ 'Մոսկուա' Գոսմֆիլֆոնգ) (*) :
1 9 0 8 (Թիֆլիս) «Մչս1կ?> տեղեկաց
նում է .
«Հայ անուանէ/
դրամատուրգ
Ա ունգուկեանը ներկայումս զրաղուած է
է՛ր «Օսկան Պետրո/էիչը Գժոխբում^ վօ սր
վիԼը մշակելով . Հեղինակէ/ մկջ մէ/տբ կ
յղ՚ոցել սլիկսան ներկայացնել կէ/նեմատոգրաֆո/է դ յա տո ւկ պա տ կերն եր ո վյ> •
«Գե զարուեստ^
հ ան գկ ս ը
ար տա տր
պում կ լուրը :
1 9 0 9 ® «Մշակ^-է/ մկջ լոյս կ
նում հայերէն առաջէ/ն տ/լղը'

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Է1ց ՂՒկա 11֊արՈւած սւրլաթն շարժ՜անկարը
ԱԼփ/ոէ, հ ամարել*,
19 17 (Աոսկու֊ս1)
Հայուհի Ասւրիա
Նսրիչիւ֊ւս եւ Ամօ ՐԵկ նկարահանւում են
Սասւանայի Սկերց՜օ ֆիլմում *,
® Հայազգի Աարգիսոֆ ստանձնո ւմ կ
«Բի ոէսրոմ՚^-է/ ղե կա/էար ո/.թի ւնը *,
Առեւտըրական տունը
«Բիոֆիլմ^ պիտա կով
ֆիլմեր կ արտագրում ,
Հ ♦ Բ ե կնա ղարե ան
տ ռաջա բկում կ նկարահանել Լ *
Շանթի Հին Ասասւածներ-ր :
ծրագիրը
մերժ՜ւում կ *

8ԱՐԵԳՐՈԻ1

® լի î> Ն W B(P> (D

ԵԻ

տես

Վթաց՜ Ազնու.սւկսւնների Ամարային
Թասւրոն
/•••/

ՍԻՆԵՄԱՏՈԳՐԱՖ

Սկիգթը երեկ . ժամը 9-ին :
Մանր՚ամասնոլթիւնները աֆիշաներում :

շէնք

դնելով վերափոխում են ելեկտրաթ-ա1Որոն՜/» եւ «Խ անժոնքո վդ
ըն կ . Կ ո վկասԼ,
մասնաճիլղը ( Եակոֆ հւզՈւնեան),
օրը
երկու անդամ ֆիլմեր է ցուցադրում ,
19 12 (Պեաիգորսկ) ^ո/էկասեան թ՛ր
մուկներում դ 0 . Ուղուևեանէ/ հրաւէրով դ

Ա?.° {Արչոյլիր} Շաեիյաթաւնի նկարահան-

մուս-շ» :
19 19 (Հայաստան) Պրեզիդենտ ՈւիլՈր՛՛է՛ պատուիրակութիւնը նկարահանում'
^րևրէ՛ իրտվիճակր :

( Հոլիվուտ)
«.Ֆըբսթ Նաչրնրլ
ՖիրւԸր՚ե^ ղեկավարութեամբ Օսքար Ալիֆէլ-/,
արտադրում Է Հոգիների աճուրդ^ . Սյն
պատկերում կ մի հայ կնոջ'
Արորս,յի
պատմութիւնը՝
ջ,սր ղի օրերին.. ԱթՈրա
{Արշալոյս} Մարտիջւսնեան կ ա տարում կ
իք զ^քք * “
Շարժ-անկարում ն եր ա ռո ւած ե*!/
թուրքիս,յում Մի ա ց ե ալ-Ն ա հ ան ղն եր ի դես.
"լտն Հանրի Մ Որկընթաոլ ել աւելի քան
երկու հարիւր որբեր :
{Արձանագրուած Է «՛Լարն րր Պրոտըրդ»
ընկ. ֆիլմագար/լսնի ցուցակում} :
® Տրապիզոն ծնուած Տիգրան Յովսկփ.
եան ՝ նկարահանւում է Ար թիւր

էտմոն

Փարիլ ծածկանուամբ' Աշխարհը ել իր
կանայք ֆիխում ու դա սլում է Հո լիվո,
"՛ի փն առո ւած «արեւելեանդ դերասաննե.
[՛լ՛ շո՚րբում.
(Թիֆլիս) Արուս ք|սկանեան նկարահանւում կ «Ֆիլմադ ընկ. Վ. Ա. Աիմովի
զե կավար ած Կրակապաշտներ ֆիլմում :

(Կ- Պոլիս) Հ - Ներսիսեան,
Դր- Աւետիսեան ել Վ. Փաֆագհան նկա1 9 2 0

ջաններում , բոլչելիկների
կառավարու
թիւնը ձիերով գործիքներ կ փոխաւդրում
ու դի ւղերի մէջ ֆիլմեր կ ց ո ւց ա գրո ւմ :
19 2 1
(Թիֆլիս) Հ » Բեկնաղարեան
'Լրաստանի «Գո ս կին ո պր ոմդ
{Պետկինո.
"՚րդ}-ի զեղար ո ւես տա կան ղեկավարն է,

խոսակցութիւնը կարճ եղաւ . Իրենք առա.
փրկեցին ինձ մի գումար՝ Որ չատ մեծ
էր այդ շրջանին, մկկ տարի պէտք էր աչ.
խտտել թատրոնում այդ գումարը շահէ,
/ու ^ամար . 2000 ռուբլի, էլ այդպէս
համաձայնութիւն կայացաւ^,

(Թուրքիա) փրան սաց է/ մ եծահարուստ Ալպէր Փան, իր Archives de la
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(Ռուսալւլռան) ^Րիոիլրոմ^ և
«Պրոմեթևս» ֆիլմի առևտրական ընկերոլթիւններում
հիմնական
բամնետկրերը
հո՚յեր են. {նա ւթար դիւնա բեր ո դ միլիո.
նատկրեր' Մանթաշել՝ Լիանաղով՝ Կու.
//է/կովդ Տօ/րասո/է^ ♦
19 11 (Ռուս հւ Օսմանեան ճակատ)
Ն4ա/""<'"ե։.„ւմ են հայ հաւաքականոլ.
թեանը վերաբերող նիւթեր :

(Մոսկուա)
նկարահանւոլլք

Ամօ ք՝եկ
է

ծած կանո ւնո »/
Համօ Բեկնաղարեան

(Վ. Գար դին ի էնոլէր Փաշա - Թուրքիա,
յի դաւաճան) :
® ԵւդէԹի Վաիյլոանգուվ մասնակցում է
էՒրկ&Ւ Երբ սիրտն է խօսում ֆիլմին :
1 9 15 (Եկատերինոդար) «թիներ ուա՛»
ընկ. նկարահանում է'
Թուրքահայ աստանի ողթհբգութ֊իլնը :
19 16
(ԱՍ Ն) Փրովիտենս' «Մե
ղուշին կից
հրատարակլում կ
Չս1րլի
Չաֆլին պատկերազարդ չա բաթաթերթք, ,
(Հայաստան) Յովհաննէս Զարիֆեան
ե/շա/»»»,<ահմ»»»յ, համար ղեկավարում է
հայ կամալոբներից կազմուած մի
ջո.
կատ, Այս դրուագը հայ բեմապիրի կող.

խ
ւ

^"ս֊

ԼՍ"՚՚էլ՚Ու.

(ԱՄՆ) Նիկիտա էսդեւ (Մ/,,,„,ւ փ
եա„) ՝ նորաստեղծ գունաւոր ,, /
թ՚-թ՚՚իբրլրր} սիստեմով եԼ
համադրութեամբ՝
բացօթես,
նում նկարահանել կ տալիս' Սոսե Ա1Հ
Իտքոլի եւ Եւրոպայի ճամրով ՍԱՀ՛ Տ
պաստանած ՝ «Զ^իկ թատրոնէի լ Հ
"""կ"՚ն եւ պարային բեմադրոսթի^լՀ
ս ր բ/սնէ/սը.,
աւ

(Երեւան) Գեղարուեստական ֆիթ
կարահաներ,, համար >.
Հ',).
,
.
z
' և1խաւլարեսխ
/“ * Ւ ւբւ ր/ ւս ռ /_ հրս/լկոս/! Խ
, . .
1
Հ1Ո1Լ՝ M. Հտյաստ^
կ փ օէսռ/գր/ // ւժ ,
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Ալեքսանդր

(Դահիրէ)
Աարոլխան հրաաարաեոլյ ,

Հայկական Սինեմա երգիծական
րազարդ չարաթաթեր թը .
(Երեւան) Օգոստոսին սկսւում է ]Լ.
Շիր վանզադէի Նամուս-/, իըադոթոլղ.
րեմ . Հ . Բեկնաղարեան ; Ա,լավին տեսա.
րանը նկարահանւում է հ իղ
ԵրելԱ^
«Ֆանտազիադ բաղնիքի մուտքի ,քօտ,
(Մոսկուա) Նինա Ազաջանովւս (է„պ
Աղաջանեանց}

Աերդէյ էյզըն շթէյն, Հա.

մար դրում կ
նարը յ

ԶրահանաՆ Պոսւհմկին թ

կտրի միջոցով անշարժ իրերին չալ,/nul
պտրղեւելու հնարները .

խօսքերր՝ որ դուք ձեր յաջոդու թեամր
սլատիլ կը բերէք հ ա յ ազդին օտա րների
առջեւ՝ համոզեցին ինձ {այդ իմ թոյլ
կողմս էր} ք էլ է,, հաւանեցի իսաղալ սի.
նեմա յում ,
Նիւթական վարձատրութեան
մասին

Գ^Ս՚ր Ո ան}
հ.Աո։Ա-Պա րսկա կան
Բանկ~»-ի դիմաց ՝ ֆիլմի ցուցասրահ կ կառու
ցում ;

(Կ- սոլիս) է. Մուհսին {Պէ.\ fl

մը' Երկրաշարժը Լենինականռւմ :
* Շո9 ել Շորշոր ֆիխի մէվ՝ Հ.իեկնազարեան օգտագործում կ' շարյանը

բահանւում են էր էժուղրո ւլ Սոլհսին Պկ.

(Թեհրան) Արաաշէս Պաամագրեան {Ար.

