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l'.ll'l.llhlMI'h / ԱՏհՎնՈԻՍ*
Լոյսի, ‘յա,,,,լ> !քալՀյնո,ւ L"Jub 1"ն,ւ1՚ւ՛
մը ւլո յութի ւն ունէր Ս ա ր աֆե անի գործին
, որուն պիտի անդրադառնամ այս
տեղ*. Զայն ոլիտի
առլիէ չեմ աժ լութ եահ
ու ս տ ե ղծ ո ւմ ին : Այսինքն՝ լոյսի ր աւե
րը սլի տի փորձեմ հասկնալ իրրեւ ստեղ
ծագործութեան տագնապ ձ ը : Ընելիքս ի

արտադրութեան ռ1 յն մասին
ւէրայ՝ որ
կ'եր կտ րի
Վէ(ւսէ6|ւ
աԹւոսւււը£ն3 Միջհլւկււակա(ւ ? կար ելէ/ կ ըսել նոյնիսկ վկպէէ ‘ի ս րձե ր ո t աւարտին (Ս*Ա1նոլկ QnikJlQ—
եւսԹ վկսլր տպուած է 1948—/'b , Հեայի—
րի»ի մէջ) եւ վերջին շրջանի րան աս տ ե ղծ ակ ան արձակին միջեւ։

Տ տ ր կկ Երկին

«Միջեչt կր ա կ անն ու Հաքր» որոչ հան—
ղփտ ո ւթիւններ
ո ւն էւ
ՀՄիջեր կր ա կան»

«ր ա ղ ատր ո ւթեանս չի ֊Ղտիր , անոր հարուստ թեմաներու ճիւղա
ւորումին ըա շէսում ր շի էլա տա ր ե ր :
ԷՀ սւնԷէ մր էսօսք՝ հատորին մասին՝ որ
խորադիրը կր կրէ^ *•
Հա
ւրէ ո ր ին մէջ խմբ ուած երեր գրութիւևներէն, ամկնկն րնդարձա կին ՝ երկրորդին
իա րադի րն կ անիկա ՝ որմկ անցած կ ընդհանուրին։ Արքան ինծի ծանօթ կ նման

Լոյս|ւ (jLUl_bp.

ի/ ո ր ա ւլ.ի ր ո 4 եւ՚՚լի մը հ ր ա տ ար ա կո ւթի ւնը
նաիոստեսուած չկ Ա արաֆեա նի կողմկ:
// ր եր դր tt '-թի ւնն ե րը «Z7*իջեր կր ա կանն ու
Հայը», «Լոյսի բաւեր» ել ՀԷքս—լԷ—Պէնի
■ՂՒ , ut ր տ ա րն սւ պկ ս հասարակաց դոնկ
մէկ եղր ունին ՝ երերն
ալ տպուած են
՛Ոյք ութի ՀԱկօս^ին
մէջ՝ յիսունական
թ ո լա կ անն երո ւն : Ան ոնցմկ առաջին երկուրն ալ ՝ էէն չպկ ս իւ մբա դրա կան
նօթը
1լ ըսէ ՝ կարծկր թկ անաւարտ մնա ց ած
են՝ րանի որ խո ստացուած մասերը շեն
տպուած {ըստ իս չեն գրուած} : Ասիկա
ոչ Ւն, կը պա կս եցնկ մեղի ա ռաջա ր կ ուա ծ
դրրի կա րեւո րութենկն : Ալ արդկն որրան
Ա ա ր աֆ ե անի արտադրութիւնը կամացկամաց կ՚ելլէ մեր մամուլի
պահեստէն
կամ գերեզմ աննո ց կն ՝ ա յնրան կը զանկ
իր մեծութիւնը՝ կր դառնալ ա նչրջան-»
գելի՝ անխուսափելի՝ իր մամ անակա շրրջ ան ր րնորո շող՝ մեղ հարցաքննող ան հր ա—
մե շտութեամբ մը։
Մեր առջեւ ունինք հատոր մը՝ որ իր
ներքին միութիւնը ունի։ Մ անօթ կ որ
երբ յիսունական թուականներու!! Ա ո ,—
րւսֆեան յօդուածներով եւ դեղա ր ո ւեստակտն ւլ բութ իւն ներր,,!
կ' ut շ իւ ա tn ա կղ կ ր
«Ն այիրի»ին ոլ «Ակօս»ին , արդէն իր եաին ունէր չորս բանաստեղծական հա
ւս որ ն եր- ,
«ՎՀհ ս կնի անտառք) ՝
երեր
բնգարձւսկ վէպեր եւ մեծ թի ւով մտ ածո
ղս* կան Էջեր ։ իսկ 1959—Էն ետր ՝ ան տա
կաւին պիտի դրէ «Z7 իջեր կր ա կան» րերթուածը՝ գեղարուեստական շարր
մը
դրութիւններ «£? առա ՒՒ մէջ-. Մէկ խօսքո՛/ «Ակօս»էն
հ անուած այս հատորը
խորքին մկջ լոյս կր սփռէ I] ար աֆեւրնի

քերթուածին հես։ ,
["՛ կ
Ղչք“—լէ—Պ էնի
մէջ»ը կը պա տ կանէւ ճամբորդա կան ար—
ձակէէ ձեւին ։ Ե ր կո ւըն ալ ղուրկ են պատմ ողա էլան տարրէն։ Մինչդեռ «Լոյսի ց աւեր»ը՝ որուն մասին պիտի խօսիմ այս
տեղ՝ երկդիմէէ հանդամ անը մը ունի-. Մէկ
կողմէ պատումէւ մաս մը կայ հոն՝ բայց
պատում' որ բեր ո ւա ծ է իր ն ո լա զա գո j—
նին։ Անոր ներկայութիւնը կրնայ տեսակ
մլւ երկարաձգումը ըլլալ Ս արաֆեա նՒ 41—
պային կառուցուածք ունեցող արձակին։
Միւս կ ո զմէ կ արևլի կ այնտեղ գտնել արրամ ա էսօսա կան միջոց մր՝ ուր կը ճակա
ւսին երկու ղէմքեր։ Մեղի կը ներկայաց
ուէ! Տիգրան փիրայրեան մեծ վաճառա
կան ր էէ) րան սայՒ լեռնային ն ահ անղն եր կ h
մէկ ուն մկջ՝ ուր եկած կ իբր թկ դղեակ
մր դնելու * անոր դիմ ւոց' կը դան ենք Նիկո լր ՝
բան ա ս տ եղծ
'եիկ՚՚ԷԸ 1 հեղինակ
Հը ահ աւր» քեբթ ո լածին ։
Ղ*ժ՜ո ւա ր չկ ՝ նո յնիսկ չափազանց դիւրին կ այդ *եիկոլը նոյնացնել
Աարաֆեանին հետ , որուն Այւջ (lTUpbpiJ- քերթըլածներու հատորին մկջ ՝ ամբողջ
րա
մին մը կայ ՀՀ, Հրա հաւ» (Oiseau de feu)
իյ n ր ադի ր ը կըոՂ: Ա՚՚Ւ
որուն գովեստը
կ՛՚ընէ Տիգրան վ'իրայրեան4 :
Որքան ալ
իր չատ մր կէտերուէ «Լոյսի ցալեր»ուն
Նիկոլը նմանակը կարելի է նկատել Նիկողոսին , թր,յէ Ալիտէ։ չտամ ես ինծ է։ նոյ
նարլնելոլ նոյնանուն անդամ հեղինակ ր։ւ
պւս լոմւս ս ւսն , գրութիւնը վերածելով խոս
տովանութեան է կամ իրական դէպքի մը,
Ւնւ^ „
կ՚ըսեն, սլարղ արտադրումին՛.
Ս ար աֆե սւն ոեւէ դրողէ աւելի դիտէ խոս
տովանութեան մր յարուբած յարակ,որ
ծի քները, թէ օրինակ մարդ կրնայ իր
իսկ ան ո ւնը դո րծածել իրրել. կեղծա
նուն կամ հերոս մը կը յօրինէ անոր վե
րագրելով իր իսկ անօթ :
Նոյնը կարելի է ըսել Տիգրան (իիրայրե անին մասին, որ Աարաֆեանի կողն է կը
ներկայացուի իբրեւ «.իրական»
տիպար
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նը ï Նախկին պոլս ահ ւո յ մը, ուսուցիչ ու
'/[■■‘■Լ , որ Փարիղ հ աս տա տ ո լած եղած է
վաճառական , բայց տակաւին չէ կորսընցոլցած գիրքին հանդէսլ "էրը , ոչ մէլ
ս՛յն "էրը այլեւ կարծէք չէ հրամարած
գրելու ցանկութենէն , քանէ։ որ պատմա
կան ւսչէսսւտանք մը սկսած է ՏՒգր տն Մեծէ/ մա սէրն։ Ան նոյնիսկ կ'ոլզէ դնել դըղեակ մը՝ ոբսլկսզէէ հտյ գրողներ երթան
այնտեղ գրեն։ Կը պատահ էէ նոյնիսկ որ
էէ ր սգակցութիւնը չէէ զլանար ղրողէէ մը
դո րծին հրատարակութեան^ ։
Աարաֆեան կու տայ ոչ մէէայն տէր պա
րը, այլեւ շրջանակը՝ Պարոն
Արդարը՝
ո ը բանաստեղծ կը դաոնայ եւ հատոր մfût
ալ կը հրատարակէ՝ կը ներկայացնէ մե՛lՒ hը կք ո [* դ սլատե րազմէէ
գերմանական
ւլ. ըա լման շրջանէէ
փարիզահայ կեանքը ՝
դոնկ անկէ շերտ մը՝ ապա ներգաղթը՝
եւայլն : Գրութեան ա յս «էւ ը ա կան» ՝ քի չ
մը երգիծական շեշտով տրուած մակար
դակը ոչ արհամարհելի կ՝ ոչ ալ անբա
ւական։ ^արելէւ կ էււււրհիլ որ աJu հատորին մէջ դրակ անութեան կը հասնէւ մ ե-

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

ղի քիչ ծանօթ եւ ֆրանսահայ գրակա
նութեան մ էջ մ ութ մն ա g ւսծ մ՜ամանակա շրջան մը։
*(յո յնիս կ եթկ էնքն ա կեն ս ա դ ր ut կան շատ
կարեւոր մաս մը կրո f գրութեան
մկջ՝
Աարաֆեան էէ
ձեոնարկը
պատմութիւն
պատմել չկ : Արդկն սլատում
կոչածս
քանէէ մը դրուագներու Լուրջ կը դառ
նա յ ♦ Նիկո լին
մամ ան ո ւմը ՝
սենեակէէ
փնտռտուքը՝ (փ իր ա յր եանէէ հետ քա նէ, մը
ոլտ ո յտներ՝ վե րջին սլահ մը՝ ե րր Նիկռլ 1ւը փորձէ Տիդրռւնը լուսանկարել եւ
Տիգրան նոյն պահուն էլ իյնայ ջուրը՝ Այս
րոլո րր կապո ւած են իրարու երկխօս ու
թի ւններու շարքով մը՝ որուն համար
դժ՜ուար կ որոշ էլ թէ ի ս կա պէս ե^ րբ տեղէւ
կ'ունենան ՝ այնքան ժ՜ամանակի ընկալեալ
ընթ ա ղ քը էստէս տած կ
եւ պա տ ո t-մ էւ մը
համար շարունակական միջոց մը չէ, կազմեր : կարեւորն ալ ատիկա չկ ։
Է1 րական ՝ մեղի 4 ամար հիմ ut սլաամut—
կան կո չուած ւոուեալները ՝ թերեւս նո յնիսկ
էւն քն ա կենսագրական մանրամասնութիւնները Աարաֆեանի նման գրողի
մը համար մեկն ակկտ են: Այստեղ պիտԷէ
չէսօսիմ այն հարցին մասին՝ ըստ որուն
էյը ո ւթե ան մը նիւթը անոր ատաղձը չկ ։

Ար ձակէէ մկջ պատումը՝ եր կէսօս ո ւթի լն ը ՝
h կա ր ա դր ո լթի լնը պա տ ը ո լա էլն եր են ՝ n—
ըոնց ետին կը գրուի ՝ կը մտածոլի ուրիշ
բան։ Ալ ոլիտի ո լղկի [սօսիլ այդ միւսին
մ ասին ՝ առանց գրութիւնը նկատելու տեսակ "Ը փ Ո իւաբերութիւն կամ այլաբա
նութիւն :

ՍԱՏԱՆԱՆ
<ձԼոյսԷէ ցաւերը^ ունի
ենթ աէս ո ր ա դի ր
մը ՝ ոը ինքնին բ ա ւա կան խօսուն կ ել
կրնայ առաջնէ: րդել գրութեան էսո րքին *
^Տիգրան Աեծ կամ ամլու թեան սատա—
նան^չ ։ Ըս Ւ' տՒղր ան Մի րսւ վ ր և ան սլա շտ ամունք մը ունի Տիգրան ՄեծԷէ հանդէպ
եւ սկսած կ աշխատանք մը դրել մեր ար
քային մասին։ Այնտեղ !լուզկ սրբագրել
արքային մասին եղած թիւր կարծիքները՝
ղայն ներկայացնելով իրրեւ ծունկէէ չե
կող թագաւոր մը։
Աշէսատանքը անա
ւարտ է ւ
երր անկէ մասեր կը կարդայ
Նիկ ոլէէն ՝ վերջինս բաւական յուսաէսաբ
!լ Ըէէա յ : Արդկն տարբեր հ ակա ղդեց ու
թիւն սպաս ելի
չկ ր ։ Հետաքրքրականը
պատմական ՝ աւելփ ճիշդ առասպելական
մակարդակին միջամտութիւնն
կ գրու
թեան մկջ՝ քանէր որ Տիգրան Ափ բայ րեան
ոչ միայն կը կրէ իր պաշտամունքի առար
կային անունը այլև որոշ չափով ղայն կը
ներկայացնէ։
Այս համանունութիճ՛ը Ւ
հարկէ կարեւոր կէտ մըն կ ։ Աարաֆեան
1լ ր գրէ* ՀՄ ոլորած վիճակ մը կը մատ
նէր* տկարութիւն մը ցոյց կու տար բա
րեկամներու էսրատներուն դիմ ելուէ ՝ բա
նալո 4 Ւր սիրտը՝ իր ցաւերը պատմելով։
Մեծն Տիգրան մը կր չարո ւնա կուկը իր
մկջ։ Պ^արեր կտրած հոդին նոյն հոգին
կր կարծէք (120) î Ւսկ քի չ մը անդին ՝
քանի մը տող վար* «Մ եր ամբողջ ժ՜ողովուրդին [ստացումն կր ՝ որ կը տեսնէէ, իր մէջ» {նոյն) ֊. Տիգր ան փիրա յ րեան
փաստօրէն ւիո խն ի փ ոէս Մեծն Տիգրանն
կ՝ եւ քիչ մըն ալ խտացումը մեր ժ՜ողո
վս ւր դին ։ Ւնչ որ
լաւագոյն կերպերէն
մէկն է ըսելու՝ որ անիկա առասպելային
տիպարէ մը շատ տարբեր չկ եւ իբրեւ
աքդ դեր մր ունի կատարելիք՝ տեսակ մը
նա էս ահ օր գեր մը ։ Ա ռաս պելի ա յս մ ակարդակին կը կապուի տակաւին Կէօթկի
Մէֆիսթոֆէլկսին դացող յղումը (136) ,
ռ ր որոչ չափսւէ կը լուսաբանէ Տիգրանի
նկա րադրին ս ա տ անայա կան կողմ'ր*
եւ
այս առթիւ Աարա ֆեանի Նիկոլը կը յիշկ ^սատանան ՝ որ մ ան կ ո ւթ ե ան օրերուս
Ո ա ր ե կեն դանի թափօրի մը մ էջէն կը քա
քէ ր ւէսեմութեամբ * * * »7 (56) :
Առասպելային ու իրական, վիպային ու
լէաճաո ական , էււեղկաւոակ ու ողբերգակ ,
Տիղը։"')։ (իիրայրեան
խառնուրդ մըե է

(Շար -ր Գ • էջ)

Փարիզ, 1934), «Տեղատուութիւն եւ մակընթացութիւն» (1939),
բերդ» (1946), «Միջերկրական» (բանաստեղծութիւն , 1971 ) :
— ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱԿԻՐՃ ԳԻԾԵՐ —

Նկկուլոս Սարաֆեան ծնած է Վասնա 1905 ԱպրՒւՒ^ • Նախնական կրթուր-կւնր ստացած է նախ Վաոնայի ճիէրճեան, յետոյ Ազգ - Վարժարանը եւ շու
տով անցած՛ է Ֆրէրներու Վարժարանը: Աոաջին Աշխարհամարտին, մեծ եզրօրր հետ կ’անցնի քէումանիա, այնուհետեւ Պուքրէշէն Կալաց , յետոյ Օտէսա, Ռոստով, Նովորոսիսկ, երթ կը պայթի Ռուսական Յեղափոխութիւնը :
Գողելով կը կտրէ Ռումանիան, ծնողքը կը գտնէ Վաոնայի մէջ, րայց, շու
տով կ'անցնի Պոլիս, կը մտնէ Կեդրոնական Վարժարան, զոր կ՚աւարտէ 1922ին եւ դարձեալ կ’անցնի Պուլկարիա, ապա* Ռումանիա եւ 1923—ին կը հաս
տատուի Փարիզ:
Դրած է արձակ եւ բանաստեղծութիւն : Աշխատակցած է «Հայրենիք» ամ
սագրին , «Մենք»]ւ, «Ջ» ւա րթնոց»]է , «Անահէ։ա»]ւ , «.Նայիրի»]ւ , «Ա//օ-«»ի , «Բադին»)ւ եւ մանաւանդ «Աաոա ք»ի:
Իր աոաջին գործն է բանաստեղծութեան հատոր մը' «Անջրպետի մը գըրալումը» (Փարիզ, 1928), «14» (քերթուած, 1933), «Իշխանուհին» (վիպակ,

«Միջնա

Յետ մահու հրատարակուած են' «Չափածոյ երկեր» (Անթիլիաս, 1982),
«Վէնսէնի անտառը» (Փարիզ, 1988), «Երկեր» (Երեւան, 1988), «Տեսարան
ները, մարդիկը եւ ես» (Երեւան, 1994) , «Լոյսի ցաւեր» (Անթիլիաս, 2000) :
Սփիւռքի գրականութեան այս ամ՛էնէն վաւերական ներկայացուցիչներէն'
Նիկոզոս Սարաֆեան քիչ կ ՛արտադրէր : Չափազանց բծախնդիր, դժուարա
ծան , իր ոչ մէկ գրութիւնը վերջնական կը նկատէր : Երբ տասնեակ տարինե
րու չարաչար տշխատանքէ ետք , տողաշար մեքենային առջեւ , Նիկողոս Սա
րաֆեան հանգստեան կը կոչուէր 1970-ին, կ՚որոշէը նաեւ իր օրերն ու ժա
մերը նուիրել գրականութեան : Առաջին առթիւ , «Ցաոաջ»]ւ մէջ 1972 Օգոս
տոսին , լոյս կը տեսնէր իր մէկ յօդուածը երեք մասով - - «Բաց, բարձր տարտծուրեան մէջ», որ կը մնար հրատարակուած իր վերջին գրութիւնը, քանի
մը ամիս ետք, Դեկտեմբեր 16-ին , կը կնքէր իր մահկանացուն փարիզեան հի
ւանդանոցի մը մէջ, յետ անողոք հիւանդութեան: 3ուղարկաւոըութիւնը կա
տարուեցաւ Դեկտ- 23-ին, Փարիզի Սուրբ 3ովհաննէս-Մկթտիչ եկեղեցին,
մ՛արմինը առժամապէս թաղուեցաւ Թիէի գերեզմանատունը , յետագային փո
խադրուելու համար Գանն Լա Պոքքայի գերեզմանատունը, Միջերկրականի
ափին :
______________________________________________________________________________________________ J
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԱԻՋԻՆ ԴԱՐՈԻՆ'
ՄԱՐԴԻԿ ԻԻ ԱԱԻՇԱՐՅԱՆԴԻՐ
Հեղինակ' Վան-Միշէլ ԹԻԷՐԻ
Հր աա ա ր ս։ կո ւթ[. լն

Զ Օ ԼՈ ի ա f

23x30, թաղկացած 345 էջերէ
Բազմաթիւ գունաւոր նկարներ եւ միագոյն յատակագիծեր, քարտէսներ

Առաջիւն տեսքով
հատոր մը ՝
հաստ ՝ սպիտակ թուղթի ւէրայ տպուած ՝
նո յնիսկ ծանր իր 345 էջերուն հ ամար ,
բազմաթիւ ծանօթ եւ նոյնքան անծանօթ
յաջող լուսանկարներով֊ , հանրութեան կը
ներկա յանւսյ բմ՜իչկ մր՝ դարձած հայ ար
ուեստէ/ ՝
յատկապէս ճա րտ ւս րա սլետ ո ւթեան «լքասնագէտ» , բաղմաթիլ
օդտա—
կար ճամբ ո ր դո լթի ւնն եր կատարած ըէէա—
Էո*է արեւմտեան Հայաստան ՝ հրատարա
կիչ' մենաւլրութիւններու. ՝ սլէտք է էսnu—
տ ո •ՒնՒւ թ'> շ 7/ ո ր հիւ֊ Թ*իէրիէ՛ եւ Փաօլօ
Վունէօ ( վերջերս մահացած)
իտալացի
ճարտարապետին՝ Արեւմտեան
Հայաս
տանի՝ մասնաւո րապէս Վա ս պո ւր ա կանէւ
եւ Տ տ րօն—Տ ո ւր ո ւբեր անէ, հայկական ճար
տարապետական յ ո ւշարձւսնն երր ՝ ձեւուէ
մը վւ ր կո ւեց ան լուսանկարուելով ,
Հավւ ադր ո ւե լո ւէ եւ. արո ւեստէւ ա շէսա րհ ին հ ըրամց ո ւելո վ ։
Այս տես անկիւնէն դիտուած'
թէ, է րէւ էւ
տյս վերջին դործը՝ ոչինչ էլ աւելցնէ: I1 ր
երկար
տարիներու ճւս մբո րդո ւթի ւնն ե*֊
րուն եւ ա շթա տանքին սւրդա սիքն է որ
կր (ք՜ողով րդա կանա ցնէ շքեղ
հ ատ ո ր ո ւէ
մլ, :
միայն սալոնէ/ զարդ ըլլար ե, հի,րերո ւ.ն ներկ այացուէր սու րճի կ ամ կար
կանդակ fi մը միջել ՝ անցցէ սլիտէւ րսէէւ • • •
բա լց ես ծայրէ ծայ ր
կա րդաց էւ զայն ՝
մեծապէս ղն/սհատեցէ, անոր հմտ ո Լթի,նր՝ թոր ծանօթութիւնը Հտյ եկեղեցական
պատմութեան ՝ անձերու՝ յուչարձաննե—
րու՝ ւէանա կան համ ալիրներու l/./սյլն • • • :
316-317 էջեր ուն մէջ տրուած մ ատ հնա
գիտութեամբ ՝ թ էյ է րի ցոյց կու տայ թէ
տեղեակ է Հա յոց պատմ ութեան եւ ար—
ո ւես տին նուի րուած հ ր ա տ ա ր ա կո ւթի ւնն երու մեծադոյն եւ կարեւորագոյն րամ՜ինին։
Հատ ո ր ին վերջաւորութեան ՝ կր յիչՈէ-ի
որ Նիրոլ Թիէրի , հեղինակին կինը , օղնս/ծ է իրեն, յատկապէս որմնանկար ներու շափադրութեան եւ ձե ւա ւո ր ո լ մի մէջ-.
Տիկին Նիքոլ
թիէրի Աիրարւիի Տ էր
գերս էս եանի բիւղանդադիտական ա մպիոնին [սմբակին մաս կը կազմէր 70—ական
թուականներուն ՝ Ա ո րպոնի մէջ հ ետե ւած
եմ իր դասաէս ou ութիւննե րուն եւ մեծս/—
պէս օգտ ո ւած :
տարիներուն արդէն
հը նկատէէւ որ ընդհանրապէս ^է^իւղանդա դէ տ»ն եր ո լ մեծ րնտ ան ի քին մ էջ ՝ չեչտուած ձդտում մր գոյութիւն ո ւնէւ ՝ չըրջանի բոլոր քրիստոնեա յ աղդերուն ար—
ուեստէւ ակունքը նկատել fiի ւզանդի ոն ը ՝
ներառես, յ Աիրար փէ, Տ է ր~Ն եր ս է ս ե անն ոլ
Ն • Եա րսո յես/նր եւլն • : fiրպէս հակաղդե—
ղ ութիւն
Ատրցիկ ո ֊[սկիի
տ ե ս ա կ է տն երուն , որ դա ր ո ւս
ս կ ի ղբր ՝ պատմ ական
2 հատորով ( Տ է1 Պ տ ո■լդո ւնս թ տ էր Արմինի էր ունտ Օյրոբա — Վփէննա 1918)
Հայաստանէ, եւ Պ տ ր ււ կա ս տ անէւ մէջ կ ր
լին տ ո. է ր արեւմտեան
ա շէսա րհ ին (ն աեւ
բէւ ւղանդա կանին) ճսւ րտա րա սլետա կան ոմը
ր եւ ղար դաց ումը :
ճե. ու օ՜ա դուս
Ե արդալուէ բով անդա կութիւնը (էջ 4-5)
շատ ճոթ եւ մանրամասնուած ՝ այն տր
պա ւոր ո ւթի ւնը էլ ունենաս որ ընթերցումիդ վ ե րջսւ ւո ր ո ւթ ե ան ամբողջական եւ
կատարեալ դադաւիա ր մը պիտէ, ունենաս
Հա լաստանի ա չէս ա րհ ա դր ա կան ՝ ծադումնա յՒ. լեզուական , նաէս ամէ,ջն ադա ր եան ՝
միջնադարեան եւ ո լչ—միջն ա դա ր ե ան ար
ուեստներուն մասին՝ մանաւանդ որ հա
տորը լեցուն է մեզի համար բարդ եւ ան
մատչելի,
ճա րտա րա սլետա էլան եղր ա բա—
նու թիւննե րով î

Է912, Ր- սիւնակ՝ Նոյի տապանը նաէսա պէ հ կանդ աոած է եղեր 2^n.Liri|l ան ու
նուէ լե ոն ա դա դաթէ, մր վրայ ՝ բա յց քանէ,
W ածնէ, Ղ՜էմը բարձր լեո մը տեսեր են
Հայերը ՝ զոր ինք Աղթէ
կը կոչէ )
նունը
դրեր են Արարասւ • • • ՝ եւ ո րուն
շուրջ նոյն Հ ույերը հնարեր են րաղմւսթիւ
աւանդս,վէպեր . . . :
էջ 36, Ա • սիւնակ՝ հեղինակը կը ներ
կայացնէ իր տեսակէտը հ ա յ արուեստէ,
մ աս ին եւ ա յնո ւ հետեւ 345 էջ կը մրոտէ
զայն ւիաստելու համ tu լ, : Հոն րս ո ւած է
«fi րպէս եզրակացութիւն ՝ կրնանք լնդունիլ որ հայ ա րուեստ ր իր
սկղբնական
է ո ւթի ւնր գտած է հելլէնացած Ար ելելքէւ մէջ բայց հազիւ ծնած՝ կրած է դրոշմբ բէւ ււլան դա կան և սաս անե ան ա րուեստ—

Մ Ի Տ 'fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ)

Հյատ աւելէ, ղուտրճալի կը դտն եմ Լ լ,բ
Ե ր ո ւս ա ղէմի մէջ լա յտնա բերուած 78 մ •
տարածութեամբ Զ* դարու էսճան կա ր էն,
ծադումը կր վերադր է պատահական ^տե
ղացի» արհեստւո րէւ մը որ կարծես
թի
զուարճանալու համար հայերէն արձանս/—
դրութիւն թողած է' Վասն յիշատակի եւ

փրկութեան Ամենայն Հայոց գորոց ան
ուանս Տէր գիտէ, որ ղարդ ծ անօ իմ աոա
ջին նահաաակաղ յուշարձանը

կը

հա-

մա րուի î
ԱՒ եալ դս, րո ւն , Եըուսա ղէմի 2իթենետղ պարտէզին մէջ նման եօթը էսճան ըէլա րներ յա յտն աբեր ո ւեց ս/ն ՝ 1ւայհլւէ՜6 արձան ադր ո ւթիւններով ՝ մին' ոմն Stp- Յա1|Ոթյք/ անունով՝ Ո1֊րիչ մը' Հյուչանիկ Ար
տա ւան ի մօր անունով եւայլն՝ կարելիէ է
ւս լս ամէնը սլա տահ ական ո ւթե ան
ւէերադրել . . . :
«P|iLqiuGij.mJuin»4- չեն փ ըկուէ, ր մեր մըչակոյթի ամէնէն թանկագին
ձեռադի լ,
մա տ ե անն երն ալ : Ա • Վազարի մ ա տ են սւ դա
րանի գանձը նկատուած Մլքէ թադուհ իի
Աւետարանը (Ջ*
3*Ա * դարու Եարսէ,
Աւետ ալ, անը եւ
1060 թուականի
Ifi ոււլնիէյ ձեռադի րը 5 բոլորն այ «են թա
կս, յ» են բէ, ւղանդա կան կամ մակեդոնեան
ազդեց ո ւթիւննեբու եւ հայէլական նկատ—
ուած'
ս իւս,լ մ ամբ ՝
հա յերէն լեղուով
ղ.ր ո ւ ւսծ ըլլսւ լն ուն հում ա ր • ՝ • :
Հք ա ր ո ւն ա կ ելո վ ազդեց ո լ թէ, ւնն երու թրւսւ ր կո ւ.մը ՝ Թիէրի Նարս է, փ • դա րու Ա •
Առա քելո ց եկեղեցիին
էսո րա քանդակնե

ներու» :
Հեղինակը կը նկարադրէ ուրարտական
քաղաքակրթութեան
տուեալները
Հտյ
հողին ւէրայ՝ բերդաքաղաքներ ՝ ջրանցք
ներ՝ ճամբաներ՝ սակայն ՝ հակառակ հայ
դի տն ա կանն եր ո ւ տեսակէտին , չրնդունիր
որեւէ կապ
հ այ—ո ւր ա ր տ ա կան յա րարե—
րութիւններու (էջ 36 « սիւնակ fi •) :

ՀՒՒ ակը ՝ ինքնատիպ Ըէ!աէոլ՜ մ ա րրուն եւ նա էսչեր ուն մէջ ալ կը տեսնէ
մս,ջէ մը տա րո լուծ յաճաէս
տարօրինակ
Վահ իրէ է. Արբս/սեան արուեստին ն ե ր էլաենթա դր ո ւթի ւնն եր կը կատարէ • օրինակ
յութիւնը (բայղ չի յստակեր թէ
հայ
(էջ 47 , Ա • սիւնակ ) գմրէթի
ծադո ւմը
արո
ւես
տադէտը
ե
դիպա
ակա
թէ
ա լէլ ր վերադ րէ ԳըՒդ որ էո ւս ա ւո ր շ ի տեսիլ
կական
ալիս,
ու
դիներով
հասած
է
Գահի
քին որ Վիրապէն ելլելով ՝ հրաչալի ղ րմրէ
րէթ մը կը տեսնէ , չորս ս ի ւն եր ո ւ ւ/րա յ
Հեղին ահէԼ չփոթոլ-թեան մատնուած կը
կանգնած ՝ ո րուն ներքեւ կր հանդչէին
Հռէւփսիմեսւնց մարմինները եւ այնու հե- թուի՝ տեսնելով հայկական վանք մս ն րւի Ը ո ւա ծ «Ս • թարթոսլլւմէոսի» - «'թխրտեւ ՝ — կ'րս է, - դմբէթը դարձաւ Երկին
ւոիսւոանի լեււՕեթՈՆ այս կորսուած անկիւքի էսորհ րդանի շ* * • Հայերուն
համար:
նին մէջ . Պարսկասաանի հս Թոսթքիոյ
Ա* ոռնալով որ Հայերը հազարամեակներէ
• • •» * Ե'ուղէի հարց տալ
է, վեր հազաթսւշէն
կո չուած փա յտեայ Սահմանեն
բաղմ ա Կմ ուտ ել Հայոց պատմ ո ւթեան եւ
հան դո յցներով կր դմբէ թ ա ւո ր է ին ի ր են ց
ա չթա րԿ ադր ո ւթեան
ծանօթ
Կեղիտուները՝ Օդէ, եւ լոյս է, համար*.
նակին
՝
թէ
երբու
ընէ
դարերով
ՎասՆոյն տեղը ՝
կր բացատ րէ թէ ինչո1 լ
պո
լրականի
էի
եծ
Աղըա
կ
դա
ւա
ոի
,
ԱՀայերը 'ԷՀրէւստոս
չեն քանդակեր էսադամակերտ
քաղաքին
հ
ի
ւս
ի
ս—ա
ր
ե
ւե
լքր
չափայտին վրտյ՝ քտնէյ որ թաչը
հիմնո լած ՝ Ա •
տոս է,
շա ր չա րանքներ ը չէ, էսո բարդանը- դտն ո ւո ղ , Վ . դար ո ւն
fi
ա
րթ
ո
ւղէ,մ
է
ո
սէ,
այո
փառաւոր
վանքը՝
չեր • • • բայց միամամանակ նկատե լուէ որ
մանրանկարչութեան մէջ էսա չելո ւթէ, ւն ր տակաւին կիսա կանդո ւն ՝ « Վի ւրտիստա նի
լեոներու կորսուած անկիւնին» զարդը կր
ստէպ կը հանդիպի^) • • • —«Ատիկա հե
հա զմէ .. . ինը որ բազմաթիւ վանքեր այ
տեւանքն է հ ա յ արուեստէ, եւ մանրունըէլ ս, ր շ ո ւ թե ան րէ, ւղանդա կան էն
կ ա էս ո ւմ- ցելած ել յա յտնա բերած է ւ// յդ «Ulfi—
Iq^lT-fifilrլա՜ւն մէջ» ՝ հարց չիԴ տար թէ հոն
նա ւո րութեան» ...— *.
Ենծէ, համաձայն ՝ Թիէրի , մեծտպէս կր
աԳՂ՜ P կ^պրէլ1 տակալին 8օ տարէ, առս,ջ եւ Եղեռնի Կ ետե ւանքուէ ՝ հայ հողե
չփոթէ իւ ա չելո ւթի ւնն ու էսաչքա ր երը :
րուն վրայ՝ Աղբս/կէն մինչեւ Եարս՝ Ա«.իքաչն կենա րա ր» ստէպ յիչուած մեր չա
կոռէ, ՝ Արարատէ,
փէչերուն ղետ եղ ո լած
րա կաններուն մէջ: ոչ մէկ կապ
ունէ,
էսա չքարեր ր շրջա սլ ատ ող տերեւներուն եւ քո չուո ր քիւրտերու ներկայութիւնը թոյլ
սլէտք չէ տայ պատմագէտի մը՝ գաւառ
ծաոէ, ոստերուն հետ ՝ որոնք ընդհ ակտկրն՝ էսորհրդանիչն ե^ւ
ծ~Ա11ւ|ւ(ւ» ? ներուն պա տմսւ կան անուանա կո չո ւմները
որ ղոյու թի. ն ու.նի
բոլոր հին մողո- փոէսել՝ ման աւանդ երբ բնաջնջ„ւած մո
զով ուրդին արուեստէ, սլատմո ւթե ւսն մ ու
ւէուրդներւււ
ալանդո ւթէ, լեն ե ր ո ւն
,քէջ.
սին է դրութեան նիւթր (էջ 253 Ա •) î
ներկայացուած տոլմ էննե րով ՝ վիշապա
Ես էլ գալով «Ս ■ fi արթո լզի մ է ո սի» ♦ • ♦ »
քարերով եւ միայն Հայաստանի ՝ է1րլանԹիէրի
զուտ հայկական հանճարին
րստա լի եւ ա լելի ուչ Պրրթ ա ների մէջ' վետ եղծա դո րծո ւթի ւն ը կը համարի ... : Ա •
րածուած էսա շքա րերու
էլամ դո ղդո թ աներու:
ո ւՒ^ է hf յեչէ bü մասին» ոչ ի ր աււա քելո ւթեան ՝ ոչ ալ մարտիրոսութեան'
Հեղինակը աոիթ չէ, փաիւցներ հակա
ճառելու էմորամանեանէ, դէմ ալ առանց
<*,այա ս տանէ, մէջ* • * : Ան*է աւե ր
Աւետա
յ/-ժւ ու ղինք, Տեկոր^։ տաճար ին աո րն- րաններուն մէջ յիշատա կուած տեղեկուշու թեամր՝ կասկածէ, տակ դնելով անոր
թիւններր' Հայ^[*Ը իւրացուցած են եւ
ԱււաջիԹ դմրէ թաւո ր կառոյց ըլլալու հան
դարձո ւց ած
իրենց «է ո ւս ա ւո րի չն ե ր էն»
դամ անքը *. ինչպէս նաեւ ծիծաղելի կը
մՒն
253 Ա* սիւնակ) ։
Եթէ
հ եղին ա կը աստուածաբան բա
ւլ տ եէ որ կարդ մր հայկական հրատարա
կս, թիւններու մէջ՝ Փարիզի Ա էն թ “
Շ արեկամ մը ունենար՝ վստահաբար քիչ ‘^Ը
աւելէ, էսոհեմ պիտէ, գտնուէր նման էլա րՓէմ- քանդակին
^էջ
ներկայացուած
ծիը մը տա լէ առս,ջ :
9,ոււս ր թնոց ատիպ
տաճարը՝ ո րեւէ կապ
ունենայ Հայոց ^ուարթնոցին հետ • • • t
fi րի ս տ ոն է ո ւթի ւնր
հ իմն ո ւած է
Ս՝
^'իրքի եւ աւա(1դ.ութ-իլ.(ւ(ւեղւու_ վրա յ ՝
որ
Անդին՝ ամենայն բնականութեամբ
կը
հաստատէ որ էոոիի լեռներուն մէջ՝ fi- չա ր ո ւն սւ կո լթէ, ւնն են Աւե տ ա ր անն ե ր ո ւն :
Աւան դո լթի ւնն ե ր ը
յ ե ր ի ւր անքն եր չեն ՝
ձունի է. դարու եկեղեցիին բակին մէջ՝
Այնպէս չկ :
տակաւին կանդո ւն ՝ այդ բացառիկ յոլայլ իսկական դէպքերու քնա րական ա ր(իան-Միչէլ Թիէ րի , Հայ Արուեստէն կը
ճսւդանղներ ՝ ո ր ոն ղ մէջէն լուրջ պատմ ամօտենայ մեծամիտ օտարականի մը հո
շաէլոթողը՝ կառուցուած է Աերմատա յՒ
ղեբանո ւթեամբ ՝ կարծես չհանդո ւրմե լուէ
ղէտներ՝ շատ մր հարցերու բանալին կը
(իա թուրս, յՒ (Ս ո ւրէ, ո լ
հեռաւոր անա
պատներուն մէջ) մ ահա րձա նին ո ւղ ղա էլ է,
դտնեն : fiu;L է
նկ ատ ել թէ
«աքւվսււեր»
որ այս էլտո ր—կտո ր եղած աղղը ինքնուկո չո ւած Աւետարաններու ուսումնասի
ազդեց ութեան ներքեւ. • • • (
8օ յ fi՝}'
րոյն մշակոյթ մը ունենայ * ղա րման ալի օՀայկա էլան հնադո լն ձեռսւ դիրներէն մին
րութիւներ ր
որքան յա ռաջաg ած է
Ա*
րէն յանդո ւղն հ ա ս ա ա տ n ւմն ե ր կր կատաալ Երեւանի թէ՛* 2374 յ
էլ արմանանա յ
Գիրըի մասնագէտներու մօտ՝ եւ որքան
ըէ ՝ առանց րա ղ ատր ո ւթի ւնն Լ ր տալու , ել
նոյն ճակատւսդր ին :
Հոն պատ կեր ո լած
եոր լոյս կը սփռէ :
—«Հայերը կր կարծեն որ ... բայղ այն
Անիի Վ ւսդկսւ չ կն Ս- Գրիդ որ բոլորս,—
պէս չէ—» ակնարկներն ալ անպակաս են մանրան կա րները էլ ըսէ ՝ կը յէւ չեցն են րիւ—
ղան դա կան պարթեւական եւ սասանեան
ձեւ տաճարը՝
հեղինակը
կ ր համարէ,
այս «շքեղ» հատորին մէջ՛.
ա զդեց ո ւթի ւնն եր ... :
(քննելով տասլա լած ղա րդա բե կո րն ե ր ր) ,
Տեսնենք անոնցմէ քանի ւքը հատը:

ղուս, ս,ր սւ բ ւս էլան
տղղ Լ g ւ, ւ է)է, ւն ՝ քանի
Վաղ իկ հ ո*/, ն եր կայսւg ո ւսւծ է մօրուքով
եւ էլը կրէ փ ւս թէ(է ո ց մը որպէս դլիւա ը կ .
Վալով Ա . Փրկիչ ու թ սւ սլսէւ տ ո -/ հրաչալի
էլ առս յց ին ՝ անոր ալ ծնող մր էլը դտնէ ՝
լա^ւձին' Եուկոս լաւիսյ Սփւիթ ըօ՚ղաըի
Գիոկղէ տիւսնոււ
հ ո ո վմ է սւց է,
էլայ u րէչթ
դամբա ր անին ... :
էէուտ հայկական ծնունդ ունեցող ljUQ—
fÙipbpî/ ալ զերծ չեն մնար «ազդեց ու
թէ, ւննե ր»է î Եթէ անոնց ծայր եզրէ, քան
դակները Անիէ, դպրոցին դիւտը կը հա
մարի՝ անոնց ւինջաւոր գօտին
ներչընչուած է ՝ կ'ըսէ ՝
Ե ը ուս աղ է մէ,
f]‘Uljn|i
4՝մթէթ-// մլլկէ,թէն :
Աէսթամարէ, Ա . էքաչ հրաշալիքին հա
մար եւս հար կ կր բան մը ըսել : Հոն միալն ո րմն ան էլ ար մր էլս* մ քանդակ ,l‘ր շ է
,, ր ն ե ը կ ս, լ ւս ղ ո ւա ծ են, "’JL քյս^դսէէլնելւու եւ
ո րմն ան էլա րն եր ո ւ սլատմաչարք
մը որ անսովոր է
Հայոց
արրււեստին
մէջ՝. Վարլիէլ նմս/ն բան չէր կրնար լղւսն ա/
«չ աո ա ջն ո ր ղ ու կր
արաբւսկան
մշա կոյթէն» • • • :
Անհ աս կնա լ է, սլա աճա ռն ե ր ո վ ՝ չ Լ ս դի
տեր ինչո՛,. հեղին/,/էլը Հայ ա ս տ ս/նէ, մէջ
ղ ւոնուող էլ արզ մը վանքերուն հ ս, յկա—
կան ւսն ո լ նին կ' աւելցնէ նաեւ անոնց «լո
ղերէւերէն» կո շ ումր ... :
Ենծի այն պէս կր թուէ,
որ Պ • fi'ի է րէ,
թի ւրիմաց ութեան մր մէջ ինկած է ՝ երր
էէ) ր ան ււ ուցէ,1 էլը համարէ, ՝ Ատ եվ, անու, Օրր ել ե ան սլ սւ տ մէ, չ ին յ էւ շատս/ էլ ած «փ ր անկ
ա ր ո ւե ս տ սւ դէ տն ե ր» ը ՝ ո րոնք Տ տթեւէ, Ա .
Պ եւոր ոււ—Պ օղու,
տսւճարէւն ղ ե ղա ղա ր դո լ —
մին մասնակցած են եւ ս,նմիջ,ոպէ ս կ սւ•ղեր էլը տեսնէ յետ—կւս րոլոս եան Հռոմի՝
Տ)ո ւլտ սւյէ, դպր ոցներ ու եւ Su* թե ւի
միջեւ^) ... Հոս «ՖրաՐւկ» բառը ՝ քա ղ կեդոնիկ Հալերը միայն էլը նչանակէ ՝ մին
չեւ օրերս դործածո ւած' հիւսիսային Հա
լա ս տանէ, մէջ*
fin ր րո րղ. բամինին աո ութին էջէ՛ն ւէրս, f
(էջ ITT յ Ա. ♦) անհ աս էլնալի օր էն
'PpUÏU!—
կան ծագում կո լ տայ Եւանէ եւ իէաքարէ
եղբայրներուն՝ որոնք չո*֊րջ 1000 թուին ,
ՂԷՈէ-թը անցած fiu, դր ւս տ ո ւ!ւ եւս ց վրացա
կան ճիւղէ, բ ս/ն ա էլն ե ր ո ւն մէ, առ մէւ ւսղ ս, տ սւ ղ ր եց ին հա լ կա կ ս/ն հ ո ղե ր ը Սե/ ճո ւք
թուրքերէն՝ քսւղաքաէլւսն եւ մշակութա—
լին նոր վ երածն ունդէ,
մը
ս էլիղր տալուէ :
Qu/քա րեաննե րր ոչ թէ հայացած fi իւրտեր էին ՝ ինչպէս կը հաստատէ
հեղինակը՝ ա յ լ Ա* եծ
Հայքէ, Եորդու֊ս*^
նահանգէ, Ետրթունիք դա լա ռէն Հիւսի
սս/ յին
Հայաստան
գաղթած քրտացած
Արծրունիներ ՝ ին շ ւղ է ս կր վկայէ Ամըերդի մէ? լա յտնաբեր ո ւսւծ արձանագրու
թիւն մը :
էՀ 235 Ա-է՛ մէջ ալ fiրբելեանները Վրաifb ԷԸ հոէէ ’
անոնք ունեցած են
զոյգ ճիւղեր վրացական
եւ հայկական՝
սերած Ը1_էաէու1 Մ ս* մի կոն ե ւսն ազգատոհ
մէն՝ քաղկեդոնիկ հակումներով ՝
էլսւյք
հաստս, տս/ծ են Տա յրՒ
Ե[.։-րՒկէՒ
քՀլ/ւդրատ ո ւտին եր ո ւն ւէ օտ ՝ եւ րստ Ս տե
ւի ան ո ս Օրըել եան տոհմ սւ յին սլատմէ, չ ին ,
ՎրաստանԷ, մէջ Օր բեթ
ամրոցը նուէ»
ստանալով՝ կոչուեր են 0րրելեա(ւ :
. . . Ե t- ա յսսւէս շարունակելով բզկտել
դարաւոր հայ ^չահոյ^Ւ դանձերը՝ մաս
մը տալով Աելճուք թուրքերուն ՝
Աւր1'լ.
մը' Պ արթեւ—Ա ասանեաններուն ՝
էս ւ,չոր
պս/տառ մը Ար աբներուն եւ ա ռէ, ւծէ, րա—
մինը Եիւզանդաց ինե րուն ՝ կր հասնինք

Անկ , Տիգրան Հոն են g է, Ա * Պ՝րիդոր դյութ՜
գործոց ե կեղեցիին , ուր հ ատ ո րին հեղի
նակը' Պ • Ժ* ան-ՄՒեէւ Ո՜ՒՒՒ : Հ-Ւս՚րս^'
ո րմն սն էլա րնե րու եւ իւ ո ր ա քանդա էլն եր ո լ
ճո էս ութ եան ՝ ն ր բո ւթ եան եւ կատարելու
թեան վրայ եւ հաւանաբա ր անկարող նԸկտտելով ^այ ա րուեստադէտներ ը նման
դոՒՒ մր համար՝ կը հ ամ արէ, որ ՏՒ‘1՜
րան
Հոն են g կսլամ
ա րուեստադէտներ
ւէա րձած ըլլա յ իր քրիստոնէական ւոաճարը դե ղա զա ր դելո լ :
Հա jng սլատմ „ ւ թ ե ան մկջ առաջին ան
դամ ըէԼալով կը հան դի սլի մ նման վար
կածէ, մը*. Հայ
ել օտար պատմիչներ
ըն դհա կառա էլն ՝ կը սլատմ են թէ ինչպէո՝
դարերու ընթացքին իւ ւս լիֆ ան երը ՝ պէկերը՝ Օիւղանդիոնի կայսրերը եւ յետադային Օսմանեան սուլթանները եւ Պարսիկ
շահերը՝ ւսնոյչ լեզուով կամ բռնէ, ում՜ով \
հարիւր հազարաւոր հայ արուեստագէտ
ներ կուտակած են իրենց մայրաքաղաքներուն ել ա րքո ւն է, քն եր ո ւն մկջ մշակոյթ
մտցնելու համ ար
իրենց անտս/չ մողով ուրդին մէջ*.
Միջին եւ Աերձաւոր Արեւելքէ, շուկա
ներուն վրայ՝ մինչեւ այսօր հայ տղաք
են որ ոսկիի եւ արծաթէ, լաւադո յն ըս"
տեղծադո րծութի ւններ լ, կր կատարեն î
fi իւղանդիոնէ, դահ ին շքեղադո յն եւ հԸ՜
զօրագոյն կույլ, րե րկն
ել կայսրո ւ.հ Ւ^1^՜
րկն քս ան ը Հայէր էէն , չրջս, սլա տ ո ւած
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տէղն ու լոյս ի ճտռտդտյթը սլա տկեբ՚՚՚յի^ նոյնութիւն ժր կը թելադրեն ՝ մի
այն թէ տէդը կը վի րաւո րէ ՝ 1լ արիւնէ ՝
կ տրղիւէ ներղտշնակ քալուածքը։ Արդէն
աեմիջւոսլէս ետք Աարաֆեան կը թելադ
րէ "ը բան մը կր ս սլաս է սակայն ՝ կարօտ
մր ունի ՝ Հց աւերն ու դեղ եց կո լթի ւնն ե-

/ «ՏԵՂԵՐՈՒՍ1

(Շար. Ա- էջէն)

բազմաթիւ
մակարդակներու՝
նոյնիսկ
բազմաթիւ տիպարներու։
Սկիզբէն Ս աբաֆեան կ'րս Լ թ^ «l'P
ku'jl,h բազ
մաթիւ անձեր » » » բայց այդ անձերէն յաջոզած էր ի րադո րծել
միայն այն որ
ձգտած էր դրամին»
(29) : Երադո րծումր աի սլա ր ին կատարումն է ՝ րա յց աւո իկա չի ն շան ա կեր որ անիկա միատարր է :
Ընդհակառակն y Տիդրան մեզի կր ներ
կայանայ բաւական ընդգծուած
հակա
սական եզր ե րո ij ՝ոչ միայն կր սիրէ հակաճառել (39) ջ այէել կը “իրէ՝ ղՒլայՒ^
մււլուցքէ մը աա րուած ՝ դիմացինի մրտածման դիրքերը խախտել ու քանդեյ :
Անիկա ոչ թէ գա ղափ արն երը կը ոիրէ ,
ա յ յ անոնց հետ [u աղալը , կարծէք ան կաբող ըլ՛յար զանոնք բաժնելու ՝ անոնց հա
լա ա ալո ւ եւ տ ր ո ւելո լ i U* էկ կո Գմէ
կը
դատապարտէ ու կր հա լածէ բանաստեղ
ծը ՝ միւս կողմէ էլ ր թելադրէ որ Հալելի
լաւ է արուեստին դերին ըլ՛յայ , քան թկ
պոռնիկ դրամին» (30—31) î
Անիկա հին
գրող մրն է (փո լ անճե տն—էս աճ ան եան տե
սակէն՝) որ դա դրած է գրելէ՝ տեղ մը
սակայն տակաւին կը շարունակէ դրեղ :
//*£// խ ont քով' Տիգրան բարդ տիպար
մրն է , աւելի ճիշդ պիտի
Ըէէա Ը Ըս ել '
ւլան աղ ան ձա յներու բարդ ՝
անն եր դա շնակ՝ զարտուղի ումբողջ մր՝ քիշ մր մըտախաղ ով տարուած հիներուն SOphîStG-/7
որ Աարաֆեան paradoxal կը կոէէ (52) •
Ս արակա րծ[ւքը սուտին ու
ճշմարիտին
հ տ կադր ո լ[ժի ւնն է որ կր [սա [ստէ : Պէտք
չէ մոռնալ
սակայն որ doxa-k
ա ե /_
փառքն է՝ տյս ինքն' լուսաւորը՝ լուսա
պսակը : Աունաբան հայերէնը զայն պիտի
թա րդմ անէր
Հյարափառութիւն»՝
IUJ—
սինքն' փայլին քովր ՝ անով դուցէ փայ
լատ ա կողը ՝ անոր տեղ անցնողը ՝ զայն
կեղծողը*. Ափ րայրեան հաճոյք մը կ՚առ
նէ յա րտկտ րծիքներու ձեռնումէն» Հս ու
տեր կան որ ճշմարտութենէն աւելի ձըշմ tu րիտ ՝ աւելի
օգտակար են եւ աւ եմ՝
հանճարեղ են • • • Արուեստը գեղեցիկ սուտ
մրն է՝ իրականութեան նմանող
սուտ
մը* • • Ստեղծագործութիւն չկայ առանց
սուտի» (35) î Տարակարծիքը ոչ միայն
ընկալեալ կարծիքին դէմ կը բանի՝ այ
սինքն (jOX3"“/z^ , այ1^լ Էէ՛ հԱ,ձոյանայ եզ
րերու
հակադրութեան
բախումէն նոր
բան. մը հ անե լո ւ րոպէական հաճոյքով :
Որևէ շարունակական ՝ Հտր ամ աբանա կան»
կ ա ռո ւց ո լածք մր փնտռել Տիգրանի մէջ
կր նշանակէ
չհասկնալ այգ հաճոյքին
ապակառուցողական հանգամանքը։ Աըոշ
Հափով անիկա անկայուն մտածում մըն է ՝
որ ՛ծիկո/ Օ֊խտղ»
կր
ր ո սլ էա կ ան
փայլ մր՝ փայլատակում մր : Uju ի,աղը
ս ա տ ան ա յ տ կան է ՝ Հկախար դա կան» : Աս Ւ՚ւ ա Աա ր աֆ ե ան ի հիմնական մտածումներէն մէկն է։ Արուեստին մէջ կա յ զօ
րութիւն մը՝ ուժ մը՝ հակակշռէ դոԼրս

հայ իշխաններով,
արուեստի ել մտքի
մաբդերով: Հտ f էին դարձեալ Ւ՚ոալիոյ
կարեւորագոյն ւի ոիւ—արքանե ր ը [յերսէս
ել Աահակ որոնց
իշխանութեան ատեն
կանդնեցան քիավէննայի
ել
Վենետիկի
գլուխ-դ ո բծոց եկեղեցիները։ Հայ էք՛ Ա *
Աո>իիայի դմբէթը վերականգնող ճար
տարապետը Տրդատ։ փա րձեա լ Հա յ եր են
ո [՛ բազմաթիւ ստո րադր ութի ւններ ձդած
ևն Աելճուքեան լաւագոյն մզկիթներուն
վբ՚՚՚յ 1 որսլէս ճարտարապետ ՝
ինչպէս
*i,uJ էք՛ բռնի իսլամացած Աին ան ճարտարսէպփտր՝ օսմանեան ճարտարապետու
թեան Ա*իքէլ—Աշնճելոն ՝ եւ այսպէս կրնամ
շարունակել հասնելով մինչեւ Փիթիվիէի
Օթոն Հայկազնին ՝ կամ Աումանիոյ՝ թըբանսիլվանիո յ ՝ Լէ ո պոլսոյ կամ Ղ^րիմի
^ա,1 ճա րտա րտ պետն եր ո ն :
Հակառակ երեւոյթին ՝ դեռ չեմ հանդիպած մեր պատմութեան մէջ որ
p* ի ւզանգացիներ Հայոց դահին վրայ բազմած
Ըլլան ՝ կամ սելճուք
ճարտարապետներ
և կեղեցին եր
կա ռո ւց ած ԸԷԼսյ^յ
Հայոզ
համար ՝ կամ պարսիկ արուեստագէտներ
ՀՆոր Ջուղա» մը հ իմն ած ըլլան Հայտսաս,նի մէջ՝ էլամ եգիպտացի Մամլուք
ները խաչքարեր կանդնած'
հա,ք ^ոզ[,^/
վրայ ել հեղին ա կին հ այրենկիցները մ ա~
Ղ'աղաթեայ ձեռադիրներ
լուսազարդած

դացող եւ իբրեւ այդ խանգարող ՝ սարսող
ինչպէս հմայող ին.չ մը՝ առեղծուած մը՝
յա րաւի առային փայլ մը» անոր շնորհիւ
ճշմարիտը կը դառնայ սուտ՝ սուտը ձըշմարիտ՝ գեղեցիկը ադեղ՝ եւ հակաոակր ,
տ ո տն ց տի ալեքթիք միջար կումի »
ա ր ո ւե ս տին այլափոխող եզրն է ասիկա ,
անոր դիւային հանդոյցթ։
Արուեստին
իւն դիրն ալ՝ ղոնէ Սարաֆ եանի համար՝
ձի շդ այղ յս՚րափառութինն է՝ անոր հաոո
կազմածը՝ որ
բա
կսւղկլւ ա ա րրերուն
նա ստեղծը կը ջանայ ի զուր լուծարկել ՝
երբ թերեւս պէտք էր միայն ղանոնք միաձ ո ւլ ե չ ՝ անոնց միջեւ զևիկ մը ղնելով :
Ենթախորագրին երկրորդ մասը Հկամ
ամլութեան սատանան» բնորոշումը
կը
կոչէ սատանան իբրեւ ամլութիւն i ^ՒԳ““
րան Հինկած մըն էր ի վերջոյ՝
լոյս էն
դր կո ւած մը: Ան կր ջանար առաւելութիւն մը նկատել իր ամլութիւնը։ Ատեղծա դո րծն երէն աւ եւ1՛ անկեղծ , ի մ ա ս տ ո ւն
կը գտնէր ու կր յայտարարէր ինքղփնք»
(58) î Տիղ րան ամլութեան սա տան ան է։
Ես կամովին կարճեցի Աարաֆեանի աւ Լլ/,
ըն դա րձա կ նշումը՝ ո լւ է» հԱ* եծն Տիգրան
կամ ամլութեան սատանան»։ Ստրաֆեա■>՛[՛ հ ամար ամլութիւնը կր վերաբ՛երի նա
եւ առասպելին՝ արքային՝ հզօր նախա
հօր' ա յն որուն դէմքն ու դործը (Ւէր այ ր եսն կը ջանայ սրբագրել կամ նորո
վի գնահատել ։ փուցէ ՝ իբրեւ այդ ՝ աո աս պելը կը կատարէ հակաթոյնի դեր
մԸ''

ՃԱԿԱՏՈՒՄԸ
Աարսւֆեանի
դրութիւնը
ճակատում
մրն է Նէ// ս լին
եւ Տիղ բանին ՝ բանաս
տեղծին ւււ. տմյո ւթեան սատանային միջեւ։ Այսինքն' Աարաֆեանի նիւթը՝ նիւթերէն մին դոնէ՝ ստեղծումի՝ արուես
տի խնդիրն է՝
ին չ որ կարելի է գտնել
հատորին միւս երկու
դրութիւններուն
մ ԷԳ ալ։ փրո ւթեան սկիզբը *ԵՒԷՈԼ Հ.սէտ
ընդհանուր խօսքեր
1լըսէ ժամանակաշրջանին մասին՝ կը թելադրէ որ այլեւս
ո չին չ կը սպասէ ոչ սքէ' Եր յայտնուի երեք տողնոց քերթուած մը»

«կոյսերու մէջ եմ այսօր
Եւ֊ կը քալեմ անոր պէս ,
որ աէգ մ’ունի իր հզօր
• Ողնայարին մէջ խրած» (26) :

Այս երեք տողերը կարճ՝ բայց թելադ
րոյ կան քերթուած մը կը կազմեն՝ եւ կը
խորհ իմ թէ Հտէդ»ր՝ լոյսերուն մէջ քա
քս դի ողնայարին մէջ խրած տէդը՝ կապ
մր ու.նի Տիդր անի սատանայութեան ՝ լոյսի ց ալերուն հետ: Պէտք չունիմ ըսելու

եւ մանրանկարած Տաթեւի կամ

ԱՐՈՒԵՍՏ »------------------------------------

փյաձո-

րի վանքերուն մէջ^
փողով ուրդի մը պատմութեան
րո լո ր
ծալքերը ուսումնասիրել՝ անհրաժեշտ կը
նկատեմ , անոր մշակոյթին մասին խօսե
լու համար- մանաւանդ հայ մռղու/ոլրդի նման դարերու խորերին եկող հաւոյքա կ ան ո ւթե ան մը ո րուն սփիւռքը միշտ
ալ մ եե կարեւորութիւն ունեցած է որ
քան Ա* այր հողը:
Կարելի չէ 345 էջեր լուսանկարներով
գեղազարդել ըսելու համար միայն որ սա
մէկը ուրարտական է, միւս պարթեւա
կան-։՛ ասան եան ,
երրորդը
արաբական
կամ սելճուքեան , չորրորդը բիլզանդական եւ այլն...
նրբօրէն արմեղրկելով
հինէն եկող մողովուրգի մը հազարաւոր
յուշարձաններն ու արուեստի դո րծեր ը :
Անկեղծօրէն կը խոստովանիմ որ, ման
րակրկիտ կարդալով՝ բազմահմուտ Պթիէլ՚իի սոյն
հատորը՝ որ ամբոխու
թեամբ նուիրուած է հայ միջնադարեան
արուեստին ել մշակոյթին ՝ անկարող եղայ հասկնալու թէ ո՞րն է իսկականին
մէջ Հայը այս բոլորին մէջ • • • :

(*) L’ARMENIE AU MOYEN-AGE,
Jean-Michel Thierry, Ed. Zodiaque.

['Ը խա,֊արէև աոաջ ժայռերուն վրայ փո
խադրելու փափաք՝ պոռթկում ամէն հի
ւսս թտփութենէ ՝ զզուանքէ ու ընկրկումէ
վերջ* * • Անսպառ ու յամառ է ստեղծա
գործութեան սէրս՝ հրայրք մր' փիւնիկ
zz/,i պէս» (23) ։ Հարցը ՝ ինչպէս կը տես
նուի ՝ գրելուն կր վերաբերի
ասոր կը~*
րտկով ա յր ո ւելուն ՝ առթած տադնա պին î
է որ նիկպ կը յիշէ
իր բտրեկամր՝
ե րա խտադիտա թեամր ՝
թէեւ Հվայրադ ոլ քայքայիչ էր»
բայց
կ'աւելցնէ հՈ շ ոք օղ տակար եղաւ ինծի
անոր չափ» [նոյն) : Եարելի չէ մտած ել
նիւթական օգտակարութեան մը մասին՝
այլ դերի մ ր ՝ որ Տ իդրան փի ր ա յր ետն կր
կատարէ *[քիկոլին համար՝ ճիշդ այն սլահուն երբ բանաստեղծը տա ր ո ւած է րստ եղծա ւլ ո րծո ւթ եան հրա յրքէն : Փիմնիկր
սլիտի յա ոնէ կրկին ի բ մոխիրներէն ՝ եւ
հարց է թէ ո[’ Հափով փի րայրեան այդ
մոխիրին
հետ կասլ չունի։ Տտմենայն
դէպս' փիւնիկի առասպելը արդէն
կը
թելադրէ որ ս տ եղծա դո րծ ո ւթ եան հա
մար ամլո ւթեան տաղնասլր ոչ թէ պարա
գայական խնդիր մրն է՝ հոգեբանական
ժամ անա կաւո ր ւսնձկո ւթե ան մը մէկ արղի ւնքը՝ ըսենք՝ տյլ տեւական :
Աւաfi
ni ած դործ մը երբեք գրաւականը չէ յա
ջորդին՝ ոչ ձախ ողո ւթե ան ոչ յաջ ո ղութե ան։ Արուեստի մէջ ամէն երկ ինքնին
ա ո. u: ^ւձին ՝ ինչ—ինչ՝
մերթ բացա յայտ
մերթ անյայտ դժուա րութիւններու զան
ցում մրն է՝ որ երբեք չի կրնար ա սլաւթևիլ նախկինին։ Ասոր համար արուես
տագէտ մը՝ որքան այ ճարպիկ ու ճար
տար մ է էլն ըլլտյ՝ անզօր կը մնայ՝ եթէ
ո շ անկարող ՝ նախորդին արկածախըեդրութիւնը կ ր !լն ելո լ ։ Արուեստի դո րծ ե ր ը
մինակ են ՝ եւ ան կր կն ելի ։
Սկիզբէն լոյսին ցաւը կր վերաբերի ըստ եղծումի
տագնապին ։
փիրայրեան ՝
ճիշդ այն պահուն երբ կը հ րա լիրէ \յիկոյր դա լու եւ ներ շն չուելու բնանկարով՝
կ^ աւելցնէ » ՀՀրաժարէ՜ լոյս էն • !քեխ է *
աւելո րդ տառապանք՛* * • կամ դրէ Jtain՜՜
զելու համար՝ կեանքին համար՝ ապրող
ներուն համար» » •» (46) î Եթէ մ տա ծ ենք
որ արդէն Տ["լլւսՀււ թնք շոյսէն ղրկուած
մրն է , կրնանք ևղրակաղնել որ Տ [՛դրան
11Ը ներկայանայ իբրեւ չգրելուն փոր&ութի ւն ր կտմ գրելուն ապառնիին մէջ յետաձդումը : Ստոյդ է որ ՞1յխկոլ
կ'ո ւղէ
ղրել ել կը բախ[։ "ր՚՚չ դ՚եոլա բութիւհներու ՝ ասոնք այնքան ալ յստակ
չեն :
Կ'րսէ ■ ((.Հաւատք չունէէ ըրածիս ո ւ. ընե/իքի ո վրայ: Յուսախաբ էի շատ եր էն ու
կեանքր սրս տռած էր սիրտս
այդ օրե
րուն'» (59) : Ա.ռանձնո ւ. թթլն : Ընելիք չ րկայի մ տա յնո ւթթ ւն ։ կ}ման արտաքին
պատճառնե^ր ՝ թէ թերեւս աւելի հերբին > աւելի հիմնական արգելքեեր ։
Ամէն բան շատ պարզ պիտ[, ԸԱտր ջ Հ»—
սել կհուզեմ ստեղծադո րծութեան աշխա
տանքը պարզ բան մը պիտի ըԱա ր եթէ
փորձութիւնը երկդիմի ՀրԱտը 5 այսինքհ
եթէ զո յութիւն չունենար չգրելուն հ ըրտյրքը։
Այղ
երկդիմութեան նշանին
տա 4^ է 'ևի^ւՒ^
Տ իդրանին յարաբե
րութիւնը։ Սարաֆեան կը դրէ* Հփիրայրեան յոլ-Ատդրիշ էր այս ուղղութեամր ՝
Ւբ ամլու թեամբ : Աու սադրիչ էր ան նոյն
ատեն' հակառակ
եզրի մը վրայ։ Եր
խելքն ու հայրենասիրութիւնը՝ կը խոր
հէի՝ իր թելադրանքներն ու համակրան
քը կրնային օդտա կար ըԱտ լ ինծի՝ գոր
ծին ՝ զոր կք՛ փափաքէի տալ կատարելու
թեամբ ՝ ղի ո գոհացնող գեղեցկ ութեամբ. ՝
տալ եւ լո-ել ընդմիշտ : [ Այսպէս աե փոր
ձիչ մըն էր երկու ուղղութեամր։ Ե i- տյս
էր ՝ որ կր կապէ ր զ[,ս իրեն ։ Արժէք մը
սլիտի չներկայացնէր եթէ միայն ոգեւո
րիչ ըլլար կամ միայն յուսալքիչ» ։ Ամլու
թիւնը' օգտակա^ րՀ» Ահա զարմանալի եւ
մտածելի մտածում մը։ Ետ յ արուեստա
գէտ որ չուղէ խուսափի/ ամլո ւթենէն ՝ ասոր ստեղծած անդոհէն ՝ որ սովորաբար
ստեղծումին հակադիր եղրն է ՝ ա յն ոբուն դէմ կը պայքարի՝ որմէ կը պաշտ
պանէ ինքզինք եւ որուն սարսափը երբեմն
ա յնքան ջլատիչ ու կորստաբեր կրնայ ըլ
լալ եկրին ։ Ջեմ խօսիր երկ մը աւարտե
լուն ՝ վերջակէտէլուն այլապէս դժուար
փուլին մասին՝ որ նոյն տագնապին շա
րունակումն է :
Հէոյսի ցաւերը» չկարենալ
գրելուն՝
ամլութեան արձակն է՝ բայց այնպէս մը
որ այգ ամլութիւնը ոչ թէ անմիջապէս
մերժուած՝ գուբս նետուած հարց մըն է՝
այլ արուեստին ՝ գրելուն իսկ հարցն
է՝
անոր մէջ եղող խնդիր մը՝ որ Աարաֆեան
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4/Ï վ,որձէ Հրեմ ականա ցնել» ՝ ի դործ դր—
նելով վհադրման (mise ՑՈ abîme) *>կըզբունք մը։
ահեկան է Եիկոլր Տիգրանին
կապող
յար ա րեր ո ւթի ւնը ՝
որ վարձի չ
կոէեց Սարաֆեան ել որ բազմաթիւ ուրիշ
հակադրական մակարդակներու վրայ կը
շա րո ւնակուի ։ \յա[ս' նլ՚կ " / մեծ հաճոյ
քով կՏընդառաջէ Տիդրանի
հրաւէրին ։
Զայն համակրելի կը դտնէ (52) : Մրււէ որ
հ[,ն կբ Հ ոտէ ր ՝ հ ին դրականութիւն ՝ լա
րախաղաց էր ՝ հետս
կը խաղար (39) 5
Ա լ ելին ' « թոյն մըն կբ.. » պէտք էր հեռու
մնալ» անկէ (38) î Անիկա Հանկարողութեամբ խ ան դա վառո ւած մրն 1ր» (91),
աւելի Հմեծո ւթեան ո էր մրն էր քան թէ
իրական մեծութիւնյ մը» (93) , համերթ հաձեւի մերթ տհաճելի» մրն
էր
(130) ,
Հդժուար էր քալել
նման մարդու
մր
հետ» (130 եւ 138) Î Հակառակ րնդվղումին՝ հեռանա քու իր ցանկութեան Եիկոլ
հմա լուած է այս ամ/ութեան սատանաոր ինչպէս կարելի է նկատել՝ միա
նշանակ ո լ միատարր չէ եւ ուհի բոլոր
դիծերր իս կական Ա էֆիսթոյի մը՝ որով
բանաստեղծը կը դառնայ Հետուստ մր :
Ան Հ!լ ամլացնէր ղփս» կր դրէ
^[rhnL>
բայց միւս կողմէ Հթոյնն էր՝ որ կր փբնտըռէի»»»» (154):
Տտկաւին'
Հփուրս
գալու համար
ամլութենէն բարեկամիս
.ղկ՚ոքբ կր զղայի» կբ գրէ (38) ! Ամէո ։.թիւնր' թոյն ու պէտք, թունաւոր ոլէտք
մը ՝ օդտ ա կա ր թ ո խ մը» դե0 ղ մը։ Եր ենց
առաջին իսկ հանդիպում էն Տ իդրան Հմ ե ր թ
ամ լութեան
եւ
մերթ ստեղծագործու
թեան» կր մղէ Եիկոլը (151) : Եիկոլ թէ
կը մերժէ այս ամլացումը՝
որ Տիդրան
կը կոչուի՝ թէ ալ կը մնայ անոր հրապո քրի ա ղդեց ո ւթեան տակ ։ Ե արծ էք թէ
կախարդուած է i Ե <- կբ խորհ իմ կախարդական շղթտյ մը կա յ որ զինք կը պահսլան է ամլութեան սատանայի ճերմակ էւ1բայ։ Կարելի է նոյնիսկ րոել՝ որ
Եիկոլ կ^ախո րժի ամլութեան
հետ հան
դիպումէն՝ անոր հետ ճակատումէն ՝ ել
արդէն օր մը պիտի պոռայ
Տի դրտնին»
ՀԱմուլ ես անապատին պէս» (84) • Աւահդական հասարակ տեղիքէն
անդին ն րշան ա կո լթիւն մը ունի տյս ամուլ անա
պատ ր , տա րադրութեան ու ոճիրին աղէ —
տավտյրր. ասոր չերթա՞ր արդէն
Տիգ
րանի մէկ խօսքը. « ((.Ա՚եռնելոլ մօտ մո
դով ուրդ մրն ենք, վերջին Հայերն ենք»
(58) : Ոչինչ աւելի ամլացուցի չ է
տր
ուես տաղէ տի մը համար
որքան
նման
յա յտա րա բութիւն , որ ե րբեւե^ւ դո ւշա կ ո ւթեան նմանող . . ՚ հրաման մրն է : Մեր
գրողները այնքան լսած են տյդ խօսքը ,
որ իրենց կարգին յաճախ իրենք զիրենք
կը նկատեն վերջին սլոէտր , վերջին վի
պասանը , վ’ նլ՚ջին • • ■ եւայ/ն : թէ ամլութիւնր վերջի մը վախը կր յարուցանէ
ստոյդ է , քանի որ անիկա դադար մրն է ,
անզօրութիւն մր սկսելու կամ աւարտելու
երկ մր, որմէ ետք ոչինչ պիտի ըլլայ եւ
ոչ ոք զայն
մառանդելու սահմանուած:
1Լհ1՚11՚ն1՚ ԸԼԼաԼ"ւ յաճախանքը աղէտին
իսկ շառաւիղն է , եթէ կարելի է րսե/ ,
ե, ամլութիւնը կրկնակ աղէտ մր, որ
կր ղրկէ աղէտեալը ոչ թէ միայն խոսքի
մակարդակէն ,
"’J!li։ ղ։սյն առդործելոլ
հնարաւորութենէն :
՝Լերջէն աղատելու
Ճ!"1Ը' յամենայն դէպս ,
աղատ չի
կա ցուցաներ վերջի մամանակր մտածելէն , որ պարդ մամ ան ակին վերջը չէ, ոչ
ալ վերջացող կեանքը ,
այլ դեռ ուրիշ
Տիգրանի ամլութեան մօտեցում մրն կ
Նիկոլին փորձը, այնպէս մը սակայն որ
ալդ ամլութիւնը ւիորձոլթիւն մրն է նա
եւ իրեն համար : Կարելի չէ անմասն մր
նա/ այդ ամլութենէն, կարելի չէ դուրսէն մօտենալ անոր , առանց
տեղ մր ,
հրապուրուելու այդ թո յնէն : Ա.րդ
հ""
կր գտնուի Ատրաֆեանի մտածումի հանդոյցր. այդ թ՚՚յ^՚՚Ր կ՝ ապրեցնէ:
«թոյն
մը կու տար իր կարդին ինծի : Րայց ին
ծի կր թուի թէ այդ թոյնն էր, զոր կր
փնտռէի արդէն :
թունալորման մէջ կբ
տեսնէի բարձրացումը: Պէաք է որ թու
նաւորեն մեղ մեր տենչերն ու երազները,
մեր խանդերն ու վհատո ւթի ւնները , ո րպէսղի կորովի քայլեր առնենք : Պատգամ
ներու պէս կր հնչէին իր կարդ մը խօս քե
լ՛ ր , այն մանաւանդ ղոր կը կրկնէր յա
ճախ. "Երբեք ծունկի չգալ» (154) i Ն/'կոլ, որոշ
հաճոյութեամբ մտիկ կ'’ընէ
Տիգրանի յարակա րծա յին խօսքերը, ղա
նոնք նոյնիսկ կ'իւրացնէ իբրև՛- պատ
գամներ , կարծէք կ՛՛ուղէ կ՚՚րզևլ այդ դի
ւային զօրութիւնը որ ամլութիւնը թկ
կը խափանէ թէ՛ կր բանեցնէ: Եթէ Տիգ
րան կը սիրէ դերասանութիւն ['նել , մե
ծութիւն խաղալ , գրողփ կերպար մը կեղ
ծել կամ անկեղծ դառնալ, ՛ծիկո լ այդ
խաղը դիտող ֆ զննող , անոր տիրասլետող
ու անտեսող աչքն է , այն չափով որ կը
ձդէ որ ամլութիւնը խօսի ո՛, չարմփ ու
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«ԼՈՅՍ Ի ՅԱՒԵՐ »
(Հատ ուած)

Ըր՝ ^ԼՐ փայլէՒն մեր զ/խուն վրայ։
Կր
փայլէին
լուսարձակներուն տակ ինկող
ծաո ե րուն բուներն ու խոտերը :
ճա ռա
գայթն եր կր թրթռային։ Հլուքեր կր խա
չաձեւէին իրար ել տեղ—տեղ ստուերները
լոյսերուն կր զարնուէին։
'(քառերը կը
բարձրանային ծաո երուն
կատարներէն
վեր՝ երկու զառՒթ ափն եր էն վեր ՝ որոնց
միջել կր տա րածո ւ
ան տ ա ռը ։ Ջառիթաւին ե րուն վրայ (լ երեւէին ծառախիտ
սլատշդամն եր ՝ո րոն ց մ է վ ա ր կր կաիւուէին
հողերէն դուրս եկած արմատներ։
Կա
տարներէն դլորած ՝ կանդ առած ապա
ռաժներ (լ երեւէին ծառերուն տակ : Ե'երեւար պայծառ ՝ կասլոյտ երկինք մը գե

ինկած ճիւղերը եւ անթիւ՝ անոյշ յիշատակներ կը տեսնէի ։ Ու տեսնելուք այս
[՛ոլորը՝ կը տեսնէի յաւ ի տեն ականը » այն
զո ր կր զղանք նայելով հոսող՝ անց նող ՝
անհետացող ո ւրա իւ ո ւթի ւնն ե ր ո ւն եւ ցա
ւերուն ։ Ոտներ ահա' որոնց կարեւորու
թիւն կու տա (ինք եւ կա ր ե ւոր ո ւթ են կ
զուրկ կ'երեւան այլեւս ։ Կարեւորութենէ
զուրկ նաեւ անոնք՝ որ պիտի գան՝ անց
նին։ Կր տիւրինք։ ք?ւ սակայն՝ նայելով
ա յդ բո լո րին ՝ որ վաղանցիկ ՝ ս Ւն ու ա նՒմաստ (լ երեւան՝ կր զգանք՝ թէ կարեւոր
բան մը կայ ։ Կր զգանք ՝ թէ բոլոր էակ
ները կը քալեն այդ կարեւորին ետ ե ւէն :
ՈՒՂ,ԵԵՒՏՍ կը խօսէր : Հալաձ-ելէ վերջ
զիս' վհատեցուցիչ իւօսքերով ՝ կր թօսէր
ծնելիք թոռան մր մասին։
Մեծ ոդեւորութեան մէջ էր *. Այդ թոռը մեծ երջանկութիւն մր պիտի բերէր կաբծէք իրեն ։
Ափրայրեան չէր րսեր ՝ թէ ուրախ էր իր
շա ր ո ւն ա կււ ւթի ւն ը տ ե սն ելո վ ա յդ թոռան
մէջ*. Զէր ըսեր՝ թէ ան օր մր կրնար շա
րունակել իր կէս ձգած գործը։ Ոայց կր

տին վր*” J , ["Ս!! տա րածո ւթ ե ան միջե,:
Կր
տե սնոլէին ձիւները հեռաւոր գա

ղդայՒ Ւր ս՚յԳ յոյսը- յ՚՚յսը մարդոց ՝ ու՚
կու գան աշխարհ ՝ կր մաքառին ՝ կ^անց

գաթներուն :
Կր հոսէր դետը , (լ որոտար *. քժռչուններ կր սլանային ծառէ ծառ՝ 1լ երդէին՝
կր un լլէին։ Ոայց անսահման
լռութիւն
էր եւ յաւիտենական բան մը կար կարծէք
ցետին հոսումին մէջ» յաւիտենականէն
կու դար Ւր սւրձադանդը : ftj ա ղ ա ղո ւթի ւն
էր ա մէն կողմ : Jff ո բանային վեհութիւն։
(ի ամանակը կանդ էր առած կարծէք» յա
ւիտենական ներկայ մրն է ր ՝ որուն մէջ
կր միանային անցեալն ու ապագան :
// անկութեան օր եր ո ւն
տես ած
ծա
ռերս էր որ կը տես նէի կրկին *.
Մ ան
կութեան օրերուս թռչուններն էին ՝ որ կր
լսէի։ Կը վերադտնէի այն րոլո րը ՝ ղո ր
ժամ անա կր տարած ՝ ցրուած ՝
անհ ետւււց ո ւց ած էր *. Կ աթ ա ր դա կան աշխարհի մր
մէջ էի» Կր վերադտնէի այդ բոլոր՝ կա
նաչ լո յոր տերեւներուն ՝ անոնց խարշա
փը՝ խոտերն ու մամուռները՝ ոսկեղոյն
ու ճերմակ սունկերը ծառերուն արմատներուն չուլվ}
մացառներն ու կոտրած ՝