® Արտադրւում կ «Պ ե ալ„ ւս , ին
բողչա կան Խորհրդային Հայաևա//'"՝
մր՝ ղեկ. Ի. Կրասլաւսկի. J ԱՍԱԱն Hi'
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(Խ- Հայաստան) Հ. բէփա.
զարեան իրագործում է հայկական առա
ջին ճշմարտապէս
փաստագրական ֆ[ղ

յի Ողբերգական Պպիսը ֆիլմում,
(Հայաստան) Ա . Լեմրերգ եւ Կ- Կող.
նեցով նկարահանում են Սովետական բա
նտ կի մուտքը Երեւան :
® Կ՚ե կտեմբերի,ն դժ՜ուարամատչելի չրր-

դերասանուհին է Սարս, Պեռ.

իրադործւոլն ւ ս E SÜ>l-(,
r/'Z"/'

թեան պահերին :

9ելսւ ֆիլմում : Շահխաթունի յիչում կ.
հթանյ ոնքով պնդում կր ՝ որ ես պէտք կ
համաձայնուեմ ՝ ի... ի Նրա բոլոր ասած
ները խմ վրայ տպաւորութիւն չթողեցին ,
1***1
Ոայց ռուս
բեմա դրի
վերջին

Գլխաւոր
նար •

րատորիա .

Փ ա փ ա ղեան եւ Գրիգոր Լաբբա դ իբրև Բ՜
տա լա ցին եր (էթնԽոՈՕ ՎւԱգթԱէմ եւ ՉէղԱ1րէ ԼւԱւքքա) մասնակցում են ֆիլմերի .
19 18e h անժ՜ոնբո վէ, մօտ՝
Բվան
Պեր և ստի անի, իրադո րծո ւմ կ' Երդումով
կապուածներ կ ա մ Սիցիլեան Լեգենդ-^ :
Օենաըը դրել են է. 1Լագրամը եւ Զ* Լա<ք>~
քա դ շահ ագոբծելով Շիր/էանղադ էի
Նա-

ւում է Լերմոնտովի «Ա եր
(Լամ անա կի
Հերո որ» Իրկից խ անմոնքո վի արտադրած

(Փարիզ) Գերասան Մաքս Մաիյսուդ.
եան {ծն . Զմիւռնիա} նկարահանւում է
Անզլիոյ Եղիսարէթ֊ Թագուհին ֆիլմում :

նպաստով

1էպ|.Տ|, Հորճպս,,, Տ
ժըչտոլթիւնր
նուազլոլք

(էրզբում - կարին) փա մուն չու կոյյ փո
եղբարքն մի

սակներիգ ամենակարհւոոռ
1ւ|.8..ր. խ՚խլ. լ..ղ..մ.դխս

(ԵւԱլրԵԱ ) հյանժ-ոնբովի մօտ i է,* Ո1/չունեանէ/ յ ան ձն ար ար ո ւթես/մբ Վբսհրամ

19 11 (Ս- էջմիածին) թուս նկարահան Ա. Գ- Գիղմելովը ««Փաթկդ րնկեբութեան համար 1/կս/ր ահ ան ում կ
Ամ •
Հայ. Կաթ.' Մասւթէոս Երկրորդ-/» յու՚լտ ր կա լոր ո ւթիւնը. Այն ներառւում
է
Փաթէ ժուռնալ-/» մէջ (*) :
ղոցում «թորո յեան

րել կինոֆաբրիկա ; ftLj, ,
կ Պետլուսկինօ
Արոլհտոհ/,“'՝/ ïftnuf
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planète՜/» համար եկեղեցու մուտքի
նկարահանել կ
Jkrb :

տալիս

սակաւաթիւ

մօտ

(Մոսկուա) Լեւ Ատամանով (Հձւ/jj, (յ
տամանեան) «Պ ե տ կինո դպր ոցդ֊ի առախ
ըեթացաւ.արտներէ/ց կ յ
(Պոլքրէշ) Եոն Շաիկհան իրագործս/
կ Կղեոպատրի Խելագարութիւնը :
(Փարիզ) «Յառւովդ Ֆ. ՛Լ. Մուրնաով
Ֆաոլստ ֆիլմի մասին , Պկռլինից ստւզ
ուած ժ է/ 1^nJ9
հ րա ս/արա կում :
(Սւիիււլք) Կոստ/սն Զս^ր^սյն
|յՆ իլւ Սսւմթւսն երկում դ սինեման օգտա՛
գո րծո ւմ կ է/բրեւ գր/ս կան ո ւթե ան նէւխ
1919 թուէ/ թփֆլէ/սէ/ մասէւն կարդում
«Բո/ղմ/ո[ժէ/լ սէ/նեմաներ.
Ամեբէ/կե ան և եւրոպական շարժապատ՛
կերներ : Ն ոյն կ/սուբոյերը նոյն
ւԼքսյյ ասոլ/ոտ/սկում են եւ աւազա1թքր
ձեռբը ընկած զ^զ^՚զէ1^ հերոսուհին
աղա տում . *ԼյՈ յն ֆրանսա կան կեղծ խ'
տերական սալոնական կատակերգուիդ
նը յ Բ աալա կան շինծու շբեղո ւթիւն եւ
է^ r/թ է մեծութիւնը։
Մեծ սէ/նեմա յի դրան առջեւ ^արա‘^11'
վէ՛ շը իր բանաս տեղծութիւններն կ
խում եւ բաց նամա կներ ը : !]արան երրսկ]1
երեւոյթ կ մեր իրակ ՛սնութեա՛ն ՏԷՒ

Հա-

1 9 2 3 (Թիֆլիս) Եղիշէ Չարենգ յատ
կապէս ֆիլմի համար դրում է Սնոոլդէն
Ամուսիններ կամ ինքիրեն կոմունիզմ կին օ-սլո կ մը : Գործող անձանց չարքում նըշոլած կ մի ՚,ջիլ. դերը ըստ Ջարենցի «կա
տարում է Ձարլի Ջափլինր {Շարլօն}»,
(Երեւան) Դանիէլ Դզքտւնի ՝ Ապրիլին
«Լուսմողկոմդ-ի 60 ռուբլի օժանդակու
թեամբ՝ ամառային կինո-թատրոն է ըստեղծում ,

• Եթռլսւնդ (Եթօ) Խսւթազան

^Ւֆլխ
ե տկէ/նօ^-էր համտր ապառէ/ կ
բե
րում կ' մի ցուցադրութեան
գործէ/բ եւ
Նիկսւօ սերէ/ ա / ֆիլմը, Ցուց ադրման եկա
մուտի 20 տոկոսը յատկացլում է ֆիլմի։

սՒք

1 9 2 7 (Խ • Հայաստան) Պնտլա-՚՚կէ
նօ~ի 1925 " 27 թ • ար տագրս,ծ unnutfi
հինգ գե ղտր ո ւես տա կան ֆիլմերի ծախ
ս ըն կ՝ 178 հագար ռ. , եկամուտը
Մի■ո ւթեան մկջ) 1572 հազար ռ . *.
® «Լու սժ՜ողկոմ^՜ը արգելում կ Մ
յկլ Մանուկլեանէ/

«Աուրր Գկորղէ 1ԼՈԼ

լը^ վի պա կից նկարահանուած
Ո
րը
շօշա փում
կ /ի ե տր ո ւար եան
պըս տամբութիւնից յետոյ
Հայասւո^
նում տարածուած թմրեցուցիչ ծխուն!ւ
թերէ/ հարցը •
1 9 2 8 (Ֆրանսա) հրատարակ՛՜ս՛՜^ f

Շարժանկարը եւ իր գաղտնիքները զՈ
քոյկը.

հեղ.՝

Կ[՛լ՛ակ՛՛ս 0' Ասժ^^

• Զարեհ Որբունի Փարիզի Ցոլք

տիրոջը, Իսկ մէկ
ամսում վճարւոլմ է
ղ՚՚րծիքի արժէքը,
• Լուծարքի է
ենթարկւում «Պետկի.
նօդ-ն եւ «Պետլուսկինօդ-ի հիմնադիր ժ„.
ՂՐ՚Լը > բաժնետիրական .ընկ .
ունակոլ-

ռավին համր

Pt՛՛-նը
յա յտարա րում է 2400
ռուբլի յ
Սվ՚իւռքից շօշափելի բաժին ունի «Հայաս

նիկ :
(ւԽ • Հայաստան) «Պետլո՚-սկ1'՝,'օ՝>՝>՝ն

տանի Օղնութեան Կոմիտէդ֊ն {ՀՕԿ} ,
® Ե ■ Խարազանը գրաւում կ Ամիրեան փ ո֊
Գ՚՚ժի Հայ Աւե տար անտ կանն եր ի աղօթա
րանը . Այնտեղ տեղադրլոլմ կ «Պ և տլո լս.
կինօդն եւ նրա «Նայիրիդ կինօ-թատրոնը :

(Վիէ9նա) Ուսանող Մանոլէլ Մա_
րութեան փոքրիկ դերերով նկարահան.

սադրի մէվ հրատարակում է

OæP

ուեստը :
• «Արմենաֆիլմդ ընկ. համար, Ս
Շ ահ քսա թ ուն /. իրագործում կ Ս՚իէ"՜11^

ո ւան ւում կ

եր կարամետրաժը

«Հայ կինօ»

Յերրից եւ արտադրական միաււբ
ուելով, ենթարկւում կ «Ս ովկթ0^

ւում կ մի քանի ֆիլմում,
1 9 2 4
(Երեւան) Սպենդիարեան եւ
Տկրեան փողոցների անկիւնում հողէ կր.

կ պարբերական կինօ-ակ&արկներ լ

(Խ- Հայաստան) «Հայ^/Փօ»-'
• Հոլանտացի՝ փաստաղրակս՚ ԷԷ

Fonds A.R.A.M

րի հեղինակ հորիս Իվէնս,

,

{Ար^թՀ

Աղգային անուն կր ելո վ ,
^1՛
նակ անջատւում կ մշտկութ^յին

1 9 2 9 (Բաքոս)
«Աղգոսկինօ^՜ում ըստ Ջ^բ^ք
պէ՚կ-է', ղեկավարում կ' Սեւխ £

տուրով՝ որբերին արհեստանոց
ծառա.
յող մէկ յարկանի շկնքը «Լո ւս ժողկո մդ.ի
կողմից արւում է «Պ ե տլո ւս կինօդփն իր.

է

՝

«ՅԱՌԱՋ
հրաւէրով այցելում է «Հայկինօ» , խ
վէնսը
Խորհրդային
Միութիւն էր հ ըրաւիբո: ել նկարահանելու
պտղի
ար
տադրութեան համար Կովկասի ճահիճ
ների չորացման ղ”րծ ո ՛լութիւնները . նա
իր յուչերում դրում է. «Լյ , ՛էրաստս,նից
անցայ Խ • Հայաստան ել կանգ առայ Արեւանում :
Թ սր ■■ մանութեան հարցը իրւսպէ" բարդ էր : Հայաստանում դմուար
էր հոլանտախօս մէկը գտնել, ուրեմն
նաիլ ամէն բան պէտը էր հ ոլան տեր էնի ց
ռուսեր՛էնի եւ ապա մի երկրորդի միջոցով
հայերէնի թարգմանել, ունկնդիրներից 3
տոկոս ր Հ ո լան տ ե ր էն , 1T տոկոսը ռուսերէն

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

նո ւհ
իժ ր քեր կն օպերետի
ձա յն ե րի զի'հ ՝
ցու ցադրւում կ իրրեւ ա ռաջին թրքական
հն չիւն ա յին ա ր տ ա դբ ո լթի ւնը :
( Հււււմ ) ffn ւմ տնա հ ւսյ Հայկ Աքթ եր՜
ե ան հմձ ին կ-չիթա?> սերտում կ շարմար՜
ուե ւ տը •
1 9 3 5 (Ֆրանսա) Ապրիլին ՝ Փարիւլ
ց ո ւց ա դր ւո ւմ է «Փո՛թէ կյ աթան"}}
Ը^կ *
^Հ այ կակազ Հարսանիք հնչի ւնային կարճամետրամը • բեմ.'
վ. ան Լուպինեաք ՝
արտ՛' fj անճետն՝ խորհրդատու' fi ♦ //.՜
լկմշահ :

(Խ’

Հայաստան)

հնչիւնէս յին

fi կա րահւսնլոււե
կ
կինօա կնւսրկ' Ա- Շիրվան-

եւ 80 տոկոսը հայերէն դիտէին ի . • • ի » -,

զագէի թաղոսլքր :

(Թեհրան) ՅոՎհաննէս Օհանեանց իրա
գործում է Իրանլ, առաջին երկարամետ֊
րամբ Աքի եւ Աաթի կա տ ut կեր դո ւթէ լնը յ
(Մէտկ բնօրինակը այրուէլ կ) յ
(Փարիզ) «Սինէ Արմէնի» ընկ. պի տա՜
կի տակ ,
ք, * Դորդանեան , Հո լան տա եւ
Իտալիա ն կարա Հ ան ո լած Անիծեալ Իշխա
նուհին , «Տք ն /£ հա յ սլ ա տլք ա կան ֆիլմ^

® Հ* ի^եկնազարեան իրագործում
կ
հնչիլնային եր կար ամե տր ամր ' Պէպօ: fiրամ շտո ւթի ւնը հ ամա դր ո ւմ ու յօրինում
կ Արամ Խ ա շատրեան ՝ իսկ կկրանից հնչող
առաջին իոօսքը դրում կ fi . Զարենց :
Չ* » 'իղնունին յիշո ւմ կ . ^Առանձին դրմ"
ւար ո ւթիւններ յա ր ո ւց եց ին 5 կ շի տեսարսւ՜
նի^ նկարահանումներ ր *.
Ըստ ց ենարի'
հ չր պկաք կ ուտկր Կ եկելով յափշտակ
ուած fi ո ւլո ւլո ւ թաբաիւի խնձորները եւ
ապա ղռար . fi անի-քանի անգամ
կ շը ա~
մենւսյն \բար եիսղճո ւթեամբ կերաւ իսնձոր՜
եերը՝
սակայն չզռաց՝ իսկ
իշապանն
ստանում կ ր
իը հոնորար ը' 25 ռ . ել
հանդի ստ հեռանում : Այս տեսաբանի նր՜
կարահանմլսն ^[,[,որդ օրուայ
անյաջո
ղս ւթի ւնի g յետոյ՝
կառապանը
դիմեւլ
ո-եմիսկօրին ՝ թկ ^իմ կ չր միայն 50 ռուբ՜

որակելով՝ Հայաստանի Իշխանուհին խորոյււրուէ
ներկայացնում կ հասարաէլու՜
թեան : Կատարուած ճարպի կո ւթեան ը ղոհ
կ դա ոնո ւմ Փրոֆ » Ն • Ադոնց : Անտեղեակ
եղելութէւեէց ՝ վ^ք^վ^ս յօդուած կ նուի
րում ֆիլմին . պար զլում կ ե ղելո լթի ւնը :
«մ **t ռսյ £» fi ո լլի ս Q-ին բա րեկամաբար
խորհուրդ՝ կ տալիս' « ♦ . . ո բ ուրիշ ատեն
չկրկնուի այսպէսէ ճա րպէ կո ւթէւնն եր ՝ ո՜
բոնը շեն հա t! ա սլա տա սիրան եր ո շ աղդա
յին պր ո պա դանգէ ՝ ոչ ալ արուեստի պա
հանջներուն՝ եւ ընդհակառակն կը վնա
սէն ՝ մէտք պղտորելով» :
(1իւ-Եււրք ) Ռոլբէն Մամուլեան իր,՛,ղ ո րծո ւ մ է Ծափահարութիւն հն լ ի ւնա քէն
ֆիլմը՝
ուր երկու միկրոֆոնի օդնու՜
թեամբ ՝ միեւնոյն հրէղէ վրաժ յաջո ղում
կ ձայնագրել դերակատարների ԷԺԷ ^րդ'
օրօրը եւ թկ էէՕսք' աղօթքը : Ձ՛եռք րեր՜
ուա ծ թէր՚՚իր յա ջուլո ւթիւննեը ի եւ ֆիլմի
դե րլար ո ւես տա կան աըժւսնէքն երէ
րերու՜
ժով՝ Մամուլեան հրաւիրւում կ
Հոլէ՜
վուտ :
(Հոլիվուտ) Մայքըլ Աոլէն
[Տէդքան
Կ։ույոււ) ձեան)՜ի «Կանաչ ^.չիարկ^ վէ^ք
Կրեթ-Ա1 Կարպօ-ձ առաջարկով ել մասնակ՜
g ո ՚~թե ut մբ՝ «Մեթրօ
Կոլտուին Մ ա յըր»
(ԷՄ • ՃԻ * ԷՍ •) նկարահանում եւ կոչում
կ ԴորԺՈւնեւԱյ Կինը : fi եմա գէրն կ *fiլա
րեն" Պրտուն*. Հեղինակային իրաւունք
ներու համար Ս . Առլկն ստանում կ 50250
տոլար, բարձրագոյնը՝ որ մինչ այդ ւիր՜
ճւսր ո ւել էր'Հ ււ լիվ ո ւտի մ կջ »

1 9 3 0 (Խ - Հայաստան) Հ» fi եկնա զար
եան էրադո րծում կ դի տա՜հ անր ամա տչե՜
լի Բամպակ ֆիլմը :
® « Հ ա յկէնօ»՜ն ներ ա ռւո լ մ է la- Մի՛՛,թեան հՍ ոյուղկինօ^ կառոյցի մկջ*.
(Խ - Միոլթ֊իւն)
« Հայ կին օ»՜ի կողմից
Վ • Հայ կա ղեան (քիշմիշով) ՝ fi . Ասլան՜
եան եւ Հ . fin չա րեան դործուղւում
են
Ս ոսկ ուսւ ' «Պե տ կին օ ին ս տի տ ո ւտ» î *Լ,րանք
ա շա կեր տ ո լ մ են Ս . իյղընչթէյնին :
(Ոսաոկ) Հ» քՀեկնազա րեան կազմակեր՜
ոչում կ «fi ս տ ո կֆէլմ»~ը՝ եւ իրագործում'

Իգղենրոլ-ե :
(Փարիզ) ?, » 9տր դան եա ն ւս ր տա դր ո ւմ
կ սինկ-ալբոմի րնոյթ ունեցող Երէքն Հա՜
յաստանի կարճամետրաժը*. I] ւս Սւիիւռքի
տ ռաջվւ ն ւի ււրձն է հ ա յ կա կան հնչիսն ԼԱ յՒՆ
ֆիլմի մա բղում :
19 3 1 (Թեհրան) fi * Օհանեանց հիմ՜
նում կ fi բանի անդրանիկ ֆէլմա ր ո ւե ս տի
դպրոցը :
(Մոսկոլա) «Պ ետկինօին ս տի տուտֆ՜ը fi* •
Մ ամո ւլե անի քաղաքի Փողոցներ ֆիլմը
մտցնում կ իր կրթակա՛ն ծրագրէ մկջ*.
1 9 3 2 (Հ ոլիվուտ ՜ Երեւան) //•. Ս*ա՜
մո ւլե ան հ.Ամերիքըն Սին եմաթո կր աֆըր»
անդ է՛՛իւ Փետը ուաrb համարում դրում կ ՝
Common sense and Caméra Anglles յօդ.
ուածը՛. Դեկտեմբերին
«Խ • Արուեստը*
հ բա տարա կում է դրութիւնը՝ թարգմա
նելով'
կինոնկարահանումների առողջ

միտքն ու ձեւերը :
(Վենետիկ) Ատմուլեանի Տոքր-• ՜Յեքիլ
է Միսթ • Հայտ ֆիլմով բաց՛ում է «Ար
ուեստի Ս իջտ՚ըլային
Պիէննալէ»ն
ուր
ներկ տ յացւում կ նաեւ ֆէլմար ո ւե ս տը *.
Այսպէ սով հիմք կ դբլում «ՖէէՀերէ Փա՜
Ա-ատօն»՜էն *.