նին ՝ մի շտ կէս ձգելու! I՛ (՚ 3 Գոր^ր^
I'
ո ւրի թ/ ե ր
պիտի շարունակեն եւ պիտի
անցնին կէս ձգելու! գարձե ա լ :
Երբ
ԷՒ ’ ^երթայի ՝ կանդ (լառնէՒ յաճախ նկարներ ծախողի մը առջեւ ։
Նկար մը կը գրաւէր ուշադրութիւնս։ Կր
ներկա յացնէ ր
կեանքը ï
Երախա ( մր ՝
բարձրանալու! սանդուխին մ է կ կո ղմէն ,
մեծնալով աստիճանաբար ՝
վար կ^Ւ^էե1
բուրգին կատարը հաս նելէ վերջ*, էք եր Այ
ցած մէկն էր արգէն՝ երբ կը հասնէր
սանդուխին վ ա րՒ աստիճանը :
է? երունի
մրն էր՝ որ առրն չութիւն չունէր այլեւս
երախային հետ ՝ որ եղած էր : Րւ^րիչ անձ
մրն էր կարծէք
այգ երախան։ Այսօր՝
կ՛ըմբռնեմ ՝ թէ կ'՛ անցնինք՝
բայց բան
մր կայ մենէ առաջ եկողներէն *.
Ամէն ւսնհ ատ պէտք է տալ իր տա լիքը
Ժողովուրդին :
Ափ րայրեան [լուզէր՝ որ իր թոռը մեծնայ Հայ» լԸէէայ այն տզոց պէս , սր սա
տարութեան մէջ մեծցած' կորսնցուցին

քալէ՝ դառնայ տիպար ու ձայն՝ վեր ած
ուի սքանչելի հբասլոյրի՝ դառնայ երկի
րտզկացուցիչ տարր î Տագնապը առգործուի : Երկը եր (լնուի : Տիգրան ան գի տա՚ւՒր ւէ այս (լացութեան եւ անոր նշանա
կութեան ։ Կ*ր ո ւթե ան աւարտին' ինքն է
սր (թըսէ » ՀԿ ր կ երտ ո լի ս իմ շնո րհ ի ւս • » »
օզտակար եմ քեզի» (150) î
Այ ս կերտումը՝ քանդելով կերտումը՝
գաս մրն է կա րծէք Հա զա տ ա գր ո ւելո ւ 'ան
կախօրէն ստեզծագո րծելու միջոցներու»
(!51») î Ազատագրումը ան շո ւշտ ամլու
թեան վախէն ՝ ոչ թէ անկէ փախուստով ՝
այլ անոր հետ ճակատում ոք։ Ոայց այդ
ազատագրումր տեւական ՝ մշտական պայ
քարի պէս բան մրն է ՝ որուն համար Տիգ
րան կը թելաղրէ ՀԵրբեք ծունկի չգալ»։
Ատիկա կը թոլի րլլալ արքային պատգա
մը*. Ե*- հոս է որ առասպելը կր միջամտէ
ամլութեան հարցին ՝ (լ րնդարձակէ անոր
ծիրր» ամլութիւնը՝ բանաստեղծին լոյս ի
ցաւը՝ անոր ողնայարին խրած տէգը (լու
զայ սւմոլլ անապատէն ՝ եւ անոր առջեւ
է որ
Տիդրան—Մ էֆիս թօ կր թելադրէ
ծունկի չգալ ՝ երբեք : Ո ան ա ս տ ե ղծին խօսքքէ կր փոխանցէ մեզի
ամլութեան մ է (լ
պատգամը՝ նախահայր արքային պատ
գամը» երբեք ծունկի չզալ՝ մանաւանդ
ամլ ո ւթ ե ան ազդակին աո ջևւ : Ա՛՛՛՛ր հ ամար է որ ամուլը օգտակար է բանաստեղ
ծին : Եւ բանաստեղծին կը մնայ րսել իր
խօսքին մէջ իսկ ծուարած՝ իր ողնայայւխյ մէջ իսկ խրած ամլութեան տէդր։

թլ՚^ն , խնղ֊ուք ու ծիծաղ յառաջացնելու
սահմանուած։ Որքան սուքորական այնքան
1Տ1Լ թհըտդրական դրուագ մըն է ասիկա՝
անկումի սլատ կեր դուցէ՝ որմէ վեր (լու
դտյ ինկող ր ՝ հաստատելու համար իր
<!>ն կ ամքր ՝ գրելու Հայոց պատմութիւն
մը՝ որ Հա լետաբանի պէս բան մըն է»
(159), սթթազան. խօսք մը ՝ որ կը զետեղ
ուի անորոշ ապառնիի մը մէջ՝ իբր այդ
նպատակադրուած' ս րբա դրելու անցեալը ։
Ա ամ ենա յն դէպս ' գրութեան ծայրադո յն
կէ տին ւքրայ կր յա յտնո լի խոստումը կամ
կամքը ուրիշ խօսքի մր՝ բացարձակ խօս
քի մը՝ փրկարար Ո տնի մը՝ որ պիտի գայ
աւարտել սկսուած դր ո ւթի ւնր (
սլատ—
մոլթիլնը՝ Տիգրտն Մեծի պատմութիւ
նը} ՝ այն որուն մասերը Տիգրտն փո րձած
[> '(C^l : Կ*րութեան ա ւարտր կր դառնա լ
ա յ ս պ է ս ա ս տ ո ւածա յին լո յս ին կամ խօ>ս—
քին ձգտող աւարտ մր *. Տիգրտն (իիրայրեան պիտի ո լնեն այ վերջապէս իր փնտրռած դղեակը ՝ որ զարմանալի նմանակն է
նոր
թ ա դա ւո րութեան ։
Առ հասարակ
(i ա յտն ո ւթիւննե րր այդպէս կը դրուին*.
Ո ատ կանշա (լան է տեսնել որ Ա արաֆեանի գրութիւնը (լ աւարտի անաւարտ աւարտով մը*. Ոչինչ կը թուի գտած ր((ալ
իր վերջնական լուծումը։ Տիգրանէն նա
մակ մը Նիկոլր կր հ բաւիրէ նոր հանդի
պումի մը՝ նոր տեսութեան մը*. Ուրեմն'
գրութիւնը կրնայ շարո ւնա կո լիլ ՝ բանաս
տեղծն ու վաճառա (լ անր կրնան տեսնրլիլ : Ը^րՒւ գրուագներ ՝ ուրի չ
դէպքեր
կր մնան If ա րելի։ Ո՛չ գրութիւնը՝ ո՛չ ըստեղծո t մի Հ արցը՝ ո՛չ Հայոց սլատմու
թիւն ր ՝ ռ չ ամլութեան զանցում ր փակուած են : Ասո^ր համար արդեօք Աարաֆեան եռամաս դրութենէն հրատարակութե ան կր յանձնէ միայն առաջին ր ՝ միւ ս
մ ասերը ձդելով ի լին ելո ւթի ւն î Երկ մը,
որ իր մէջ ու Ւր աւարտին ունի յա յտնութենական դրուած-չգրուած մաս մր՝
բաց գործ մը' ինչպէս կ՛՚ըսէ Ո ւմ պերթօ
Կղ ° > հակառակ անոր
որ խոստացուած
հանդիպումները պիտի երբեք չի րա կտ
նտնան ։ Նիկսլ ըսած էր արգէն ՝ գրու
թեան աոաջին էջին ւքրայ՝ որ բարեկամը
մեռած էր՝
^րր կր ձեռնարկէր դրու

ԿԸ ՈԱԼԷԻ եՈ ,
դղեակը չէր
ե րեւար
միշտ։ Ոայց կր քալէինք եւ դղեակի մր
ճամրուն վրան ԷՒնր կ արծէք : Կ՛ ե րթույինք
անտառի մը մ էջէն •
հետեւելով
միշտ դետին։ Կ՚անցնէինք դարաւոր ծառերու տակէն :
1Լրեւր
լուսարձա կն ե ր
կ՚երկարէր ճիւղերէն կա ր եւ դիւթա կան
կանաչ լոյս մը կր տարածէին տերեւնե-

ՅԱՅՏՆՈՒԹԻՒՆԸ
ինչպէս ս կ՚ըսէ î
Կ*ր ո ւթեան աւա րտին'
յարացուցական
դէսլք մր կը պատահի ՝ դրութեան միակ
դէպքը* Տիգրտն լուսանկարչական մեքե
նան (լու տայ *եիկոլին ՝ ինք կր պատ
րաստուի նկարուելու՝
լեռներոլ խոր
քով ՝ արծի ւի մր դիրքը կ՛ ո բդեղը է » բայց
երբ \,իկոլ աչքր կր դնէ մեքենայի ապա
կիին ՝ Տիգրտն ինկ ած է վարը հոսող դետի
ջո լր եր ո ւն ՛է էջ է մրջւ՚Ո՚ւ՛ մը պէ" փոր['
կ ր թո՛ վ՛ :
Ր '" ր Լ կենդանՒ խեղկատսւկոլ—

Մ Ի Տ ՛Ո

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»՝

իրենց հույս ւթե ան շիւ ո ըհը։
Ել֊ իր այս
փափաքը արձագանգ մր կու տար մեր
հայրենիքը յիշեցնող այդ լեոներուն վ՛ք
րայ՝ անտառին մէջ*.
Ոարեկամս
[[[՛““
սէր î թէ գիրքեբուն կէսր 1էոլ-գէր կտսւկեI
այդ թոռան եւ միւս
կէսր Հայաստա
նին :
Կր խօսէր եւ ո լր ախ ո ւթի ւն կու տար ին
ծի։ Գարերու խո րէն եկող ազգային քր
դացումի հոսանուտ մր կր փոխանցէր ին
ծի։ Ու՛րախ էի այգ լեոներուն վրայ՝ n—
րոնց
տեսքը ՝ կատարներուն
ձիւները ՝
գո յներ ը ՝ ա պառաժներ ր ՝ վւձելւը ՝ ծառե րր ՝ սերունդներու յիշատակներ' շարժ
ման մէջ կր դնէին արիւնս ՝ մ ազնի սական զօրութեան մը պէ ս :
ԳՂս,յՒ մեր ամբողջ անցեալը։ Կը
ՂԴայՒ » թէ մեր ժողովուրդը կը քալէր
մարդկութեան
հետ՝ զոհուելով՝
տա
ռապելով ՝ ճդնե լով ՝ կերտելով իր մշակսյթը »
Ւր
յ ա լի տ են ա կան ո ւթի ւնը կր
ղգայՒ :
Կ՚ըսեն , թէ առաքին ութի ւննե ր ր կ՚ա
ճին օտարութեան մէջ՝ մինչ կր մ՛ ե ոն ին
անոնք ճոխութեան ՝
երջանկութեան եւ
ապահովութեան մէջ*. Անշուշտ։ Այդպէս
եղած էր նաեւ մեր ժողովուրդը։ Աիրած
էր գաղթը՝ հեռաւորը եւ քարէն հաց հա—
նած ՝ հարստացած էր ։ Այգպէ ս էր մեր
մտ ա ւո րա կանը : Ա.Ո գաղթերը մեծ կո
րուստ մը բերած էին մեզի ։ Ե՛ կո ր ս ո ւած
էին օտարութեան մէջ անոնք՝ որ քարէն
հաց հանած ՝ տունի եւ կառքի տէր եղած
էին։
Ոայց
օտարութիւնը կր զօրս; ց“է
մ

:
Անձէ ս վեր բան մրն էի ա յդ առաւօտ ՝
վաղանցիկ է ութենէս անդին տեւող բան
մըն էի-, Այդպէ ս էր նաեւ ինք ՝ հա կուսա
կան ՝ տարօրինակ բարեկամս ՝
երբ կր
խօսէր մեր ճարտարապետութենէն ՝ մեր
ե ր աժշտ ո ւթ են էն ՝ մեր լեզուէն ։ Մեր ժո
ղով ուրդին ու մեր հայրենիքին լաւիտենա կա ն ո ւթ ե ան մ էջ էինք :
Եհ» քալէինք : 3լ- կը քալէՒ'ւ, կ՚՚՚ր&էք ՛Ո*զի հետ մեր
հն ա մ ե ա յ
քանղակներէն
դուրս եկած արծի ւն երն ու խաշերը ՝ բեր
դերն ու մեր լեռները» » »
Մ եր ուշադրո ւթի ւնր դրաւե ց յանկարծ
ժտ (ռերու խումբ մր՝ որ կր յառաջանար
մինչեւ ցետին կէսր։ Ափ րայրեան Հպաշտելի»՝ Հզմա յլելի»
գտաւ տեսարանր'
լուսանկարուելու համար։ Ո լ լուս ան կարՒն գործիքը յանձն ելով ինծի' քալեց գԷ֊

թեան *. Ան շո ւշտ ՝ դրութիւնը կը սկսէր
տյգ մահէն անգին ՝ անոր վրայով՝ տե
սակ մը անոր րերած ամլութեան նշան ա կո ւմ—զան g ո ւմ ո ւք :
Եւ տյդ
կանխայայտ մահուամբ յայտնութիւնը կը դառ
նայ աւելի՛
բացայայտօրէն մեսիական
անհրժեշտուաթիւն մը*.
Ա ա րաֆեւսն բեմադրած է ստեղծագոր
ծական աշխատանքին երկու ձայները կամ
(պւ!լու երեսները. ամլութիւնն ու ստեղդումը* ոչ թէ իրրե- եր (լո լ ւո ա րբեր ՝իրսւրժ է անջատ դէմքեր ու ձայներ ՝ •սյլ մէկ
ու միակ տ ր կ ած ա իւն զ րութեան նեբքին
երկ", perS0na->'/-/7' > իըարմով ապրող ՝
իրարու դա րձած ՝ զի րար ժխտող ու հաս
տատ ուլ դիմակները։ Տէգն ու էոյսի ճաճանչը։ Ատո՛նք (լը կազմեն դրութիւնւը*.
Երկը երկխօս ութիւն մրն է գի^ք ա նկ ա—
Ս^էի գտրձնող միւսին' հետ՝ զինք իւրնղրական դարձնող՝ իր մէջ զինք վտանգող
ւ|ւաււահ1յ1լ Ախւս|ւ(ւ ? որ Աարաֆեան ամլու
թեան սատանայ կը կոչէ՝ զայն ներյայսւօրէն հա կա դրելով գուցէ ՝ վերին (nJ—
ս ի*1ւ ք ո ր ո ւն կի րքր ներ (լա յ է
Ւր ա ր տա
գր ո ւթե ան մէջ
այլուր։ Աատանան կր
տաոապի վերին լոյսէն՝ բայց նոյն ատեն
ինքձւ է որ կը կազմէ երկի ներքին միջոցիե զս պ ան ա (լն ու ձդումը*. Անոր զօրու
թի ւը • Անոր յա ր ա փ ա ռո ւթի ւնը : Առանց
սատանայականին
ոչ մ է (լ տագնապ ՝ ոչ
մէկ հսւկադրութիւն ՝ ոչ մէկ հ ա տ ո լա
ծս ւմ*. Անով է որ երկը (լ ըլլտյ ինքղինք։
Նո յն ատեն երկը լո յս ին կր բերէ սատանայսւ(լա!ւ ամլութիւնը՝ որ իրն է :
Այս է թերեւս ց աւր՝ լոյս ի ցաւը*.

ԳՐ* ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) Լոյ՚՚Ւ ց ոււ եը «Մաշթոց մատենա
շար» -, թիւ 6 : Փակագիծի մէջ գրուած
Միլ^Բ0 կէ յղուին այս հատորի էջերուն :
(2) Տե'ս. Զափածոյ երկեր ՝ խլքթ • 3 *
Քիւրք նեան , Անթիլիաս , 1982 :
(3) ՏեՀս • 'իէն՚՚էնի Ս^ևտաուը, մատենսւշալւ Արդ, Փարիզ, 1988: Գոյութիւն
ունի թարգմանութիւնը՝ Le Bois de Vin.

սլի ժայռերը։ Անցաւ անոնց վրա յէն» լառաջա ց ա ւ ՝ հասաւ ///_ կանդ առաւ քարի
մր վրայ՝
որուն կը զարնուէին վեր էն
եկող ալիքները՝ կը պայթէին ՝ կր ժայթ~
քէ ին շատրուանի նման։ վփրայրեան դրտած էր իր ուզած դիրքը եւ ապառաժին
վրայ թ առած կայսրի մը կր նմա նէր . փառաւոր ու հզօր էր իրապէս։ փայռը՝
րուն վրայ կԿյ ած էր > խ ո յաց ող ա ր ծիլի
սլէս թեւ արաց ալիքները, աո ատ լո յ ս ր սյ_
րեւուն ՝ եղեւիններու նման փայէոգ ճի լզերր արտակարգ գեղեցկութիւն մը կու
տա (ին ի ր են :
Աչքերս սեւեռեց ի դո րծ իքին պզտիկ ասլա կ իին վրայ : Պիտի լուսանկարէի : Ոայց
ոՌլր էր ան » • » Տեսայ վերջապէս ։ Մրջիւն
մրն էր : Տ ա րօրինակ շարժումներու մէջ
էր- Ջոլրին
մէջ կ'ե րեւար՝
փոխանակ
ժաւ՚ւթ
ր ա ( ԸԷԼաԼՈԼ :
բա րձրաց ո լց ի գլուխս ՝ նայեցայ՝ տեսայ'
թէ փի—
րայրեան ջոլրէն վեր գալու
ճիգեր կր
թաւի էր , կր մ ա քա ո է ր ՝ (լառԺլ ով ժ՜ա յո Ւն- է ո ին պայքար մը կը մղէր հոսանքթւ դէմ ՝ որ խլել՝ տանիլ (լ ո լզէր գինք*.
Ու պահ մր այն վախը ունեցայ ՝ թէ “ւՒ~
տի տարուէր։ Ոայց հազիւ քանի մը քայլ
աո ած էի ՝ երբ փիրայրեան բարձրացաւ՝
ԷԿ աւ քարին վրայ իր սլարթեւ հասա
կով » 'Ոովս էր արդէն քիչ վերջը : Տժդոլնած էր՝ բլսյց կր ժպտէր։ Կր պահէր իր
կորովն ու հպարտութիւնը ։
ԷԺլ^ած , էր
ծունկերէն վ ա ր : Ջուր կր վազէր 1րթմլներէն ու ւլո ւլ պան ե ր էն :
Հանեց զանոնք
իսկ ո յն ՝ զրաւ ա ր եւուն տակ : Կր խնդար
քՒթթ11 տակէն ։ վախիս յս^ոբդած էր ար
տակարգ ՝ բարի ուրախութիւն մր եւ չէի
կրնար ղսսլել զիս ՝ կր խնդա յի :
— Մ ունկի եկայ հիմա ՝ սլիտի խորհիս ՝ —
ըսաւ փիրայրեան՝ — ո՛չ չեկայ » » » Այո՛ ՝
ôwr?.///, չեկ տյ » • »
ո ւն կ ի չեմ դար մ ա—
նաւանդ այս լեռներուն վրայ»»» Կեցի՛ր
"I՛ գգեակս ւլ նեմ » » » Կր տեսնե ս ՝ թէ Ւ^չպէս
կր գրեմ ՝
կ'աւարտ եմ սլատմ ութիւնս » » » Հայոց Պատմութիւն մր' աւե
տարանի պէս բան մրն է * * * Պիտի գը-*
րեմ» » »

Այս էր մս։րդը ■
*(/ամակով մ ր 1լ ր կանչ էր զիս ա ռա ւօա
մր իր քով։ Ատ են է մը ի վեր չէի հան
դիպած իրեն ,
ո լզէ ր տեսնել զիս ՝ անպտյմա՛ն » » »

նԻԿՈԳՈԱ ՍԱՐԱՖԵԱՆ

cennes, trad. A. Drézian,
1993:
Ընթերցողը կրեայ

եւ

d* • Ալթունեանի

Parenthèses,

կարդալ նա
յ օդոլածը , տե'ս •

La Survivance, Dunod, 2000.
(4) Միջնաըերղ^ (1946)

քերթուածը
գրուած է, հէքեաթի ձեւին տակ, ուր
մարդ մը, բանաստեղծը , սպաննելէ ետք
ամլութեան հրէշը, կը բարձրանայ հրա
շագործ թռչունի կռնակին ու կը սուրայ
դէպի անծանօթը :
(5) Սարաֆեան ընդարձակ ուսումնա
սիրութիւն մը ունի «Խոստովանութիւնը
գրականութեան մէջ», տհ'ս • {Տեսաըանները, մս՚րդիկը ել ես, Երեւան , 1994, էջ
242-266) , տպուած «Ակօս»ի մէջ : Կր գրէ«Կան խոստովանութեան բադմաթիւ ձե
ւեր : Գրողը կը խօսի իր մասին : Կը խոս
տովանի ուրիշներու մասին ունեցած իր
կարծիքները: Ան ինք զինք կը դնէ եր
բեմն իր հերոսներէն մէկուն մէջ : Ուրիշ
անձ մը կը դնէ երբեմն իբ անձին մէջ :
Կը խոստովանի սուտ խօսելով, հակա
ռակը խօսելով : Ու կայ խոստովանու
թիւն ընելու կեղծիքը, ճշմարտանման
սուտերով : ճշմարտութիւն մը տալու
կեղծիքը» , նոյն , էջ 23 :
(6) Ինծի այնպէս կը թ՜ուի որ Սարաֆեան նման տիպարի մօտեցած է ար
դէն «Գիթքերն ու մենք» գրութեան մէջ
(Տեսարաններ, էջ 1,63) ուր ներկայաց
ուած է նման վաճառական—գրքի սիրա
հար բարեկամ մը, Հայոց պատմութեան
պրպտող մը , որ նմանցուած է ՄԷՓիսթ-ո՜
յի մը : Տիգրանի նման կը գրէ տարիներէ
ի վեր, սակայն «կ՛երկարի գործը ու չա
նկը» (նոյն):
(7) էջ 56 : Գրութեան մէջ Սարաֆեան
կը խօսի սատանայի մասին , բայց պէտք է
նկատի ունենալ որ դիւայինը (démonia
que) էական դեր կը կատարէ ոչ միայն
'իէնսէնի անտառրէւ1ւ մէջ , այլեւ Հրահաւին :
(8) 8ե'ս- իմ «Կախարդանքը
գրու
թեան» , ԿԱՄ Ա • , 1980 :
(9) Ինծի այնպէս կը թուի թէ այս
«յուսադրիչ»ը ւդէտք է ուղղել «յուսալըքիչ» • թառը կը յայտնուի արդէն քիչ մը
անդին :
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թի ւ որուն 50—/, հասնող Հայագիտական
Մատենադարան առանձնտտիսլ չւսրյը,
լաւագոյն ւիա ս տն է «Բազմավէպ»// որակա յէն տ յս ոստումին :

||փ՚|՚(<»-|,.1'1!('.ն ճ.1աՐԵՐՈ1> ՜ԽՊ11ՍՏԸ

ձ(16 uwiiism

Հիմնականօրէն պահելով հանդերձ Ա»
մասին մէջ ընդգծած ենթաբաժ՜անումներս՝ հարկ պիտի ըլլայ աննշան փոփո—
խո ւթի ւնն եր կատարել ՝ քանի քսաներորդ
գարուն կտրգ մը պայմաններ իրագոր
ծուած կամ
բա րեփո խութիւննեբու ենթ ut ր կո ւած էին:

190(1՜ 2000 Slil'bblîPni'b

Ա- - ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒԹԻՒՆ ԱՇԽԱՐՀԱՐԱՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ

ՄԱՍՆ ԵՐԿՐՈՐԴ

փթ՝ . գարու վերջաւորութեան եւ ^սաներորդի ս կղբն ա ւո ր ո ւթ եան , տեղի ունե
ցած տ եղա հ ան ո ւթի ւնն երը ՝ բռնի իս լամացումներն ու կոտորածները նախ , եւ
ապա ցեղասպանութիւնը հայ ժողովուրղին , յատկապէս արեւմտեան զանգ ուածին y որուն հիմնականօրէն ուղղուած է
lfթիթարեան
U*իաբան ո ւթեան առաքե
լութիւնը ՝ չէր կրնար էական փոփոխու
թիւներ չյա ռաջացն եէ նաեւ Ա* խիթարեան Ս* ի ա բան ո ւթե ան գործընթացին մէջ՝
որ ՄԸ* գարուն սկսած եւ (fi fi' • /ւն </"" J~
լու ն վերելք ապրած , ո'րքան խոստըմնալ//ց հորիզոններ պիտի բանար քսա
ներորդին , երր արեւ.։?տեան
մայրաքա
ղաքներու զանազան համ ալսարաններէն
շրջանաւարտ ,
դրականադէա , պատմադէտ , բան ա սի ր ո ւթ ե ան
դոկտոր
վար
դապետներ ,
սկսած էին ասպարէզ դալ
«Բազմավէպ»/ էջերէն՝ եւ զանազան հըրատ արա կո ւթի ւնն եր ո վ ՝ նոր էոյօ
սր///—
ոել հայ մշակոյթի թաքուն գանձարանէն
ներս ï
Ան ո նզմէ չորսԸ՝ Հ* Ստեփան Ա արեան՝
աստուածաբան
եւ գի տնա կան ՝ Հ • ե ւսրասլետ
Տ է ր—Սա հ ակեան ՝
գրագէտ եւ
բանաստեղծ ՝
Հ*
Պօղոս Գսսսպարեան՝
առաքեալ եւ քարոզիչ՝ Հ* թոմաս Օտապսւշեան ՝ նուիրեա լ դաստիարակ ,
տի նահ ա տ ա կո լէին Ս* եծ Ե ղեոնի առա
ջին օրերուն :
Ուրիշներ , Հ . Աւետիք
Վազէզեան , Հ •
Արսէն Վ ազիկեան , Հ • Ան տոն Ջնտոյեան ,
Հ • Վա րեգին էա զարեան ՝
Հ ♦ Սգուարգ
Սիրուևեան , պիտի կրէին տեղահանու
թեան րո լո ր գա ռն ո ւթի ւնր ՝ աքս ո րի ճամ
բաներ ո ւն վրայ եւ միայն ազդու միջնորդութիւևներոլ շնո րհ իւ պիտի կարենա
յին փրկուիլ՝ կորսնցնելով առ յաւէտ՝ իրենց ձեո աղի ր դր ա կան տշխ ա տ անքն ե րը
{յատկապէս Հ. Ա. 'Լ ա զի կ եանի Մ ԱՈոե-

նագիտութեան Բ . բա մինը):
Պիտի անհետանային վերջնականապէս ՝
U ի՚իթարեան կրթա կան կարեւոր եւ. պատ
մական կե գր ոնն եր ր՝
ա զկեդոն ի ՝
Նի~“
կոմիգիոյ $ Ա*ուշի ՝ նորաշէնի ՝
Առինչի ՝
Ուղունքի {Ա ալաթի այի՝
Կուտինայի՝) ՝
$ րոյպիզոնի ՝ քՒոցի ՝ Մ արտին ի ՝
է/իարԲ^Օգթ ['Ը^նց ա չակերտներով • • ♦ :
Ա* ո ւրատ — Աափայէլեան վարժարանի
նորահաս
լաւագոյն հունձքը
կազմող
մաաւորականները
Վանի էլ Վար ո լմ՜ան ՝
Արիս իս րա յէլեան՝ fi-արսեղ Հլահպազ եւ
Արամ Արապեան ՝ բարբարոսաբար պիտի
կրհուէին իրենց նուձազ ծանօթ բազմաթիւ
դս,“ ընկերներուն հետ է
Ա խիթարե ան Մի աբանո ւթեան առաքե
լութեան
ենթ ա հողին
Էութիւնը կազ
մող երկոլ հիմն ական
տարրերը ԺոդՈ11ոԼրդր ել հայրենիքը յան կարէրտկան պի1ՈՒ դադրէին գո յութ ի ւն ունենալէ i 2500
'1:^ք, եկեղեցի՝ ո ւխ տ ա տ եղի սլիտի կոր^էին կամ հրկիզուէին՝ պիտի նտհաէ,,սլկս ւէին աւել/t քան 3200 քահանաներ եւ
•-'•^իճանաւոր
եկեղեց ականներ , պիտի
՚Ւս՚կոլէին վարմա րաններ , 1000--է աւել/t ,
“il""/'

կոտ ոբուէին 100-000—է տ ւել/t ղըպ-

P ո‘
յս/կանն ե ր

եւ 4000 մ տա լո ր ա կանն եր :
1700-/,ճ սկս ուած վ երածնունդի
ծրա‘ւրուած ՝ կանոնաւոր ՝ յարաճուն Վերելք
1ԱԱ1րող ա շխ ա տ անքը ՝ լան կա րծ ա կան կանգ
պիտի առնէր եւ Մխիթարեան Մ իաբաւթեան չարքերը
ուռճացնող ս երուն-
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եան Միաբանութիւնն ալ՝ եզան մեծ թի-*
լուէ միաբաններ՝ որ
համբերատար աշ
խատանքով ՝ օդտուելով նաեւ Ա •
Վա
ղարի ձեռագրատ ան հետզհետէ հ արստացող պաշարէն՝
նուէ/րուեցան
կարեւոր
ձեռադիրներու.
ո լս ո ւմն ա սէէր ո ւթեան ել
անոնց հրատարակութեան ՝ ծանօթացն եէո Լ- համար
հայ հին ել մէ*ջն աղ ՝արեան
գրականութեան գանձերը դիտական աշ
խարհին :
Շ սւրջ 38 < ատոր լո յս կը տեսնեն է1 ♦
գարու ընթացքին :

Ե - - ԹԱՐԴՄԱՆՈՒԹԻՒՆՆԵՐ
ՕՏԱՐ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵՆԷՆ

ղր y որ կու գար հայրենի գաւառներէն ՝
պապենական տոհմիկ ա ւանգո ւթի ւնն եր ո վ
սնած գեր գա ս տ անն եր էն ՝ պիտի
փ ոխարին nt. Կ՛ որբանոցներէն ընտրուած պա
տանիներով՝ որ տեսած էին միայն
իրենց ծնողքներուն
եւ հ ար ազա տն եր ո ւն
ս պանգը կամ ան վեր ադարձ աքսորը • • ♦ î
Ահ աւասիկ այս պա յմաններ ո ւն մէջ է որ
Մխիթար Աեբաստացիի յաջորդները կը
թեւակոխէին J1 • գարը :
թնաւ ղարմանալի պէտք չէ թուի
որ
համազգային նման աղէտ մը պիտի դուր
խանգարելու %00—ամեայ Մի աբոն ո ւթ եան
տնտեսական հաւասարակշռութիւնն ալ :
// իաբռնութեան
իրարու
յաջորգող
վա ր չութի ւնները պիտի ս տիպս ւէին զա
նազան կալո ւածն եր
ծախել ՝
կա րենալ
նոր վա րմարաններ բանալու համար Մէ՛
լան ո յէւ [որբանոց) ՝ Աեւրի ՝ Եր ուս աղէմ/՝ Հ“՚լէսմ՚1 Աղե^սանդր/ոյ ՝ Գահ/րէ[՛,
Պէյրութ/ ՝ Պ/էքֆայայ/t ՝ ՊուԷնոս-ԱյրԷսի եւ էոս-Անճըլըս ի մէջ՝
օգնութեան
հասնելով
տեղահանութեան
հետեւան
քով ստեղծուած նորաստեղծ գա զութն երուն ՝ առանց երբեք տկարացնելու եւ շե
ղելու Մխիթարի գծած հոգեւոր՝
գրա
կան՝ մշակութային մեծ ծրադիրէն ՝ ն ը-

Գրեզ'

Ն ՅԱՐՈհԹհհՆ ՎՐԴ. ՊձՏհԿԵԱՆ

Եթէ Հ* Արսէն Այտընեանի (1824-1902)
Քննական Քերականութիւնդ կը հանգիսանայ ա շէս արհ աբարէւ ամէնէն կատար
եալ ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւնը ՝ գրական հա
յերէնը կը հարստանայ բազմաթիւ նորա
կերտ
բառերով եւ
դիտար ո ւես տա կան
բոլոր արդիական բառամթերքը ՝ ծնած f1 •
գարու ճարտար ա ր ո ւեստին հետեւանքով՝
1լը զտուին Մ էսի թաքեան հայրերու հա
յագիտական տ արր ա լո ւծա րանին մէջ եւ
ամ ենայն դիւր ո ւթեամր
կը վերածո լին
րն տէւ ր հայերէնի՝ շնորհիւ ետեւէ—ետեւ
լո յս տեսնող զանազան դա ս ա դիրքեր ո ւ եւ
րա ռդի րքն եր ո ւ ,
Ա . Ղրսզա րի տպա րտնէն :

Զ - - ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
Բ - - ՊԱՏՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆ ՀՆԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ
Այ ս ենթախորադիրը
• եւ
• դա
րերու համար որդեդրուած ՝ քսաներորդին աւելի
դրական
ա շէսա տանքէներու ՝
սլատմ ական ՝ բանաս էէ րական
ուսումնաս իրութիւններու պիտի յատկացնեմ , քանի անհնարին դարձած րլլա/ով տեղւոյն
վրա յ հնախօսական պր պտ ո ւմն եր կատարելը՝ Մխիթարեան հայրերը զարկ տուին
բանասէէրա կան
սլր սլտ ո ւմն եր ո վ ՝
քաղլած^ միջնադարեան հարուստ մատենադըբութենէն ՝ ուսումնասիրել հայ մշակոյթի
զանազան երեսները*.
Այս մարզին մէջ
մասնա յատուկ տեղ կը գրաւեն Հ* Վարգան Հաց ո ւնիէւ ա շխա տա սիր ո ւթի ւնն երը ՝
որոնք մինչեւ այսօր հիմք կը ծառայեն
ազդադըա կան
ուսումնասիրութիւն կա
տարող ոեւէ էՈէ-[՛^ գիտնականի :

կա րադրուած մանրամասնօրէն ՝ յօդուա
ծիս առաջին մասին
մէջ [տե ս* «£?առաջ^ ՝ 1999 Ս արտ 11 - Ապրէլ 6) :
'թսաներո րգ դարը Մխիթա րեան Մ [էա
բանութեան կեանքին մէջ կը յատկանշուի
քանի մը հ իմնա կան կէտերով :
IX . — Աշխարհաբար լեզուն՝
գար մը
առաջ՝
երկիւղածութեամբ
սկսած Հ*
Վո լկա ս Ինճ/ւճեան/t Տարե գրութիւնք ով
(1799) 1 պ/էտ/ւ դառնար բոլոր Մխ/թուրեան հ եզ/էնա կներ n ւն պաշտօնական լեզու/,
եւ /էր կտ տ ար ելո լթ/է ւնը պ/էէռ/ գտնէր Հ՝ •
Ար ո էն 7.աղի կետնի բազմաթիւ
հրատա
րակութիւնն եր ո ւն մէջ*.
թ . — Հն ախ օս ա կան պր պտ ո ւմն երը հայ
րենի հողին եւ անցեալին ՝ սկսուած ինճիճեանէն՝ Աարդիսեանէն եւ Ալիշանէն ՝
պիտի փոխարինուէին
ազգագրական —
ծիսական պր պտ ո ւմն եր ո վ ՝ քաղուած մեր
հարուստ
մատենագրութենէն ՝ յատկա
պէս Հ . Վարդան Վրդ * Հացունիի դործերով :
Գ* - Մեծ զարկ պ/տ/t ստանայ/էն րլրսլբոզական ամէն տեսակի դուսաղիրքերոլ
մ եթ ո տի կ ՝ խմրական երազի րով
եղած
պա տր ա ս տ ո լթի ւնն եր ը ՝ որոնք Ի • գարուն
մինչեւ 60—ական թուականները ,
որդեդրուաէր Էին՝ դրեթէ բոլոր երկրամասե
րս/.. հա յկական ղազութներէ :
Դ - - Պիտի ձնէր նոր ամսաթերթ մը
«Հայ Ընտանիք» որ «Բազմավէպ՛»// առաջին 50 տա րիներու կատարած դերը պի
տի որ դե զր էր , իր մողո t/րգա կան ՝ ընտա
նեկան ՝ կրթական բնոյթով եւ «Բազմավէպ»ը պիտի վերածուէր զուտ բանասի
րական — հայադիտական պաշտօնաթեր

ԺԹ- դա ր ո ւն ս կս ած դասական զ րականոլթեան շարժ՜ումը որ Հի ւրմի լզևանի
եւ
Ոադրատո ւնիի նման
տիտաններու
յա յտնադո րծո ւթեան շարժառիթ եղաւ՝ ի»
գարուն
կը շար ո ւնա կուի որպէս
ժում ՝ ծրագրելով արեւմտեան
գրական
լաւագոյն
գործերը հրամցնել
հայու
թեան՝ ընտիր աշէսարհաբարովւ Այս մարղի^ մէջ՝ Հ» Արսէն Վաղիկեան ՝ աշէսարհաբարի մեծ վարպետը՝ առանձին ՝ գրա
դարան մը կրնայ լեցնել իր թարգմանութիւններով :

Գ - - ԿՐՕՆԱԿԱՆ - ՐԱՐՈՅԱԽՕՍԱԿԱՆ ԾԻՍԱԿԱՆ
ԺԸ. եւ յ՝Բ' • դարերուե կտտա րուած
հիմՆտկան եւ
կոթողային աշխատ անքէ
ներէն վերջ՝ սկսած Մխիթար Աբրա յէն ՝
հասնելով Ջամչեանի՝ Ալետիքեանի եւ
մանաւանդ Աւդերեանի , բոլորն ալ ՝ սա
կաւ բացառութեամբ ՝ կատարուած գրա
բարով՝ Բ • դարու
Մխիթա ր եաններ ո ւն
կր մնար մ ո դո վր դամեր ձ հրատարակու—
թիւններով հանդէս գալ , աշխարհարար
եւ դիւրամատչելի ՝ որպէս հոգեւոր ս րնունդ
զ եղաս սլան ո լթենէն
վերապրած
սերունդին : Այս ուղղութեամբ շուր/ 100
հատորներ լոյս կը տեսնեն Ա* Ղրսղարի
տպարանէն ՝ մեծ մասը ինքնագիր ՝ մաս
մըն ալ
թարգմանածոյ՝
որոնք կ ընդ
գրկեն 1900—2000 թուականը :
Ամէնէն կարեւորը եւ դիտական պատ
րաստութեամբ
էոյս տեսածը՝ կարելի է
Պ^երսլ* Արապիոն Ուլուհոճեան Աբբահօր
եւ Հ. ներսէս Տ է ր-ներս էս եանի խնամքով
պատրաստուած Չորս Աւետարաններ,,,^,
աշխարհարարով թարդման ո լթի ւն ը
համտ ր ի լ :

Դ- - ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ
ՆԱԽՆԵԱՑ ԴՈՐԾԵՐՈՒ
Հակառակ Ի- դարու հայութեան կրած
ցնցումներուն , հակառակ
այն
դաման
պայմաններուն ուր գտնուեցաւ Մխիթար-

ԻՆչպէ ս Ա» մասին մէջ տեսանք՝
Հայ
արգէէ թատրոնը ծնաւ եւ զարգացաւ Ա •
Վաղարէէ մէջ
եւ Փտրիզի ու Վենետիկէւ
kbP արեան վարժաբանն եր ո ւ աշակերտ
ներու շնորհիւ անցաւ Կ. Պոլ/tu ։
Արդ 5 Ւ • գարուն ալ ՝
50 թատե
րական ինքն աղփր եւ թարգմանածոյ հեtn ելո զական
գործեր
լոյս կը տեսնեն
Ա խիթարեան տ պար ան էն ՝ հեղինա կ ու
նենալով բոլոր
սերունդներէ
վարդա
պետներ :
Անոնցմէ
մեծ մաս մը նուիրուած է
դպրոցական
տարիքէւ պատանիներու եւ
մինչեւ վ երջին տա սնամ եակներ ը կ ը էսաղացուէին թէ1 Ա ♦ Վաղարի դպրեվանքի եւ
թէ Ա*խիթարեան բոլոր
վարժարաններու աշակերտներէն :

Հ/,մե ական օր էն դաստիարակչական բընոյթ կը կրեն՝ մէկ մասը զաւեշտներ են՝
ft ար եկենգանէէ մթնոլորտին մէջ խազացւող՝ կարեւոր
մաս մը
գաղութային
կեանքը կը յիշեցնեն ՝ հետեւողութեամբ
Սակոբ Պտրոնեանի :
Հայոց Պտտմութենէն ներշնչուած գոր
ծեր են Հ» Սիմոն Երեմ եանի
Գարձր յ
Ու֊իւոը, Աաթեւնիկ, Փաոանձեմ, Հ. Աահակ Տէր—Մովսէսեանի Արշսւկ Ր • յ Աւարայ րի դիւցազնները, Հ. Վւա՚Հած Սովհանն է սեանի Գէպի Աւարայր, Տաւրոսի
աււիւծը եւ Հ • Տտբութիւն Պ զտի կետնի

Մխիթար ԱրրաԽսյր Սերասսւացին :

է. - ԿՐԹԱԿԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄ
/’ . գարու կրթա կան շա ր ժ՜ումը հարա
զատ ցոլացումն է
^այ ժողովուրդի J1 •
գարու ճակատագրին î թազմաթիւ պատ
մական դպրոցներ ՝
Միտբանութեան առաքելութ եան մաս կազմող՝ ցեղասպա
նութեան պատճառով կը դադրին գոյու
թիւն ունենալէ [տե՛ս • վերել) ՝ դաստիա
րակ վա րդա պետն եր կը սպաննուին կտմ
կ՛'աքս ոբուին ՝ աշակերտութիւնը կը կո
տս բուի • • • եւ ղինա գա դարին ՝ տակաւին
վէրքերը չսպիացած ՝ Մէսիթա րեան հայ
րերը արագօրէն կը կազմակերպուին նոր
էէա րժա րանն եր
բանալու՝
այս անգամ
Սփիւռքէէ տա րածքին ՝
հոն ուր Մեծ Աղէտը նետած էր կարեւոր զանգուածներ :
Այսպէս ՝
նիւթական
մեծ զոհողութիւններով որբերու հաւաքը ծայր կ՚առ
նէ ՝ նախ Եովկասի
մէջ՝ Հ» Տիմոթէոս
Տ է ր—կի ւլեանի ջանքերով*. Այգ որբերուն

(Շար-ը Դ - է?)

Fonds A.R.A.M
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ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ ր

նեղ calibre անպատշաճ է արձակ գրու
թեան՝ ուր տողեր՝ էրենց կարճութեամբ

ԵՐԿՐՈՐԴ ՓՈՒՆՋ ՆԱՄԱԿՆԵՐՈՒՍ
ՇԱՀԱՆ

կր բեկանեն դրութեան ^չո՜ոյ^Ը_'
Զունէմ
մտահոդութէւն
մնա ց եալէհ
վրայ՝ վստահ' թէ դուը լաւագոյնս զթ

ՇԱՀՆՈՒՐԷՆ

տէ տնօր1։նէը ա մէն ինչ :
1^ուլ ձեզ չզարմացնէ որ ըէ չ բտնը որ
ըսէ Մ երձ—Արեւելըէ ողբերդութեան մ ասէն :
ր
ս[էտԸ է ո1,սւէաղՒ կարենամ
արտայայտել էմ րմբո ս տ աց ո ւմէ ս էէորու-

ԳՐԻԳՈՐ ֊ԲԷՕՍԷԵԱՆ

թէւնը՝ ընդդէմ հ ր կական Colonial iSme-/'^
( գԱ11|թաթարՈԼթ-եան) : Ինչ որ պատ ահ եց տւ ՝ napalm-/' ե, թո շոր
դր ամա դլո ւ—
թէ ումով ՝ մեծածաւալ ոճէր մըն է՝ զոր
ու
պատրաստակամ րլլա լ
կը թուէ
դարմանել կսւմ մեղմել*, (էնդհ ա կառա էն հ
Երկու օր առաջ ունեցայ հտսնդէսլում մը
ֆրնս* դրա դէտէ մր եւ լրագրողէ մը հետ
(3 Օդոստոս է մ ծննդեան տա ր եդա րձս
էր) ■■ Ւա ր ե կա մն ե ր ս ո շ միայն չէին պա շտպաներ Արաբը (հակաոակ էրենց թո րէն
համոզումէն} այլ չէէն է**կ փափաըէր [սօ
սէլ ***յդ մասէն ՝ այն սլա տճա ռաւ որ էրենց patron-^ < րեա յ է , է^յ Լ պէս հրեայ
է էրենց անմէջական շրջապատը*. «Մ եծ^
մամուլը կր պատկանէ
հրեայէն՝
էս կ
^փոըր^ մամուլը կ'ո ւղէ
հաճելէ Ը1էա է
pied-noir-^ երուն ՝ ո րոնը կզատեն մահ
մետականը ՝ ինչ աղ ղի ալ ան պատ կան է :

Շահան Շաենուրէն ստացած նամակ Թերուս աոաջին փունջին —կեց նա
մակ— հրատարակոլթենէն ետք («Յաոաջ» , 19/20 եւ 22 Օգոստոս 2000) , քա
նի մը բարեկամներ ինծի թելադրեցին որ լծուիմ Շաենուրէն ստացած նամակ
ներուս խմբագրութեան, աո ի գրքոյկով մր հրատարակութեան: Այս ձեւով
շադախը կը պատրաստուէր ապագայի ուրիշ ուսումնասիրողներու համար'
ընդարձակ եւ համապարփակ Շահնուրեան Նամականիի մը ձեռնարկութեան :
Թղթածրարիս դասաւորոււքի աոաջին աշխատանքէն երեւան կու գայ , թէ
1955 - 1974 թուականներուն միջեւ ստացած եմ՜ 58 նամակներ, որոնցմէ տասնըեակ մը կը վերաբերին իր հրատարակելի գրութիւններուն , կտմ թէ այդ
մասին ինծի եղած բծախնդիր ցուցմ՜ունքներուն: Անոնք կրնան հեւոաքրքրել
Շահնուրի կենգանագիրները : Մնացեալներուն բովանդակութիւնը խառն է —
անձնական, գրական, ազգային եւայլն, իսկ ծաւալը' անհաւասար: Բացի նա
մակներէ , Շահնուր ղրկած է նաեւ Նոր Տարուան շնորհալորական 7 բացիկ
ներ :
Րաց աստի, մօտս ունիմ Շահնուրի հետեւեալ դործերուն ձեոագիրները—
«Թերթիս կիբակնօրեայ թիւր» , «Զոյգ մ՜ը կարմիր տետրակներ» , որ կը բո
վանդակէ , բացի նոյնանուն գործէն , «Զի տքնեցայ գօր ամ՜ենայն եւ զգիշերն
բովանդակ» եւ «Գրականութենէն անդին եւ այլուր» դրութիւնները :
Աւելցնեմ թէ իրեն ուղղած նոյնքան թիւով նամակներէս պահած եմ ոչ
մէկ կրկնօրինակ կամ սեւագրութիւն : Ու ասիկա ափսոսալի կը գտնեմ այսօր ,
քանի անոնք պիտի նպաստէին խմբագրական աշխատանքիս եւ կարգ մ՜ը կէտերու աւելի պարզաբանման: Սակայն ատենին ո՞վ կը մտածէր այսօրուան կա
րելիութեան մասին ■ • ■ : Գ> 'Բ •
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fl լրա ի, եմ որ իր պատչաճ լո լծումը ղըտալ Սփիւոք// ստեղծած
մէ]տդէպը՝ որ
մտահոդած էր զէս՝ եւ որ պէտէ չը ծազէր երբեը՝ եթէ մէայն յ ո ղն ո ւթէ ւնը ըստ անձն ո ւէ ր կանէյ ա պէս էմ կա րծէըս առ
նելու 1 :
Ազգականական ոչ մէկ կ ապ ունէմ ^Ան
դաս աան^է *Իէրէսթէճեանէն
հետ , ղո ր
արդէն չեմ է**կ ճան էնար :
եր ա ս ան
րամ վ* ափ աղե անէ թա
ղար կութէ ւնը (ֆրանսերէն լեզուով} տե
սած եմ Փ***րէզէ մէջ՝ ոլ~ր կը կատարէր
Օթէ,/ ո յէ դեր ը ՝ ասկէ շատ տարէներ արւաջ : Զէէ դէտեր թէ ան դրէ չ ունէ ՝ եւ
պահած է անաղարտ այն ճո[ս եւ ճկուն
հայերէնը՝ ղ" ր Պոլսոյ վարմար անն երը կը
ջամբէէն մ ամանա կէն : Որըան ալ ան էր
ա շթար հա բա րէն մէջ ներմ ուծէ այսօր արեւելահայ դարձուածքներ ՝ լեզուն մէ շտ
Il ր մատնէ էր սկզբնական ա ղն ո ւո ւթէ ւն ը *.
Իր UpmJlU պաթւոքը կարդացէ յուղումով՝
վասնզէ կը վերակո չ Կ'
այն Պոլէսր որ
կորաւ ՝ աւսՀ ղ եւ որ մնաց ած է անփոթարէն ելէ՝ էր մտաւորական կե ա նքլ,ն մէչ-.
Այդ աշթարհ ը ունէր անշուշտ էր տկար
եւ. ցաւալի կողմերը, բտյւյ չէ մի
որ

il faut de tout pour faire un monde ?
( տառա ցիօրէն՝ ամէն ինչի պէտք կայ աշ
խարհ մը կազմելու համար) :
Հեղի՛ն տկէն ո ւր ո լա դծ ած տասն հՒնդ դ/՛մանկարները րիչ մր չատ
տարտամ են
[sommaire (համաոօտ) նաեւ] կարենալ
պա րոլնակելո լ համար նո րութիւններ ï //,—
ղօտ՝ ինչպէս Eugène Carrière-/-2 դիմանկ ա րնե ր ը , անոնը
կը յա յտն են յուղում
մը որ զերծ չէ ծերունէներու մա սնայա
տուկ եդող արտասուալփց եւ դողղոջո ւն
յուղումէն :
Պ'էմ ան կա րն եր ո ւն նմ անութէւն ը՝ էրենց
բն ա տէ սլէն
հետ ՝ բացորոշ է ան շ ո ւշտ ՝
ըայց պէտը է զդո ւչո ւթեամբ մօտենաք
տ րո ւած կենսագրական տ ե զեկո ւթէ ւնն երուն ՝ որոնը զերծ չեն անճշդ ո ւթէ ւնն եըէ:
Են ովը Շ ահ էնէ եղերական վաթճանը ՝
այնպէս էնչպէս կը պատմէ Փափաղեան ՝
պարզապէս առասպելական է : Ամէն մարդ
դէտէ թէ Ջօհրապ չէ ձերբա կա լո ւած Ապրէլ Տ ասնըմ է կեաննե րո ւն հետ՝ տյլ մամանա կ մր վերջ,
Մ ա լէս Զձ.—էն : *էէտէ
նաեւ թէ' Ապրիլ Տ ասն ըմ էկեանները Պոլս էն ճամբու չեն դրուած ՝ տյլ ընդհակա
ռակն ՝ ըազաըավա րութեամբ մը երբեմն

compassé (չափչփուած) երբեմն crispé
(ձգտուած) , որ նպատակ ունէր մ ե րին
ները մոլորեցնելու :
ք]օսքս մասնաւորելով քՒէոդիկի վրայ,
որուն յատկացուած է գրքին երկարաւ
որ ան լեցուն է կենսագրական անճչգո լդոյն գ լութն երկն մէկը, կրնամ
վկայել
թիւններով -. Աթալ րան է ըսել թէ թ-էոդիկ թաղուեցաւ հ անգան ա կո ւթ եամր (կՓ

122) այլ բո՛ւն իսկ իր

դրամով -, Ւր կինը

Ար շակուհէ

Հ*ս րՒը մ1’մ՛ ոննոց արաբ աշթարհը երբ
անկարող կ'ըլլտ յ [սօսը հասկցնել Ե*֊րոսլա յէ ՝
հակաոակ էր
rûd ÎO—*' ^*֊
դեսպաններուն ՝ հա սլա էնչպէ^ս i
"
մեր թեղճ հայութէւնր կրնար էր ձայնը
լո ելէ դարձնել էր երկու թրՕթԶցՅՈԺ i Ste
վա ր մ ա պե տն ե ր ո t[ , Մ էը • վա ր ան դե ան ո t[
ե, Ար շտ կ Զ օ ո/ ան ե ան ո վ ՝ ա ռա ջէն ը' [սեղճուկ ցնորատես մը՝ է**կ երկրորդը էր
օրուան հացէ
կարօտ bohème ք՛ ծ
nf*
agitation-ը (ամբոխավարութիւն) իր շը-

քՒէոդէկ չը մեոաւ Տիւ ըիիլ,

այլ էէյդրնի3 մէ՚ւ sanatorium-/'1'
=
թկ ո գիկ Փ տրէղէ
չապրեցաւ տասը
աա րի Աք 125) ՝ տյլ հազէ լ ըանէ մը ամի ս : Ան շ[ ր ապրե ր րթ դհ ան ո ւր ան տ ար
բեր ո ւթե ան մէչ, ոչ ալ նկ ոլզէ նման թու
ղէ մը մէջ*. Հաստատուած Ըէէալով (առմամարար՝ ըանէ որ նոր մամանած էր
Փտրէւլ} տյն նոյն շէնըէն մէջ ուր կը դըտնուէէն Յաււաջ//, Կավււօշ// եւ Լեւոն Փա
շալե ան է // սւ րա ձ- Le Foyer թերթէն թըմբա դր ո ւթէ ւնն ե ր ը ՝ էն չպէ ս նաեւ
Տ էր
՛ե ելtu էս եան լուղարանը : թէոգիկի ս են ե ակը լեցուն էր այցելուներով առտո ւ-իրիկո ւն : փեռ
կար ելէ է երկարել շա՝րըը
վ րէ սլն եր ո ւն :
Վձբք աց նելո -/ ըսեմ որ ՝ քմ է ո դէ կէ բանդէ տ ո ւթէ ւն ը չէր տարածուեր մէնչեւ հել
լէն
վւ է լէ ս ո ւէ ա յո ւ թ եան կալուածները*.
Երբ Եէպրոււ է Մ ելդոն եան Հաստատո ւթինր լըելով ան եկաւ ա սլա ս տ անէ լ Փտ րէղ ՝
եւ տեսաւ թէ ի՛նչ ուղղութեամբ առաջ
նորդած եմ էմ ընթերցանո ւթիւններս, ըսաւ թէ էնը մէայն կարդացած էր ՝ դա
սակ ան Յոյներէն՝ Հոմեր nu ի lliade-ը
Odysée-ե երր ա րդելա ւէ ա կ ո ւած կը մնար
Պ ո լւ* ո J ՛կեդրոնական բանտէն մէջ*. Աւելցուց ՝ •ր֊ւ՚ւ մը ղարմանա լէօրէն ՝ ՀՀբանտէն
մէակ օգուտը ա՛ յդ եղաւ» :
Այս չի նշան տկեր թէ Փ*** փա զեան կը սր
թալէ երբ վեր կը հան է թէոգիկի թօս տ կ ց ո ւթ ե տն հմայքը-. թէոգիկ, որ հա
մեղ ե,. ճ աըտ ար պատմող մըն էը ՝ էր ուն—
կրնդէրը հմայելու էրական ձէրըն ունէր*.
Ափսոսս որ չէր կրնար տյդ հմայըը փոթանցել թուղթէն*. վերոյէշեալ անկա րողութէւնը ——աւելէ տարածուն ըտն էնչ որ
կր կարծուէ--- մէկն է տյն էւո ւթերէն n—
րոնը չեն ներեր դրադէտէն * :
Ջերմ բտ ր եւե երով
ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ

Saint-Raphaël, 5 Օգոստոս 1967
Աիրելի Գրիգոր Բ կ OU կեան ՝
Ա ասնաւոր ո ւշա դր ո ւթ եա մր կարդացէ
ձեր մէկ Օդոստոս թ ո ւա կէ ր ը ՝ ուր անդամ
մր եւս կը սլա րզո ւէն ձեր վ երլո ւծ ո ղա կան
կար ո ղութէւնը եւ պատճառաբանեալ համ աէւոհո ւթէ ւնը*. Հյնորհակալ եմ ձեր դեդեպիկ նամակէն համ ար :
Եթկ կը փ ա փ Ած (վ՚ր Շիրակ/, սն ո ւն ը ն ըշեք որպէս հրատարակէ չ ՝ փ ո էւանա կ ձեր
անուան ՝ ըրէը տ յնպէս' էնչպէս յա րմարադո յն կը նկատէը 5 :
ք'ացէ էմ անձնական օրէնակէս ՝ չունէմ
ուրէշ հտտոր Թ*1ւրլ>|ւս Կ|ւր • Թիլէն • Լաւ
^ ԸԼԼայ ՈՐ էնծէ ղրկէը

6 օրէնակ տնկէ ՝

PU,J3 ո'Լ տւելէն :
Ին շպէս ը** է նաթոր գի,., Թերր/,„ ca
libre-/’ (չաՓը) բաւական մեծ չէ կարե—
նալ

սլատշաճօրէն սլարփակելու հսւմար

Տետրակնէթու. clichés-^^p^ : Մնաց

որ՝

փոթէր
activité-/'1' (գործունէութիւն)
Հ եա :
կարճ կապեմ : Լաւագոյն
է դանակը
չատ շը դար ձնել վէրքին մէչ֊,
Զ,երգ սիրով'
ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ

Saint-Raphaël, 10 Սեպտ- 1968
ԱՒըԵլի Ա-ըիփ՚՚Ը Րէ»" է եան
"Ոեզմ է առանց արձագանգէ'
ես տյն
համոզումը գոյացուցած էէ թէ
դէրըս
կորս ուած պէտը է ըլլա յ :
9’[քր՛է ՛Լ֊ ուշա
ցումէն բո՛ւն պատճառը սլ ա ր զո ւեg tu ւ ՝
երբ կարդացէ նամակներուդ
երկրորդը՝
Ruigp 7 : ^Մէջէն ճամբան^ ղո ր րնտրաձ
ես՝ յանգած է բա ր ե կա մա կան ւլր ութեան
մր որ կը մերմէ ամէ՛ն մէջէն յս^ողութէւն*.
Օրէնակելէ պէտը է կոչեմ մ եե

tact-'"/

( նրթասւկաւռոՆթ-եամթ ) դրուած
յօդո լածդ ,
ուր կչռա դա տ ո ւթէ ւնն
ու
ջերմ ղգայնո ւթէ ւնը կը
կազմեն նրբէ^ւ
ղուգակշէռ մը*. Ինչ որ ըսուած է սեղմ եւ
անսեթեւեթ աըձակով ՝ ըսուած է
ՏՅՈՏ
la moindre bavure (աււանց արատաւոր
տարածումի) : Այն էջՐ որ
դր ո ւած է
լարուած թոհականոլթեամբ եւ կանթորոշ
plan֊/' մր հ ամաձայն ՝ կ'ըլլտյ օրէնակելէ' երբ հոն չեն երեւնար ո՛ չ ^էդը եւ
ոչ ալ . կաոռւցուածըէն
ղօդուածըներր

(soudures) : Այղպէս է
բաց նս՚մ ա էլդ ՝ որ կը հոսէ բնական թա լալումո t[
եւ անսայթաըՀ Մտսնաւոր ուշադրու
թեանս առարկան եղաւ բոլորաձեւ շա րմումը ըու զգուշաւոր գրէչէգ^ որով կ} եզերո ւէ բուն էոկ դրական վերլո ւե ո ւմր ՝
անոր հողը յանձն ելով ^ֆրանսական սլա շտօնական
ընն աղատն ե ր ո ւն^ *. ճ շմարէտ
համեստութեան հետեւանը ըլլտ յ թէ անձ
նական ումերու դէ տ ա կց ո ւթէ ւն' արգէւնԸԸ գնահատելէ է անկաս կած : Նշեցէ նա
եւ հետեւեալը — Հրնա լ աղդ այն ամ ո լ մը
չեմ» : Երբ գէտենը աղդա յէն զգացումէն
նուէբա կան բնոյթը՝ անոր ղուս» մտերէմ
հանդամ ան ըր ՝ աղ*լ.ա յնամ ոլ մ ա րդր մ եղէ
1ւը յա յանուէ էր ճշմարէտ դէմադէ ^•վ,
սր ի ւոեսսյկ մր ս րբա պղվք՜ ո ւթի ,*ե : Պ ս,—
տսւհեցալ որ ւսյս օրերս կս,րգս/մ CIqU—
del- "Il y a des choses qui ne conser
vent leur vertu profonde, leur humble
sainteté, que si on ne s’en aperçoit pas,
si on les considère comme données.
Par exemple la patrie, la famille. C’est
pourquoi les romanciers nationalistes et
traditionalistes sont tellement odieux.
II y a là une faute de goût, quelque
chose de profondément froissant. S’il y
a un domaine où il est essentiel de ne
pas poser, de nous abstenir de toute
jactance, c’est là” (Բաներ կան՝ որոնք
իրենց խոր uinmf ի նութիւնը , իրենց խո
նարհ սրբութիւնը կը պահեն միայն երբ
զանոնք չնշմարեն, երթ զանոնք նկատեն

որպէս տուեալ : Ինչպէս օրինակ' հայր];
նիքը , րնտանիքը : Ահա թէ ինչոհ. սպգպ
նական եւ աւանդապաշտ վիպասացլլ].
ատելի են : Հոն ճաշակի պակաս մը կ1Այ
բան մ՜ը' ամբողջովին վիրաւորակւսն. է՛
թէ կայ մարգ մը ուր էական է մեծու
թիւն չ ծախ ել, հրաժարիլ ամէն մեծ]Աօ֊
սիկութենէ' հո'ն է) :
Տեղեակ չէի
ORTF-/'
(Ֆրանսակա|լ
Ձայնասփիւռ Հեռատեսիլի Կագմսւկեթ
սլութիւն)
ղ.ր,ոկ,սն մ եկնաբսւնոլթ
"Ը յանկս,րեակիի բերեր է քեղ : իմ
եակ ս աք ճսՀհշցած Լ
նմանաւոէպ ներ
թումումը բարեկամներու՝ մէշտ radio
էն : Ինքնակոչ
բարեկամին պւսաճս,,,,,^
յուղումը անրաց ատ րելէ բան մրն է>
^‘իրղ ուրախացւււց
ձեո ըդ ջե րմ տպէս :

ղիս :

կը սեղմեյ

ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒք
Լսաե էի, բայց չէի տեսաե աչքեր,,,էս
Հհարուհի 8 ա կոբե,„ն-»ի 9 album֊/' -- Հո.
րիգոհ
այրաե—մրկաե սի բաս ղովացոպ.
Արշալոյսի ղեփիւններ կան , որ ազոսՀլ,
թո ստո ւմն եր կ'ըն են մէկ օրուան համար՝
ե* որ էրենց թոստումը կբ յարգեն տարթ
ներ ամբող] * * *

(*) Այս երկրորդ փունջին Բ ■ մասը՝ «ցա.
„ս,ջ — Միաք եւ. Աբ,,ւե„,ո^\ւ Մարտի յի

ւով :

(1) Սիմոն Սիմոնեան, Սէն-Ռաֆալկ
հանդիպած էր Շահնուրր տեսնելու, եւ
այգ աոթիւ գինք Լիբանան հրաւիրսւէ
Վերադարձին գաղափարը ունեցած էլւ,
«Սփիւռք»ի խմբագրական մարմնին կսւրլ
մը անդալքներուն հետ համախորհուրդ,
ձեռնարկել նուիրահաւաքութեան մը՝ հո
գալու համար ծախքերը Շահնուրի շատ
թէական, չըսելու համար գրեթէ անկա
րելի -առողջական պատճառներով- ճամ
բորդ ութ եան : Շահնուր պարզապէս խււոված էր այգ նախաձեռնութենէն: Ինծ(ւ
կը գրէր ■ « . . . /Հ ո կորդս սեղմուեցաւ՝ ելդ
կարդացէ
վեր ո յ՛էշե ալ յօդո ւածաշար^թ
յետ դրութէւնլ
Եո՛ չ նուէրահալ,արութեան • • ա ս ա L Գ ւսնդո ւածա յէն : Հ սս ատտցէը որ տյդ բանը կը է*ոցէ սէրս
Պէտը է '[երջ դնել նման ն ո ւէ րահ աւաըո ւթէ ւնն եր ո ւ" որոնը այնըսՀն հակաաակ
են էմ բնաւորութեանս եւ էւա ռնուածըէս» (19G0 Ապրիլ 22) : « • • Մէթէ անհրա֊
մե շտ ՀՒր որ Ափէւռըը էնծէ կանէապէս իմացնէր թէ մտադէր է դէմ ելու դըրասէր հանրութեան ՝ է թնդէր նուէրա*

I

հ,սաս քո ւթեան մը՛» (I960
Աս1բ1'Լ 2?) !
Հարցը մարեցւսւ Շահնուրի կրկնակի ե
վերջնական բացատրութիւններէն ետք:
(2) Ֆրանսացի նկարիչ եւ վիմանկարիչ
(1849 - 1906) , որուն արտայայտիչ դի
մանկարները կը սլատկերուին լքշուշտյիքւ
խորքի մը վրայ :
(3) Նոյնպէս Զուիցերիա ,սակայն տար
բեր բնավայր :
(4) Անկեղծ եւ աներկբայ է Շահնուրի
համակրանքը հանդէպ ]ւր լքօրեղբօբ: Ա,]Դ
կը զգացուի իր տարբեր գրոլթիւններուՍ
լքէջ , ի լքասնաւոբի
«Զոյգ մը կարմիր
տետրակներ» գործին ւքէջ : Սակայն այդ
զգացումը պատճառ լքը չէ բնաւ որ քննա
դատ եւ ւիերլուծող Շահնուրի դատողու
թիւնը պղտորի եւ արտայայտութիւնէ
կորսնցնէ իր սրութիւնը , երբ ան մանա
ւանդ կը գրէ գրական եւ ւսրուեսւոի հաքցերու շուրջ , ուր ինք չի ճանչնար բարե՜
կւսլք կալք թշնալքի, «գաղափարակից»
կալք «ընդդիլքադիր» ; Հետեւեալ տողերէ
պերճախօս վկայութիւններճ են իր այդ
նկարագրին , երբ բաղդատական մը կ՚Ը^
Թէոդիկի եւ Ինտրայի լքիջեւ • « • • • Եթէ
{մ է ո գիկ որոտում
կը հան էր ՝ Տէր 'նն
{Ինտրա} էր որ
ձակէր :
r //
ՂայՇ //Z կ>
րլո*ջէնը կը դո րծած է ր բառարանա' յէն ր*ս“'
ռեր ՝ եր կր ո րդը կը ստեղծէր նորեր î P* '
պէտէ ըլլտր սւրթի<րսն, Տէրտն' տրթիսթ:
ո րս1որԸ. հտմառօտելով կարելէ է Ը՜“
սել թէ [մէոդէկ պէտէ Ըէէս՛ր ^U,J
կո յթՒ
ա րմանա յարդ ըս ակահ ատը
պատկառելէ դէա կա պո ւտը • ♦ ♦»
(«Զոյդ

մը կարմիր տետրակներ» , էջ 43 , Հճա՜
տարակութիւն «Շիրակ» Ամսագիր , Պէյրութ , 1967) : Վերոնշեւսլ գործը փոխածէ
տիտղոս' երբ մաս կազմած է հատորի
(«Ամէնուն Թէոդիկը» , Բաց Տոմար, երա՜
տարակութիւն «Յառաջ», Փարիզ; 1971)՛
Գիտենք թէ Թէոդիկ նոյն այդ վերնագրո11
հրատարակած է իր տարե ցոյց ները 20՜ա՜
կան թուականներուն :
(5) Շահնուրի փափաքն էր որ ես ԸԱ1Ա
նաեւ այս երկրորդ գիրքին հրատարակի'
չը : Նկւստի առնելով որ գրութիւնը pj11

Fonds A.R.A.M
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Un rêve d’adulte de Léonard:
le voyage en Arménie,
une expérience initiatique
Parmi les textes de Léonard, ces frag
ments dispersés dans le monde que
depuis des siècles tant d’auteurs cher
chent à réunir, à classer, à ordonner,
tantôt sous le titre de Traité de la pein
ture1, tantôt sous celui de Carnets ՜,
parmi ces écrits, donc,
en existent
quelques-uns se référant à l’Arménie
(Cilicie) où le maître aurait été «ambas
sadeur». D’aucuns, comme Edward Mac՜
curdy, classent ces fragments comme
«Lettres», d’autres, à l’instar d’André
Chastel, comme textes qu’ils insèrent
dans l’ensemble des écrits consacrés
à une question traitée par le maître.
Ainsi, le fragment principal dont nous
partirons, apparaît-il dans le chapitre
«Le programme universel», du Traité de
la peinture traduit et présenté par André
Chastel et dans celui des «Lettres» au
tome 2 des Carnets de
l’agencement
Maccurdy, traduit par Louise Servicen
et préfacé par Paul Valéry. Les lettres
écrites d’Arménie, dont l’existence a
été révélée par Richter, témoigneraient,
selon Maccurdy, de la réalité effective
du passage de Léonard en Orient. Rap
pelant le «problème» que constituent les
«lettres censément écrites d’Arménie»
qui ont fait «l’objet de fréquents dé
bats», il écrit: «il me semble évident
qu'elles témoignent d'un événement
réel et que Léonard est vraiment allé en
Orient»3. André Chastel y voit, pour sa
part «une fabulation qui a pu faire il
lusion», ajoutant: «On a pu croire qu'il
s’agissait de récits de voyages, de
comptes
rendus
d’explications, de
contes; il faut y voir des exercices in
dispensables pour maintenir en alerte
une certaine qualité de l’imagination
visuelle»4. Enfin, Alessandro Orengo, se
fondant sur l'existence d’une lettre de
Léonard, datant de 1502 ou 1503, tra
duite en turc, rappelle que s’il existe
«un doute sur le voyage de Léonard en
Arménie, il est certain en revanche
qu’il songea à se mettre au service du
sultan ottoman Bajazet II» pour satis
faire le désir de celui-ci: «construire
un énorme pont sur la mer, de Galata à
Istamboul, tel qu'il pourrait permettre
le transit d’une embarcation à voiles
déployées»5. Ce qui explique peut-être
pourquoi Gostan Zarian avait considéré
le voyage en Arménie de Léonard com
me une «inimitié particulière»6. A bien
y regarder, les choses nous semblent
plus complexes.
Plutôt que de nous pencher sur la
question de savoir si Léonard s’est «vrai
ment» rendu en Arménie, nous tente
rons de cerner les implications des
références à l’Arménie, qui demeurent,
quant à elles, effectives. Dans ces frag
ments, d’une part, le cataclysme, le dé
luge qui ne cessent de hanter les écrits
et les recherches de l'artiste sont tout

à coup géographiquement situés et,
d’autre part, Léonard y intervient comme
narrateur, franchissant dès lors, comme
l'a signalé Michel Jeanneret, un «palier
supplémentaire»7. Que peut signifier,
dans le croisement des écrits et des
œuvres plastiques, une telle référence?
Loin de prétendre à une connaissance
exhaustive de l'œuvre qui reste hors
de notre portée, nous nous proposons
de relever quelques effets réticulaires
de ces références à partir du fragment
écrit et dessiné dans lequel Léonard
se situe en Arménie. Nous essaierons
d’aborder la réalité de l’imaginaire, les
effets réels d’une mise en situation
dont nous ne chercherons pas à savoir
si elle a eu lieu «vraiment» car l’im
portant, pour nous, reste que la réfé
rence à l'Arménie est la réalité du texte
et que l’imaginaire et la représentation
ont, nécessairement, des effets dans le
réel. Ce qui reste vrai est la réalité de
la représentation mise en place par
celui que Michelet appelait, comme
Freud ensuite, le «frère italien de
Faust» 8.
II convient de citer au préalable les
fragments de texte dont nous partirons,
à savoir CA 145 et CA 169 (CA signi
fiant «Codex Atlanticus», qui se trouve
à Milan, Bibliothèque Ambrosienne)
dans la traduction d’André Chastel:

տեսած էր «Շիրակ»ի մէջ եւ շարուածքը
(կապարը) կր պատկանէր ամսագրին՝
փափկանկատութիւնը կը պահանջեր որ
հրատարակութեան պատիւը պատկանէր
«Շիրակ»ի ; պայմանաւ որ հեղինակը հա
մաձայն ըլլար : Այդ ուդղութեամր բարե
կամաբար դիմած էի Շահնուրին :
(6) Տաոացիօրէն՝ «սեւ-ռտքեր» : Այգս1էս կոչուեցան Ֆըանսայի նախկին գաղրավւսյր Ալժերիայէն Ֆրանսա փախած
կամ տեղափոխուած տասնեակ հագսւրաLnP Ֆրանսացիներ, երր (մահմետական)
ւքլժերացիներ տիրացան իրենց անկախմւրեաճ' արիւնահեղ պայքարներէ ետք :

գրելու, իր անփոխարինելի արժ՜էքը եւ
եզակիութիւնը գտնելով հայ գրականու
թեան մէջ , որքան ալ արժէքաւոր և գնա
հատուած ըլլային իր ֆրանսերէն գործե
րը : քArmen Lubin, «.Feux contre Feux»,

*?) Ֆը- 4’էօսէեսւն , ՀՀ,ք*արյ նամակ Շ աԵահնււպւին՝»,
(«Զարթօն՛ք»
օրաէ^րթ) : «Նամ՚ա/թ>ը գրուած էր «Գրա
խօսականի փոխարէն» , Շահնուրի ֆրանԱէթէԹ գործերուն մէկ հասկաքաղին հըրտսսսրակութեան աււթիւ, եւ կը հրաւիptp «Նա<ա5,£»ի
հեղինակը հայերէնով

«Au Defterdar de Syrie, lieutenant du
sacré sultan de Babylone.
La nouvelle catastrophe survenue dans
les régions septentrionales de la pro
vince sera, j’en suis sûr, terrifiante
pour l’univers, comme pour toi: je
te l’exposerai avec méthode en mon
trant d’abord l’effet, puis la cause...
Je me trouvais dans cette région d’Ar.
ménie pour exécuter avec zèle et
amour la tâche que tu m’as confiée:
pour commencer à l’endroit le mieux
approprié, je pénétrai la ville de Calindra (fui est proche de la frontière.
Cette ville
située dans les régions
basses du mont Taurus, là où il est
séparé de l’Euphrate: elle regarde
à l’ouest les pics de la grande mon
tagne. Ces pics sont si hauts qu’ils
semblent toucher le ciel; il n’y a au.
cun endroit de la terre plus élevé que
sa cime: elle est toujours frappée au
levant par les rayons du soleil quatre
heures avant le jour. La pierre est si
blanche qu’elle a un vif éclat et joue
pour les Arméniens du pays le même
rôle qu’un beau clair de lune au mi
lieu de l’obscurité. Sa haute attitude
dépasse de quatre milles en ligne ver
ticale les plus hautes couches de nua
ges. Bien des
régions de l’occident
voient ce sommet illuminé par le so
leil, après son coucher, jusqu’au tiers
de la nuit, et c’est lui que chez vous.

1968, Grasset, Paris).
(8) Organisation Radio-Télévision Fran
çaise - Լիբանանի ււատիոկայանի ֆրան

սական բաժինէն, որ կը ձայնասփոէր
ORTF—ի յայտագիրները : Օր մը ինքնա
շարժիս մէջ անսպասելիօրէն լսած էի
«Արմէն Լիւպէն»ի գրականութեան նոլիրւած մեկնաբանութիւն մը, հիմնովին դըրական : Եղելութիւնը փոխանցած էի Շանուրին:
(9) Լիբանանի Հ • P • Ը ֊Միութեան Դարուհի Յակորեան Աղջկանց Երկրորդա
կան Վարժարան, որուն այդ շրջանի տընօրէնն էր բանաստեղծ Զարեհ Մելքոնեան :
Գ- fi-
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par temps serein,
nous avons pris
pour une comète. Dans l’obscurité,
il nous semble changer de forme, tan
tôt divisé en deux ou trois parties,
tantôt long, tantôt court. Cela vient
des nuages à l’horizon qui s’interpo

lenteur proverbiale, il offre, du même
coup, à son destinataire, la possibilité
d’échapper à d'autres catastrophes natu
relles engendrées dans la région.

sent entre une partie du mont et le
soleil et, comme ils interceptent les
rayons solaires, la lumière de la mon.
tagne
est fragmentée par diverses
étendues de nuages et son éclat revêt
des formes changeantes» 9.

Le fragment est suivi (Chastel) ou
précédé (Macurdy) par CA 169:
«Divisions du livre :
Prédication et conversion.
L'inondation soudaine jusqu’à sa fin.
La destruction de la ville.
La mort et le désespoir des gens.
La poursuite du prêcheur, sa libéra
tion et sa mansuétude.
Description de la raison de l'ébou
lement de la montagne.
Les ravages qu'elle a causés.
Destruction par avalanche.
Découverte du prophète.
Sa prophétie.
Inondation des régions basses de
l’Arménie occidentale dont l'écoulement
se faisait par la percée du mont Taurus.
Comment le nouveau prophète dé
montra que cette dévastation avait eu
lieu selon sa prédiction.
Description du
mont Taurus et du
fleuve Euphrate.
Pourquoi la montagne resplendit à
son sommet la moitié ou le tiers de la
nuit et paraît une comète aux habitants
-----------------------

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

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
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de l'Occident après le crépuscule et
avant l’aube à ceux de l’Orient. Pour
quoi cette comète semble de forme
chargeante, ronde ou longue ou coupée
en deux ou trois, ou unifiée ou disparue
ou reparue» 10.
Dans ces divers fragments
l'Armé
nie, cible d'une terrible catastrophe na
turelle, devient le lieu privilégié d'un
point de vue qui intéresse particulière
ment l’artiste en ce qu’il permet d’éla
borer une théorie de la vision basée
sur l’expérience. Le mont Taurus ap
paraît comme l’élément géographique
(imaginaire ou réel) de l’expérimenta
tion des déformations dues à la per
ception visuelle, aux effets d'ombre et
de lumière capables de donner à voir
la pierre comme de la lumière, la ma
tière solide comme de l'énergie impal
pable, autant d’effets optiques que le
peintre entreprend de comprendre et
d’expliquer. Or, la compréhension et
l’explication des causes des effets,
c'est-à-dire la connaissance des causes
et donc le savoir, équivalent à un pou
voir; la vision du monde léonardienne
revient à une emprise sur le monde,
ce dont témoigne, par ailleurs,, ses in
ventions, ses stratégies, ses machines
et la fascination qu’il provoque chez les
princes. C’est bien dans le contexte
d’une relation avec le pouvoir politique
que s'inscrivent les fragments concer
nant l’Arménie. Le peintre s’adresse «au
Defterdar de Syrie, lieutenant du sacré
sultan de Babylone» dont il cherche à
calmer l’impatience en lui promettant
un supplément de pouvoir par l'acqui
sition du savoir, ainsi que l’indique l'op
position, dans le fragment CA 145vu
entre les deux apostrophes «II ne faut
pas ô Defterdar, m'accuser de paresse,
comme semble l’annoncer tes repro
ches», «Ne te fâche pas, ô Defterdar,
que j'aie tardé à répondre à ta demande
pressante», et les excuses invoquées
se rapportent à la nécessaire lenteur
d’un
cheminement aboutissant à la
connaissance des causes du phénomène
terrible qui s'est produit. En tempérant
la colère du prince par la phrase «je
m’attacherai à décrire la vraie forme
du mont Taurus, qui est à l’origine d’un
prodige si étonnant et si désastreux»
Léonard ne justifie pas seulement sa

Mettre en évidence l'impatience de
Defterdar revient à insulter ce dernier
puisque, ailleurs, Léonard affirme que
l’impatience est «mère de la sottise»12.
A contrario, sa propre lenteur l'auto
rise à incarner un rôle prophétique. La
démarcation vis à vis du pouvoir se re
père également dans la différence que
le peintre souligne entre deux types
de hasards, la chance, l’«heureux sort»13
qui marque le destinataire de la lettre
et le hasard mauvais qui frappe les vic
times de la catastrophe et auxquelles se
joint l’artiste. Quelle est alors l'expé
rience vécue (irriaginairement ou réelle
ment) par Léonard en Arménie? C’est
l’expérience du pire, l'expérience limite,
celle qui surpasse la mort même:
«Voici:
les jours passés, j’ai connu
tant d’ennuis, de peurs, de dangers,
de maux, avec les malheureux habi
tants de ce pays, que nous avons été
jaloux des morts. Certes, depuis que
la séparation des éléments a brisé le
chaos, je crois qu’ils n’ont jamais
concentré leur force et leur rage pour
faire aux hommes autant de mal que
nous en avons vu et subi, de sorte
que je ne peux imaginer quels mal
heurs pourraient
encore s’ajouter à
ceux-ci» 14.