(ԱՄՆ) Տ - ճեքիլ եւ Մ* Հ^յտրչր «Փարամունթ» ընկ»
համար
1 միլիոն 300
հազար տոլաբ եկամուտ կ արձան ա դր ո ւմ
ել մտնում կ երեսնական թուերի շահա՜
քեր ֆէլմերէ ցանկը î

Սիրիր ինձ այս գիշեր ֆիլմում ՝ Մա՜
մ ո ւլեան
օդտադործո ւմ
կ նորաստեղծ
({Ու-մ ոսպնեակը :
1 9 3 3 (Փարիզ) ժորժ Պիաոյեֆ մաս՜
եակցռլմ է Ա ադ
9>էյ տ էրի Մեծ Խաղը
ֆիլմին ;
19 3 4 (Երեւան) Հայկինօ-ի պատուէ1""Լ Ա • Շիրվանզադէ գրում է Վ^ր?ի^
Շատրուանը • այն չի նկարահանւում :
(Թուրքիա) Լէսլլէպիճի հոր հոր համր
ֆֆէմր՝ կցուէլով Զոլիւաճեանի
համա՜

1Ո1Լ կարող կ

դ,ւսէ1՝' * fi‘- երբ նրան

խոս՜
տացոլեց այդ 50 ռ . հոնորարը՝ նա յա՜
$_որդ օրը իրօք զռացրեց իը կ շին» :

Պէպօ-î, նկարահանւում կ երկու

էեւր
ո լուէ
ռուս երկն ել հա յերկն» ռուս երկն
տարբերակը ցու ցադրւում կ
Մոսկո* ա՜
յում' Աայիսին*. fi րեւան՝ հայերկն օրի՜
նակը դիտում կ
Սունիսին' ամառային
ցուցասրահում :

( ՀՈ1Ւլ1ՈԼսւ) Ո* » Մամուլեան Հձթրիքըուք
P էJ?1'ի քըլըր» սիստեմ ով ՝ իրագործում կ
առաջին

գունաւոր

եր կար ւսմ ետր ա մ ը'

Փեկի Շ արփ : Մ ամո ւլեան բաց ա տր ո ւմ կ »
^.Կ^ոյնը խօսուն կ եւ րեմադիբները պար
տաւոր են ԼԱևլ նրան* Ամկն մի նկարիչ
■tb տի ՝ որ երեք հիմնական դո յն ե րը' կարդեպխեը եւ
կապոյտն են»
բայց
մենք ֆիլմի մկջ ղունաւոը Լոյսի հետ
ւլործ ունենք եւ ոչ թկ ներկանb-֊Pb ■ դ ո լ՜
նաւոը լոյսի հիմնակւսն բազադրեալներ ը
կւսրմիրր՝ մանիշակագոյնը
եւ կանաչն
են» :
® Ապ ահ ո վելո վ 3)րանց ՆԼերֆկլի «Մու
սա լերան 10 օրերը» վկպի
հեղինակա
յին իրաւունքները «ԷՄ * ՃԻ * ԷՄ » րն կ »ր
ծրագրում կ նախ' Մամո ւլեա նֆ'
աւդա
ֆըանսւսցի Միլլի կն Տիլվիվիկի ղեկավա
րութեամբ:՝ նկարահանել
այն •
&ը// ր//_
դկսլքու-մ կլ թուրքիան քաղաքական քաJ՜
լեր ի դիմելով խանգարում կ» «ճում հոլl՛ էյէթ^՜ը դրոլմ կ» «թուրքիոյ
Հայերը
եւ Հրեաները որոնք տեղեակ են իրակա՜
ն ո ւթեան
կրնան ամերի կեան կառավա
րութեան ուշադրութիւնը հրաւիրել այս
ստոր ձեռնարկի վր ա յ : քքլ պկտք կ հը՜
րաւիրեն» *.
Թուրքիայի հայ մամուլը գրում կ» «Հան
րապետական կառավարութեան սրտագին
ւիա րած կ հայ ժողովուրդը՝ այնպկս որ
երր օտարազգի մը յանդդներ կ անձնա
կան գձուձ շահուն համար օգտագործել
հայ անունը՝ խոր զզուանքով ու ցասու՜
մով կր մերժ֊կ եւ կը րողոքկ պահանջե՜
լուէ Ոը խափանուի այդ ձեռնարկը» *
® Տասներկու աչքառու րեմադիբներ՝
նրանց շարքում
ff . ՄամուԼլեան ՝ ֆէս
մա րտադրի շների կամքին հակառակ կա ղմակերպում էւ պաշտօնապկս հիմնադրում
են ԱՄ fi՜ի հՍքրփն Տայրէքթըրղ Կիլա»-ը*.
1 9 3 6
(Խ- Հայաստան) fiչ մի դեղարուես տա կան ֆիլմ չի նկարահանւում :
(ՀոլիվոՆսւ) & ա րժ~ար ուեստ ի Ակ ադեմիա յի
մր ցանւս կ ' « Q ս քար^՜ի բա շխման
երեկո յին Տ * Սլ • Կրիֆի թ յանձնում կ
ղե կա վար ո ւթ ե ան ՝ դեսա բանի ել դերա
սանուհու՝ իսկ Ո'* Մամուլեան' մոնսրա՜
ժ֊ի՝ դեղա ր ո i-ե ս տ ա կան ձեւաւորման ՝ ն ըկա բահանման եւ րեմադիր ի
օգնականի
մրր անա կն երը ;
1 9 3 7
(Խ- Հայաստան) Լ » Ատամա
նով իր ա գործ ո ւմ կ հա յկա կան առաջին
գծանկարչական
ֆիլմը'
քյԱւնն Ո1_ կատսսն, րոտ Ս * թումանեանի »
(ԱՄՆ) Սեգրակ ՎարզՆան նկար ահանու-մ է U‘bb ւռքի հնչվեն ային երկարամետրաժ՜ը ' Արշին մալ ալան, 1Լստ էՒզէհր Հ տճիբեկովի թրքական օպերետի .
1 9 3 8 (Խ • Միաթ՜ի՛ւն։) Ազգային կինօֆաբրի կաները ենթակայ են դաոնում
«Կ ինեմ ա տո գր աֆի ա յի
գործ երի
կոմիտկ»՜ին :

(Խ- Հայաստան) Հայկինօ֊Ն կոչւում կ
«fi րեւանի կին օ ս դո ւ տի ut»

:

1 9 4 2
(Հոլիվուտ) ք^՚-էլվ՚ըմ Սարոյե ան «ԷՄ- ՃԻ- ԻՄ»-լ՛ համար ըստ իր
դրութեան իրագործում է «Վարձքդ կաԱլար» կարճամետրաժ՜ը՝
ուր անգլերկն

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Կիրակի , Դեկտեմբեր 3 , 1995 , է? 3

խօսքից բա ub լու ում կ նաեւ հայերկնը։
1 9 4 3 ® Մ՚՚՚յբ՚ըլ Առլէն «Ի՛Լ •
ՃԻ •
ԻՄ-»-/- պա տուկբուէ դրում կ Երկնային

մարմինը :
® fit- Աարոյետն
«ԷՄ *
Ճ11 •
ԷՄ •»"/ր
սլա տ ո ւկ ր ո ‘Լ դրոլմ կ Մարդկային կաւոակերգՈՆթիլնը : Ֆիլմը իրագործում կ

fiլար կնս Պրաուն» Աարոյեան շահում կ'
«տար ո ւայ լաւագոյն ֆէէմի պատմուած՜
ք^՜ի ^Օսքար»՜ը :
(Խ- Հայաստան) fi չ մի փ աս տա գրա
կան ԳԻւմ չի ն կարահ ան ւում :
1 9 4 4 ® Հ ♦ fi եկնա դար եան ղեկավա
րում կ հայկական առաջին սլատմահայ՜
ր են tu սիրտ կա ե ֆհլմԸ Դաւիր- րեկ : նը՜
կարւսհանման համար՝ իրրել տւսղաւար ՝
օդտւսդործւում կ fiր ե լանի մզկիթը »
1 9 4 5 ® Արտա շկս Հա յար տ ե ան դե
կա վա ր ում կ'
«Հայ եկեղեցական ժողովը էջմիած՜նաւ֊մ ֆիլմը*»
1 9 4 6 ® «Կինօկոմիտկ»“ն փոխւում կ
Կինե.մա տո դր ւսֆիայի Մ ինիստրութեան :
(Փարիզ) Յակոր ԱււաքՒլեան հիմնա
դրում
ՒՂԷվ'
(Սին եմատո գրաֆիի
բարձրագոյն ուսման ինստիտուտ}՜b գՒ
մայարդարման բաժ՜ինը .
® հ»ճառաջ» հ ր ա տար ա կո ւմ է Սինեման
օ0 աարեկան դրո ւթիւնը y ուր Աշոտ Մ ա՜
լաքեան պատմ ում կ Լուի Լի ւմի կրի մա
րէ ին յ
1 9 4 7 (Երեւան)
fi ա կոբ Կոճոյեանի
ձեր .տ ւո ր ո ւ մներ ով ՝
Լ » Ատամ անուի ի ր utւլո րծո ւմ կ առաջին դո ւնա ւո ր գծանկար
չական ֆիլմը Կախարդական գորգը:
1 9 4 8 ® Կ տ ս եց ւո ւմ կ դծանկարչական ֆհմելվ՛ ար տա դր ո ւթի i-ն ը :
(Ֆրանսա) Աւձէտիս Ահարոնեանի մահն
ո ւ թաղումը վեր ա կեր տ ելո վ ՝ ԱշՈտ Մա"
լաքե՜ազ նկարահանում կ Հայ կշաի եւ Ա"
զատութ-եաք երգիչը կ ւսրճամետրաժը *. Հյ »
finiրդու!էի դրում կ բնագիրը եւ Աշօ Հքահ՜
իսաթունի կատարու֊մ կ գիմայա ր դար ո ւմը :
© վահկ Jj ա չա տուր եան (Վաքլէ- 'Բւսչա)
ՒԿ*ԷՓ* րեմադրութիւն եւ արտադրութիւն
կ ո ւս ան ո ւմ :
1 9 4 9 ('Խ • Հայաստան) Հինդ տարի
շարունակաբար ոչ
մի եր կարաւեե տ բաժ՜
չի նկարահանւում »
19 5 0® Արշւո Օւիանկ ս ո վա ղեկւսվարում կ առաջին գունաւոր ւիա ս տա դր ական ֆիլմը'
Սովեսւական Հայաստան:

(Եգի^ղաՈս) Ֆիրուզ

[Փերուզ fiալֆայ-

ուեստի «տարւոյ լաւագոյն դերակատար
ման մրց անա կ»՜ով î
(Ւրան) Փեսայ փնսւոողները խորագրի
տա կ (Արամայիս Աղամալեան-y, ղեկավա՜
րու թեամբ) ? ա րտադր ւում կ fi . Օտեանի
^Ջսքրշըլը Արթին աղա»՜ն » ֆիլմր պարս՜
կնրէն է :

( Երեւան) Անջա տ միաւոր կ յայտա՜
րարւուժ «Հւսյ ֆիէմ»-ի փաստագրական
բաժինը եւ կոչւում կ «ՏՍրոնիկալ եւ դո
կումեհտալ ֆիլմերի կինօստուդիա» յ
19 6 1® Լոյս կ տեսնում fi» fiղնnւնnւ

Ուրուագիծ Հայաստանի կինեմատոգրա
ֆիայի պատմութեան հատորը :
• Արմէն Մանարեան
J
ֆ1՚լմ»֊հ
պատուէրով,
Ա' ոսկու՛ս յի «Պ ե ԼՈ կլ՚նօինստի ո ւտ» (ՎԳԻԿ)-/ր
դիպլոմային ա շխ Այ
տանքի համար՝
ղեկավարում կ
ՏրԺ"
ւըժիկ կարճամետրաժը ըս տ Ատրպետի*.
Սա Խ * Հ այա ս տան ար տագր ո ւած ա ռաջին
արեւմտահայերկն

շարժանկարն կ»

(էոնտոն) //■ . Ա ամո ւլե ան «Եղեոպատր"՚»-ի իրագործման րնթա դրում , իր պայ
մանադիրը չյարգուելու բերումով, հ րա
մս։ր ւում է ա շիւս։ ա՛սնրիդ : Այսուհետ Աա֊
մոլլեան մեկուսաց՛ում է ել այլեւս ֆիլմ
ւ/' իբ՚՚՚ղո րծ ում :
1 9 6 3 (Երեւան) Ա՚՚ւսերէ՚նով հ րատա՜
լ՛ ակ՛ում է Հայկական Դեդարուեստական
կինօն : Հեղ. Սարիր Աիղաել ;
(ԱՄՆ) -Նի՚-Ե
հ uf մալասրտնի շա ր՜
ժարուեստի բաժն ո ւմ դա սա ւան դում կ՝
Հայկ ՄլԱնոլկհան :
1 9 6 4 (Հւլոմ) Հրատաբակլում կ (քուրէն Մամուլեան մեն ադր ո լթի ւնը*. Հեզ»'
ճու֊լիօ Ջե ղալ։ Դասթելլօ ;

(Լոնտոն) «Ֆիլմ թէրնիրի րար ձրադո յն
դպր".,» «Իէ ■ ԻՍ֊ ԻՖ ■ ՍԻ .)-ի դիպլոմա
յին աշվսա տանրի համար Արբի Յովհաննիսեան իրագործում է Գրիդոր Զօհրապի
Դիմակդ : Ֆիլմը ա նդլերէն է ;
(Հոլիվոլլո) «'Լարներ Պրոտըրդ» րնկ.
Իլ1՚ա Դաղան
իրա դո րծում է
Ամերիկա-Ամերիկա-ե , Ուր վեց հայ տի

մւ՚ջոցո՚լ,

պարների ներկաէութեամբ, պատմ՛ում է
Հայութեան վիճակը՝ ջարդի օրերին ■.

(Խ- Միութիւն) Սերդէյ Պ ւս ր աճան ո ւք
(Աարդիս Պարաճանեան( ղեկավարում է
Մեր լքոռացուած նախնիների ստուերնե
րը: Ֆիլմը պարզևլատրւում է Մ՛որ աէլ
Փլաթա յի փ ա ռա տօն ո ւմ :
1 9 6 5 (Մոսկոլա) Աետ մահու հրա
տարակ՛ում է Հ. Բեկնաղարեանի
Յու-

եան^ նկարահանւում կ Եասմինա
ֆիլrfո ւմ եւ մականւում' «արաբական Հյ ի րլի

շեր, դերասանի ել կինօոեժիսէօրի ռ„լ-

թկմփըթ :

սերէն հատորր :

1 9 5 2 (Երեւան) \,երղ ա ղթի նիւթը
շօշափող Երկրորդ կարաւանը [ղեկ* Հ*
fi ե կնա ղար եան')
«կոն ս եր ւա ց ման» կ են~
իժարկւում *.
Այսուհետ ՝
fi ե կ^ւա զար եան
փոխադրւում կ Տ,Աճիկստան ՝ Տաշկենտ ու
Ա ո ս կո լա ել
fj . Հայաստանում այլեւս

(Մոսկուա - Երեւան) Ֆբունզէ Վովլաթեան Հ<Հայ ֆիլմ»-ի համար ղեկավա
րում է' Բարել ես եմ, որն ռուսերէն օրինակով ներկս, յացւում է «Փաննի լիտռատօն»-//ե ; Միջաղզային շրջանակում ,

ու

Ւ ֆ ի էմ չի ղեկավարում :

ռուսերէնի մէջ ներառուած , աոաջին ան
դամ լս՛ում է հայերէն «բարև՛, ես եմ»

1 9 5 3
(Ֆրանսա) ժողովրդի քփւ 1
թ՜շնամին ֆէլմի նկարահանման օրեր ին ՝
Անրի Վէընէօյլ (Աչոտ Մ ալաքեան') [‘ԸԸ

արտայայտութիւնը ե, մի եկեղեցական
շարական, որն հնչում է ֆիլմի վերվին
պատկերներին ղուղա հեռ .

րեմադիր փոխարինում կ վիիւլ Տ ասկն ին։

(Երեւան) Մշակ՛ում է Հայաստանի կի
նեմատոգրաֆի ս տների Միութեան կանո^*ազ:րՈԼ֊թֆք^եր եւ. ծր ա դքւր ը •

վերջ1՚ն ս Մ աքքարթիզմի հետեւանքով ւէ է1՜
ր անց ո ւած էի՛ն ելուի «հ ա կա մերի կե ան ւլո ր՜
ծո զո ւթի ւննե ր»-չէ ցանկում ՝ ֆիէմի ամե՜
ր ի կեան ւսր տագրի չների պահանջով հրա՜
ժ՜արւում կ
աշխատանքից յ
Այսուհետ՝
'ԼԻր՛՛՛է0յ մական՛ ում է le plus américain
des cinéastes français:

(Խ • Հայաստան) Ա. Առու դեկավարռլյե
է «Եր ե ւանի կին օ ս տ ո ւդի ա»~ի, ռուս երկն ՝
դո ւնաւոր
եր կար ա մե տր աժ՜ը
Լեււնսւյին
լ(ձի գաղտնիքը . քա ղո ւած Վ • Աճնանեանի
«Ա ե ւանի ափ ին» վիսլա հ1՚ց:
1957® ծըձւանի կինօստոլդիան կոյ֊
լու՛ք է «Հայ ֆթլմ» {Արմէն ֆիլմ) !
(Իրան) Ա ուշեղ Աա ր ո ւա րեան օդտա՜
դործելով fi.»
Ս ո ւնդո ւկե սինի
«0 ս կան
Պետրովիչը . Կ*ժ՜ոիսքում»-ր իրաւէործում
է Պարահանդէս
Դժոխքում պա րս կեր կն
ֆիէմը՝ այն ցուցադրւում կ Պկռլինի լիա
ռատ օն ո ւմ յ
1 9 5 8 (Երեւան) Հիմնւում է Հայաստանի կինեմատոգրաֆիստների Միուր-իւն-ը :
(Մ-Ո-սկոլա) «ԵսկուստԼՕ» հրատարա
կում կ ձի րաց նամակ? ուր ֆրանսացի
գրողներին ել կինեմատոգրաֆիստներին
կոչ է ուզզւում ՝ օսմանեան ջարդի օրերից
որբ
մնացած ? Ֆրանսայի
դիմադրու
թեան անդամ' Միսաք Մանուշեանի մա
սին «համատեղ ջանքերով
Հայ ֆիլմ™
կինօս տո ւդի այում գեղարուեստական գու
նեղ մի ֆիլմ» ստեղծել. \յսւմակր ստորա
դրում են lu» Հայաստանի մի շարք մտա՜
ւորականներ եւ արուեստագէտներ յ
(Խ- Հայաստան) Հ/iyz, կ տեսնում յօդ
ուածներ ի Ժողովածու' Հայկական կինօ-

արուհստր :
(Փարիզ) ՛ԼԷ Լէթգւ Ֆրանսէգ (,„եօ/,^հ
Լուհ Ար՛" կոն'} հրա տ՚՚՚ր կում է prUg, նամակ-// թա րղմ ան ո լթ-^ււն ր յ
1 9 5 9
(Ֆրանսա) Շարլ Ագնաւուը
մասնակրում է (Ւորմ քերանճոլք,

ղեկա

վարած' Դլուիյը ընղգէմ պատին ֆհլ^է^
եւ ղնահա ալում է ֆրանսական շարմար-

9 <<Հ>"',/ ֆհԼ^՜Ը կոչւում
է
«Համօ
Սե կնա զարեանի անուան կինոստուդիա» :

(Պէյրութ) կարի

Կարապետեան

ղո լ՛ծում է Լիբանանի «նոր ալիք»֊ի շար
մանկարների չարբին
պատկանող արա
բերէն կարօ ֆիլմը-.
1 9 6 6 (Լոնտոն) Ա. Աովհաննիսեան
իրագործում է Սփիւռբի առաջին դծանըկարչական գունաւոր ֆիլմը' ՓարւաԸա ,
ըստ 3 . թ-ումանեանի - Անգլիան ֆիլմը
ներկայացնում է «Օպէրհաոլզէն»-ի փա֊
ռա տօն քէ՛ն յ
1 9 6 7 (Նիւ՜Ե՜որք ) Մտմուլեանէ զոր“
ծունէոլթեան ՀՕ֊ամեակի առթիւ, կազ
մակերպում եւ ցուցադր՛ում են նրա բո֊
լոբ ֆիլմերը-