Au sein du plus épouvantable chaos,
les hommes destitués de la parole («les
quelques survivants sont dans un tel
état d'abattement et de terreur que,
tout hébétés, nous avons à peine le
courage de nous adresser la parole les
uns aux autres»), ramenés à l’état de
bête («comme des troupeaux de chè
vres»’3) se réfugient dans «les ruines
de quelques églises» et survivent par
l'entraide que leur procurent ceux qui
auparavant étaient leurs ennemis. Les
ruines dues au déluge relèvent de l'in
nommable, il n’y a pas de langue ni de
mots pour en exprimer l’horreur:
«Parmi les catastrophes irrémédiables
et déstructrices, les crues des fleuves
impétueux doivent
être placées en
tête des dévastations affreuses et ter.
rifiantes. En quelle langue, avec quels
mots exprimer ou décrire la ruine ef
froyable, les ravages innouïs et sans
merci, dus aux déluges des fleuves dé
corateurs, que l’homme est impuissant
à conjurer» 16.

L'expérience du pire, la descente aux
Enfers, est la condition nécessaire et
absolue pour atteindre le niveau divin
et prophétique de même que pour poser
les fondements de la cité, de la société
dans la quelle puisse primer la valeur
de l’humanité dans l’humain. Le lieu ca
tastrophique de l’Arménie, comme l’En
fer de Dante, est le passage obligé pour
accéder à la lumière divine, ouvrir un
espace en dehors de toute topographie,
l’espace de l'immortalité spirituelle en
tendue comme puissance de mouve
ment, comme force, capable, comme
celle d'Enée, de produire
un lieu de
pouvoir immortel car toujours renais
sant, maintenu et transporté par la voix
prophétique, telle celle de Pythagore
dont Ovide et Léonard, qui l’a bien lu,
prennent le relais ”. Si Léonard choisit
pour refuge de la catastrophe naturelle
les «ruines des églises» en Arménie,
c’est peut-être pour
mettre en relief
l’archê de l'architecture, le fondement
de l’arche qui surgit par le travail de
la dévoration du temps chronologique
et météorologique. De même que l’ossa
ture de la baleine devient en se fossili
sant la base d’une
montagne18, de
même, les os de l'église, ses ruines,
se transforment en armature d’une col
lectivité qui renaît par la solidarité face
à la souffrance. En devenant l’archê, les
ruines dévoilent le rôle d’arche19 de
l'église. Vinci transporte et réinvinte,
sur le site de la basse Arménie, le Dé
luge que la divinité avait provoqué en
ne laissant émerger que l’Ararat, point
de chute et de repère. Le déplacement
de l'Arménie trouve un écho dans le dé
placement du déluge produit par l’ar
tiste qui, par la puissance créatrice,
tend à se rapprocher du Créateur. Dans
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l’expérience limite (imaginairement) vé
cue en Arménie, c’est l’esprit d’Enée et
donc l'Italie en ses fondements que
Vinci peut reprendre à
son compte.
L’exil volontaire, est le lieu même de
l’initiation comme apprentissage de la
liberté contre la tyrannie20 et il n’est
peut-être pas sans importance de
constater que l’expérience initiatique
de Vinci, produisant et perpétuant l’es
pace et la force spirituelle de l’Italie,
se situe dans une Arménie
déplacée,
la Cilicie. Dans la réalité de cet espace
imaginaire ou dans l'image de ce lieu
réel, Vinci situe le chaos primitif, c'està-dire le «berceau d’où sortira le monde»
comme l’a souligné M. Jeanneret21.
Il n'y a sans doute pas de séparation
radicale, pour Léonard et à l’instar des
Stoïciens, entre l’air et le souffle de
l’esprit, le pneuma, le souffle vital dont
il rencontre, en peinture, l'énigme de la
représentation:
«comment peindre le
vent?». L’air, le vent, jouent un rôle cru
cial sur la scène familiale présentée par
Freud. Préoccupé par l'analyse d’un sou
venir d'enfance de Léonard de Vinci
(un vautour pénètre la bouche de l’en
fant avec sa queue), Freud en vient à
considérer le vautour comme symbole
maternel forgé inconsciemment par l'ar
tiste à partir de lectures véhiculant la
représentation égyptienne et herméti
que de l’oiseau. Celui-ci serait toujours
femelle et fécondé par l'air. Repris par
les Pères de l'Eglise qui l'adaptent à
la Vierge, l’air fécondant, offre alors la
base de l'association entre le vautour
et la mère22. Ce qui nous importe ici
n’est pas le rapport à la mère mais la
puissance fécondante et nourricière du
vent, du souffle dans le chaos originaire
de la matière. En affirmant sur un ton
prophétique: «De grands vents feront
que les choses orientales deviendront
occidentales et celles du midi, en grande
partie mêlées par les cours des vents,
les suivront en pays lointains»23, Léo
nard met en évidence la transformation
et le transport, le mouvement de l’es
prit comme de la matière. La possibi
lité de trouver un repère dans le chaos
(les ruines des églises), d’échapper au
déluge et à la tempête, fonde l'image
même de toute résistance au pouvoir.
Au reste, Zarian lui-même la reprend
à son compte24. Par la fiction narrative
et à travers le dessin auquel elle s’en
trelace sur un même support, c’est dans
le souffle du vent d’Orient, en Arménie,
que Léonard choisit de se transporter,
affirmant alors sa renaissance volonJaire engendrée par l’expérience limite
d’une descente aux puissances chto
niennes.
Chaké MATOSSIAN
NOTES
(1) Léonard de Vinci, Traité de la pein
ture, textes traduits et présentés par André
Chastel,
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Berger-Levrault, 1987
(1960).
(2) Les Carnets de Léonard de Vinci,
introduction, classement et notes par E.
Maccurdy, traduit de l’anglais et de l’ita.
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(3) Léonard de Vinci, Les carnets, I,
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tain, translated by Shant Norashkharian,
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nardo da Vinci to Armenia and its conse.
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(7) M. Jeanneret, Perpetuum mobile—
métamorphoses des corps et des œuvres de
Vinci à Montaigne, Paris, Macula, p. 78:
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l’adoption de la première
personne: je
t’écris d’Arménie, dit Léonard (ou plutôt
un narrateur fictif) et, du fond de l’a.
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1982, p. 66. Freud, Un souvenir d’enfance
de Léonard de Vinci,
Paris, Gallimard
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125. Le manuscrit et les dessins sont re
produits pp. 128-129.
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(11) Traité de la peinture, pp. 126.127.
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tristé de mon malheur,
de même que
moi, dans mes lettres, je t’ai témoigné de
ma joie pour ton heureux sort...».
(14) Traité de la peinture, CA 214r, p.
130.
(15) La chèvre étant elle-même la mé
taphore de la victime de la
cruauté.
Giorgio de Santillana,
«Léonard et ceux
qu’il n’a pas lus», in Lénord de Vinci et
l’expérience scientifique
au
seizième
siècle, Paris, P.U.F., 1953, p. 58 : «Allons
voir dans les Prophéties, dont il est en.
tendu que ce sont des jeux d’esprit sans
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tude devant leurs mères — ce sont les
chevreaux».
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մէջ kll գանուէին ապագայ մեծ ա րուեստ աղէտները անցեալ գարուն . Լեւոն Զա

րէն Սիւրմէլեան {հեղինակ' | Ask You La
dies and Gentlemen /»M» ա կեն սա դրա
կան հատորին) , Զարեհ Մութաֆեան եւ
Լեւոն Թիւթիւնճեան նկ արիքները ել Արաւքայիս եւ Ստեփան Սրապեան եղբայր
ները , Հրաչ 'P-աջարենց եւ Միլանո jb հէն
սերունդի մեծ մասը՝.
Նոր վարժարանները կը տեղա լոր ո լին
նախ Միջին Արեւելքի
մէջ ( Լիբանան լ
Սուրիա , Պ աղես տին՝ Եգիպտոս եւ տսլա
3)րան սա , Արժանթին ՝
Միացեալ — Նահան գներ) :

Սեւան Ա.,

Գ-, Դ-, Ե-, Զ • դասա—
(1940—

ïbreb շարմևր ո ւն' պատրաստուած

ական թուականներուն)
հայախօս
սե
րունդին համար
(յ0—ական թուականնե
րուն կը յաջորդէն Սեւան ^նթերցարւսններ ու նոր շա րքե րր ՝
գլխաւո րաբա ր Արեւմտեան եւ խաղաղականի ափերը հաս
տատուած գաղութներուն համար , որոնց
կը յաջորդեն ա յդ լեղուներ "‘I բա ո դիրվի
նէ րու շարքերը՝ ու մ էն ճիգո ■Լ ’tl" ր ացն ելու համար հայերէն լեզուի ուսուցումը
նոր բայց տկար հայախօս սերունդներու
մ օտ :
Հոս հարկ է յիշել Դրական Ցոլքեր„._
Z^Z^Z? * քաղուածքներ արդի հայ գրակա
նութենէն ՝ սլա տր ա ս տ ո ւած դպր ոց ա կան
բարձ րաղոյն կարդերու համար՝ որ [‘ll~

un ouvrage que ne pourront détruire ni la
colère de Jupiter, ni la flamme, ni le fer,
ni le temps vorace. Que le jour fatal qui
n’a de droits que sur mon corps mette,
quand il voudra, un terme au cours in
certain de ma vie: la plus noble partie
de moi.même s’élancera, immortelle, audessus de la haute région
des astres et

կիզբ առաւ 1944“իե եւ այսօր կը հաշուէ
արդէն օ0 հատոր :
փասագիբքի ն պա տ ա կն եր ո վ լո յս տե
սաւ նաեւ Հ . վահան 3 ո վհ անն է ս եանի
սլա տ ը տ ս տ ո ւթ ե տ մբ Հւս յոց Պատմութիւն
վփ *J Հ ա տ որ ե այ չարքը , որ ցարդ 20 տպա
գրութիւն ունեցաւ : Նոյնպէս Կրօնք/, վեց
հատորով
դա ս տ դի ր քեր ը յաճախ վերատ սլո ւած են :

mon nom sera impérissable. Aussi loin que
la puissance romaine s’étend sur la terre
domptée, les peuples me liront et, désor
mais fameux, pendant toute la durée des
siècles, s’il y a quelque vérité dans les

Արդ ջ նկատի առած որ դպր ոց ա կան աս
պար է ղին մէջ մ եծ նո ւաճո ւմն եր դո րծեցին նաեւ, գաղութային կազմակերպս։.—
թիւններ , մ՛ի ո լթի լեն եր եւ կուսակցական
ձգտումով մարմիններ , Մխիթարեան հայ

pressentiments
des
poètes, je vivrai».
André Chastel a souligné le rôle du livre
XV des Métamorphoses dans le fragment

րերուն ներկայիս
հիմնական մտասեւե—
ո ում դարձած է ստեղծել Սփիւոքի Հայ
Ուսուցչանոց^, իր դարաւոր հաստատութիւններկն մէկուն մկջ, վենետիկի Մոլրա տ—քէա վ։ այէլեան կամ Աելրի ԱամոլէլՄ ոլրատեան վարժարաններու երդիքին
ն երքել :
Այս անհ ր աժ եչտ ո ւթի ւն դարձած էական

consacré au travail du temps transformant
le monstre marin en squelette servant
d’armature à la montagne, cf. Traité de la
peinture, p. 132, note 62.1. Enfin, sur le
pythagorisme de Léonard, via Ovide, cf.
Giorgio de Santillana, art. cité, principa
lement p. 52.
(18) Traité de la peinture, p. 261.
(19) Ce dont ne tient pas compte M.
Jeanneret qui écrit:
«Le choix du lieu.
l’Arménie et la région du Caucase, pour
rait d’ailleurs faire référence au Déluge
biblique et suggérer que ces textes, ainsi
que, peut-être, l’ensemble des dessins et
des descriptions de cataclysmes, rejouent
le drame primitif. (...) La différence est
qu’il n’y a pas ici d’arche de Noé, mais
l’expression d’une hantise et, devant le
spectacle de l’univers qui
s’abîme, les
marques de la peur ou du désespoir», op.
cit., p. 79.
(20) Ovide (Mêt., XV) écrit, à propos
de Pythagore que «par haine de la tyran
nie», il «s’était exilé volontairement».
(21) Op. cit., p. 91.
(22) Freud, op. cit., p 58.
(23) Carnets, t. 2, p. 489. La citation
est extraite des «prophéties», ce mot n’a
pas été gardé par André Chastel qui écrit
en note à un rébus: «La plupart de ces
devinettes sont énoncées au futur et pas
tichent le ton de prophéties (c’est d’ail,
leurs sous ce nom qu’elles figurent dans
les manuscrits). Léonard se complaît ainsi
à noter l’aspect terrifiant ou mystérieux
que peuvent prendre les choses, quand on
leur prête un sens arbitrairement rattaché
à un de leurs aspects formels», p. 272, n.
267-1.
(24) Zarian, op. cit., Sultanian déclare:
«We must hâve ail
our energies to go
through these hurricanes; to go through
them, and to resist them.
Yet résistance
is possible only with powerful, overbearing
spiritual strength...».

ծրագիրը , բնականաբար կը կարօտի գի
տակից , կարող ել առողջ դիտաւորութիւն
ունեցող սփիւռքահայ ուժերու , որովհե
տեւ միայն Մխիթարեան հայրերու երեքհարիւրամեայ փ որձառո ւթի ւնը , միաց ած'
Ս փիւռքի դի տ ար ո ւես տ ա կան ել նիւթական աիակցութեան , կրնայ ԻԱ. դար ո .
առաջին
տասնամետկին ,
իրագործելի
դարձնել նման ծրագիր մը, փրկելու հա
մար արեւմտահայ վսեմ, հարուստ բար
բառը, հայ մշակոյթի ամէնէն թանկա
գին դանձը , Արեւելքէն ել Արեւմուտքէն
սպառնացող
ա յլանդա կո ւթի ւնն եր էն :

Ը - - ԳԵՂԱՐՈՒԵՍՏԱԿԱՆ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ

եան ՝ Մ ուշեղ Իշխան ,
Արսէն Երկսփ
Նշան Պէշիկթաշլեան , Զարեհ ՄոլթՀ^
եան , Յարս ւթիւն
'Իիւրտեան ՝
Զսւսւիկ
խ անզատ եան ՝ Արամ Երեմեան՝ Սսւրղխ
ճեվահիրճեան ,
Բիսլարեան ,
Տայէ^
Յովհաննէսեան, Փ է չի կեան , Ֆերահե^
A անա չեան եւ Տ է ր—վա ղա ր ե ան) :
Հանճարեղ թիւ մըն է 1927՜՜/» ԳեղՈւՕի
ուր լայն տեղ ղտած են Ի- գարու JJ
ծադո յն հա յ ար ո ւես տ ա դկ տն երը ,
ը
մաթիլ գունաւոր վեր արտադր ո լթի
րով :
Նոյնքան շքեղ կ 1947-/» բացառիկը, &
ւիրուած « Բ ա ղմ ա վկ սր>ի
100—ս» մ Լակը
(1843 — 1943) , որ յի կ Ա . Ղ.ազարի ձե.
ո ուղ րտ յին գանձերու ել Ա . վաղարի թաՀ
դարանի նկա րներու ղ ո ւնւս ւոր վիրսդ
ա ադր ո ւթի ւնն եր ո վ :
Ասոնց քով անհրաժեշտ կ յիշել ման
բանկար չութեան
նուիրուած հա տ ոլնէ.
րը, քաղուած Ա . վաղարի ձեռաղրատան
հարուստ սլա չարէն, որոնցմէ առաքինը
մեծադիր , լոյս տեսաւ 1966—67 տարիԱ.
բուն , երկրորդ հատորը , նո յնսլկս մ են։,
դիր , տսլադրուեցալ 1989-/»!»,
սակսփ
կազմուած լոյս տեսաւ
միայն անցնող
Սեպտեմբերին, հուսկ միջանկեալ, u,^
‘ի՚՚քր չափերով
քառալեղոլ հրատարա.
կո ւթիւն մը եղաւ, ամփոփելով քաղուածարար լա ւադո յն մանրանկարները՛Ծրադրուած երրորդ ել վերջին հատո
րը, մեծադիր, պատրաստութեան մէՀ (
ճլ փութով կրնայ հրապարակ իքնել, իր.
նա մ ո ւած տ սլա դր ո ւթ եամբ z
Գեղարուեստական հ րատարակոլթիլն.
ներու շարքին պկտք կ դասել

«Բաղմա-

վկոլ^ի 14 բացառիկ թիլերն տլ (2948 (֊
^Z'4 բաղկացած)
նուիրուած ազդայթ
միջազգային կարեւոր յիշատա կներու՝
դե զա ր ո ւե ս տ ա կան ՝
դրական ՝ բանսովրական ՝ պատմական ու կրօնական հա
րուստ բովանդակութեամբ։

Բազմավէպ _ Մատենաշարի 40-<

աւեխ.

հատորներուն մէջ ընդգրկուած են նաեւ
մշա կո ւթա յին եւ դեղարուեստական նթթեր։

փեղար ո ւես տա կան գրականութեան կո
թողներէն մին կտրելփ է հ ամա բիլ հայ
ս րբազան երդին նուիր ո ւած գլուի-ղոր֊ ,
ծոց ա շխ ա տ ա սիր ո ւթի լնը մ եծ Լ՜րա/ըչ- |
տադէտ Հ. իեւոնդ Տայեանի ( 18&H968'
եօթը ստուար հատորներով էոյս աեսաէ
յ օօօ էջերէ բաղկաց ա ծ-) 1950-7#
տարիներուն ,
Ս • վ աղարեան աւանդու
թեամբ երդո ւած շարականները :
Շուրջ եր ե ս ո ւն բանաստեղծական եւ
ղբա կան բովանդակութեամբ հատորներ
լոյս տեսած են Հ» Վ. Յովհաննէսեան^
Հ • Մ • ճանաշեսւնի , Հ . Մ • Յովհաննէս-

եանի , Հ. Ա . Տկր-վ ա զարեանի՝ Հ* ^՚
Տէր—Սահակեանի ՝ Հ. է. Փէչիկևտնի եւ
Հ* Տ* Ետրտըմեանի ստորադրութիւններր
կրող։
Այսօր արդէն թեւա կոխած
ենք նոր
հազարամեակ. Մխիթարեան Միաբանու
թեան պատմութեան մէջ տեղի ունեցա^
ամէնէն ուրախալի եղելութիւնը վիէննաձի Ա ի աբան ո ւթ ե ան
վերադարձր դկպէ1
Մ այր Տուն , իր երիտասարդ կարող ուձ՚Լ'
րով, մշակութային ել առաքելական հա
րուստ պաշարով, Մխիթար Աերաստացք['

Եթկ նախորդ երկու դարերու ընթաց
քին Մխիթարեան հրատարակչատունը ըս-

300 տարի առաջ հիմնա ծ Մի-ա բանո Lp[էԼ“

սեփական փարտիսագրոլթեան դպրոցդ Æz_ տուաւ դլուխ-գործոցներ հայ քարտիսա,լրութեան պատմու
թեան , Ի • դարը կը յատ էլան շուի դեղարւեստական ամ ենաբա րձր որակի հրատա
րա կո լթի լնն եր ո վ ,
որոնք փառքի
էֆ[՛
էլրնան կազմել հայ տպագրութեան պատմ ութեան :

այն Հայոց՝ անկրկնելի այս երեւոյթըԿ
դարձած է հայ հոգեւոր եւ նիւթ^կ1^

տեղծեց

իր

խօսքս 5 ի հարկէ , կը վեր աբերի
«եեւլՈՆնյւշ/ձ^/յ^շ, * ո րոնց աոախն թի^ր Լո Ju
կը տեսնէ գարուն սկիզբը , 1901 թուին ՝
եւ վերջինը ամբողջութեամբ նուիրուած
Մխիթար Աբբահօր մահուան
եր կ ր ո ր դ
դարադարձին (1749 - 1949) : Հոն մ ո զա
կան ուժով մը խմբ ուած են անցնող ղ ut—
րոլ մեծագոյն հայ դէմքերը {Արշակ Qoպ տնեան ՝ քուրդէն Մ խիթա րեան ,
Հլաւարշ Նա ր դունի , փոստան Quiր եան , Qui—
Սիւրմէլեան՝ Ո ւփ լփըմ
Ս արո յեան ՝
Անդրանիկ
առուկեան ՝ Հրաչ 'Իաջարենց ՝
Մառի Աթմաճեան ՝
Արամայիս Արասլ-

նը՝ Հայոց Պատմութեան մէջ՝ եւ ոչ մխ

մշակոյթի փարոս ՝
արժէքներու կ^յ11'
րութիւն մը՝ անսպառ կարելիութիւննհրով ոմտ ո ւած ՝ որուն հա րկ կ որ լրՒէ'^'
եւ մեծ գիտակցոլթեամբ մ օտենայ °ք^
օր աճող Հայ Ափիւռքը, քանի ան հիձնքԼ
ւած չկ մի քանի տասնեակ վանականնե
րու հոգեւոր ել իմացական փափաքներ՚՚ձ1
գոհացում տալու, այլ
համաձայն 11
Ա երաստացիի

կտակին'

«Սկիզբէն ի կեր, ինչպէս ես, uiju Ml1'
աթանոլթ-իւնն ալ սահւքանուած է հայ 4’
ղովուրդի
մշակութային ծաոայութեա
եւ Աստուծոյ փաւլքին» :

Հ • ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎՐԳ ■ ՊԶՏԻԿԵԱ՚է՛
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ITkP ԹՈԸ
Մթօրէ : Աղատ եմ - կր պտըտկիմ :
Մեր թաղը փսխուե՞ր է :
Անո՞ւնն է
միայն նոյնը' Աէն-փերմէն ։ Տարիներ ու
ռս^ քայլափոխիդ ունէիր գրատուն, հի
մա՛, նորաձեւութեան
անուանի տունե
րուն կրպակները : Իրաւ է թէ այՂ
դէն յարդարուաե ց ո ւց ադար անն ե ր ո ւն
ոեսլէն ալ ինքնին գեղեցկութեան մը նր

՛՛՛ա՛-

՚1ը !1"1"՚ղն1,- Աղօտ է 9ՈԼՀԸ'' Զունին
սնոնք հոգիդ գրգռող, միտքդ մտրակող
սս/սնեա էխերով
նոր
հրատարակուած
լիրքերուն հրապոյրը որոնք
ներս
'լը հրաւիրէին : Մեր թաղը տդեղցեր է։
Ուրիշ էր • հասարակ հարուստ թաղի
tրն է փոխակերպուեր : Արդէ1 արուեստ
ղաչտպան ող ցուցասրահներ կային
սա
փողողին երկայնքին :
վարձեր են ժա
մանակակիցին ծառայ՝, էոյսերը մարեր ՝
խամրեր են։ Այդ անկիւնը դիմացի՝ կա
ւագործ մը իր ձեռակերտ գո րծերը կր
ներկայացնէր։ Շ ա սլկա դո0 րծ է հիմա'.
Մեր թսԲ ղն է այլափոխուեր ՝ թէ ես ։
Երկո՛ ւքս ալ ։
Գեղեցկութիւնս փնտռած' ներդաշնակ
կրականութեան մը հ աւա սա րա կշռո ւած
^ելը չէ՞ „ր իմ նայուածքովս պիտի կա
րենար բիւրեղանալ :
Մտցնող քառա ս ո ւն տարինե0 րն են որ

փս յագել/ ած են դարձուցեր î Աներեւոյթ
lfա անղի մը մտ ա փախ ո ւթի ւն ը ï
հետմիջօրէ : Հերադլսռնամ ցուցաս րտհ :
Մտանել տուող թաղ է դարձեր
մերը :
^իտքգ կրնայ սայթաքիլ :

իր
անկիւնը՝ ժողովրդականացնել այս
Հ ա մ ե րղներո ւ շարքը'.
հայտագիրը կր սկսէր Պ էթհովէնի հան
րածանօթ մէկ սոնաթով որուն հէքեաթը կ ապո ւած կը մնայ իր առածին չափերուն լուսնոյ լոյսով հեղինակուած ըլ
լալուն մէջ՝. Ջերիւրածո յ սլատմ ութիւն ,
րայց որքսՀն րղձանոյշ երաղներո ւ աղրՒր:
Եարեւորը ծանր կշռոյթով սկսող այդ
ասաջին մասին հոյակապ երաժշտա կահ
կերպրնկա լ տարողութիւնն է որ եր աղայէ՚ն աշէսարհ մը ' կը փո էսադրէ

ունկին-

դիրր։
Որուն կը հետե լի մեղմի լ բայց կըՀռութ աւոր երկրորդ մասը՝ պատրաստե
լով փոթորկալից
երրորդը *
Զիքոլինի Գեղեցկօրէն կրցաւ պատկե
րացնել այդ երեք մասերը՝ իրենց
յատու կ մթնո լորտը ստեղծելով , վե րջինին
տալով հրաշէկ մ ւսյթքո ւմն եր ։
Յայտագիրը կր շտրունտկուէր Հյոփէնի
գործեր էն շարքով մը, ինչպէս դմո լա
րին միաշունչ Պտրքառոլը ու պաճուճանք
թելադրող զուարթ քեարանթէլը :
Յաջորդեղին
փոլոնէղները'
բերելով
Շ ոփ էն ի
ազգայնական զգացումներուն
հաւաստիքը : Շքեղ
կառուցուածք ։ Այս
վերջիններուն մօտեցաւ հին ծանօթ էջեր
վերագտած ըլլալու նմ ան , որոնք երբեմն
հապճեպ հանդիպումի մը տպաւորութիւ
նը ձգեցին :
Լաւագոյնը ունեցանք սակայն յայտագրին երկրորդ բտմնին մէջ՛.
Ալպէնիցի
զոյգ հատուածներուն' Իպերիայի հալաքածոյէ*ե :
Ու նամ անաւանգ զգայացունց' Լի ո թի
խորհրդաւոր
" 3 ո ւղարկաւոո ր ւթեան "
մեկնաբանութեան
ընթացքին : Ջ"ւ""/ ,
խոր, իմաստալից ու փառահեղ։
Ուրախալի, վերադարձ, վստահելի մեկնաբան :

Յունուար 5 ,
Սալ Ժւսն-Ռընուար , Պուա-Գոլոմպ
Յունուար 8 յ
Ունկնդրութիւն՝ Սէ —Տէ •

^ԼՏՕ 2ԽՀՈԼԻ*նԻ
^“ււօերաղմէն անմիջապէս ետք քանի մը
քփ՚ոասարգ դաշնակահարներ գրաւեց ին
^րէպեան բեմերը։ Անոնցմէ էին Աամքերանսուա , Ալֆրէս, Պրէնտէլ , &աՀ էխ» Զիքոլինի։
Այ„ վերջինը երբ
Ո 3 մտրկրիթ
էՅ՚մեսւկը (

Լոն մրցման

առաջին

տէ/ եզերտ կ ան գնացքը
j Lln'"Z արագացաւ , չ1’քխէով Անդադար ,
Լադելով անուանի ղեկավաբներուն ճը[' Ա1ս/կ յ \յաել
դա ս ա լան դեg
սւ֊
II

Լալ~ մենակատարներ՝ թչպէս
հպին ՝.
^եցտլ ւ յետ ո յ ՝ տկարուէժեան երկար

ո.

ստիպողաբար հեռանալով հա^երոլ շրջագիծէն։
^դարձած է բեմ դարձեալ ։
վէ՚Լ^իկ յայտադրով մը
կը ներկա-

"'/> այս գիշեր մեղի Պոլա—Գսլսմպի
ոաիկ փան—Լիրնոլար սրահին մէջ,
չ՛ մ “՛գրելով նաեւ համերգին հասոյթը
J րսրօաեալ

մ անոլկներուն ։ Աձեիրաւ

i՛"^՛ Ըլ՜ար չյ^չե>- աձս
' ' ^լխատանքին մէջ
նլ .

ՈրԼ

առիւծէ/ բաժին ը

րտյր Տինանեանը որ տարիկը շարունակէ

I1 Հեր տշխուժօրէն

ԱՐԿՀՐԻՀ.
նորութիւն, հրապարակ ելած է օրերս
իր հին մէկ համերգին սալը' Ամսթերտամի Գոնց երթկեպո վ սրահին մէջ տրուած,
1Օ78-/'ե ։
Հրաեէկ փաստաթուղթ
մը ։
Կու տայ այգ տարիներու յանկարծտրուխ կատաղփ խաղարկութեան տէր մեծ
գտշնակահարուհիին բուն արուեստը Հե
րին յուղումով տրուած էջեր ։ Ակնթար
թային։ Ահա՛ իր
Շումանը' երազային
ու հրաբխային միանգամայն։ Ու իր Ռավէլր' նազելի։
Անմոռանալի համերգէ
մր մնացած երջանիկ մամ մեգի համա ,
Զէ կտրեխի անշուշտ րո լո ր ր ունենալ,
կան սակայն իրապէս բազմաթիւ նոր սա,եր' լսուելու արմանի :

Շաբթուան ընթացքին նշմտրեցի Ռախմանինոֆի տասը Ակ-Տէ^րոշԼ տրրւած
ընդհանուր
ստեղծագործութիւնը
դաշնակի
համար , Իտիլ ՊիրէթՒ
"Հ
Ա„,,թՒլ.
Պապեանի կողմէ մեկնաբանուած։ գեղե

Աաչ Աավօ* վերանորոդուած սրահ մը
որ Ը-UէՈ պատմութեան
գտած Ր է էտ յ կը
թուէ/ իր նախնական երեւոյթը առկայծ
եալ դոյներով ՝ շուրջ Գա Ր ձ ը տռաջ կա—
ռուցուած։
Պատմական' նախ՝ հիւրասիրած րյ լա յով քսաներորդ դարոլ դրե-.
թէ բոլոր անուանի ա ր ո ւե ս տ ա դէտն ե րը *
յետոյ' իր հայկական անցեալով մինչեւ
վերջին
շրջանը. բարւոքուած է
մա
սամբ՝ սրահին ընդհանուր կազմաւորումէ1 ' զա ր դա ց ած յա տ կասչէս լսատեսողաէլան դրութիւնը՝. Այդ իսկ ուղղութեամբ
դարձած է
Փարիզի լաւագոյն մ են ահամեբդի սրա հը ՝ իր հա զար հարիւր ա թոռ
ներ ո էէ :
w-րուան
յա յտադիրը յատկաց ուցած էր Մ ա միկոնեան Պ աէսէւ ու Հյոփէնէւ : էս ած էինք զի^քը նոյն այս գործէրուն մէջ՝ րայց կան նաեւ նոր ստեղծա
գործո ւ թի ւնն եր ՝ ինչպէս
Շ ոփ էնէէ է" րրո րդ պալլա տը î
Հանդարտ րայց
ինքնավստահ
արադ
քա յլերով կը յ ա ռաջան ա յ ու երեք նշանաէլա ւԽ Պ ա Ւ՚է՛ ՚ւ արճ յօ րին ո ւմն եր ո էէ
տագիրը էլը դնէ իր հունին մէջ*.

յայ

Տպաւորիչ կը դարձնէ համերգին դըմ՜—
լարին առաջին վայր կեանները ՝ յետոյ իտ տլա կան քոնչէր թո յին փառաւոր մուտ
քով : Կրն աս յանձնէլ ա յլեւս եր ե լա կա
յս ւթիւնդ վեհ երաժշտութեան մը թաւալումին։ Հաւատարիմ միջնորդն է որ ՚1Ը
ջանայ ամբողջական
ճառագայթումովն
իր փոէսանցել գործը մեզի իր իսկ մեկ
նաբանս ւթեամբ *. Ա*ամիկոնեան կու տայ
ղա յն շոա յլ ճա ռագա յթում ով :
Իտալական
քոնչէրթոյին
յաջորդող
Պտէս — Պուզոնիի Հ/Ա/քոնին
կատարման
րնթ աղքին բան մ'աւելի յստակ կը դառ
նայ մեկնաբանին մօտեցումը ուր երգիո
նին վայել հզօր հնչա կանո ւթի ւններ կը
ստեղծէ։ Երբեմն կրնայ ան համապատասէսան չըէԼաԼ
րնկալուած
սովորու
թեան : Բայց թնչու համերգէ/
ս բահէն
ներս մտնելէ առաջ չմոռնալ
մեր հին
տպաւորութիւնները » եւ նոր մեկնաբա
նութեան մը հրապոյրէն զրկուիլ՝ ^րբ ան
երաժշտա կանօրէն ընդունելի
ու դեզե-

4 //յ Ր եմ՚ է սպասել իրմէ նոր նուաճում
ներ։ Բտնի մէկտեղուած են իր մէջ բո
լոր դժուարութիլնները արուեստագէտի
ասպարէզին յաղթահարելու մարդկային
թէ երաժշտական
ուժն ու փ որձա ռո ւթիւևը ։
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Երէկ ա ռա ւօտ ՝ օրէնքէ/ մարդի կ եկան
ց ո ւց աս րահ ու արձանագրեցին մի առ մէ/
իր բո լոր դո րծերը ՝ լՍւ տ անիքին ներ կա
յռ ւթեան։ Տխո^֊ր տեսարան։ Աձհձայն հետեւեց տ յ ։
Երբ
անդարձ կը բաժնուէր
մեզմէ
*Լ/ոյեմբերի առաջին օրերուն էիորժ //»ոՀնէր
քառասուն տա ր ո լան դործա կց ո ւ—
թենէ մը ետք մտերիմ բարեկամութեան
առընթեր ՝ ա յնպէս թո լեց աւ ինծէ/ թէ
չեղեալ է ու
անիրականանալի միասին
ծրադր ա ծ
մեր բոլոր ց ո ւց ահ անգէսն երուն իրագործումը։
Այսօր ինչո^ւ հակառակէն է որ կը էսորհիմ ։ Ունիմ անզիջող փափաքը զանոնք
իրականացնելու առանց նկատի ա/նելու
կուտակուող յաւելեալ դժուարո լթիւններ ը ։ Պարտականութիւն թէ դրաւ : ծրկո ւքն ալ ։
Ու առաջին հերթին յետահայեաց մը իր ՀԱ* եր կեր^ո վ։ Նաէսասիրած նէ/ւթերէն էր Մ եռեալ Բն ո ւթէ/ ւնն երուն զուգահեռ։ ԱոՀնէրէ/ Մերկը դրդռիչ
հանգամանքներէ զերծ է ։ ծիծերու ներդաշնակութէ/նն էր փնտռածը ու ամ ենանուրբ դիրքերու մէջ
էյԱկ ի[՚ նաէսատիպին տ րտտյայտութիւնը հանդամանօրէն
յարգանք կը պարտադրէ մարմնին։ Աէր
կր թելա դրէ *. Ջ ո լզում կը յառաջացնէ :
Արուեստէ/ գործը կը սիրցնէ անոր բոլո
րանուէր ճառագայթումներ
նուիրելով։
Ուրեմն' ՀՄերկեր^ուե յետահայեաց ցու
ցահանդէսը • ♦ ♦ Zf տյի սին : Աիրած ա մի
սը երր կը բտմնո լէ ր Փտրիղէն ։
Արձտկուրդ :
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nl'h է-

Երէկ զ-իշ^ր Պտէս — Պուզոնիի Հ}աքոնը
ղիս գրաւեց' կա բծես երգէոնի վրտյ նրլազուած ըլլտ ր • նոր հորիզոն բնորոշեց
գործին : Ուշագրաւ էր իր խաղին մէջ ա յկամքը։ Մ ւ
լագ սն գոյներ դրոշմելու
նաւանդ Հյոփէնէ/ գո րծերուն մեկնաբս/—
նութե ան ընթացքին ։
Հեց էթիւտներով
կը սկսէր երկրորդ
մասը յայտ ագրին ,
րնտրուած
ա ռաջի/ն եւ եր կր ո րդ
տետրակներէն ՝
որոնց յս^որդեց
էորրորԳ
պալլատը՝ երգահանին
ամենախոր ուն կ
ստեզծագո րծո ւթի ւններէն մին ։
Ե արենալ տալու համար
բոն ոգին ՝
արհեստավարժութէ/նը բաւ չէ ։
վարդան Մ ա միկ ոնեանի
մօտեցումը դասա
կան ու հ բահ րոտ է միանգամայն։
Գոնադեղ այս
յայտագիրը կու դար
վերջացնել ան Հյ // ւի էն էւ Ան տտնթէ սփիտնաթօ ել Փոլոնէզով զորս տոլս,լ ամե
նավառ տրամադրութեամբ ,
յատկապէս
նշելով անոր օրօրուն
թէ կշռոլթալոր
շողշողուն դիմագիծը։
Իար անշուշտ կր կն ո ւթի ւններ ու րամինը որ իրաւամբ պսակեց Մամիկոնեանի
սպաս ուած մ ենահամ երգը * եախ Արամ
խա չատրեանի
կր ա կո տ Լմոքաթան , ո
բուն յաջո բդեց Տէպի՚-սիի էսթամփներէն
«.Փակոտվի էջը, որ փափկանկատութիւնը
ունեցաւ
անդարձ բամնուող քննադատ
Փիէր Փըթիի յիշատակին ձօնելու ; Հերջացնելու համար այս երրորդ
բամինն
ալ Լիս թի Վտ փ ամփ ան էլլա-» էթիլտով,
դմուար
զերաղանցելի
երամշտական
մեկնաբանութեամբ , ուր ահա՛ խտացած
էր գործին մարմինն ու ոգին։
Բամնոլեցանք սրահէն այն
հաստատ
համ ո զում ով թկ Vամի կոն եան հասած է
ա յլեւս տ յն փափուկ հանգրուանին ուր

Ÿ-C/տԴ,^ ԼՈՒՍԿԻ ՎՏԱՅ
Ամէն Հայ կրնայ հարց տալ տեսնելէ
ետք Հէիազանը լուսնի վրայ'» թատերաէսաԳՐ Ph bü ^ոԳհէ^ ներս ալ երբեմն ա րթընցող վվ/րաւոր գազան մը չկա0յ ։
Անվերասլահօրէն յանձնարարէլի այս
էսելաբերող թատ ե րդո ւթի ւն ը ուրիշ հար
ցում մըն ալ ուրուագծեց մտքիս մէջ-.
Զարմ անալէ/0 է որ օտար թատերադիրը
աւելի ազդու ձեւով մը կարենայ պատ
կերացնել արուեստով ու մանաւանդ սըրամ տօրէն ահ աւո ր
տրամին
հոգեկան
բարդ կողմերը*.
Ցեղասպանութիւնը մեզի'
Հայերուս
համար ունէ/ բազմատեսակ զգացումնե
րու էսուրձը ինքն իր մէջ էս այթ ոցն եր ո վ
կծկծուած : ^'պչփս կը տարածուի *.
Մր
կողմը դարձնես [լ արիւնէ։ Մինչեւ իսկ
ազդային խորհրդարանէ/ մը կողմէ տըրւած սփոփարար դրական որոշումը։ թարաէսոտ է վէրքը •
Օտալ/ը
պատ ո լաստ ո ւած է ու կրնայ
սլայքտրիլ նեէսած արիւնին դո րծած աւե
րին դէմ ։
Ջհշծցնելու համար անդարմանալի կո
րուստը ՝ րն տ տնիքէն հաւաքական լուսա
նկարը լաւագոյն փաստն է։
Անձնական
փորձառութէ/ւնս ա լ նոյնը ևը թեւաԳրհ *
Զեմ ճանչցած մեծ—հայրերս : Ե "ըսուած
են : 1915-/^ î Իրենց նկարները ցոյց կու
տամ թո ռն եր ո ւս ։
Միտքս կը տանջեն :
Զ եմ ալ կրնար արտայայտուիլ երկարօ-
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1700™ ANNIVERSAIRE :

pour un éveil renouvelé à l'arménité
Nous y sommes bientôt au 1700ème
anniversaire ! Soit dix sept siècles que
le peuple arménien s’est fait chrétien
et qu’il défend vaillament sa chrétienté.
Avec pour fers de lance sa foi et son
Eglise autocéphale dont l’affirmation,
jointe celle-ci à la découverte de l'al
phabet par un moine, s’est portée ga
rante de la pérennité du Peuple. Et ce
en dépit des occupations étrangères et
hostiles qui se sont succédé. Cette
Eglise unique au monde s’est portée
garante de sa langue et de sa culture
surtout. Cet héritage se perpétue au
jourd'hui.

Qu’il soit né en Arménie actuelle, ou
sur les terres de sa diaspora, l’Armé
nien avant tout appartient à son Eglise
qu'il continue à faire vivre, forte d’une
extraordinaire tradition demeurée inal
térée, et que rappelle parfois une pierre
plus que millénaire. C’est dans cette
pierre khatchkar, dans son Eglise que
l'Arménien s'est réfugié, qu’il a écrit
son histoire, qu’il s’est mis à identifier
sa terre, son pays, sa culture, son rêve.
Une culture de naissance sacrée, avec
pour Pères St Grégoire l'Illuminateur,
puis St Sahag et St Mesrob, pour l’in
vention et l'établissement
de l’alpha
bet. Cet alphabet qui permettra désor
mais de remplacer par l’arménien les
langues étrangères en usage dans l’ad
ministration et la liturgie.

Naissance d’une identité originale

II vaut la peine de rappeler ici que
cette affirmation de l’identité nationale
culminera dans la bataille d’Avaraïr en
451, opposant la puissante armée perse
aux troupes arméniennes conduites par
Vartan Mamikonian, canonisé lui aussi.
Les Arméniens seront battus mais leur
héroïsme dissuadera les Perses d’impo
ser la religion mazdéenne. Or cette va
leureuse bataille eut une influence ca
pitale dans le cours de l’histoire des
Arméniens. En effet, elle les empêcha
de participer au Concile de Chalcédoine
sous l’égide de Byzance, dont les déci
sions quant à la vraie nature du Christ
ne seront pas reprises par nos Armé
niens, ce qui les fera ranger désormais
dans le camp des «non chalcédoniens».
Ainsi à Avaraïr, si les Arméniens se
sont élevés contre le Paganisme, par
leur non présence à Chalcédoine, ils af
firmaient un peu plus leur identité ori
ginale au sein du monde, chrétien cette
fois-ci. Ce qui leur assura d’indéniables
atouts pour se démarquer définitive
ment des autres puissances qui les en
touraient et les convoitaient.
D'ascendance sacrée donc, ce pré
cieux héritage a investi tout naturelle
ment son peuple d’une vocation parti
culière. II allait lui permettre de deve
nir le dépositaire d’une culture univer
selle, et d’en devenir aussi un important
agent. Que l’on se souvienne ici que la
langue arménienne est la cinquième lan
gue biblique, après l’hébreu, l’araméen,
le grec et le latin devançant le syriaque,
et que la traduction arménienne de la
Bible est aussi appelée par les exégètes
la Reine des Traductions pour sa beau
té et sa fidélité inégalée aux textes ma
nuscrits les plus anciens de la Septante.
Par ailleurs c'est à leur traduction pré
coce en arménien classique (krapar) que
l’on doit d’avoir pu retrouver de nom
breux manuscrits religieux, littéraires,
scientifiques ou d'histoire, écrits à l’o
rigine en grec et en syriaque. De l’avis
des spécialistes, la connaissance de
l'arménien classique est indispensable
aux linguistes, archéologues, historiens,
médecins etc. afin d'exploiter des ma
nuscrits uniques au monde, et ce d'au
tant plus que le krapar est réputé pour
être une langue particulièrement fidèle
à l'original et dénué des remaniements

successifs qui souvent entachent les
autres traductions.

La culture pour patrie

Aujourd'hui donc nous fêtons 1700
ans d histoire chrétienne, mais avec à
la clef un pays qui vient à peine de
naître et déjà exsangue. Ses flux poi
gnants et inextinguibles
d’émigration
sont venus grossir les communautés
diasporiques, elles - mêmes
souvent
confrontées à de sérieux problèmes de
gestion économique. Le pays nouvelle
ment indépendant qui aurait pu servir
de référence à la nation éparpillée par
des siècles d’histoire, est en faillite.
Mais pas la culture. A travers la dias
pora, la Nation continue comme avant,
œuvrant dans le respect et la mémoire
de ses pères. Un peu comme si le
peuple arménien était «condamné» à ré
élire inexorablement sa culture pour
patrie, avec son Eglise pour guide et
pour rempart. C’est peut-être aussi l’i
mage que doit en retenir le petit Armé
nien au Moyen Orient qui durant ses
études se partage entre l’école d’une
part, et puis
l’église située souvent
juste à côté.
«ճանաչել զիմաստոլթիւ (ւ ե,ւ գխթատ,
իմանալ զթանս հաննարոյ»
traduisait Mesrob
Machtots dans les
Proverbes de la Bible (Connaître la sa
gesse et discipline, pénétrer les dis
cours profonds, acquérir une instruction
éclairée...). Dans le respect de cette
profonde sagesse biblique, aujourd’hui
plus que jamais, il appartient à la dias
pora de perpétuer notre culture, d’édu
quer surtout et préparer les jeunes gé
nérations d’Arméniens à assumer leurs
responsabalités de demain. Qu’il s’agis
se de la communauté elle-même ou en
core du pays d’adoption au sein duquel
l'école arménienne joue un rôle impor
tant d’intégration. Cette priorité, le Ser
vice des
Comunautés arméniennes
(SCA) de la Fondation C. Gulbenkian en
a fait sa priorité absolue, avec à la clef,
l’appui à 150 écoles arméniennes répar
ties à travers le monde. Les trois pays
Syrie, Liban et Turquie à eux seuls
abritent
les deux tiers (97) de ces
écoles, regroupant une population d’en
viron 25.000 petits écoliers bénéficiaires.

Փ11ՐՒՋ 2001
Երկու, շքեղ աւազան
Ս՜ին ոսկեզօծ վերանորոգ զարդարուն
Միւսը հագած ժանգն ու երանգն անցած գազած դարերուն ■
Ցայտաղբիւրէն — նայեատներու գրկած մեծղի ծածաններու բերանէն
Ջ,ուրն հեւ ի հե,ւ կը հոսի
՛Մազիկ ծաղիկ կը ժայթքի
Կր թափթփի կը կաթկթի բաժակաձեւ սահանքներու եզերքէն
մ՜էկը կարծես կարկաչանքով թախծալի
Միւսը զուարթ գլգլանքու] ցնծագին Յայց յայտնի չէ թէ ո՞ր մէվն է - • •
Ու] որ մէկուն եւ կամ միւսին մօտենայ
Կը կարծէ թէ ա՛յդ մէկն է ոը վը հեծկլտայ ողբագին
Ե> միւսն է որ հեոուէն
Կը քրքջայ ու կ՚եբգէ Թէսլէտ ընդհուպ կր կորսուին երկուքն ալ
Այդ րնդարձակ հրապարակի ժխորին մ՛էջ մշտակայ
որ կը ծածկէ անխնայ
Յաղթանակի աղաղակն ալ' [ւնչպէս լացը անձկալիԱոեղ ծուածն այս տարօրէն
Դուցէ միայն
Դարակուտակ իմաստութեամբ ծանրացած
'քարակոթողը կը գիտնայ' կանգնած անշեղ աներեր
Սլաքին պէս այն կշիոքին վիթխարի
Որուն երկու նժարներն են աւազանները հսկայ ■
Ան կ՚ունկնդրէ երկու կողմին
Ու կը կշոէ մէկուն ծիծաղն ու մ՛իւսին
խորաթաքուն տրտմութիւնը հաւասար
Եւ ոսկեփայլ սուր ծայրով
Կ՚արձանւոՕտյ դարձանիւի մերթ մթ ագնող
ատեն ատեն արեւաշող փայլատակող աչքին դէմ՜
Որուն ձգած շուքը անյայտ թէ նիզակի պէս հաստատ
Կը սաւաոնի ուղիղ գծով պողոտայէն մեծափաո
Կը հանդիպի յաւերժական կրակին
Պահ մ՚անոր հետ կ՚արծաըծի
Ու շիկացած
Կ՛անցնի կ՚երթայ Կամարէն :
ԶԱՐԵՀ
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lins action spéciale
Fondation Gulbenkian

Cette activité essentielle
pour la
Fondation Gulbenkian passe bien-sûr
par l’octroi de bourses scolaires. Mais
pas seulement. L'appui logistique est
capital pour permettre aux institutions
de se fournir en équipements modernes
appropriés, qu’il s’agisse de labora
toires scientifiques, technologiques, de
langues ou encore informatiques. A ce
propos —1700ème oblige!— est lancée
actuellement une action spéciale Ordi
nateurs aux écoles arméniennes du
Moyen Orient, action portant sur une
distribution de quelque 500 appareils
de haute technologie et qui devraient
permettre aux institutions bénéficiaires
de s’adapter et répondre rapidement aux
nouveaux programmes et méthodologies
qu’imposent les ministères nationaux
d’éducation.
Toujours dans la ligne de l'équipement
scolaire que soutient le SCA, le man
que de manuels scolaires adaptés et
modernes se fait de plus en plus sentir.
Et la question n'est pas simple. Quand
en plus des règles à suivre en matière
de programmes nationaux, les écoles
arméniennes doivent elles-mêmes ob
server certaines consignes de la part
de l'entité religieuse dont elles dépen
dent, ou encore de la part du courant
d’idée auquel elles obéissent, il est cer
tain que l'uniformisation des manuels

se référant à l’histoire et à la culture
arméniennes peut poser problème. A
l’heure actuelle, il n’existe malheureu
sement encore aucun consensus pour
l’élaboration de livres arméniens d’his
toire, de littérature ou de culture géné
rale. Sans parler des différences lin
guistiques
entre l’arménien parlé en
Arménie et celui parlé en diaspora.
Aussi la sortie d’un nouveau manuel pé
dagogique procède-t-il souvent d’un long
parcours d’embûches auxquelles reste
encore à associer sa diffusion.
L’aide à la reconstruction figure aussi
dans l’éventail des aides fournies par
la Fondation. Les pays du Moyen Orient
bien-sûr en sont les premiers bénéfi
ciaires. Ce qui se comprend aisément
quand on sait que ces pays sont les
plus pauvres de la diaspora, qu’ils ont
derrière eux un lourd héritage de dom
mage dus à la guerre, qu’ils abritent les
plus gros contingents arméniens de la
diaspora, et surtout qu’ils se montrent
les plus dynamiques dans leurs efforts
de maintien de la langue et de la culture
arméniennes.Aussi pratiquement toutes
les institutions éducatives arméniennes
de Syrie, Liban et Turquie ont bénéficié
des programmes de reconstruction de
la Fondation Gulbenkian. Ce qui donne
en chiffres, et pour ces trois dernières
années seulement, plus de 3.682.000 USD
à l’exclusion
de toutes autres aides

réalisées dans d’autres
diaspora.

pays

de

Bien sûr les écoles arméniennes n
sont pas les seuls canaux de transmis
sion de la culture arménienne qui soies
accompagnées par le SCA. Celles-ci 9
cupent à peu près la moitié de son bu։
get. Evoquons rapidement ici son Pr:
gramme de Bourses universitaires, celu
destiné aux étudiants séminaristes, su
programme de bourses pédagogiques ։
de recherches scientifiques, son pK
gramme d’Editions et celui consacré
la Science. Autant d’aspects qui Pel
mettent de mesurer et d’apprécier
près la valeur, les réalités, et I impsj
du monde arménien pour la pérenm
de sa diaspora. Et par là même I enje
essentiel de la langue arménienne,11
comparable véhicule du passé, transpo՛
indispensable pour l’épanouissement1
la pérennité de la diaspora, aussi néc&
saire que le sang l’est à la transmis։՛”
de la vie. Alors à l’aube de ce I700em
anniversaire, nous formulerons un
dent appel à toutes nos commun3”՛^
un appel en forme de vœu : 0ue,v^
l’arménité, que se transmette, se
chisse et se perpétue la langue 3r
nienne !
ASTRIG TCHAMKERTEN
Lisbonne
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գրաւեն հրետորութիւնն ու Sentîmenta՜
lisme-/i րլմւււտբ կբ հտնղուրմէ հիւմուր/'ե = Այս աո թվւ բօեմ ՝ ոը ունէի չասէ ս ըբամիտ մայր մբ։ Ան կը սիրէր իր սլաք
ներուն տակ առնեք իր կրտսեր եղբայրը^
Թէոդիկը՝ ինչպէս մայր կատուն կր խա
ղայ իր ձադին հետ , դո րով ով :
ը սեղմեմ ձեռքդ ջերմա սլէս

ԳՐԻԳՈՐ ֊ՐԷՕՍԷԵԱՆ

Saint-Raphaël, 5 Փետրուար 1970
սիրելի Գբիդ՞ր 'Բէօսէետն,

Լ11'1

լ մտածեր ես ինծի

ղքկելսվ «//.֊

սւս1տ Գրակաւ՛ մ՛" չ"'հևկ1,ւն պտտտ,,Q ւ. Ան •ււ՚"““}ր
ր՚լ^ա՚ւ1՚ր խ^տմ֊
“''յ էև հմտութեամբ , առանց կամահ աք. ո/.^ եւ աւելորդաբանութեան (rem֊

Jfesageb 2,'to",

՜Հ՚՚՚ոՀ"

1՚չելկ ‘!ևլ՚է Հայ թատրոնՒ հիձնտ-

ղուն յ

երկու հազարամեակը ել երեւանետն չթղ տօնտխմբռլթիւնները , կը
հայալ<ձտկ1ա //"'■/ թկ "’ն երկո,
հազաըամեայ պարապս՛ թէ
մըն կ - - - : ճշմտր-

,տ„ւթեան

ա՛ո կ արդարեւ, բայց զայն
^պարտկել աղդ տյին ինքն տ ը տ ւո լթ և տն
w/4; ոլորտներուն մէջ, կը պահանջէ
լպաոթլ աղտաաթոս ո լթ[.ւն : Ուրիշ դըրաղէո, րարեկամ մը (պոլսեց ին կ՚տլելյրնէ՝ քեզմէ աղէկ չըԱ’",/) սապէս կ՝տրտայա/տուի մեր լեզուի մասին -. «.Պէտբ է
է ֊լելիդ գիտնալ, թէ ո՜ր ասա իճան անկատար ղործիբ մըն է
մեր ոսկեղինիկը,
մէհոդտնչը, եւ դեռ չեմ դիտեր ինչը:
իայլ, յանցանքը իրը
չէ , /'//ալով յետամնար քաղաքակրթութեան մը գործիքը» :
Բարեբախտաբար ես չեմ այս բաները
ըսողը'. Կր րաւէ' սրբան դիս հռչակեցին
իբրեւ մէկը
որ ազգային նուիրականս։թխնները 1լ անգոսնէ :
Ամրողջութեամբ կը բամ՜նեմ քո ւ դա
տաստանդ y մեր չորս թատ եը աղիընե ը ո ւն
մասին- Ս ո ւնդո ւկեան ,
Շ տնթ y Պ տ ը ոնեան եւ ^[ւրվանզաղկ : Այղ կեդրոնական
բամինկն սւռսւք՝ եւ վե
դրուած զոյգ
հ տ տուածն ե ր ր , դրութեան կու. տան ամբողջական ակնարկէ մը կա տա ր ե ք ո ւթի ւնը՝. ինչ որ ամէնէն աւելէ կը սէ րեմ եւ կը
գնահատեմ y ան այ քու կոկիկ եւ ճշգրիտ
լեզուն է։ Եր թո ըհ է մ ոը լաւ կ՚ընես եթէ
ա յ u կա րդէ էջերդ
վե ր ասլահ ես դրական
հանդէսներու :
Լայ Երուսաղէմր թարաէսոտ վէրք մրն
է ււր դեո. երկար պէտէ Հաբանի՛» : Եր J է շե ս
Կարմիր Տե՛տրակ նե}1//<_ ոստիկանապետը y
որ կըսէր թէ մեր կոտո րուած կղե ր ին
֊Տկջ կային այնպէս էներ որ սուրբ, թէէն *
Ւնչ ո[' բացատրելէ էր Թուրքի եա թ ադատ„լթիւնը

W տակ, եթէ
կրկնապէս

ներելի , պէտբ է ('//“'J
դատապարտելի այսօր ï

ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ

էո ւս ան կա րէ անձը , որ կանդն ած կր
մնայ թէքէեանի կողքին, /լը կոչուի Աոտքել Ջաքրեան , այմմ վախճանտծ : Ֆր
րան ս ա հ պ ատ ա կ եւ բիմիադէտ ,
ան կը

Ոսկիէ կշիոը5 4/1 թուէ գտած ըք[1է,1
բացառիկ րնդո ւնելո ւթէ ւն ՝ եթէ հիմնըւինբ ա ր տ ա տ սլ ո ւմն երու թիլին
,//t ա լ :
իէարմանալի կը դտնեմ միալն, ոը fl‘uiiiկավար մամուլը (Զարթօնք եւ Պայքար)
որուն համար correction-/» (ուղղամտու
թիւնը) արհամ ա րհելէ ւլւլա դ ո ւմ մր չէ ,
'/Ը մերմէ յիչել իը
աղբիւրը, այսինքն
ՅաււաջՀ7 , երր 1յէս կ՝արտատպէ : ԱրմԷքներու ճանաչումը y ղէնակէդներու կողմ Լ ՝
մէ չտ ուրախանալէ երեւոյթ է» բայդ երբ
ճանաչումը կր կատարուէ
մ ամուլէ մը
կո ղմ ան է որուն դէմ Թէքէեան յեէ չտ նիղակ ճօճած է y այդ
ճանաչումը 1թ՛ըլլայ

այլապէս կարեւոր : Ան տեսակ մը յաղ
թանակ է , հակառակսբդին դէմ տարուած ։
Ոչ մէկ դաշնակցական թերթ բա ց ա ռի կ
թիւ չը յատկաց ուց մեր սիրելի Ո՚էբէ —
եանին, ինչպէս ըրաւ Յաոաջ, բիչ մը ի՛մ
միջա մ ա ո 1. թ ե ան շնորհիւ :
Աիրով ընդառաջ պիաի երթայի (յիրակ
հրատարակչականի փափաքին, եթէ 1Լրփիկ Միսաքեան արդէն իսկ ձեռնարկած
չըլլար Նահանջէ եւ Յարալէզներու, վերհրատարակութեան -. Ան կր փափաքի որ
Փարիզ երթամ բանի մը օրով , -ոսլադը—
րութեան եւ յարակից միւս խնդիրնե րը
որոշելու համար, բայց յանձնարարն/փ չէ
ճամբո րդել այս եղանակին : իրաւ է թէ
մեր côte—ր իր թայտայ ծաղկած mimOsas-!'^/””/ t Ըայ՚յ ի/Խ^'^ այլապէ՜ս դա
ման է Փարիզի մէջ ՛. Պէաք է սպասել նըպասաաւոր օրերու վերադարձին , կարե
նա/ ճամբորդելու համար-.

ոչ

Ջերմապէս կր սեղմեմ ձեռբդ-.

(Հակաււակ նամակները իրենց ամբողյակսւն հարազատութեամբ հրատարակեթւ մեը հիմնական մօտեցումին' հոս աոծամւպւար զանց կ՚առնենք պարբերութիւն
մը, խնայելու համար որոշ դիւրազգածոլհիմնէր: Գ-Ք ) :

ՇԱՀԱն ՇԱՀՆՈՒՐ

7 Յունիս 1972
Աիբելի Գ* վՀէօսէեան ,
Ա ին չ դեո ղուն կբ մնայիր լուռ , ես
կ՚երթայի քու լուրերդ քաղել մամռւլէն,
չնորհիւ դր ո ւթի ւն^ւ երո ւղ y ինչպէս նաեւ
Փտրիղէն , ուր դմբախտ ուն կնդի րր եղած
ԷՒ/' բանախօսի մր լոդնեղուղիչ
թոթս—
վ՝ անքին:
Ւմ քեն ադա աո ւթի ւննե րս , ո մ անդ հա
մար y ոչ բաւական է եւ ոչ ալ համ ող ի չ :
/ տ'ւ է որ մարդ անձամր հաստատէ Փուրիղ ի մտաւորական
վիճակին
ողբա f ի
անկումր:
Երեւակայէ որ երեք օր առաջ y այսինքն
Եիրակի
հայկական յայտ աղիր մր կուր
TV-Հե ւ '” /' այց մը կը տրուէր Րտրեղործականի
գրադարանին (11, Տ^ԱՅրՕ
Alboni) : թօսբ տուին եպիսկոպոսի մը
եւ երկու ա չխա րհականներ ա րտայա յարլերան այնպի՜սի
նախնական ֆրանսե
րէնով եւ օտա րոտի չ եչտով , որ կարելի
ւէր չունենալ ամօթի ղդաղում ։ Ւնչպէ՜ ո
չափսոսալ երբ դիտենք թէ մենք
մեր
ւք4էջ կը հաչուենք տասնեակ հաղարներ ո մ

bacheliers-!'^- (Պաքալօրէա ունեցող _
Երկրորդական
Վարժարանէ ուսումնաւարտ) , համալսարանականներ ել պետա
կան պաչտօնեաներ (préfet, gouverneurs
de colonies, maire, conseillers munici
paux)
(գաւառապետ,
գաղթալյայրերու կաոավարիչ , քաղաքասլետ , քաղաքւսպետական խորհրդական) -. Եա ինծի ըսի ,
որ Պէրպէրե անի մեր ուսուցիչը (ֆրան
սերէնի) որ ոտք իսկ չէր դրա& Տ) ր "ն ս ա ,
ղմեզ պիտի հանէր աւելի ճերմակերես y
քան թէ մեր չնա շիւսւ րհ իկ Ֆր անս ահայե/'Ը :
Կհ- շնո րհ աւո ր եմ քծղ եւ քու ընկեր
ներդ, որ յաջոզեցաբ վ եր ա կեն դան ա ց րնել Շիրակշյ : Համարը հարուստ էր իր
բովանդա կութեամբ :
Սֆիւոք/- վերջին
թիւր , ղոր ստացած էի Յաոաջ/- խողո
վակով , կը պարունակէր իմ մէկ դրու
թիւնս, 1937-^ե տպուած Ապագայ/, մէջ -.
Ջիս մասնաւորաբար
ապշեցուր
դրու
թեան վերել զետեղուած chapeaU֊!' (գլ
խանոցը) : Սաչափը ըսեմ ,
որ իմ յօդլածներուս ճակատագիրը ղիս էԸ թողու
անտարբեր :

Փարիզէն ինծի կր հ աղորդեն թէ Երեւս,1,1' ղր , չրջ սւն ա կ*1ւ եր ր ղվւ ս կր քնն ադա-

անսովոր բարկութեամբ y [Ըս^1.ու
հտմար մոլուցքով՝. ԱՀւոնք հիմնուեր են
1'^ մէկ հէն դրութեան վրայ y զէս դուաա“1սւրաելոլ համար։ Ւնքղինքիս պէտէ չր
^''յլատրեմ հետեւէյ էրենդ օրէն ա կին եւ

Saint-Raphaël, 21 Օգոստոս 1971
Սիրելի Գրիդ-՚ր 'Րէօսէեան,

Եթէ չե" դիտեր՝ ըսեմ , որ Ագատե ԿոԵրեւան արմատասլէս խզած էր ամէն յարաբերու
թիւն ինծի հետ , վերէն տ րձա կո ւտծ կար—
դախօսի մը հպատակելով: Բայց թաւա
լող մ՜ամ ան ա կը շա՛՛տ բան կր վախէ : //,—

միտւսս/- միջադէպէն վել,ջ

լ1'il' քտն երեսուն տարէ առաջ , ռամ-

Պիտի չզարմանաս եթէ ըսեմ , թէ Ար
փի կին ուղղած բու ամէն մէկ
նամակդ
իր հաւատարիմ արձագանգը կր գանէ իմ
մօտս , եւ հին կապը , մաքի եւ սիրտի կապը կը մնայ բաբախուն, նոյնիսկ եթէ
մենք երկուքս անձնապէս
չգրենք իրա
րու. Ւր օրին լսեցի թէ դոհունակութեամբ

Hw//' Ապագայի մէջ ՝ էր խմբ ա գՒլ՛ Հրտ՝
ք ււանգթ խնդրանքով ։Ան պէ տ ան Ս ւիիՆ1ւ՜"
ք' ^րտտարակեր է զայն y էբրեւ մ եծա ր1հՍՈլթէ ւն (հ եռո՜լ էր մ եծա րմէ ք Հ*/—

ընդունած ես Յաոաջ/, իմ վերջին դրոլթիւններս : Ասելի եւս զգացուեցայ , երբ
կարդացի այն խանդավառ եւ սիրադեղ
յօդուածը, զոր նուիրած էիր Յարալէզ

ցա /սօր : Հակառակ խմբագրութեան տըլած հոգածութեան , բնագիրը տուծամ է
տեղ—տեղ,
տպագրական սխալներու հե

/ /() առանց տարրական մեկնութեան եւ

ներու նոր տպագրութեան :

V ո ւղէի /-'^/

ել նոյնը կ՚ընէր 3 աււսւջ : Զէ է
K սր երեւակայել որ յւսւուր պատշաճէր
J է"Աս ծ մը՝ է սլա inի լ ՜կոմէտասէ y դլէսու
րձւսնք պիտի հասցնէր այնքան տարի

բեղ : ւօօսբդ ղի ո յուղեց '■ Սրբա՞ն արդար
ես երր կ՚ըսես թէ նոր բան կարելի չէ
յաւելուլ այն բոլորին վըայ, որ արդէն
դրուած է իմ մասիս: Նորին յայտնու
թիւնը միշտ հաւանական է, երբ մարդ
դրականութիւնը կ՚ապրի ներսէն , ինչպէս
որ դուն կ՚ապրիս : Բայց նոյնիսկ երբ ընդունինբ նորութեան անկարելի,ութիւնը ,
այդ պարադային կը մնայ զրախօսին ըսելու կերպը : 'Բու ըսելակերպդես պիտի
նմանցնեմ այն կենարար ջերմութեան զոր
մենք կ՚ապրինք, երբ մօտէն կ անցնի րկարաձիղ րոց մը, անտես անե, ի այ, նաե

Տաման ելի ձմեռէ մը վերջ, այմմ արել
կը ծծեմ, թէեւ միշտ մնալով վատոյմ-.
Գու-րս կ'ելլեմ երեկո յեան մամ ե րուն , 18—
էն 19 , կ'լ,ջնամ մինչեւ ծովափ , իմ անձ
նական սրունքներով, բայց վերադարձր

առնել էրենդ այն հէն դրութիւնն!:—
որ զէս կր կ Ո չէէն Պո ւտո ւէն է 2 դ ո ր^լեւպսռնկադԼ,։
Անգրոյ առարկայ

յօդուածը 0 դրուած

Լ*էՈլմի}

քչ ՝ Ա տեղծո ւած աղմուկը ղիս աըամե։ լ!1 էլ վիրաւորեր :

'քէոյդ' ս1՚Ը"՚1
ՇԱՀԱՆ ՇԱՀՆՈՒՐ

5 Փետր • 1071
^Ւրէլի Գրիգոր •Րէօսէեան ,

/"ս5,
’

Ըււա/"'1 աարեվերջի տօնեդտ րման ամ որ չես ստադւսծ

չա ռա չո ւն :

տենէ մր ի վեր կը ստանամ , երիտասարդ
գրիչներէ ,
ի ր են g հրատարակութիւնը,
խանդագին եւ հիացական տողերով :

Յաոաջ/,}, տուի պատմ ուածք մը, Րոցը
Միմիայն, զոր կ ա րդա ց ած պէտք է ըլլաս

տեւանքով ï

կը կատարուի aUtO—"/ : Ինծի կր խնայուի
ցից ղարիթափին հեւբր :

Saint-Raphaël, 22 Հոկտեմըեը 1973
Սիրելի Գրիգոր 'Րէօսէետն ,

Լա՛ւ ըրած ես մատդ դնելով սրամտու
թեան եւ «չարաճճիութեան» վըայ բա
ներ' ոլ, չտա անդամ անտես կ առնուին
մեր դրախօսողներու կողմէ: Հայ
■//■ ա֊
կԼիթխ.ը,
-Խ-'ն J,ii

րովդ y երեք օր վերջ պիտի ն չո ւի : Կարծեմ չւիո թութ ե ա*!! մէջ ես : Ես ձնած եմ
3 Ր դոստ ոսին :
Պիտի չկրնայի փոխադարձել ողջոյնդ y
եթէ դրած ըէԼայիր Օդոստոս ամս ուն y որու1հեաեւ նորանոր եւ աննա խ ընթաղ փո
թս ր ի 1քն եր ո լ մէջ կո ր ս ո ւած էի y
իմ ա—
նիծե ալ հ ի ւան դո ւթի ւնն եր ո ւս
պատճա
ռաւ։ Զիս փոխադրեցին տեղւոյն հիւան
դանոցը եւ ւքերջն ալ փարիդեան դարմա
նատուն մը ։ Արփիկը կա տ ա ր ե g y ա յս առթիւ, նախախնամական դեր : Աճապ ա ր եց
դ"՛/ Saint-Raphaël, օդանա լային ճամ
բուէ y եւ զիս տարաւ Փտրիղ՝ եւ քանձնեց
ան ո ւանէւ մասնագէտներու էսնա մքին : Հ ոն
ւս ք սակայն չ1քքււյսւն նչանակեքփ դա րմ ան
մ ft դտնել ՝ jiiiniiifiuijuiif տարիքիս պատճաոաւ եւ ղիս վ երաղա րձո ւց ին ծերանոց :

դէրս : Մոռացումի հարդ չէ կրնար ըլլայ y
այլ կորուստէ յ

դործէ Sorbonne-/'
մէկ laboratoire-/'!'
մ՚Հմ : Որ բո՛հ աւա քու թեամր զբաղած է Պ n՜լէ ս , Զէն ա դա դա րէ օրերուն y
եւ մէ չտ
գտնուած [Ռամկավար — Րարեդո բծական
չրջան ակ ին մէջ*.
Հաւատոյդ եալ հայտստանասէր մրն էր ՝ եւ պատահաբար կՀ աչ
քս ատ ակդ էր Ապագայի, դ էտ . յոդ ո լած
ներով :
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ԱՐՈՒԵՍՏ »------------------------------------

Ուրախոլթեամր ստացայ նամակդ , ուր
տռո ղջՈ ւթեան ջերմ մաղթանքներ կ՚ը
նես էն ծի y 'Հս-Աէմեակիս առթէւ։ Տա
րեդարձդ y կը դրես 10 Հոկտ . թուակի

ՊատահածլՀ սա էր որ կորսնցուցած էէւ
ս ր ո ւնքներուս այն սակաւ ուրեն ու ղօրոլթիւ^ւը որ ինծէւ կր թոյլատրէէրն քալեք :
Ա.յմմ կրնամ չրջադա յիլ ս են ե ակի ս չորս
սլատերուն միջել ել երբեմն ալ սլարտէ՚1Ը > FtuJ3 ո>ւ աւելէք հեռուն։
Եր փ ափ աքի մ որ Ո1յս թաները քեՀ[ի UJUl—
հես եւ չէր տարաձայնես չրջապատիղ մէջ*.
Րնա՜ ւ չեմ սիրեր որ օտ ա րն եր լսեն եւ
կրկնեն իմ դմ՜բ աէս տ ո ւվմի նն եր ո ւ ս անրէ երջ անա լէւ եւ տաղտ կա լի յանկերդը , որ պի
տէք յ ո րլն եցնէ ամէնէն բա րես ի րւո համա
կիրներս անդամ ։ Եո սլէտք
ոնիմ դերեղմանի վերջնական նինջէն եւ ոչ թէ օտարներոլ կ ա ր ե կ g ո r էմ ե ան :
Ե^ոհունակութեամբ կա բղաց էր այն ազ
նիւ տողերը զորս յ ատ կա g ո լցած էիր
կուլքիս^ե : Ա ա ալ ըսեմ որ դո՛ ն եզուր ա յն դլէսաւոր դրիչը որ արտայաքտուեց ալ Կրակ/' մ ա ս ին : Ա ամ ուլը y նո լնիոկ դրական կոչուած մամուլը լռութին
պահեց Ափիւռքի
մէջ թէ Հայաստւնւէւ ։
Րայց նա էսրնտ րելի էր այս պաբադան։ Եո
աչքի փուչ եմ այսօր y ին չոլ է ս որ էէւ եւ՚Հ>, ■
Սիրով /լը սեղմեմ ձեռքդ, մաղթելով ռր
ղիրտր
/լր/լին տես*եելու րտիռռը ունե
նանք :
ՇԱՀՆՈՒՐ

(1) Պատասխան՝ «Հայ թատերացրութեան մասին հարցարան»ին, որ ներկայաոցւած էր Պէյրութի Ս- Դ- Հնչակեան
Կուսակցութեան ւզաշտօնաթերթ «Արա
րատ» օրաթերթի Գրական Րաժնին կող
մէ (24 Յունուար, 1970) : «Ազգային ինք
նաբաւութեան գգլխիչ ոլորտներուն լքէջ»ը , որուն կ՚ակնարկէ Շահնուր , կր ւիերաթերի Երեւանի մէջ Հայ Թատրոնի Եր
կու Հազարամեակի տօնւսխլքրոլթիւններուն :
(2) Սթէնլի Պոլտոլին, բազմիցս ւ]արած Անգլխոյ վարչապետական պաշտօնը :
Վերջին անգամ’ 1935 - 37 թուականնե
րուն : Շահնռւրի բաշխուած «պատուա
կալ» տիտղոսներուն մէջ եթէ «պոոնկագիր»ը նորութիւն չի հնչեր, «Պոլտուինի
գործակալ»
կամ ժողովրդական ասացւածքով՛ «անգլիական գործակալ»ը որոշ
(լարգացում մը կ՛ենթադրի : Ինչպէս կ՚ե
րեւի , Խորհրդային Հայաստանի մեր եղ
բայրները - Շահնուր պիտի ըսէր' «մեր
զարմիկները» - երբեք ետ չեն մնացած
Սփիւոքի իրենց համախոհներէն եւ տարախոհներէն երբ հարցը կը վերաբերի
նոյն նիւթին: Դեո վերջերս, «Յաոաջ»ի
(12 Դեկտեմբեր 20001 մէջ լոյս տեսած
Գուրգէն Մահարիի մէկ նամակէն իմա
ցանք թէ Վարւսգ Աոաքելեան անունով
երանելի մը’ենթադրաբար կուսակցական
տիտղոսաւոր,
ժամանակին «Նահանջ»ի
հեղինակը կոչեր է «Թուրք Շահնուր» • • •
(3) «Ազատն Կոմիտաս» :
(4) Ռամկավար Ազատական Կուսակ
ցութեան ղեկավարներէն, հրետոր , խըմբսւգիր : Եղած է, ի միջի այլ թերթերու,
կուսակցութեան Փարիզի «Ապագայ» շա
բաթաթերթին խմբագիր , եւ ապա 1936ին' Պոսթոնի «Պայքար» օրաթերթի երկտրտմեայ խմբագիր (1885 - 1968) :
(5) Շահնուր ստորագրած էր Վահան
Թէքէեանի նուիրուած
զմայլելի գրու
թիւն մը «Յաոաջ»ի մէջ : Արութիւնը մաս
կազմեց «Րաց Տոմարը» հատորին (էջ 5165) Վահան Թէքէեան - Փրոֆ • Աոաքել
Զաք արեան լուսանկարուք :
Գ- Ր--

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա ՌԱՋ
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քԱԼԷՒՏՈՍքՈՓ
(Շար. Ա- էջէն)
րկն ի րենց մասին :
ՋՀհ' էսօս ո ւե ր տան
մէջ-. Պ ատմէշ մըն են :
Ս*էն չ օտար թատերադէ րր ա րուեստով
լաւագոյնս պէտէ կարենար յօրէնել անոնց
եւ լ,մ մէջեւ դո յութէւն ո ւն եց ո ղ եդեր ա՛
կան յարաբերութեան բնոյթը։ Ա*յդ է որ
կրցած է յայտնաբերել էէէշար Կալէնոսկէ սրամէտ ոճով եւ յստակատես ութեամր:
Ա այտնա պէս Արա մէ տէ սլա րու! , որ բո
շս ր էր փոր ձեր էն ետք' վերակենդանացնե
լու. համար կորս ո լածը ՝ անկարելէէն առ
ջեւ կը դտնէ թեքղփնքը : Անյաջող դուրս
կու դան վեր ա շէն ո ւթեան ջանքեր ը :
Կոըսուած է էականը» ա1յն էնչ որ ո դե
կան պա տ կան ելէ ութ ե ան անխախտ ղդացումը պէտէ սլաշտ պան էր
ամէն գնով
ցմահ : Հյսւռա ւէղը :
Ղ,էւթէն մօտեցումը՝ ա րուես տադէտնե—
րուն թ ա ղար կո ւթէ ւնը , բեմադր ո ւթէւնը ,
մէնչեւ էսկ
բեմ ա յարդարումը
պարզ՝
համոզէ չ կը դարձնեն
ներկայացումը՝
ուր Կ ա լէն ո ս կէէ սուր տ ես ո ղո ւթէ ւն ը լա
ւագոյնս պատկերացուցած է ցեղասպա
նութեան
եղելութէ ւնը ո րոն հոգեկան
ծանրութէւնը ցարդ ան տան ելէ կը մնայ

տակներ վերապրողի հոգերանո ւթե ամր ՝
այնպէս է շեշտերով ուր ջութակը մահա
շունչ ներքէն երդէ մը հոլովոյթովը կ՛լփէթանար ։
Պ ելա Պ ա րթորէ վեց ռու
մանական պարերով։ Jj անդավառո ւթէ ւն ը
սրահը կը ստէպէր ղէրենք երեր կրկնութէւններ տալու։ Գրայզլէր ՝ Իզայէ՝ էէավէլ : ՆԼ^ր^_1՚նը
Ո՝ավէլէ «Գնչուն» , անմոռանալէ պերճանքով։ Առանց նուազա
գոյն ակներեւ ճէգէ՝ մնալու! ձէշտ երա
մ՜ըշտա կան գմուար հասանելէ բարձունքներու կատարէն։ էէէւէէն դէտէ այնպէս
մր երգել տալ էր «Ո*ուպէ» յո լ^ո ըսուած
Ա թրատէվա րէուս ջութակը՝ —պատկաներ
է նաեւ Փապլօ Աարազաթէ—՝ որ կր լըսւէր թաւջութէն վայել հնչէւններ։
Ա ամր արայ լ երր
կը րամն ո ւէէնր ս ըրա հէն ՝ խ որհ եցայ թէ եթէ կարելէ է n—
եւէ տղամարդու եր աժ՜շտ ո ւթէ ւնը սէրցրնել՝ այս հ ut մ երդը լաւագոյն էէ աղա րարtn ր պէտէ հանդէս ան ար ։

ԱԼՊՒՐԹՕ
^ԻԼ^ՈւրեԹԹԻ

լու համար հրաշէկ վերջաբանէն։
Եթէ թերահաւատ
մտած ես ս րահ էն
ներս ՝ վստահ' ընթացքին
պէտէ զղաս
թէ արտասուել գիտցող վիրաւոր գազան
մ'ալ արթնցնած է հոգւոյգ խորը,
զոր
մամեր ետք միայն պիտի յաջողիս քչել
ցնցող տարողութիւն

ունի !