(Իրան) ‘Նկարահանւում է Ս- Լմադէի
վանրի ո լխ tutu ւթւ Աքց ո ւթ եանը նո ւփր ո ւած'
Վերէոս որ անոլանեցալ Թադէոս.
հեղքէնակ
Ա. fi ո վհ անն ft ս ե ան *.
Հա յերկն
ձայներիզը պարունակում է թէ գրաբար
ել թէ աշխարհաբար ;
Հայկական հա
մայնքի ներկայա ց ո ւց իչն երը արգելում են
ֆ1՚լմ[՚ ցուցադրումը-. Այն առաջին անգամ
դիտւում է «Սինեմաթեր Ֆրանսէղ»-ի ծր֊
րաղրոլմ (1979 թ •) :
1 9 6 8 (Խ- Հայաստան) Հրատարակ
՛ում է էկրան հայերէն հանդէսը,

• t"Ju է տեսնում Հ - Բեկնազարեանի
յո ՛շերի հայերէն թա րդման ո լթի լնը :
• կայանում է Ան դր կո վկա ս եան Հան
րապետութիւնն եր ի եւ Սւկրանիայի կինօ֊
ֆեստիվալը , Հենրիկ Մալեան-/,
Եոանկիւնի-î, (բնադ.՝ Աղալ՛ի Այվազեան) շա
հում է «Պ րոմեթեւս» մրցանակը(Ֆրանտս - ԱՄՆ) Հանրի Թրոլսւյա Ջ».
Ս.երֆէլհ վէպի հիման

վրտյ

գրում կ

«Մուսա լերան 40 օրերը» ցենարը • Հան

րի Վէրնէօյլ և ախտ տես ո ւած

կ քյյտրեւ րեմագիր ; Արտադրութեան ծախքերը հաշ֊

Fonds A.R.A.M

«ՑԱՈ-ԱՋ

Էջ 4, կիրակի, Դհկ՚սւէմրհր 3> 1995
հանում է՝

</«/"
լած են 10 միլիոն աոլար Երկ*
բեմ
ագի
րը
յկ
տա
տա
ե
ե
լո
t_g
ման ահ սրա տան ե
յետոյ
ստորւ.
ւէեր^>ա կանա պ կ u մ եԴրժ՜ում
րձ՜ո
•՝դրեւ
Հ
յգ մ ասԷէն կարդո ւմ
սլայմանա ւլր եր ր «
ա արա
սա կ ՝ ես
չեմ
• ղրաս ը պա
տր ա ս
ենՔ'
ուղեր ս կսԷւլ :
! * * * j 3իոուն տարուան հն ո ւթէէ ւն ո ւնե֊
g ո ղ այդ դրուագը /Հնչ ընդունելութիւն
պիտի դանկ
օտար հանդիսատեսներու
մօտ» Մ անաւանդ ՝ երբ դիտենք որ անկկ
յետոյ միլիոններով
մարդիկ լեցուրին
փուռերուն մկջ Ոլ_ այրեցին՝ երր այսօր
դեռ սարսափելէւ պատերազմներ կը մըղլին մեր շուրջը* • •» :
Ե*րադիրը էսա փան լում կ î
1 9 6 9 (Խ • ՀայւԱԱՍւաԸ) Հրատարակւում կ երկլեզու (հայերէն " ռուս երկն )
Ֆիլմ թերթը :
® «Հայ ֆիէ^^՜ի համար Ս • Պ ա րա ճա
նով իրադո րծում կ Ս U1J էար-Նոկսւ — (ՆԱ"
ււան գոյ նը ) արտասովոր ֆԻէմը» Առա'
ջին
ց ուցադրութիւններ ը
հասարակու
թեան ^լ nrnZ. կինեմաթո գրաֆի ս տներէէ
կո ղմէմ լաւ չէէ ըն դո ւն ւո ւմ :
(ԱՄՆ)
Տնտեսագէտ
Գրր<յ ԳըիգՈրէան դեկավարում կ «ԷՄ- ՃԻ- ԷՄ-» ընկեր ութի ւնը ;
1 9 7 0 (Խ • Հայաստան) Կ ա ղմա կեր՜
սլըւում կ հ եռո ւս տա տե ս ո ւթեան եւ ռա՜
տիօհաղորդումների
«Երեւան»
ֆ իլմի
ստուդիան .
Ա.յն «Ապկնհաուղկն»-է, փա
ռատոնին է մասնակցում Արտալազդ Փէ"
լէշէ UlGr^r կարճամետրաժ՜ Մէնք (1969)
ֆիլմով՝ ոըը գնահատւում կ
մրցանակով-,

(Լիբանան) Սարգի Մոլրաաեան էըաղորձում է Երջանկութեան արցունքները :
(Իրան) «Ազդա յէն Ո՝ա տիօ - Հե ռա տ ե սիլէ Հէմն^-ի օմանդա կութեամը Ա. Յովհ աննի ս ե ան ՝ *1յոր՜ծՀո ւղա յում ըստ Մկր տէչ
Արմէնի «Հեղնար աղբիւր՛» վիպակի ՝ իրա
դործում է Աղբիւր պա ր ս կերէն էսօսուն
ֆիլմը :
19 7 1 ( Մոսկո-լա)^ Հայաս տանէւ կինե
մա տ ո րլր աֆէւ ս տն եբէէ պահանջո վ
Աերդէյ
Եւտկեւիչ կրճատում եւ ւէեր ամոն տա մէէ կ
ենթարկում Պ արաճանովի IJtUjtuip - Ն11"
Qui-Î/ • Գալիք տարիներում Պարաճանովին
այէեւս առիթ չի տրւում Հայաստանի մկջ
որեւկ ամբողջական ֆիլմ իրագործել։
1 9 7 2 7 3 (Թէհրան) (ս » Ա*իութեան
դես սլանին դիմելովդ Ար բի Յրրվհաննիսեան
ստանում
կ
Ա»
Պարաաճնովի
Նուսն Գոյնը :
Այն անմիջապկս տեղ կ
գտնում «Իրանի Աղգային 3)իլմա դա ր ան»-ի
ե՚րա գրում » Ցր
Ա ո ւց ա դր ո ւթ եանը
հ բաւիրւում են դե ս պանն եր ՝ տեղացէւ եւ ար աւսսա ամանից հ ր աւիրուած
արուեստագէտ
ներ ՝ լրագրողներ յ
1 9 7 6 (Փարիզ) թեհրանից բերուած
Նււան Գոյնը ցուցադրւում կ 3)րանսայի
մաJր արա ղաքո ւմ յ
(Երեւան) Հրատարակւում կ ռո լա եր կն
Հայկական համր կինօն: Հեղ.՝ Գտրեդին
էսւչո յեան :
1 9 7 7 (Մոսկոլա) Հայուհի Մերի Ափիկ յ էր ան ե ան Փակուղի ֆիլմի հ ամար ՝
պաբդելս, տրւում է
փառատօնի «Լաւա՜
ՂԼՈ յե դերասանուհիդ մրցանակով։
1978 (Երեւան) «Հա յ ֆիլմդ-ը տեղադրւու մ կ նորակերտ շինութեան
1 9 7 9
(՛Լոս - Աննըլըս) Մայքըլ ճՅակոբնան հիմնադրում է «Ար մինիրն
Ֆիլմ Ֆաունտէյ չըն»-ը ել ամ եր իկեան Պե
տութեան նպաստով արտադրում

է Հս1-

յերը ՖրԷզնոյի մէջ (աւլաջին հարիւր
ամեակը) .
1 9 8 0 (Երեւան)
Հենրիկ Մալեան

ՄԻՏ-fi

ս-ե, ես կտպսյտ րրդեղկն հ

իմ դպրոցական ընկերները ,

կենս ա "" փ ա ս տա գր ա կան ֆէլմՈ ւ մ
րահանւում կ ՍէրԺ Աւէսւիքէան ;

նկա-

(ՊԷողին) Երիաաս-այլդ սինէ մսւ խոբա
դըէ1 տակ ներկա յաg ւո ւմ կ Ե . Ջանիկէան
ել Ա. քհի^ի • Լո՛ւ fի դոյդէ
ար էսի ւայ ին
ֆիթ Ը ի^
ոնւոամուած Կաթւսգոզ-շ».
(Լիոն) 3)րանսա յէւ Ա չակ ♦ նախարաթ փ *
Լա նկի

հ ովանաւո րութեամբ y

իրադոր՜

ծըւում կ հայկական ֆիլմերին (կալաս՜
տան եւ Սփէ ւռք) յա տ կաց ո ւած ա ռաջին
փ ա ռա տօնը ։
19 8 4 (Սրան) Հրա տարա կլում կ Ցոլի
հաննէս Օհանէսւնգ պարսկերկն մ ենա դրու
թիւնը ։ Հեղ •' ճ ամ ալ Օմֆդ :

(ԱՄՆ) փամանա կա էէց հայ ա հ աբե կի չկեանքը նիւթ
ընտրելո վ՝ Նիկո!
ՊԷղճեան իր ա գո ր ծում կ Մոխրագոյն ձիու
ժամը :
( Լոս - Ան՚նրլըս) Պոռևոդրաֆիկ ֆ իլմէէ
մկջ նկարահանւում կ Արէէիկ ան ո ւամբ
ներէ։

մէէ Հայուհի։

(Փարիզ) «Հայկական Լ սա տես ո ղա կան
կազմակերսլում կ
Հայկական
ֆիլմէրի աոաջին ւիաոաս10ն-£ ; Ա ի ա տեղ
Րնկ. »"^Z

ներկայացւում են թկ Հայաստանի եւ թկ
Ա փ իւռքի ար տա դր ո ւթ ի ւնն եր ը .
1 9 8 5 (Ֆրանսա) Իրագործւում կ
Ափիւռքի հայահնչիւն առաջին եր կա բա
ԹԷ ինչպէս մօրս ՛ասեղնա
ւէե տր ամը

գործ գոգնոցը կը սփյլուի կեանքիս մէջ :
Հեղ.' Ա- Յովհանիսեան, երամշտ,
հա~
մ աղբ ում' Արամ 'Սէրովթէան : Արտաղը
ր ո ւթեա ևը մա սնա կից

են

մանկութեան թանկօն ֆէլմէ համար»
Հր ատարակւում կ ԱոզԷ՜ն Փաւիւսզէան՜էւ Պարապ է շէր հատորը