Յունուար 31,
Թէար-ր աէ Շան զ՚էյիզէ

նկ ա ր է շր կր ջանայ հասարակ յա յտարարի մը հ ասնէլ՝ քանդակագործը անսահմ անութեան ձգտում մր ունէ ։
Երկու ցուցահանդէսներ սա օրերուն՝
այդ տ սլա ւո ր ո ւթէ ւնը կը ձգեն» Պ ելմ ոնտօ եւ ձիտքոմէթթի ։ Առաջինը' Երան
Փալի • ե ը կր ո րդը
Փ ոն լի ի տ ո լ Արուեստի
Կեդրոնը : Երկրորդն էր զիս առաւելապէս
յուղողը : Առաջի՛նն
ալ կ՚արմէ տեսնել :
ճիաքոմ էթթիի աւելէ րան եօթը հարէւր
գործերէն մ է կտ եդուած են հոս քառասուն
դծադրութէւններ ՝ ուր կան նաեւ անոնց
մէջ Տէւրէրէ եւ այլ վարպետներէ ընդօ>ր էնա կո ւթէ ւնն ե ր ։ fij էստ է էր դծադր ու
թէ ւնը ։
Գեղեցէկէն փնտռտուրը չէ էրը* ոչ էսկ
լաւ ճաշա կէն , րանէ էնթև ա վս տ ա հ ո ւթէ ւնր
չունէ էր տես ածը ամբողջովէն կարենալ
թուղթէն յանձնէլու կա տ ա ր ելա պէ ս ։
Ց ո ւց ահ անդէս է պա տ աս էւ ան ա տ ո ւն արդա րօր էն զատած է անոր առօրեայ աշխատանրը՝ երբեմն էր
տկա րութէւններով։
Ամբողջ տեսս ւթիւն մը կարելի է կազմալորել արուեստագէտին «տես ած փնտըռել ուզած ու ղծած»ին յարաբերութեան

ՎԸՏԻՍ* էՒԷՓԻ^
^Ջութակս ղփս կը սէրէ» սովոր է ր
սել վատ իմ ՈՎփին։ Ի՞նչու, չոիըէ, քանի
ունի ինքն ալ կաիւարգ ճպուռ մը։ Երէկ
գիշեր նրբ առաջին անգամն
էր որ կը
լսէի ղ1՚նքը մենահամերգի
ընթացքին ,
զմոլար չէր հաստատել թէ զիրար էալ- կր
հասկնան :
Ո-էւիին կը յիչեցնէր երբեմն Օյ-թրաթի
ոճն ու հն չա կան զօ ր ո ւթի ւնը : Ահա երիտասարդ մեծ ջութակահար մը որ դիտէ
հակառակ
իր վերին ա րհ ես տ ա վտ րմ ո ւթեան դոյզն իսկ չզգացնել զայն եւ վըստա հեզի արահետով մը հասցնել ո լնկըն
դիրը երգահանին բարձրութեան : Գործին
ոգեկան գիտակցութեան մեղսակից դա րձրնելով քեղ, օրեր ետք իսկ միտքդ օրօ
րող մեղեդիներով։ Յայտագիրը կը "կըսէր ճոլղեփէ Թա ր թին իի
հանրածանօթ
Աոլ
Աինէօռ Ա ոնա թով' յո րջո րջուած
ՀԱ ատ ան ային թրի/ներըչ> ։ Որքան ալ յե
րիւրածոյ ըլլայ հէքեաթը , երազի մը վերազրուած , գործը կը մնայ հեղինակին
լաւագոյններէն մին։
ՈՎ փին
կու աայ
զայն պարզութեամբ առանց ծանրանալու
սադա յէլական կռճո ւմներ ո ւ վրայ մի չտ
իր անվրէպ հաղորդական խաղով :
Անմիջապէս յետոյ
ՈՎփին ու fi երեզովսկի
կր հրամցնեն քիչ նուադուած
գործ մը, որն է Աթրավինսկիի
Տիվերթիմենթօն' «Պարիկին համբոյրը» պարա
խաղին քաղուած չարքով մը , ընգհանրապէս
Զայքովսքիի թեմաներուն վրա,
հիւսուած։
Հո՛ս, ջութակ, գաչնա կ զի
րար կը գերազանցեն պսակելու համար
, ուս ա վառ ճկունութեամբ գործին թախ
ծալից թէ ուրախ երեսակները։ Պրամս ի
առա՛ջին Աոնաթը կը արուի
հին յիշո-

անկիւնով :
Նախ պարապ — լեցուն մակերեսներով։
Յե տո յ ՝ մատիտին ծայրը հետզհետէ ս ըր
լած է յանգելու
համար պատրաստած
մէկ քանդակին տարածութիւնը ճչգելու ,
փնտռելով նոյն ատեն մարդուն հոգեբա
նական ծալքերը :
Տեսնելու ուղի մըն է

գծագրութեան

արուեստը ճիաքոմէթթիի համար :
Գործեր կան որոնց մէջ ակներեւ է արւեստագէտին
վերջնական
գոհացումին
պտ կաս ը ։
Աւելի՛ն ■ կարծէք չուզեր գոհանալ ։
Վազքը հետզհետէ ^արագացնէ : Գիծերը կը խառնակին : ՋՓռքէն աւելի աչ
քին կը հետեւին։ Վախ մը տեսանելի է ։
Մի կրզտ^՜
լէ՞ իրականութիւնը բիւրեղա ցնել :
Բայց նոյն ատեն

արտայայտութիւնը

դիծերով կը վերածուի արուեստի գոր
ծին ծնունդ տուող բուն աշխատանքին ։
Յուզիչ։

Յոգնած կը րամնուիս :

Անզօր

ԱՐՈՒԵՍՏ*
ո լ նուադել էր ս էրած պար hրը •
Պէթհովէնի վեց սկովտիական պարերէ

իրա-

լութեան դէմաց ։

ՓէտրոՆար 5 ,
Թէարր ւոէ Շան ղ՚էլիէէ

ւ^յւՈՓԻ ւրՈՒԹէՕ
•Բաղցրաբոյր
նուագովն իր, մնալով
միչտ
չափաւոր, դասականին սահման
ներուն մէջ, Մ ո ւթէ ր հասած ըլլալ
կը
թուի այսօր իր ասպարէզին դագաթնակէտէն ։
Ումեղ նկարաղիր , մեկնաբանած դործերուն կը տիրապետէ
գտնելով անոնց
իմաստալից
երամչտական հիմքն ու հը

ք

A?/ անոնք :
Երէկ գիշեր փորձեցի Կոմիտս,,,լ,
քաւին երգը» նուազել Ափրիկեանի մ,ա_
կում ով ։
նոյն յաջո զութէ ւնը գտաւ։
Ե՞րդ թէ նուազ։ Երկո՛ւքն ալ։ Օզս,ա_ \
կա ր նօթատետր ։

^՚լ- Ղ՜Ւտ^> լաւադո յնս
ներկայացնել ընտ
րած գործերը էնքնաբո ւէէ մօտեց ու•r'"l ՛■
(յՈյնպէս ՝ մեծ յարդանք՝ երաժ՜շտահանէն ո ճին։ Գունաւոր կը մնայ մեկնաբա
նէ ութիւնր :
Ղ* աշն ակով կ՚ընկերանար էրեն
Լամսլերթ Օրդէս *
Անշուշտ՝ րնկեբացողէ դերէն
մէջ չէ
մնացած ան՝ քանէ ընտ րուած
դործերը
յա յտա դրէն ՝ ջո ւթա կ—դա շն ա կէ
համար
են յօրէնո ւած : Օրգէս դէտէ յարգել սա
կայն երկու դործէթէերուն առանձնայատկո ւթէ ւն ը ու չկա յ չա փ ա զանց ո ւթէ ւն հ ընչա կւսն
ծաւալներու
համեմատութեան
մէջ* Որքանն դժ՜ուար է յա րդել այդ կչէ—

Տարբեր կր
շն չէ կարծէր նկարէչէն
թէ
արձանագործէն ձեռամբ թուղթէն
յանձն ո ւած դէծը ։
Ակներեւ է էրենց տես էլրր ։ Երբ նկա
րէ չր ողորկ դէ^ե-րով
կ՛ա րտա յայտուէ ՝
քան դա կա գործր կը բոլորէ զանոնք բաղմաթէւ ոլորտներու սահմանումով։ Տար
բեր ըլլար փնտռածը ։ Մէ ջո ց—տ ա ր ածո ւթէւն զսյդը հան գամ անր կը փոխէ։ Ա*էն չ

կատաղէ ընդվզումէն։
թեմադէրը Իրէնա Պրուք ելրցած է է!'ո~~
ւ1Ւն անողոք է րականութեամր րնթա ց ք
տալ հեղէնակէն
խորէմաստ վերլուծա
կան թատերական խէզախ ոճէն ՝ հասնե

ԵՒ

րապոյրը՝ եւ կու տայ զան ււնբ առոյդ
հնչա կան ո ւթ եամբ :
*էախաղաս ո ւթէ ւններ ը դէ ւր րնթեր g կր
հետ ելէն հեշտօ րէն արհեստավարժ՜ ճպո
ւռով մր։
Երբեմն մէասլաղաղ շուն չուք :
Ուն է նաեւ է գա կան բնական հրապոյր որ
կը ստեղծէ մոգական մթնոլորտ։
Ինք
նավարժ- յ ա տ կո ւթէ ւնն երը բեմ ական ՝ Z/£
հ ր ապուր են ունկնդէրը։
Հաստատակամ շարժ՜ուձեւ երով Ան-Ա Ոֆէ If ութէ ր կր տէ րապետէ ամ
բեմէն ու ս բահէն ։
Ըղձանքն ալ ներկայ է էր նուագէն մէջ

Փետրուար 4 ,
Փոնփիտու Արուեստի Կեդրոն

հայ մարդոն համար։
Առանց բարդոյթէ կտրելէ® է զայն դէմադրաւել խէզախօրէն ։ Կտուցէ րնդունելէ
դարմաններէն մէկն ալ արուեստով տըրւելէք արտայայտութէւնները ըլէա^ P է
մեղէ թէ օտարէն մեծարելէ։ Ծանր պար
տական ո ւթէւն Աթոմ Եղո յետնէն ուսերուն։ Աէմ ոն Արդարեան լաւագոյնս կր
զգայ հայ մնա ց ած մա րդուն հոգեվէճակը։
նոյնպէս բոլոր դերակատարները։ Իսկ
Արամէ կնոջ ղերով Գորէն փապէր մե
ծապէս դն ահ ա տ ելէ է ու էր համ ո զէ չ թա
ղով կը յաջողէ ոկէզբէ ծնրադէր շնորհա
կալական հոգեբան ո ւթենէն
եF

իր թաքստոցը :
Ներկայացումը

Մ Ի Տ fi

Փետրուար §
Մայօլ Թանգարան

ՒՈԿՈՒԹԻՒՆ^

Այ“ խորթ հնչող անուան տակ
Տ էնա
վէեոնէ Հէմնարկը կազմակերպած է ւյՈլ_
ց ահ անդէս մը ա ր tn utյա յտ ա պա շւո
'էըպբոցէն զանազան նկարէթւերու
րով : Ցուցահանդէսը յատկապէս յսւա^
կացուած բէէաէով աւստրէական բաժա՛ն^
մ ո Lit քէն ։ Առաջնակա րդ դէ մքե ր ո ւն ^nl
կան նուաղ ծանօթ ա ր ո ւես տ ա դէ տն եր լպ
ինչպէս Հերպէրթ
Պէօքլ
թէ Ո'իշսգտ
Կերսթլ : Ո՛ոյց երկուքն ալ հ ե ւո ա քրրրս1_
կան՝ երրեմն խելայեղ ո ւժ՜ղն ո ւթե ամբ. |
ռը։
Ց ոլցադրութէւնը
ցուցահանդէսէ հան.
Այդպէս ով ՝ տէրապետող
շեշտեր չեն
դա մանք կ՚առնէ
ձդտելով արտայւսյսւս,..
յա յանուէ ր որոնք պէտէ խաթա րէէն նա
պաշտ դպրոցէն նշանակալէց ներկայսրխադասութեան երաժ՜շտական
էմաստլք։
ցումէն' Օսքար Ղ^ոդո շքա ու Իկոն Շ է լէ[ւ
Զդա լէ կր դառնայ էրողութէլնը
Ա ոդործեր ո t! ։ Արտա յա յ տ ա սլա շտ ր
տալու1
ցարթի Աոլ Մ աժ՜էօր Ա ոնա թէն մէջ որ
մարմնէն թէ դէմքէն խորհրդաւոր կչքէո.
պարզ դեղեց էկ եր կէէօս ո ւթէւն մթէ է ուր
դէծեբուն շնչառման յատուկ կչռոյթով՝.
երգահանը կը րաւականանւսյ երկու շար
Տանջանք՝ արբանք՝
ս եռայէն յագե֊
ժ՜ ո ւմն եր ո վ։ Աինչ
հ ամերդր վերջացնող
ցում առաւելադս յն չափ անէշով կր պատ
Ե է Պէմոլ Աոնաթը կու աայ վերջնական
կեր tu ց ո ւէն յաճաէւ ՝ զարտուղէ հոգեբադէմա դծով հասուն մոցարթեան
լԸ^Ժ^^՚Ւ
նութեամբ մրն ալ երբեմն՝ որոնք կ'արպտուղը՝ երեք մասերով՝ ամենագեղեթ[փէցնեն հ ո ղ եկ ան
թաքուն
ղար կերոլ
ց էկներէն մէն։
Ան—Աոֆ է Ա*ութէր ու
լուծէն տակ
մահաշունչ ա րտա յսւ յւոոլէամսլերթ Օրգէս տուէն ղոյղչ սւյՂ
թէւններ :
նաթներ ր էրենց
փողփողուն դաս ա կան
թոէԼԷչ դէծեր ո վ ՝
արտա յա յտապաչւո I
կա ղ ut սլա ր ո վ յ
դպրոցէն
մեծերը կեաեքին ի ս կո ւթեան
(էալով Շ ո ւպէրթէ երկեակէն ՝ փոխն է
փն տ ռտ ո ւքէն են յանձն ո ւած : էմանկարը i
փոխ 1լ անցնէնք պա բուրող մ եղեդէ էն կրոլ Աերկը ըէ[աԼով
նախընտրեալ\
րակոտ վաղքէն։ ՀքՈւպէրթէ բանահէւսե- նէլթերը։ Իազմաթէլ ճէ ւդա ւո ր ո ւմներուէ\
լու ջոլրէ եմ ան ընթաց էկ
դէ ւր ո ւթէւնը էր՝
շարժ՜ումը տ ա սնէնն եր որդ դարուհ\
սահուն առոգանութեամբ երգել տալու!։
վերջերը ծնունդ առած ՝ կրնայ անշուշտ
Կշռաւոր է ա մէն մէկ նօթ :
երքլսւրէլ մէնչեւ վան Կոկ ։ Ունէ էր գեր
Կ րկնո ւթէւններր ապացոյցը կր բերեհ
մանական ՝ հոլանտական՝
ֆրանսական
Մ սւ թԿ’1՛ բուն էէ աոն ո ւածքէն ՝ ե ր բ կու
երե ս ակները ՝ հասնելս •Լ մինչեւ ամետա յ Գր ut յզլէ րէ օրօրուն t! Էէնն ա կան պա
րէ կեան
վերացական ար տ այ այտ ապար
րեր : Պ ա րէ կէ ճկունութեամր :
տութեան Տը ՛Իոնէն կէ թէ Արշէլ ^որք1*է
նրբէն ար ուես տո վ ։
Հոս ունէնք աւստրէական ^էլղը յ
*Լյէ ւթեր ը ղղղէփ չ տուն կու տան հոգե
Փետրուար ք> կան հէւանդադէն գալարումներու։
Ա* ա հ ամ երձ մարմէններուն քո ՚1ն I՛ '/ Կ
կան դի ակներ՝ զննուելու պատ րաստ : !
Արտայա յտա պաշտ արուեստագէտը ւյոյւյ
կու աայ {Իրէօյտէն էսկ առաջ մարդուն
հոգեկան դա լարումներն ու տապալուժր
Աւելի քան եօթանասուն տարիներ ետք
քսաներորդ
դարուն սկէղբր՝ ՛ամենաուձկր յիշեմ մօրս երգած կ ո մի տ ա ս ե ան մե
դէն
ձե
ւաէ
։
ղեդիները գլխուս վերել։
Ան հան դո ւրժ ելէէ հասնող
սլա տկերաՄաքուն կը մնան հոգւոյս մէջ՛.
ցումներով
կը
մօտենար
մարմնէն՝
կար
Եւ կա՞յ մողովուրգներու
մշակոյթին
ծես
ապացուցանելու
մտքով
թէ
արուես
մէջ խորհրդանիշ մը աւելի օրինակելի
տագէտը տգեղը դեղեց կացն ելո ւ պար
իբրեւ յալերմոլթեան բնական տարերք
տաւոր ո ւթէ ւնը ւո ւնի ։
քան իր երգը :
Ա*երկը կը ներկայանայ հոս իբրեւ աՈւ եթէ Հայերս կարենայինք գիտակպա
ցոյց մարդկայէն նշանայայտ տկարու
ցիլ երդին ու ն ո լա դին ն եր դո րծա կան րը~
թեան ։
նո յթին եւ
ումին , սփիւռքեան անլոյծ
Աէն չ դէմագէծը սէր կը փորձէ արտա
մշակո ւթա յին հարցերուն
գէթ մէկ կո
յայտել՝ մարմնէն գալարումները
տորակին լուծում կրնայինք գտնել : Այո
դանք կ՛ ան դր ա դար ձեն ։
Իւղս^երկ
իրականութեան հաւատացող անձերէն է
մ անկարներ ուն մէջ Կ*ոդոշքա կը գերՍԽ
Կարպիս Ափրիկեան : Այսօր նուագն է որ
զանցէ բոլորը։ Կտն դեղեց է կ դծ ան կա րեե-\
կր պաշտպանէ իր հ-Վեց հայ երգեր»ու
րր Կուսթալ Ղ*լէմթէ ։ 9* ալով Իկոն î/['՜
մշակումով դաշնակի համար։
լէէ դծան կա ր չո ւթեան՝
չէ կաըեէէ ['F
Եւ որքանն իրաւացի է ան երբ դիտել
տուած տ է սլա րներո ւն դէմաց չյուզով՚է՝
կու տայ իր նախաբանին մէջ թէ դաշնակ

Թէ ՛ՆՈՒԱԳ

ուսանող երի տ ա ս ա ր դո ւթի ւնը , իր վա րմութեան ընթացքին, գրեթէ միշտ ծնա
նելու սովորութիւնը ունի արեւմտեան երամշտութեամբ ։ Նուագն ալ չունի՞ յա
տուկ իր կչռոյթով մողովուրդին
ոգի
ներշնչելու յատկութիւնը։ Արսկելով շի
նիչ աւիւն տղոց սրտամօտիկ երգերով :
Այդ իսկ պատճառաւ ,
«Վեց հայ եր
գերիս լ մշակումը դաշնակի համար Ափրիկեանի կողմէ,
մեծապէս
օգտակար
աշխատասիրութիւն է ։ Մանաւանդ սկըսնակ տղոց համար : Ու wj" մէկը առաջին
սլր ակն է ։
Անոնց կատարումը
շատ խրթին չըլ
լալով, զանազան
երդահաններոլ մեղե
դիներէն քաղուած այս յարմարեցումները
ունին հրապոյրը բոլորիս սիրած երդե
րուն։ Աստիճանաբար բարդ կազմուածք
կխառնեն անոնք բայց բոլորն ալ կը մնան
արուեստասէրին կարողութեան սահման
ներուն մէջ-. Փորձը կատարեցի երէկ գի
շեր անձնապէս։ Ամէն անգամ որ մօտս
գայ Անին, վեց տաբու թոռս, կը պա
հանջէ ինձմէ դաշնակին առջեւ անցնիլ

տ ր ո ւած ըլ/ա լո վ վերէն ան կեղծո ւթէ
էջն ելով մարդուն ամենախորունկ հսգ^
կան ծալքեր ո ւն մ էջ ։
Կ*տնելով բառերով անն կա ր ա դր ելէն ։
Ըղձանքը։ Աաւը։ Աադեցման էսկ տԱ1^
ջանքը երբ սէրը փոխադարձուած [i՝
Հոգեկան պարապութեան մը զդացու<ե[՝
Ո t- այս բոլո ր ը վարպետօրէն պատկերէ
ւած են Ա*երկէ իսկո ւթեան ուսումնտէվ"
բութ եամբ ։ Անոր ղան աղան հագամանրնե
րով ։
'Իէ չեր պէտէ կարենա յէն այսքան գոԼ
նադեղ փու 'Վ մր Մերկեր ու ■ ներկայի
նել։
կար չական բարձր արժ՜էքով։
Տէն ա վէեռնէ ՝ շնորհէլ էր համաչար
հա յէն
կա պե ր ուն մ է կտ եղել յաջսղ^
ղանոնք Ա* աjn լէ թանգարանէն մէջ՝
ճշդրէտ պա տ կեր ա ց ո լմր ո ւղէէն ք ունեն [
Հւսնա րտ ա յա յտա սլա շտ ոճէն՝ այս ցուցս1
դէսը ոչ մէայն աւստրէական բաժանմՈլ
քէն՝ այլ շարժ՜ումէն մասէն րնդհս^11'
կերպով կը լուսաբանէ մեզ :
Գ- Հ
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<(Մայր Հայաստան» կոչուող հանրայայտ
պատկերին ՝ որն ամկնոլր գծոլել՝ հէւսւել ել աս եղնա դործո ւել կ հայ հաւաքակտնութեան կո գմ/՚ց ■

ԱՆԻՆ
ԹնՏեՐնԿՍՆ

OTiMl^bin.
^ախ
1'եՐԳ » ապա բերդաքաղաք
„ւ աւերակ՝ Անէն մեծ դեր ու նշանա
կութիւն ունէ Հ,սյո3 պատմութեան մկչ
Էւ հաւաքական գիտակցութեան մաս ն[.֊
կր դառնալով , ինքնուրոյն պետական ութեան հիմնադրման վկան ու կորուստի
քսորհրդանիշն է դարձել-. Այն րաղմ[պո է
օդտադորեուել դեղտրուեստական
դրա
կանութեան մէջ*. Ծնունդ է տուել բա
նաստեղծութեան ՝ երդի * լէէս1Ւ ու թս1~
տերդութեան :
քաղաքն իրրել դործող դրոյթ՝ բեմա
կան երկի հիմնական առանցք ՝ միչտ չէ
որ ներառուած է թատերական դրա կա
ղութեան մկչ :
Բ տ ց ա ռո ւթեամբ «Աւերւաե քաղաքի առասպելը» ՝ ուր Պերճ Զէյթունցեան օդտադո րծել է
այլեւս դոյութիւն չունեցող Արչակաւանը եւ դրո։
հիմնադրմանն առըն չուող առասպելը՝ րեմական դրականութեան մկչ՝ քա դա քն երը առանձնա կՒ չեչտ ու ն չան ակութիւն
չեն ստա յել։ Նրտնք թատերկների
մէջ
ներառուած են պա րղապէս տեց բնորոփլոլ համար եւ առանձնակի իմաստ չեն
րեդդրկում կամ դրսեւորում :
Անին միակ՝ ե զտ կի երե ւո յթն կ ։
Այն
րեմաիսաղերի մէջ ընդհան ր ա սլէ ս ներ
կամանում կ իր մկչ պետական ՝ քաղարական դրութեան ու դիմա գծի հաւաքա
կան պատկերը ներառնելու համար : Հտյ
թատերական դր ա կան ո ւթ եան անդաս տ ա'նոմ կարելի է Անին
իբրեւ այդպիսին
^րկայայնոդ ՝ առնուաղն երեք մնայուն
աթ[ր ունեցող թատերախաղերի հանդի
պեր
Աոաջին անդամ ՝ Անին թատ երդո ւթեան
k դարձրել՝ Պետրոս փուրեան՝ 1870

թոլին ;

^ՄԱՆՈՒՄՆ
ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔԻՆ
ԳՐԱՏՈՒՆ ԵԱՆ 1

ԱՍՊԱՏԱԿ ութիւն*

պարսկաց ի

ՀԱՑՍ
մատ երգութիւն եր դա իւ տոն բաեսնե,ս,Լ յ^րկուս թուականս ՝ ի հինգ աՀրիս պատկերս ել ի մի վե^ադրութեան համար ՝ Պետրոս փուրէՒ֊րել կ Արի ս տ ut կէ ս էա ստէ։ վերտ—
3"Լ ^‘‘■“'■‘‘"■-թէմն» կհրաա. 1844/9- Վ£Սատթէոս Ալոհայեցու Հհփամա^գրութիւն»
( հ րատ » 1869/? • Եր՛”-—
‘լկմկ էլ Մ* իէամչեանէ {(Պատմո ւթէ ւն

գրութիւներ լ, մէչ բեր ո ւած՝
ւկեան տրչաւանքներին վեր աբեր ո ղ
Լ Ոլ^մւրին յ իր անձնական զդաց ո ղու’ Գրտնց մէջ փոփ ոէսութիւններ ու
Գ(1Ոլագներ ներմուծելով ՝ նա
ա§ Լ
մի բեմ ախազ ուր ներկա յացւում
LU Ի էխ ոլ Ալփ աս լանի արշաւանքն li
ft սւտերախաղը բամ՜ան ո ւած է երկու

ԱՆԻԻ ԱՌՈՒՄԸ 2

Ս*ե&

անձանց չարքում են Արիաս լան թագա
ւոր Պարսից , Ա ադարատ է շթան Անիի ել
Աղկան իչթան Պարսից : Նկատէ ունենա—
Է՛՛՛Է. որ Տ ո ւղրի լ ել
Արիասլան՝
Անիի
‘L[’UJJ յարձակուեց ին երբ արդէն տիրել
կին Պարսկաստանի ու այնտեղ
իրենց
թագաւո ր կին հռչակել՝ փուրեանի մօտ
գործող անձանց բն որ ո չո ւմն եր ր կա ր ելի
է
Հտմարել։ Աակայն նոյնը չէ կարելի ասել ՝ թատ երդո ւթեան վերն ա դ ր երից մէկի' ԱՍՊԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆԴ ՊԱՐՍ
ԿԱՑ Ւ ՀԱՅՍ տողի եւ խաղի փոխասացութի ւնների մէջ բերուած նչումների մա
սին :
Պարսկաց կամ Պարսիկ նչումը ՝ պատ
մական նիւթի ընթացքի մէջ չփ ո թ է առաջացրել ու մթագնել է թատերախա
ղում Պարսից իչխան Աղկանի Աելջուկներին դաւաճանելու պատճառը եւ Հայերին
բերած նրա աջակցութեան բուն նպա տակը ։ Նկատի ունենա լով որ հեղին ա կի ձե—
ռադիրը չէւ պահպանուել ՝ եւ Հհ() բադիր»
թերթի խմբագրին ուղղուած նամակէ։
մէջ (1871 յ Սեպտեմբեր 30) , փուրեան
թատերախաղը անձամբ
ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ
ԱՆՒ ՄԱՅՐԱԲԱՎԱԲԻՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՆ
կ նշե, , ԱՍՊԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ* ՊԱՐՍԿԱՑ Ի
ՀԱՅՍ տողը եւ ԱՒԵՐՈՒՄՆ ԱՆՒ ՄԱՅՐԱ*ԱՎԱ*ԻՆ ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՑ վերնադիրը^ սթէտք է ^թատրոն 0սմանիէ»ի հա
մար պատրաստուած ՝ Յակովբ վարդովեանի բեմադր ութեան մէջ կատարուած
փ ո փ ո խ ո ւթի ւնն երին վերադրել : թատերաէսաղր րեմ է հանուել 1871 թ ո լէւ Մ արտ
ՃՀ֊ին ։
Յետ մահու հրատարակուած օրինակն
է ՝ որ կրում է նչուած փ ո փ ոէս ո ւթի ւնն երը* Մեծ հաւանականութեամբ՝ քաղա
քական պայմաններից ելնելով է , որ բնա
դրի մէջ եւս թուրք ու սելջուկ
բնորո
շումները ՝ փոխուել են պարսիկի : Պահ
պանելով Աղկանի Հհիչխան Պարսից» բա
ցատրութիւնը եւ Հսելջուկ»ի կամ Հհթուրք»ի փոխելով բնադրի մէջ պարսիկ նըչւած միւս բոլոր գործող անձանց վեր աբերող նշումները՝ նիւթի դրամատիկ առանցքները պատմա կանօրկն ուղղւում ու
Գուրեանի տիպարների գործողութիւնե
րը դիպուկ են դառն ո ւմ ï
ԿՈՐԾԱՆՈՒՄՆ ԱՆԻ ՄԱՑՐԱ*ԱՎԱ*ԻՆ
ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԵԱՆ գրութեան մկչ րերւած Ոգին Հայաստանեաց տիպարը՝ վերչաբանի մկչ լուսնի լոյսի ներքոյ ՝ աւե
րակների
վր՚սյ ներկայանում է իբրեւ
չղթայուած
Մուսան Հայաստանեաց եւ
երգում կ տասներկու տնից բաղկացած
մի երգ ՝ որն սկէղր է առնում ու ալարտրւում կ այսպէս •

շ

ող

հ ա տ ո ւածն երի :
թաՀ Լ կան կառոյցի առումով , աւեԱ։ թոյլ
ս1աամական պատում է*.

մ

Հ^՚լԷնակԷ միլս պատմական թաԼԱիւևները. Այդռլհանդերձ զուրկ

^առԼՈ1՜ն ՞ւ
Գեպոլկ թատերական
՜ ^եաններից •Էօո թ Լականի դէպքերէ համար նչ ուած

. C գործող անձանց մկչ են՝

հս,յս“-ոանԷաօ

"/'J եւ Գ
րոլց

ր

հ

Ազին

լ ռ
Փ
'1Ր1’1 թագաւոր Պար-

3' "
Աէէէեկ Աբասեան թագաւո ր Կաթուականի տասնըչորս դործող
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Վայր մ’ունէի ես միայն,
Այն ալ գնաց գիրկ մահուան ,
Անմխիթար թողուց զիս'
Գերեզմանաց պահապան :
/•••/
Թ՛եւ անկեալ Հայաստան,
Պիտի կանգնի հուսկ յապայ ն,
Երթ որ Հայեր միասիրտ
Գոչեն «Կեցցէ Հայաստան»:
Եթէ Գուրեանի երգն
ու թատերդութիւնն այսօր մոռացուել ու այլեւս չի
երեւում բեմերում՝ փոթարէնը
նչուած
երգի համար ստեղծուած պատկերը տարածոլելով՝ տասնըիններորդ դարի երկ
րորդ կկսից
սկսեալ՝ ծնունդ կ տուել

Ե րկրո րդ բեմ ական երկը ուր Անին ներկայանում է իբրեւ հիմնական
խնդիր՝
Ասւփտյէլ Պատկան եանի 1883 թուին գբրւած ԱՆՒՒ ԱԱՈՒՄն է*. Հեղինակի մօտ
Անիէէ մասին թատերտէսաղ գրելու գաղա
փարը ստեղծուել է 1879
թուի աշնա
նը երբ ինք տյցի է գնացել կործանւած քաղաքի աւերակներին : թատերաէսաղը հրատարակո լել է յետ մահու հ.Լումա» հ ան դէսէէ մէջ*. Տպտգրուած որինակը անաւա րտ
է : Հեղինակէ։ ձեռադրից
պահպանուել է ընդամէնը մէկ սեւագիր*.
Րստ հեղինակի ՝ դրութիւնը աւարտուել է
1883 թուին եւ ուղարկուէլ է հ,Նոր դար»ին ՝ բայց չի տպադրուել*.
^տբրի էլ
Ա ունգուկեանին ուղղուած մ է կ նամա
կում Պտտկանեանը գրում է «հեռագիրը
տյս րոպէիս Թիֆլի ս ո ւմն է'
պր . Ա .
Ասլենդարեանէէ մօտ՝ որին էսնդրել եմ մի
քանի բանի մաց մարդոց տայ տչքի անցը
նէլու եւ ինձ նոցա անսուտ կարծիքները
յայտնելու՝ որ ես ըստ կարելւոյն ուղ-

Գրեց'

ԱՐԲԻ 3ՈՎՃԱՆՆհՍեԱՆ

ղեմ թ եր ո լթի ւնն երը : Եթէ Զեր թ ան կա—
դին (fut մ ան ակր կը ներէ՝ չատ կը էսընդրէի Ջեղ թեթեւ տ չք անցընելու եւ Ջեր
արդար քնն ո լթե ան տակ ձգելու ՝ ոչ ՝ա յնքտն սէսայներս քրքրելու ՝ դուրս հ տնելու
[un րհ բդով՝ որքան մի բանի պիտանաց ընելոլ դիտմամբ*. Աո էլ կ^ուզէէէ թատրոնի կողմից ինչ ու ինչ ասելու մեր սի
րական ազդին : Օգնեց էք ուրեմն ինձ իմ
Հային հասկանալի լինելս լ.» (1883/22/1) :
ԱՆԻՒ ԱՈ-ՈՒՄԸ պատմում է Պետրոս
Կտթ ո էեկ ոսի ճնչման տակ ստորագրած'
3 ովհ աննէ ս Ամբատ
թագաւորի կտակէ։
բերումով՝ թագաւորի մահից յետոյ Աեիի թագաւո րութիւնը
Ր՝ի ւղան դիա կան
կայս եր ո ւթեան ը
յանձն ելու մտադրութեանը դէմ կանգնած չար մո ւմը յ Րստ
պատմութեան ՝ երբ 1041 թուին մեռնում
է 3 ովհ անն է ս Սմբատը՝ Կտթողփկոսը ել
1-մս ան Վեստ Ս տբդիս ը
պատրաստւում
են Անին բիւղան դա կան կայսրին յանձնէլու : վահ րամ Պ տհ լա ւո ւնին ՝ մ՜ողովրդին
ոտքէ։ հանելով՝ դիմադրում է եւ Կ*տդիկ
երկրորդ անուանումով՝ թագաւոր է հըռչա կո ւմ հ սւն դո լց եալ արքա յի եղբօր որ
դուն' տասնըվեց ամ եայ ^*ա գիկիե : Վերան կաէս ո ւթէ։ ւնը պահպանելու հա
մար ստիպւում է հայրենական՝ աղատադրական կո֊է։ .ներ վ արել թէ՛ Րի ւղան դացիների՝ թէ՛ Սելջուկների եւ թէ1 ներքին
երկպտռակութիւնների' հայրենադալ է։չէսանների եւ հոգեւորականներէ։
ղէմ î
Կ տթողիկոսէ։ եւ վեստ Ստրդսի դալադրութեամբ՝ Կ^տգիկ Ր *ն գեր ւում է կայ
սեր կողմից ու վերջապէս կարողանում է
ծպտուած փախչել ու կրկի^ Սնի վերա
դառնալ*. Անիի պատմութեանը վերաբե
րող ա յս դրուագն ու մամանա 1լա չրջանն
է ՝ որ ապագային եւս մէ։ քանի ԷՅատ եր
գութեան նիւթ է դարձել ու բեմ է բարձբացել :
Պտտկանեանի թա տ եր աէս ա ղ ր բացւում
է Հ^Լյաէսերդանք»ով Աստղազարդ գի չերւտ յ մէջ
երեւում են Սնիի հիւսիսային
պարիսպները*. Հեռւում կան Ատյր եկե
ղեցին ու նրան չրջապատող բիւ֊ր եկեղե
ցիները : Աւելփ հեռու նկատելի են Ուսդրատուեիների ՝ Պտհլաւունիների ել Կամսարականների
պալատները եւ քաղաքէ։
բնակիչների տները *. Այս տեսարանի գոր
ծող անձանց մէջ են երկու բերդապահ-

ներ եւ ծպտուած վահան Պտհլաւունու
ոբդեդիր
վահանը ու Ր՚ադրատ դուքսէ։
Զմրուխտ դուստրը եւ Անի վերադարձող
Գտդիկ Բ • թաղալորը *.
Հէտխ երգանք» ը
հակառակ այն պարագային ՝ որ ունի եր
կարատեւ պատմո ղա կան էսօսքէ։ բամփններ՝ կազմուած է
ճաչակով ել զուրկ
չէ թատերական լարուած դո րծո զութիւի3 *
Ո ւչազրաւ է տ ես աբանի ս^1Ը1Լ~
բում
հմտօրէն
օդտադոբծուած
«tt—
ռաւօտ յուսոյ» երգը*. Այս
բամն ում
պահակներէ։ դրութիւնն ու էԼրոյՅԸ մա
սամբ յիչեցնում է ՀՀէյքսփիրէյ Հհ Հա մլէթ»Ւ տ ռաջին տեսարանը ել մեռած ար
քայէ։
ուրուականին հանդիպելու րա
մինը *.
ԱՆԻԻ
ԱՄՈԻՄՐ
յտջորդ ա ռաջին եւ
դործո զո ւթի ւնն երէ։ մէջ իբրեւ
դործող անձինք
ունէ' նա էստրտ րներ՝
Արիս տակէս Լաստիվերտցէ։ պատմաբա
նին ՝ ազնուականներ ՝ տեղացի ու հռոմէտցի զինուորներ ու կանայք*. Տիրութիւնր
իր ատաղ ձռվ ընդհ ան րապէս յաջող ըն
թացք ունի*. Ջախող մասերը՝ վահանի
եւ Զ՛էր ուէստի միջեւ զարգացող միամիտ
ու պարզունակ սիրոյ դրուագներն են*.
Երկրորդ արարէ։ վերջում ՝ վահան անե
լէ։ դէմ կանգնած մո ղո վրդէ։ կողմից լուռ
համ աձայնո ւթե ամբ՝ Հհընտրւում» է՝ Անին
անմիաբանութինից ազատելու
համար։
Նտ եղրա կաց նում է «Խեղն Հայաստան,

որ այս օրհասական վայրկեանիս ապաւինած ես իմ տկար ուժին եւ սակաւամեայ փործաոութեանը : Ուրեմն ես ստիսլւած եմ յանձն ոտնելու, եթէ ոչ փրկել
Հայոց
ազգը իւր վերահաս կորստէն,
գէթ ցոյց տալ ճանապարհը վւաոքով մեոճելու' եւ Հայաստանի թագը եւ գահը չըմատնել թշնամի ձեո, այլ հետս միասին
թաղել լքեր աշխարքի փլատակների ներքեւ որպէսզի, թերեւս մի օր այնտեղից
ինչպէս փիւնիկ’ նորափետուր զարդարւած, յարութիւն աոնէ--.»: Այս խօսքերէն արձադանդո լմ է մողովուրդը հ րրճուալէ ա մ‘պ ր ո պ այէն
ձսւյնովՀ «Ապրի

Վահան Իշխանը, ապրի ազգիս պաշտպա
նը , ապրի Հայի վերջին ապաւէնը». եւ
վա ր ա դոյրն էչնոլմ մեզ հասած թաղէն
ա յս հ ա տ ո լա ծ ո լմ :
Թէ ո0 ւր է մնացել
ՀհՆոր դարի»ին ուղարկուած ձեռադիրը ՝
մէնչ օրս յայտնէ չէ:

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹԱԳԱՒՈՐ 1021 ֊ 1022 3
Յո վհանն է ս Թումանեանի անաւարտ տյս
դրաման՝ ըստ Հհվերնատան» անդամների
վկայութեան ՝ յղա g ուել է 1900—1901 թը՜"
լերին*. Իր նիւթն կազմելու համար՝ Թու
ման եանը՝ փուրեանէ։ օդտադո րծած աղ
բիւրն երից
բացի՝ օգտուել է
Ամբատ
պատմ ադրէ։ գրութիւնից ՝ Ջալալեանի ճանա պա րհ որդո ւթիւնների ղըք[ր3 î Աէիչտնի
ՀՇիրակ» ա չէս ա տ ո ւթէ։ ւնից :
ՅՈվՀԱՆՆԷՍ ԹԱԳԱՒՈՐ֊ը
դըտմայի
դլխաւոր գործող անձը ՝ փա դէկ Ա՛ թադա ւո ր է։ որդի' էս ա ղա դա ս էր ու իմաստուն
Յովհաննէս Սմբատն է ՝ որ 1020 թուակա
նին յաջորդել էր հօրը *. Ն րտ օրօք էր ՝ որ
Սձյիի դահին տիրելու համար ՝ փա դէկ Ա -Է
միւս որդին' Աչոտը՝ եղբօր թագաւորու
թեան վրտյ յարձակուեց *. Հտյ իչխան"եերէ , Վր աց թագաւորէ։ ու Պետրոս կա
թողիկոսի միջամտութեամբ հաչտութիւն
կայացաւ եղբայրներ ք։
միջել»
սակայն
Աչ ոտ' Բիւզտնդիոնի վասիլ Բ* կայսեր
օպնութեամբ ՝ 1021
թուին կրկի^ յարձակուեց Յովհաննէս Սմբատի թագաւո
րութեանը վրայ :
Վերջէն ս ՝
Պետրոս
փետադարձ կաթողիկոսին ՝
վասիլ Բ *ի
հ ետ բանակցելու նպատակով՝
Տիզբոն
ուղարկեց *. Կտթողփկոսը Սնին , Յովհաննէս Սմբատէ։
մահից յետոյ՝ էսոստացտւ յանձնել կայսրին ել Հայոց թաղա
լո րէն ստիպեց այդ
կա սլա կց ո ւթեամր
կտակ ստորադրել *. Արքան ՝ դմ՜դոհ եղելութիւնից ՝ նախ կաթողիկոս նչանակեց
Ս անահին վանքից
փիոկո բոսին՝ բայց
չո ւտ ո վ ՝ եկեղեցու մէչ ծա յր առած պա-

(Շար.ը Գ • էջ)
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CORRESPONDANCE

Lettres de Jacques Brenner
à Armen Lubin
NDLIi. —Le 19 février dernier, la presse annonçait la mort de l’écrivain
et critique Jacques Brenner en son domicile parisien.
consacrait Patrick Kechichian

dans

Dans l article que lui

եւ

արուեստ*

revue durera: nous sommes, comme j ai
dû vous le dire, à peu près sûrs de pu
blier 6 numéros.
L’accueil a été bon, mais je ne sais
si je dois dire: «nous avons déjà» ou
bien «nous avons seulement» 90 abon
nés. A St Germain, la librairie La Hune
a vendu 50 exemplaires. C’est en distri
buant le 2 que nous apprendrons si
d'autres
libraires ont eu également
beaucoup d’acheteurs.
Le n° 2 parait la semaine prochaine
(n° d’octobre).
Bien à vous,
JacquesB.