ւր յետ մա~
հու ի մի են բերուել՝ երեք տ ա սն ա մեա~
կի ընթացքում «Ա առաջ»ի կջերո ,մ Լ ո յս
տեսած շա րման կար էւ առընչութեամբ դըր՜
լած հեղինակի կարգ մը յօդուածները։
(Փկզարօ) Նոր Սինէմսւ փառա տօնը
կազմակերպում կ կո վկա u եա^ւ Խ- Հ անր ա պետ ո ւթի ւնն երին ( Հայա ս տան
1էր ա ստան եւ Ադրբեջան^ նո ւիր ո ւած մէւ ծրարլիը » Համաձայնութեամբ
Լ]որհ» Եինեձ ա տ ո դր աֆ ի ս տն երէ Մէ ու թե ան նե րառ՜
ւում են նաեւ Ափիւռքի հայ բեմադէէրներէէ աշէրրատանքները*
( Երէ Լան) Հրա տա րա կւո ւմ կ Ա» Այ՜
վազեանի Օրյէկւոիւ - 18"/*' հ այ գրակա
նութեան մկջ անսովոր մի փ որձ ։
1 9 8 7
(ՊԷոլին) Մէջազգային փա
ռս։ տօնը ներկայացնում կ Ա* » Աամուլեանէ ա մ\բո ղ ջա կան ֆէլմերը եԼ fut ւո Ո Լ լւ հյլր
րատարա կութ իւն կ նուիրում նրա վաս
տակին ։

19 8 1
(ԱՄՆ) Գըրզ Գրիգորեան գը՜
նում է «Եունայթըտ Արթիսթզ»-ը եւ կր-

(Մոնրէալ) Հիմ 'Լենտերս Ցանկութեան
Թեւերը ֆէլմի 5000 ա ո f itt րի իր մրցանա-

1 9 8 2 * Յովհաննէս Փ իլի կե ան ՝ անգլերկնով
հրատարակում կ
Հայկական
Սինէմա փ^ըըիկ հատորը։
( Լոս - Աննըլըս ) «Հարաւա յին Գալիֆորնիայի Հա մալս տր ան»-ի մկջ «Հայկա
կան ֆիլմերի Հիմնար կ»-ը ներկայացնում
Հ Հայ^1Մ ֆիէքի ՜մ՞է՜ջ միջա զդա յին փ առատօնը :

(Հոլկվոէսւ)

(Լուրէն
Ա ամո ւլե ան ի ր
վ աս աա կ ի համար , գնահատւում է Տ • Ու •
Իըէֆէթ պատուոյ մրցանակով .

(ԱՄՆ) ճոն fi իւրքճեան դնում կ աճուր
դէ դրուած «Մուստ
Լերան 40 օրեր»-ի
հեղինակային իրաւունքները.
Տարիներ
նկարահանման
համար արդելքի
տակ
պահուած երկը
ֆիլմի վերածելու հա
մար, Ա. Մամո ւլե ան ^այ արտադրիչին
կ փ ո էս անցում իր հետաքրքրութիւն ր * p եմադիր ի առաջարկը մերձ֊ւում կ ; նկարա
Imprimé sur tes

կը՝

փո էսանg ո ւմ

է

Աթ ոմ

Ե-լո յեանին'

ինաանեկան Դիտում ֆիլմին համար.
(Ս- էջմիածին) Ն -U 0 -Տ Տ ■ 'Լաղգէն
Ա * Լեհաւիառ Պարաճանովին պա տո լի ր ո ւմ
է ֆէւմ էր ա դործ ել Ա » կջմիածնի թանգա
րան էւ մասին » Ի իւթակ ան ոլ ա տճա ռնե ր ո վ
ա շէս ա տ անքը
կանգ կ առնում ։
«Հա յ
ֆիէմ»-ին } ս փ ի ւռքե ան
զանազան
հիմնարկներին ու անհատներին ո ւղդո ւած մէւ
ԼաԸ՝ր
անձանց կոչերը
ապարդիւն են
մնում ։
1 9 8 8
(ՊԷոլին) Արեւմտեան Գեր
մանիա յէ, եւ մի քանի եր կրն եր ի հ իմնար կների^ թ[պէս նաեւ սփիւռքահայ կաղմա կեր պո ւթիւններէէ նիւթական շօ շափ ե՜
լի օմանգակութեամբ ՝ fij »
Աիութիւնից
արտագաղթած' Տօն Ասկարեան y
ղեկւսվարում կ ԿոմիւոԱԼԱ ֆիլմը ։
(Միւնիիյ) Աոլլիսէէն' ներկ այո ւթեա մբ
Պարաճանովի , ցուլթսդրւում են նրա ֆ իլPresses du

Journal

ՍԻՐԵԼԻ :
ԿՐԵԹԱ ԿԱՐՊՍ

երր ֆաիաւստը սկսալ. Տւլ ,ո ւ՚՚կսւլ.
դիտմամբ երեք չորս անււչչ Յէյ: ե„

Գրէր' ՈԻԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ
(1934)'

Սէրելէ Սր • Կ ա րպլ
Կը յուսամ որ ղէ/ս նկ ut տ երէր Տիթր՞յթէ բաէսո ւմը նկարագրող լրատուական
մապալկնին մկջ՝ որու ընթացքին գլուխս
վիրաւորուեցաւ . էս բնաւ 3)որտի մօտ
չեմ դո րծած ՝ բայց բուկեր մը
այնտեղ
կայանալիք գործադուլէւ մը մասին պատ
մեց եւ այդ օրը ըեելիք բան չունենալով ՝
միասին գացինք ներկայ գանուելու բաէսման միջա դկ պին եւ մ ենք փոքր էսմրակներ կ ազմածՀ կանգնած կը շաղա կրա տկինք աջէն ու ձա էսկն ՝ ան շո ւշա րաւա կան
որոնք
յանդուգն էսօսքեր ալ լսուեցան ,
մասնաւորապկ ա
ւ-եցին ։

ո ւշագր ո ւթի ւն ս

կՂԸա՜

Ջ կ է> խորհեր թկ որեւկ բան պիտի պաՀր » սա կայն երբ տեսա յ տե սա դր ո գ
լրատուական մեքենաներոլ կառաէսումբը
ես ինծի պա տկե րաg ո ւց էւ թ կ՝ ահաւասիկ
երանելէ,
առի թքէ որ
ն կար ա հ ան ո ւի մ ՝
ձի շդ այնպկս' ինչպկս միշտ ցանկացած
եմ ՝ ո լր եմն ա յս ու ա յն կո ղմ թ ա փ ա ռեg ա յ
ու սպասեց էէ յարմար վայրկեանին։ Աի շտ
ալ դիակ էէ որ դկմքս նկար ա հ ան ո ւելիք կ
ո լ պաստառին վրայ գրաւի շ ել շա տ ալ
գոհ եղա յ էմ
է“Ո ղա ր կո ւթեն կ ս ՝ թէեւ
ոյյդ փոքր արկածը զիո շաբաթ մը հէէւանդանոցը պառկեցուր :
Աակայն՝ հազիւ դուրս ելած՝ լսեցի որ
մեր թաղամաս էւ փոքրէւ կ սրահը ցոյց կու
տար այգ մ ա պա ւկնէ ը ՝ որու մէջ ես իյւսղա՛ո այ պա ս տա ռի
վ'ր այ
՚յե՜ էէ , "եերլ մսւ
ինքզինքս տեսնելու։ Անկասկած՝ փայլուն
կր եւ եթկ ուշադիր դիտած ըլլաք՝ անկա
րելի կ որ զիո նկատած }ը//աք ՝ որովհեut ա հ

ճայ, սրպէսզվ, դէմքս ան ււՀ
րէ մէջ երերայ եւ. կ'ենթադրեմ
1'էատէլս տեսաք. Փորձ
"(՚ J^'l
ԱԱ'Ոլ^լՈլ
թէ
շարմապատկերի մէջ
ստացոսէր մպիտս, թէել Էա
վստահ
կի
սր արդիւնքը
'1"հաՅո^չ
"լէտք է ըլլար
Անունս է՝ Ֆելիքս Օդրիս,. ի,
՛լ՛՛՛կա՛ւ,
ետդում ունիմ-.
Երէ
ր՚ւր-րղակս,’,,
րանէ վկայուա^ եմ եւ տևղահւ, . . ,
-՛եղդեր էն կը խօսիմ^ Ւնչպէս
Հ ""
լերկն.. իիչ մը Մուստչֆ ԼալենթՀ,
եւ Սոնալա -fi ո լմանի կը նմանիմ Լ
պիտի սլղկի „ր Սկսիլ Պ. տը Մ,
M"'' մեեերկն մին զիս նկաասՀ
լայ եւ համողուտե
թկ որքան
՛լ
ասլրանք եմ սււրւ/ւ,
րւ/֊անկարի համապ-.
Put էսո ւմնե րու այն մասը, ոլր լա
քանի որ ղիս պատկերէն դուրս
ցէն , ա՛յս
ժապաւէնին մէջ տե
տեսայ
կ՛ուզեմ անպատճառ
}ե.տև
իրակա ն դէպք է ը , ջրաըձակ խողովակ
ըսվ, արտասուաբեր ռումբերով էւ այ
րողջ մնացեալով . ^ապաւէնը տասնը,
անդամ դիտելէ ետք , կր [սոստովանիմ
ուրէչ մը, ըլլա՛յ
ոստիկան կամ
քաղաքացի , ինե ի նման աչքառու կերպով
չէր կտնդնած ամբոխին մէջ եւ կը
ծեմ որ
դուք ալ պիտի ուղէիք այԱ
թը ձեր աչխատաե ընկերութեան „լ,ա.
դրութեան յանձնե լ, որպէսղի մէյ մըղխ
կան չէին ու փորձէին։ Վստահ եմ, ոո
տսլա լորի չ կատարում մը պիտի ունենաՏ
ել ձեղի երախտապարտ պիտի մնամ մին.
չեւ մտհուան օրս. Ումով ձայն ունթ,
սիրահարի դերը աղուոր կր խաղամ, ու.
րեմն կր յուսամ , որ խնդրանքս չէք մեր.
մեր։ Ո՞վ դիտէ, թերեւս, օր մը, մօտ
ապտդտյին , չա րման կտրի մէջ, ձեր կող.
քէն հեր tt սէէ րլերր ստանձնեմ ։
Ղերդ անկեղծօրէն'

3)րտնսա յէւ Մըր

շակոյթ[1
Արտաքէէն փործոց նախարա՜
ր ութիւնները։ Առաջին ցուցադրումը կա
յանում կ Ա ւա շին կթբն'
Ապր ի էին
ցե
ղասպանութեան 'էէէ՜ամեակէւ
ծրագրում ։
Փա[՛է՛լ
այն ցուցադրւում է Հոկտեմբերէն , Կ Ո մէ տաս
Վյսրգապ ե՜տէր մահուան
Հ$-ւսմեակէ։ օրը» ապա իբրեւ «հայկական
ֆիլմ» հրաւիրւում ու դիտւում կ Ա'ոնրկ՜
Ա'1Ւ փաո-ա տօնում և Ա լաշին կթրնէէ Ամիթ
սոնեսէն թ ան գա ր ան ո ւմ •
(Վէնէսւիկ) Գալիա Նովէնգ ? պար դե ւաrnըրւում կ Աիջաղդա յին փառա տօնի «Լա
ւագոյն դերասանուհի» մրցանակով^ Իմ

հ իմնագրում ել ղեկավարում է «Հայ ֆիլ
մ՛»-ի կիսօզերասանի թաւոըոն-ստուդիա-^ .
(Լոնտոն) «Ֆիլմի Մնղլիական Ինստի
տուտ» (ՊԻ • ԷՖ ■ ԱՅ .)՜ը կազմա կեր պո ւմ
i Հայաստանի ար տա դր ո ւթի լնն եր ի դու֊
ց ա դր ո ւմր :

րում է «ԷՄ • ՃԻ • ԷՄ *»~ին։

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Սարգի Մուր ատէ ան:

1 9 8 3 (Վէնէսւիկ) Հայաստան ՍինէiflUiQ ւէերնադրէւ տակ ցուցադրւում են fU »
Հայաստանի կա րճամե ւոր ա J- ել երկարա
ծէ ե տր ամ ար տա դրո ւթէւ ւն ենր ը յ
(Ֆրանսա) Մուգ 1<Էււլատէան եւ Սէրժ
Աէէաիքէսւն
իրագործում են ՝
Հ ա յկա՜
կան
ցե՛ղասպանութեան
վերապրողներին ն ուիրուած^ ՎէրսԼգսւըձն արգէլոՆսւծ
է փաստագրական ֆիլմը։ Մ շակոյթի նա
խարարութեան պահանջովդ
ա^՜
լում կ «դիմադրութիւն» բառը , որ ը Օդտադործուած կր հայ ահաբեկիչներէ! դործողութէււնները բնորոշելու համար։
(Ֆրանսա -- Խ- Հայսւսաան) Հեռա տեtt էւէ
մասնակէ։ նպաստով արտադրուած

Ի՞նչ եղան

ԵՒ

մերի մեծ մասր» ծրագրից բացակայ են
մէ, քանի վերն ագր եր ։
(ԵրէլՈւն) Հրատա բակլում կ
ԱրւՈԱ1ւ֊ազգ Փէլէշէան-// ռուսերկն Իմ Կինօն :
թմբադրուած են' տեսական դրութիւններ
եւ ֆէ՛խ եր է։ g ենաբներ յ
1 9 8 9
(Փարիզ) 2>րանսայի յեղափոէսո ւթեան 200 ամեակի առթիւ՝
«Աինե՜
մաթկք 3)րօէնսկղ»-ը կազմակերպում կ Ա“
զալքլոլր-էան էկրան-// յ Գրեթկ բո լո ր պետութիւնները (ներառեալ lu • Մի ութիւն)
մասնակից են ծրագրին», Ամկն մի երկրից
կարող կ մասնակցել միայն մկկ ֆիլմ :
Պայման կ ՝ որ այն
որեւկ պատճառով
մինչ օրս արգելափակուած լինի »,
Նոան
քո յ ն՜^ր ամբողջական օրինակը ցուցադըրւելու ՛համար ՝ կապ կ հասւոատւում «Հայ
ֆեւ^ ՜Էէ պա տա ս էսան ա տո ւն երի հետ։ Գե-

• Հայկական Շարժւսրուէսսւը խորաԳրէ1 տակ «փորձ՜ Փոմ փ իտու Կ եդրոե))’1ւ
մկջ ցուցադրւում են Հայաստանի եԼ ը1)՝
փի ւռքէ։ արտադրած 120 ֆ իթեր :
մակերպւում կ նաեւ մի ցուցահանդէս^
ուր դիտւում են ձեռագրեր ՝ ձելալորում՛
ներ՝ լուսանկարներ՝ որմազդեր՝ դա՛
տար տկո ւթիւններ
եւ
ֆիլմար ուեստիե
կապակցուո՛ղ այլ իրեր*» Հրատարակւում
կ նաել. Le Cinéma Arménien հատորը:
Երեւոյթը «ս ինեմա տոդրաֆ»-Էէ
utnuil^
100 ամ Էակում ՝ հայ ֆիլմար ո ւե ս տին ա՛
ռըն չո ւո ղ ՝միջա զգային մասշտաբով տար՛
ուած ամենածա ւայ ո ւն ձեռնարկը պթ\
համարել »
1 9 9 4

(Փանն) Ա. Եղ"յետնի էկզ“՛

թիքա անգլերէն

ֆէլ^Ը (ռէրտտա^ ՝ շա հում կ ւիառատօնի Միշազզ^յ!1^

կավարների չկամութեան բերումով, Նը՜
ււան Դոյնը չի «ազատագրլում» յ
(Զուիգէրիա) էյիոն ցուցադրւում կ fu »

'Իննագասւնէրի Ս‘րզանակ֊/7 :
(Հայաստան -- Սփիւոմ)

Հայաստանի փաստագրական ֆիլմերի եը՜
րադէրը ։

թկքշրնւլ»-ը՝
միատեղ
արտադրում
անգլերէն
Վէրջին կայան-//, բեմադէր

19 9 1

Հայաստանի

(Երեւան) Հիմնադրլում է
Ազգային Ֆիլմագարանը •

Գա ր էգին Լկաքո յեան ։

(Ֆրանսա) Հանրի ՎԷրնԷօյ

ղեկավա
րում
կ՝
գրեթկ. ինքնա կեն ս ա դր ա կան
Ս այրիկ ֆրանսերէն ֆէլմը։ Այն ծաւա
լուն հ րա պարար կո ւթի ւն ստանայուէ g ո լցագրւում կ երկրի 10 քաղաքների
մէ^
30 սինեմանե րում • Հէնդ շաբաթուա յ բն՞
թացքում արձանագրում
կ
ընդամկեը 9-728-584 Ֆը ■
(1-621-430 տոլար )
մուտք։
'Օաէսքերը յայտարարուած
կր
110 միլիոն 3)ր ♦ (28 միլիոն աոլար') »

(Գանատա -- Հայաստան) Ա.
Եդոյեան , «Հայաստանի Ազդ.
Ֆիլմադարան»՜ի հովանաւորութեամբ,
հայերէն եւ
անդլերէն լեզուներով էւր՛ ւլործում կ 0՜

«Հայ

Հայաստանէ

ֆ[,լմ»-ը ել Ափիւռքի «ptuphL Փր"

3 ա ր Ո ւթի ւն թ ա չա արեան ։

1 9 9 5
(Փարիզ) «փկօ տը Փոմ - Աղ
դային ցուցասրահ»-ը ներկայացնում է

Եր- ճանիկէան եւ Անն.’ Ռիչի ԼոմՒ ^1՛
ւլի ա շէսա տ անքն երը »,
փոր^առ,Ա
կան մապաւկններէ։ մկջ յատուկ աեղ
էլրաւում ԷՈլրքկան ֆիէ^ր՜/ք •

(Հիւսիսային Ամէրիկա)

Էկզորիք111^

Գանատայում 1 միլիոն տոլար՝

Սfi I

փուրից մինչ Եւ['"“1'" 10 միլիոն տոլո՛ւ1
ել ԱՄՆ-ռւմ 5 միլիոն սալար եկամուտ (
արձանագրում ։ Ֆէլմ՚ը ԱՄՆ՚ում մի՝սմա՛
՚
օհներում՝.
մանակ
դիտւում է
500 որո
«՛Լարնըր Եղբայրներ» ըեկ. Արաք
J
ւլո րծա կց ութեան է հրս իրում-"

եան-/։հ

1ՄԲԻ ՅՈԼՀԱԻՆԻՍԵԱ՚ն

րացոյց-/, »
1 9 9 2 (Փարիզ)
(Լուսեր կն բնա ղր էւ
հրատարակութիւնից առաջ՝ ֆրանսերէն
լօյս են տեսնում Ա » Պարաճանովի չիրա
գործուած եօթը ցենարները» (ներառուած
կ նա եւ Սայեաթ-՚Էովա-յ, ) .

(Լոս-ԱԱձըլըս) «Աքէերիքըն Ֆիլմ Ինսթ իութ»-ը ցուցադրում
է Հայաստանի
վերջէն ար տա դր ո ւթի լեն եր ը յ
1 9 9 3 (Դանատա) կարինէ Թորոմեան ,
առանց նկարահանման
խց է կէ իրագոր
ծում
ձը :

է Տեսիլքներ կարճամետրաժ փոր

(Փարիզ) Լ„յս է տեսնում Ա. Պարա
ճանովին
նուիրուած
առաջին
մենաղրութէլնը։ Հեղ.' Փ ո'թրիք Գազալս։

Աանօթ •

,
թաէքի նԿա1ւ1Ա ՝“
նումները ւէերջնականապէս աո-ու(1ս11՜ &
ուած չեն : Հաւանական է'
*՜
կարահանում լինի: Ժամանակն է> P
էջմիածնի թանգարանի եւ աթխՒ1֊
պատասխանատուները , ինչպէ11
ւ
յաստանի Ազգային Ֆիլմադաք^ն’
տօնապէս եւ մասնագիտական «IJ»
ււումներով , ստուգեն Դոսֆիլմֆո
խիւներում պահուածը եւ
կաթիլներից կրկնօրինակ սա1 J յլչ
իրենք եւս տէր կանգնեն պատ
նշանակութիւն ունեցող այդ
կամ մասունքներին :
(*)
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