«Le Monde)։ du 22 février, il rappelait

entre autre «...Membre du jury du prix Renaudot depuis 1986, il avait com
mencé, au milieu des années 50, aux éditions de Minuit, puis avait travaillé
chez Julliard avant de devenir, à partir de 1968, l’un des piliers de la maison
Grasset Flâneur indiscret —ainsi titra-t-il une chronique parue chez Julliard en
1995—, il a collaboré à de nombreux journaux comme
Paris.Normandie à L’Observateur,
Paris). De 1955 à

critique littéraire (de

7, rue Bernard-Palissy
28 octobre 1955

du Figaro au Matin et au Quotidien de

1968, il anima une bonne revue littéraire,

les Cahiers des

Cher Armen,

saisons; il y a publia Armand Robin, ARMEN LUBIN, Jean-Paul de Dadelsen
ou Henri Thomas...».
Effectivement, Jacques Brenner était un grand admirateur d’Armen Lubin
qu’il considérait comme un des trois ou quatre grands poètes de son époque. Il
en a témoigné dans ses

ouvages consacrés à la littérature française. Par là

même, il fût un grand ami de

Lubin, dont il publia le dernier recueil de

poèmes choisis «Feux contre Feux» en 1968 chez Grasset. Une correspondance
fournie témoigne de cette grande amitié. Dans les archives de Lubin, nous trou
vons une soixantaine de lettres, dont nous en présentons quelques unes, ci-des
sous.

20, rue St Eloi
Châlons/Marne
12 juin 1948
Cher Armen Lubin, nous avons lon
guement parlé de vous il n'y a pas
quinze jours avec Bisiaux et Thomas
(venu pour une semaine). Mais vous
savez comme chacun vous admire et
vous aime (ce qui est encore mieux) au
84. «Connaissez-vous Armen Lubin?» est
une des premières questions que Mar
cel pose aux nouveaux venus et s’il ar
rive que la réponse soit négative, Marcel
aussitôt lit un de vos poèmes. II me
semble que les trois qu'il a publiés sont
encore ceux que je préfère, d’une grâce
triste particulièrement subtile, car la
consolation y semble jointe à la tris
tesse.
Une libération
l’accompagne pour
qu’on y songe comme celle de Thomas,
votre poésie est en dehors de toute
mode et d’une évidente nécessité. On
vous aime tous les deux pour des rai
sons semblabes: on sait que c'est votre
voix que l'on entend dans vos vers.
Je vous envoie ci-joint une bien mé
diocre note de Paris-Normandie, n’y
voyez qu’une «bonne intention».
Je mets par ailleurs à la poste un re
cueil de trois nouvelles «fantastiques»
de Mérimée. Peut-être ne les avez-vous
pas encore lues. Ne m'en remerciez pas
de toute façon, il s'agit de livres que
j'ai reçus deux fois en service de presse.
(Non, je ne le trouve pas. Je vous l’en
verrai plus tard).
Vous avez évidemment des nouvelles
de Thomas par lui-même, mais Bisiaux
n'écrit guère. Vous savez ses multiples
occupations. Les vacances le laveront
de sa fatigue.
J'ai été très heureux de votre lettre.
Merci.
Bien à vous,

grands changements dans l'organisation
de 84. Je vous récrirai à ce propos dès
que les choses seront plus assurées.
Affectueusement à vous,
JacquesB.

Nouvelle adresse :
44, rue du Bac (6e)
*
**
REPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DE L’EDUCATION
NATIONALE
Paris, le 21 janvier 1952
LE MINISTRE
rh/jc

Cher Monsieur,
J’ai bien reçu votre lettre par laquelle
vous appelez mon attention sur le cas de
l’écrivain ARMEN LUBIN, hospitalisé au
Sanatorium de Haut.l’Evêque (Gironde),
qui désirerait être titularisé français.
C’est très volontiers que j’interviens en
faveur de cet écrivain.
Je vais faire mon possible pour qu’il
obtienne une juste naturalisation. Dans ce
sens j’ai écrit à mon collègue, M. le Mi
nistre de la Santé Publique en lui re
commandant, M. ARMEN LUBIN et en
le priant de bien vouloir me tenir informé
de la suite qui sera donnée à cette affaire.
Je ne manquerai pas de vous tenir au
courant du résultat de mes démarches et
vous prie de croire, cher Monsieur, à l’as
surance de mes sentiments les meilleurs.
André MARIE
Monsieur Jacques BRENNER
7, rue Bernard-Palissy
PARIS 6'. .

Ces poèmes comptent décidément
parmi vos plus beaux. C'est aussi l'avis
de Dhôtel qui était là hier. Vous me dites
que je peux en redemander: il va sans
dire que j'en redemande. Le n° 4 prend
forme dès maintenant. D'ailleurs dès
que vous avez une copie de ce que vous
écrivez, vous pouvez me l'envoyer.
Nous en sommes maintenant à 150
abonnés (en comptant Mlle Arpik Mis
sakian qui nous a envoyé sa cotisation
le lendemain même du jour où nous lui
avons expédié la revue). Nous avons
vendu environ 150 ex. du 1" et distribué
300 S P. S'il est vrai que toute revue est
lue par 4 personnes, cela nous ferait
pour le 1" n° le chiffre impressionnant
de 2400 lecteurs. Mais c’est à voir. En
fin, une telle revue, c’est-à-dire sans
manifeste, revendication ni scandale, ne
peut pas s’imposer brusquement (et j'a
joute: une revue sans publicité, sans
diffusion par les messageries, etc.). On
verra clair en octobre prochain. Pour
l’instant, on m’assure que ça ne va pas
si mal (par exemple Sainmont est
étonné du nombre de nos abonnés. Les
Cahiers du Collège ont eu des débuts
plus difficiles).
Je ne vais plus guère à la N R F, pré
férant d'ailleurs rencontrer les direc
teurs en dehors de leur bureau. Larbaud,
dans son Journal ((qu’on n'aurait pas dû
publier tant il est médiocre), parle pour
tant à merveille de ce bureau: «les pro
pos sont d'une médiocrité lamentable,
et on n’y rencontre guère, tenant séance
et s'y attardant, que les plus médiocres.
J. P. est obligé plus ou moins de vivre
là-dedans et cela fait autour de lui une
zone d’ennui, de mesquinerie, de plati
tude dont il doit se sentir, par moments,
accablé, etc.» (p. 365). Ce n’est pas à
Dominique Aury, mais à Mme Bour que
vous auriez dû demander le Daumal et
le Tardieu. Je passerai (mais pas avant
mardi) à la N R F et parlerai à Mme
Bour.
J'ai donné ma démission aux Ed. de
M. : j'y perdais mon temps et m'y éner
vais. Mais je continue de loger rue Ber
nard-Palissy et la revue aussi. Le tra
vail d’édition est devenu presque impos
sible pour qui aime la littérature: voir
refuser des livres qu’on aime, entendre
soutenir des livres qu’on n'aime pas
(et être tenu responsable des décisions
de la maison) non !
Affectueusement,
JacquesB.

Jacques Brenner

précédente lettre et qu’il me f
pour les premiers jours d'avril, ր { 1
un ensemble Lubin d’une douza՛ ra
pages.
Ine de
En recevant le n° 5 vous comprend,,
les raisons qui nous ont amenés ֊
adopter cette disposition: j’avais - ’
quelques pages sur Schlumberqeï^
ces pages sont devenues un Petit et
semble avec Martin du Gard, Mau '"՚
et même Gide dont Jean Lambert ?
donné le texte d’une préface à s '
Saturnin écrite pour une traductinn"”
allemand.
e”
*
Les Saisons ont donné une soirée a
Havre mercredi. Dhôtel a fait une causerie sur la poésie, en particulier sur vom
et Thomas. On a lu des poèmes qUj Onj
été fort bien accueillis. Participaient
la soirée Curtis, Obaldia, Damai, Breit
man.
Je vous serre les mains,

Jacqusst

Cahiers des
SAISONS
7, rue Barnard-Palissy
Paris 6e
12 juin 1551
Cher Armen,
je me suis cassé l’humérus du bras
gauche voici trois semaines à Turin et
je sors de l’hôpital de la Croix-Rouge oi
j’ai passé une quinzaine de jours peu
drôles. J'ai
naturellement beaucoup
pensé à vous et je pense avoir un pet
progressé dans la compréhension i
vos œuvres... On m’a placé le bras sui
un pouliquen qui est une espèce d'accordéon fixé au corps par une dem
armure maintenue par des sangles
Je me sens assez albatros avec cette
aile de géant qui gêne beaucoup mes
mouvements. Du coup, la revue parait
en retard: on croyait le papier envoyé
et l’éditeur attendait. Je vous joins,pou՛
vous faire patienter, le petit texte de
Supervielle qui précède l'étude deJa:
cottet sur vous.
Je n'ai pas dû vous écrire encore pi:
j'avais fait la connaissance de Louis:
Servicen et de sa mère: ce sont d»
personnes d’une gentillesse exquise:
d'une bien jolie culture. Oui, deuxft՜
mes tout à fait exceptionnelles. Elfe
s’étonnaient de n'avoir plus reçu de
signe de vie de vous. A ce momentmor
même je n’avais plus de nouvelles,
votre lettre adressée chez Fasquell։
ayant été renvoyée chez Horay qui «
retenait mon courrier. Je n’ai eu
lettre qu’il y a trois jours.
Les histoires de la revue seraient
très longues à vous raconter et, co
je suis tant déséquilibré par mon «P®
liquen» cela me fatigue d'écrire:
Saisons continueront de paraître
Bernard-Palissy, mais avec une co-direc
tion Solange Fasquelle et moi et ut
subvention Fasquelle.
Je vous serre les mains,
Jacquet
*
❖❖
ARMEN LUBIN
«Les mots, c’est rien, nous dit A#
ubin, ça marche devant, une foret vi

1" février 1952
Cher Armen,
à mon retour de Grèce, je reçois la
lettre ci-jointe d’André Marie. Je suis
furieux que mes démarches au Minis
tère de l’Intérieur ne donnent rien.
Je sais qu’Henri est allé vous voir.
Je ne l'ai malheureusement pas vu à
Paris (ni personne de 84).
J’ai lu un très beau poème de vous
dans La Gazette des Lettres, on n’ima
gine rien de plus émouvant, ni de plus
discret (ni de plus sûr) dans la poésie
dite de sentiment. Et puis c’est assez
nouveau dans votre œuvre, bien que
très révélateur de vos associations poé
tiques. Je le placerai à côté du Prin
temps de Montparnase.

II se pourrait que d’ici peu il y ait de

7, rue Bernard-Palissy
15 septembre 1955
Cher Armen, que vous êtes modeste!
Ces nouveaux poèmes sont admirables,
bien entendu. Ils sont d’ailleurs mieux
encore. Vous avez inventé une poésie
et de cette nouvelle poésie vous nous
indiquez chaque fois de nouveaux as
pects, de nouvelles possibilités de votre
voix. La note tendre et déchirée est
peut-être la plus déchirante.
Vous figurez désormais au comité de
la revue qui s’appellera, désormais
aussi, comme vous l’avez appelée le
premier, c'est-à-dire
Cahiers des 84 Saisons
Ce titre est un peu farfelu, mais une
revue de mode s’intitulait 4 Saisons et
nous menaçait d’un procès.
II est trop tôt encore pour savoir si la

Cher Armen,

errière». Les voyages réels, ce 11
on plus comparés aux découvertes
oète immobilisé dans un lit de sana W’
ui a su tout de même mettre à la

La retraite sans musique est un chef-

t, avec des draps de fortune, gagner

d'œuvre du roman national. C’est ce
qu’on lit dans l’Encyclopédie de la
Pleîade que jai feuilletée chez Kern et
qui ne donne pas de détails. J’ai de
mandé à K. de vous taper le paragraphe
où il est question de vous. H vous l'en
verra.
*
փփ

irge.
Nous sommes ici au pays de la sal

24 mars 1956

Le n° 5 des Saisons paraîtra début av
ril. On essayera de faire paraître le n° 6
début mai. C’est finalement dans ce n° 6
que nous donnerons l’article de Jaccottet. Nous le ferons suivre : 1° des
poèmes prévus d’abord pour le 5, 2° des
poèmes dont vous me parliez dans une

atience. Rien de commun avec « a
ence dans l’azur» de Valéry. Ie1 a
st noir et la patience douloureusenl
mterraine. Elle n’en mène pas nlOlD
1
rllir “
i victoire, mais
sur le plus
hamps de bataille, celui de lim®0
îrcée.
li
Et pourtant, Lubin ne connaît qu^
•istesses courageuses,
celles 9U1
omme un impatient ruisseau ^eS^eBia!
ignés toujours en mouvement
ent, exigent la révélation, la 1111
oint du livre.
ce|j
Non, il n’est pas perdu d’avance
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Gustave Meyrier,

Les massacres de Diarbekir
correspondance diplomatique
du Vice-Consul de France 1894-1896
présentée et annotée
par Claire Mouradian et Michel Durand-Meyrier
éditions L’inventaire,

coll. «valise diplomatique», 2000

Claire Mouradian (historienne, CNRS)
jj Michel Durand-Meyrier, avocat et ar
rière-petit-fils de Gustave Meyrier pré
sentent et annotent avec rigueur un
ouvrage réunissant les dépêches et té
légrammes que ce dernier a envoyés
alors qu'il était Vice-consul de France à
Diarbekir d’octobre 1894 à juillet 1896,
Aces textes, s’ajoutent des rapports,
des réponses de l’Ambassadeur
Paul
Cambon et, en annexe, une lettre de
celui-ci à sa mère ainsi que des extraits
de documents relatifs au massacre de
Diarbekir et au rôle de Gustave Mey
rier. Le lecteur se trouve confronté au
témoignage direct d’événements qui de
viennent, au fil du temps, des faits his
toriques, des preuves. Le style télégra
phique, le mot même
de «dépêche»,
renvoient à une temporalité de l’ur
gence, ils indiquent des décalages tem
porels, une inadéquation qui ne cesse
de se renforcer, comme une question
de vie. Il incombe au diplomate non tant
de décrire que d’écrire ce qu'il entend
essssa—..... t------“

et ce qu'il voit, car toute description,
en devenant trop longue, aggraverait
l’horreur en train de se produire. Com
ment parvenir à ce que le temps narra
tif de l’écriture, de la phrase, atteigne
l’efficacité d'une parole immédiate qui
ne soit pas la simple reproduction de
ce qui est vu et entendu mais contienne
en outre la puissance de faire entrevoir
l'avenir ? Et, parallèlement, comment
faire pour combler l'immense paren
thèse temporelle qui s'installe entre la
dénonciation des atrocités, la demande
d’aide d’urgence et l’arrivée des se
cours sur place ? Les télégrammes et
dépêches, souvent chiffrés, adressés à
l'Ambassadeur, Paul Cambon, donnent
à voir, par le rythme même de l’écri
ture, l'horreur en train de se perpétrer
et le chaos spatio-temporel. Gustave
Meyrier n'est pas un rapporteur mais un
témoin des massacres des Arméniens
à Diarbekir et sa compétence de diplo
mate lui permet de comprendre et de
dénoncer l’envergure de ce qui est en

՛■

qui a dit : «En cherchant bien, je ne
trouve rien. Et si je cherchais mal...». Ce
n’est là qu’une peur passagère. Il sait bien
qu’une seule chose compte pour lui, brû
ler. Son feu vital s’alimente à son feu de
poète ou plutôt, ils s’attisent l’un l’autre,
ils s’exaltent et ne font qu’un au cruel
mais salubre paradis d’une
souffrance
maîtrisée par le chant des profondeurs.

Jules SUPERVIELLE
avril 56.

Cahiers des
SAISONS
7, rue Barnard-Palissy
Paris VIe
15 juin 1956

tourner à l'hôpital me faire enlever mon
clou. Un de mes amis qui m’avait
conduit à Bordeaux devait y retourner
et je comptais l'accompagner. J'en avais
parlé à Madeleine Follain mais ce petit
voyage est reporté à je ne sais quand.
J'en suis au 2e jeu d’épreuves pour le
n° 8. J'envoie vos poèmes à l’imprimeur,
mais afin que vous puissiez corriger vos
épreuves et que l'on tienne compte de
vos corrections, ils ne paraîtront qu'au
n° 9. D’ailleurs tous les textes d’un
n° doivent être réunis plus d'un mois
avant la parution d’un n°.
Ges quatre poèmes sont absolument
admirables. Je reconnais l'exception
nelle beauté de vos poèmes à ceci
qu’ils donnent à chaque nouvelle lecture
le même choc de révélation.
Je pense bien à vous,
JacquesB.

Cher Armen,
ce petit mot pour vous rassurer :
Aventure en mai a été retirée du n°
Mais c’est le premier texte des Che
vaux de renfort qui a été imprimé. De
toute façon, ce poème est un de vos
plus beaux et bien fait pour illustrer le
Propos de Supervielle.
bes poèmes de vous au n” 6 sont dans

23 mai 1957
Cher Armen,

Hirsch me dit qu'il vous a écrit aussi
tôt après ma visite, l’autre jour, et que
I ordre: D'un clou, Le visage des mou les exemplaires du Hautes Terrasses
rants, Chevaux de renfort, L’amande, sont partis.
Cumulus, Jeunesse maltraitée. Je crois
D'autre part Paulhan à qui je racon
(՝ue ça forme un très remarquable en tai que vous n'avez jamais reçu un sou
de Gallimard m’a promis de faire quel
semble.
J avais signalé à Supervielle que nous que chose.
Quel beau recueil. Vous ne parlez pas
ouvrions le n° 6 sur une étude de Jaccot՜
®t sur vous suivie de poèmes. Aussitôt sérieusement quand vous en parlez
I s est déclaré heureux d’écrire quel maintenant. Je crois même que c’est
votre plus beau recueil. J'ai noté les
ques lignes de présentation.
23 juin changements que vous avez faits de
puis la publication en revues. Mes pré
finalement vous allez recevoir le n° férences vont à Pays lointain, Amour de
Paris, Le visage des mourants et j’aime
II même temps que ce mot.
tout particulièrement Les chevaux de
Jsvous récrirai bientôt.
renfort. Mais j’aime tout le livre et mes
préférences
changeront comme elles
JB.
ont déjà changé. Partout d’ailleurs
c'est votre voix inimitable.
— • —
Avez-vous appris le suicide de notre
ami André Frédérique? Suicide au gaz.
13 octobre 1956 J'ignore les détails. Ce roi du calembour
était très réservé sur les problèmes
^her Armen,
personnels. Je crois qu il s ennuyait fé
p6Q3jVU Dhôtel hier mais il n'avait que rocement. Son humour détruisait jus
inter 6 pr®cis'ons à me donner sur les qu’au langage grâce auquel il semblait
ComVent-'°nS dont on vous menace՜ se maintenir.
Bien à vous,
Moi n 6- j0 cornPrends vos inquiétudes.
JacquesB.
Au՛ recule devant le moment de re-

ԱՐՈՒԵՍՏ*
train de se produire sous ses yeux. Il
constate l’irruption de la violence dans
les masses musulmanes entraînées par
leurs chefs et cautionnées par les digni
taires avec I appui du Gouvernement. Ce
n’est pas seulement l'événement hor
rible en train de se produire devant lui
que voit Meyrier mais encore et surtout
une vue d’ensemble, l’arrière-plan de
cette scène sur laquelle il se trouve.
Ce qu'il voit, c’est la volonté du Gou
vernement d’exterminer les Arméniens
et, si possible, ensuite, l’ensemble des
Chrétiens. Ce qu’il voit, avec Paul Cam
bon et Hallward, le vice-consul britan
nique, c'est la continuité de ce projet
d'extermination chez les Jeunes Turcs.
L’intérêt de la publication de ces
textes s'avère indéniable en ce qu’ils
nous situent au plus près de la parole
vivante. Ils tiennent l’avantage de la
clarté et de la concision. Ils disent des
faits et l'interprétation s’en trouve ré
duite au minimum. Parmi ces faits, Gus
tave Meyrier relève le caractère systé
matique et ordonné des massacres, la
participation des notables et de la po-

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication

lice au meurtre et au pillage, de ma
nière indirecte, par l'impunité des cri
minels ou de façon directe, en gardant
les objets de valeurs volés aux Armé
niens. C’est l’ordonnace du chaos dans
lequel les Kurdes détiennent un rôle
prédominant, leur violence atteignant un
tel degré de transe et de délire qu’il
arrive aux Turcs de leur interdire l'ac
cès de la ville pour ne pas être tués
eux-mêmes dans l’«élan» de cette jouis
sance exterminatrice :
«Ce jour-là, au lever du soleil,
le carnage a commencé et a duré
jusqu’au dimanche soir. Ils s’étaient
divisés par bandes et procédaient
systématiquement maison par mai
son, en ayant bien soin de ne pas
toucher à celles des musulmans.
On défonçait la porte, on pillait tout
et, si les habitants s’y trouvaient,
on les égorgeait. On a tué tout ce
qui se présentait sous la main,
hommes, femmes et enfants; les fil
les étaient enlevées. Presque tous
les musulmans de la ville, les sol
dats, les zaptiés et les Kurdes du
pays ont pris part à cette horrible
boucherie. Les murs du Consulat
étaient criblés de balles et deux ca
davres étaient étendus presque
sous nos fenêtres sur des terras
ses voisines. Les Kurdes des tri
bus ne sont pas entrés; on savait
fort bien que ces hordes de sau
vages ne font pas de distinction
entre les religions et que, si on dé
chaînait leurs instincts de pillage et
de meurtre, toute la ville, les mu
sulmans comme les chrétiens, y
aurait passé».
(Rapport du 18 dé

cembre 1895, p. 131).
Les télégrammes et les rapports mon
trent comment la tyrannie s'installe
et recourt aux moyens qui sont et seront
toujours privilégiés par tout régime fana
tique: suppression de la liberté de pres
se, interdiction de l'accès à la presse
étrangère, rapt des femmes, utilisation
du temps «symbolique», c'est-à-dire des
jours de fêtes religieuses pour exciter
la foule au massacre transformé, par la
connotation de la temporalité religieuse,
en rituel cathartique (les femmes et les
hommes sont parfois menés à l’abattoir
et dépécés comme un mouton). Dans le
même temps, il appert, à la lecture des
rapports et télégrammes, que les chefs
des masses massacrantes connaissent
parfaitement les stimuli qui déclanchent
la violence de la masse, l’agrégation ou
la massification de la masse. D’une
part, le bruit, à propos duquel Elias Ca
netti écrivait : «il est sûrement vrai
que le vacarme de la destruction, les
bris de vaisselle, le fracas des vitres
contribuent pour une bonne part à la
joie qu'on y prend: ce sont les puissants
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vagissements d’une nouvelle créature,
les cris d’un nouveau-né. (...) Il semble y
avoir un besoin tout particulier de cette
sorte de bruit au commencement des
événements, alors que l’on n’est pas
encore beaucoup trop à être rassemblés
et qu’il ne s’est pas passé grand-chose,
voire même rien du tout. Le bruit pro
met renfort que l'on espère, et c'est un
augure favorable pour les actes qui se
préparent». D’autre part, le feu qui at
tire et rassemble par sa visibilité et sa
puissance destructrice: «la masse qui
met le feu se croit invincible». Le pre
mier épisode des massacres de Diarbe
kir suit immédiatement l'incendie pro
voqué au marché afin, sans doute, de
brûler les marchandises des Chrétiens
mais, plus encore, peut-être, de don
ner un signal excitant et jouissif, le
signal d'une transe collective dans une
décharge de haine comme manifesta
tion réelle du retour au pouvoir du plus
fort, à la loi du plus fort qui anéantit et
surpasse le droit, transformant les lois
en simulacre du droit destiné à leurrer
les Occidentaux. A cet égard, un pas
sage de la lettre de Paul Cambon à sa
mère reste éclairant :
«Leur administration, leurs pré
tendues institutions européennes ne
sont qu’apparence (...) Le jour où la
crainte
de l’Europe ne retiendra
plus le Turc, la population chré
tienne risquerait d’être réduite à
l’esclavage. C’est ce que ne soup
çonnent pas les utopistes qui croient
à la régénération de la Turquie, les
touristes qui sont bien reçus par le
Sultan et les gogos de Paris ou des
capitales européennes qui fraient
dans les cercles
avec d’aimables
secrétaires d’Ambassade ottomans
habillés à la dernière mode et abon
nés de l’Opéra. Lundi dans la jour
née, ces jolis messieurs du minis
tère des Affaires étrangères ont
écrasé eux-mêmes à coups de talon
un Arménien expirant, qui, après la
manifestation avait été jeté dans la
cour du ministère. Imagines-tu nos
jeunes gens du Quai d’Orsay piéti
nant par plaisir un blessé après une
émeute ? (...) De toutes les erreurs
de Napoiéon iii, la moindre n’a pas
été de laisser gaivauder la situation
après la guerre de Crimée et d’ad
mettre la Turquie dans le concert
européen». (10 octobre 1895, pp. 237-

238).
On ne peut soupçonner Paul Cambon
d'arménophilie dès lors que, dans la
même lettre et à deux reprises, il dé
crit les Arméniens comme étant d’or
dinaire «si plats et si poltrons» (p. 236).
Nous relèverons, dans ces télégrammes
et dépêches, l’attention
extrême que
porte Gustave Meyrier au problème des
femmes, de leur rapt. Il y voit le noyau
dur de la question des Chrétiens d’O
rient. C'est par le rapt des femmes
islamisées de force que le musulman a
trouvé le plus puissant moyen d'é
teindre le christianisme dans les vil
lages (p. 172) ce qui revient, a contrario,
à reconnaître la transmission de la
culture par la mère. Il nous semble que
l'attention
de
Gustave Meyrier à la
question des femmes arméniennes, pour
lesquelles il lutte afin de les rendre
aux familles, reste indissociable de l’ac
tion de sa propre femme dont le rôle
se révèle en filigrane dans les textes.
Le seul fait clairement évoqué la concer
nant, celui de la caravane qui lui per
met de partir de Diarbekir avec ses en
fants pour rejoindre Alexandrette sous
escorte, nous montre une personnalité
extraordinaire qui a compris tout ce
qu’on pouvait tirer réellement du pou
voir symbolique et qui a exercé un ta
lent de stratège en avançant son nourisson comme une pièce sur l'échiquier
sauvant ainsi du massacre plusieurs
centaines
d’Arméniens (pp. 192-193).
C’est là que nous regrettons de ne pas
avoir un récit même de cette femme,
de devoir toujours passer par des rap
ports d’hommes pour entendre sa voix
à elle qui, pourtant, a peut-être, elle
aussi, écrit des lettres ou tenu un jour
nal. Mais il est vrai, comme le disait
Rousseau, qu’il y a toujours ceux qui
cherchent à bien dire pendant que
d'autres font.

Fonds A.R.A.M
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ԱՐՈՒԵՍՏ*-

ու Անէն ։ «Եր է կ՚ուզէք , որ
փրթին ձեր րոլոր շղթաները, եթէ կ՚ուզէք որ փրթին ձեր թոլորի շղթաները ,
ընկճեցէ'ք այն թոնակալը, որ կը տիրէ
ձեզմէ ամէն մէկուն կրծքին տակ, մեռ
ցուցէք ձեր մէջի' թոնակալը» : Հարո
քա յա զնին

ննՒն
ԹԱՏհԲնԿՍՖ
ԳՐՇԿԱՖՈԻԹհնն Ս՚ԷՏ
(Շար- Ա- էջէն)

ռա կտո ւթի լեներն վերացնելու
համար ՝
u տիւղեց վերադարձնել Պետրոս յետա
դարձին :
Թումանեանի ՅՈվՀԱՆՆԷԱ ԹԱԳԱՒՈՐ
դրամ ա յից
մ եզ են հաս ել , միայն 4-/,
քա նՐ ս եւագիր պատառիկներ :

ԱՆԻ ՔԱՎԱՔԻ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄԸ
կամ

ԱՆԻՆ ԾԱԽՈՒԵՑԱՒ 4
Պատ կան եանի ու Թուման եանի էոՂ.^Ւտ
օդտագործուած ՝ ԱՀնիի սլատմութեան մէեւնոյն մաման ա կաշրջանի մասին է Ր՚ադ—
րատ Այվազեանի ՝ 1905 թուին դրուած )
ԱՆԻԻ ԿՈՐԾԱՆՈՒՄ Ը վէպը ՝ "րի բեմա
կանաց ումն կ ԱՆԻ 'ԲԱքԼԱ'ՐԻ ԿՈՐԾԱՆՈԻՄԸ թատ երդո ւթի ւնը՝. Այն րեմադրուել կ
1908 թուին Թիֆլիսի դերասանական ըն
կերութեան կողմից ՝ Ար տի ս տ ա կան թատ
րոնում : Նկատի ունենալով՝ որ հեղինա
կը ա յն նախ ա պկ ս իբրեւ թ ա տ եր դո ւթի ւն
շկ դրել՝ այստեղ այս հրկի մասին աւեԼէն չենք յուչում :

կումով հանդիսատես ենք, թէ ինչպէս
մեր մեծամեծները աճուրդի են հանել
մեզ, մեր կրօնաւորները պատրաստու
թիւն են տեսնում' աղօթքներով ու
մաղթանքներով դիմաւորելոլ
թշնամուն /•••/»:
Այսպէս հրահրելով կանանց ու երէտասա րդներին՝
Այծեմնիկ արարի վերջում եզրակացնում կ • «Ե^- աւյլէւԱ > fnj—
թե՜ր ոն հղթսւյթնե՜թ, ոչ մի Juouf սւյլՒնա • • • Ի զէն, միմիայն ի զէն կոչել ամէնքին • • •» : Կ անայր միաձայն
արձադանգում են նրան ու քա ղաքը պաշտ պա
նէլու համար ուղղւոլմ են դկպի պա
րիսպները :
Երկրորդ վտրագոյրը բացւում կ՝ Այ
ծեմնիկի գլխաւորութեամբ զինուած կա
նանց ՝ տղաների եւ աղջիկների օդնութեամր պա շտ պան ո ւո ղ ՝ ա շտ ա ր ա կի տեսարանի վրտյ։ Այեեմնիկը՝ այստեղ Օրլկանի կոյսն յիշեցնող գործող անձ կ։ Նտ
պայքարում կ ներքին ու ա րտաքին թըշ՜՜
նամիների դկմ ու ընկնում կ՝ թշնամուց
ստացած նետի հարուածից՝ որից յետոյ՝
ըստ հեղինակի' վարագոյրը ծանր՝ ս զեր
դի պկս իջնում կ :

ԱՅԾԵՄՆԻԿ5
ՕՂԹԱՅԻԱԾԸ 6
էքրր ո րդ թատե րդո ւթի ւնը ՝ որէ մէջ Անին ն եր ա ռո ւած կ նշանակալից կեր պո վ ՝
վրթանկս Փափազեանի երկու վարագոյբով $ 1125 թ ո ւա կանին քաղաքի պաշտպանո ւթիւնն պատկերող՝
ԱՅԾԵՄՆԻԿ—ն
k ■■ Այն դրո ւել կ 1912 թուին' հեղինակե *1 արաբաղում ապրած տարիներին :
Նիւթը րաղո ւած կ ի ր ա կան
դկպքից :
Ըստ
պատմութեան ՝ 1123 թ ո ւա կանին
վրա ց թադալոր Գաւիթը մտնո ■ մ է Անէ
ե, Նէբակը
միացնում կ վր ա ս տ անին :
Երբ ս ԿՀ ուկ էմիր Փտդլունը պաշարում
կ Անին ՝ աղնուա կաններ ը ՝ վաճառական
ները եւ վրա ց
իշխանները որոշում են
յանձն ել քաղաքը : Հակադրուած
մողովուրդը՝ նրանց
միտումը դաւաճանու
թիւն
հ ամարելով՝
ընդդիմանում
ու
դուրս կ գալիս պաշտպանութեան :
ԱյՂ
օրերին՝ կանանցից մի ջոկատ կազմած՝
Այծեմնիկ անունով երեսունում եայ
մի
դեղեց իկ կին ՝ լծւում կ քաղաքի պաշտ
պանութեան :
Ա • դործո դո ւթեան մկջ Այծեմնիկ Անիի
ներո ը ջ մեծ դարպասի առաջ կանանց դիմ ևլով , խօսում է այսպէս ■ «Այդպէս է - • •

Երկարատեւ պատերազմները լքում աոաջ
թերին մեր կոուողների մէջ : Լքումն եւ
ապականութիւն: Եւ այժմ տեղի է ունե
նում մի այնպիսի խայտառակութիւն
թարքերի եւ հասկացողոլթիւնների , որի
նմանը չի տեսել մեր հայրենիքը - • • Մեր
տղամարդիկ չեն ուզում այլեւս կոուել,
չեն ուզում պաշտպանել իրենց երկիրը :
Ոչ միայն չեն ուզում, այլ չեն էլ կա
րող: / - - -/
Դասալիք է դաոնում մեր իւրաքանչիւր
զինուորդ, ք այ քայլում են մեր դնդերը
իայտաոակաթար ... /. . ./
Մեր իշխանները, ժողովրդեան այդ
հայրերը , որոնց ձեռքն է ընկել , թախտի
թերումով, մեր երկթի պաշտպանութեան
գործը եւ որոնց տխմարութեան եւ անձ
նական շահերի դրդման զոհն է դաոնալու
մեր հայրենիքը ■ /•••/ Ո՜չ , ասում եմ
ձեզ, նրանք չեն մտածում մեր աղէտի
մասին : Նրանք աւելի , քան որեւէ դասա
լիք զինուոր, դաւաճան են մեր հայրե
նիքի եւ մեր երկրի կորստեան համար •
անցեալում մի կաթողիկոս եւ մի թուռ
ազնուականներ խարէոլթեամր յանձնեցին մեզ խարդախ Յոյ ներին, յետոյ' կընաթմատի Ապլսուսւթը կամեցաւ ծախել
քաղաքը Կարսի ամիրային եւ այժմ ահա
քրիստոնեայ իշխանն է, որ ուզում է անհաւատների ճիրանին նետել երկիրը, որ
պէսզի դրանով փրկուեն ինքը , որդին եւ
իւղայինները - ■ • /• • •/
Ինչ շարունակեմ այլևս , քոյրե՜ր ու մայ
րե՜ր , ականատես էք դուք իթադարձութիւններին • ■ • Սովը ահա րախում է մեր
դոները , չկայ ուտելու թան, պաշարուած
ենք ամէն կողմից, անջատուած ամթողջ
աշխարհից, անհաւատների սեղմող օղա
կի սաոը շունչի տակ սրտատրոփ’ սոս

Նտխորդ
դարի առաջին մեծ պատե
րազմից յետոյ՝ Լեւոն Շ անթ նկատելով
Անիի դիրքն ու կարեւորութիւնը ՝ եւ ըմ
բոն ելով նրա մկջ կուտակուած երկարումեայ ում՜ը՝ քաղաքն օդտադո րծում կ իր
քաղաքական , ընկերայԹ ոլ դե դար ո ւեստական ըմբռն ո ւմն երը պա տ կեր ելո ւ հա
մար։ Արդիւնքը լինում է 1918 թուին Լօ—
զանի մկջ գրուած ՆԳԹԱՅՒԱՄԸ
Երբ 1921 թուի Փետրուարեան ապըստամբութիւնների
օրերին ՝ Հյանթ՝
մի
քանի ընկերների հետ ՝ ազատւում կ բոլշեւիկների բանտից ՝ Հայաստանի առաջին
Հանրա պետ ո ւթեան ան կմ ան պա տճ ա ռո վ ՝
ստիպուած անցնում կ Պարսկաստան : Նտ
իր հետ տանում կ միայն նո րա ւա րտ Շ ԸվԹԱՅԻԱԾԸ խ տզի ձեռագի ր ը : Ր'տ լրիզում ՝ Պիոն եանի բնակարանում'
Աիմ ոն
վր աց ե անի ՝
3 ովհաննկս
'Րաջաղնունու ՝
Մուրկն Գ արրին ե անի ՝
Մ ալխասի ՝ Աղբա լեանի ել մի քանի ուրիշ
մտաւո բտ
կանների ու քաղաքական գործիչների հա
մար՝ կարդում կ խաղը։ Այն' բացառութե ամբ Աղբալեանի՝ միւսների վրայ ձա
խող տ պա ւո ր ո լթի ւն կ թողնում ։
Շ ան թ չա զզուած բացասական ընղունելութիւնից ՝ Թեհ րան հասնելուն պկս ,
հաստատակամ հ րատա բակում կ
խաղը :
LnJu
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Դմ՚քՒ՚յ օրինակներ են ոլղար կլում Հայաս
տան ։ իյաղը քննարկելու համար՝ 1922
թուին Երեւանի համալսարանականներից
կազմուած Գր ական Մի ո ւթի ւն ը ՝
դրա
կան դատ կ կազմակերպում î Գատախաղների շարքո ւմ կ եղել
Գո ւրդկն Մտհաrl։ 1 •

Շ անթ իր խաղի մկջ պատկերում
կ
նախ' մ՜ ո դո վր դա կան
շարմ՜ման օդնութեամբ թուրք էմիրից Անիի ա զա տա գըբումը եւ ապա՝
Պահ լալունի Իշխտնի
կո Գ՚Դյ 1 մայրաքաղաքի մկջ կարգ ու կա
նոնի հաստատսՀմը։ Ն անթ ՇԳԹԱՅՒԱԾԸ խաղի մկջ միաւորել կ մ՜ ո ղովր դական աւանդութեան մկջ դրուած ըմբոստ
արքայազն'
շղթայուած
Արտ աւա զդի ՝
գերուած Անիի եւ յետ պատերազմ եան o—
բերում քաղաքական ՝
հոգեկան անկում
ու աւեր ապրող մողովրդի տենչանքնե
րը։ Հեղինակը երկի մ կջ խտացրել
կ
եօթ դարերի հոլովոյթում դրսեւորուած
հա յ
րսւ,լաքա էլան
կեանքի իրավիճա կը
եւ մի տ ո ւմն ա ւո ր կեր պո •Լ՝ bp գործող ան
ձանց մկջ չկ ներառել որեւկ թագակիր՝
կամ եկեղեցական տիպար ։
Շ անթ Անիի ազատագրումը նկատում կ
հաւաքական հասունացած կեանքի սահ
մանների մկջ միայն։
Գրտն հասնելու
համար հարկաւոր են իմացական կեա նքէ
խոր
ըմբոնում ու ներհայեցողութիւն։
Հ^տ կառա կ գկպքո ւմ , ը ստ հեղինակի' ադահ. ու արիւնարբու ((.Կեանքի Գեւը» իր
ոլկներուէ}> միշտ ներկա յ պիտի գրտնուի ու շղթայակապ պիտի պահի
ար

ւլում է Նտնթէ դո րհ՜ող անձանց էց
մա րդարէ Նտդա շ ï
Նշուած խօս քերը խտացնում են ՇԸվԹԱՅՒԱԾԸ խաղի
մկջ գծուած
Անիի
խորհրդապատկերը ։Հյանթ Գուրեանի կեր
տած' Ոգին Հայաստանեաց
կամ Մ ու
ստ Հայաստանեաց
սլատկերից
հեռա
նալով ու անջա տուէլով՝ մայրական տա
ռապանք ու ողբ սլա տ կեր ելո ւ փոխարկն ,
Անիի դերոլմը վեր կ ածում ՝ հա լաքական գիտակցութիւնը խթանող մէ նոր
(ՐԼԲԳԼՅՒԱՄՐ , Անէն առանցք
ունեցող առաջին ՝ մնայուն գրական
ու
դեդարուեստական
արմ՜կք ներկայացընող՝ բեմական երկն կ։
^btnüb։
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Ատալին եան շն չի տակ թրծուող ftj որհ Ըրդային Հայաստանի մկջ՝
նորակերտ
Երեւան մայրաքաղաքում ՝
3 • Թուման—
եանի «վերնատան» օրերից Հյ ան թին բա
րեկամ ՝ Գերենիկ Գեմիրճեան՝ դիմելով
ԱՆԻԻ ԱՌՈՒՄԸ,
ՅՈվՀԱՆՆԷԱ ԹԱԳԱ
ՒՈՐ եւ ՇվԹԱՅՒԱԾԸ
թատերախաղերի
մկջ ներառուած մ՜ամ անակաշրջաններին
գրում կ ԵՐԿԻՐ ՀԱՅՐԵՆԻ հերոսական
Հէնդ արարով դրաման։ Նա իր դրամայէ մէջ էնեբառնում Գտգիկ Ր . թագա
ւս րի տիպարը եւ պատկերում կ նրա /'Հ՜
խ ան ո ւթ ե ան անցնելու մ՜աման ա կաշրջանը։ Գեմիրճեան ՝ Շանթի նման փորձում
կ Անիի ներկայութիւնը մողովրդի ինքնավարութեան եւ քաղա քա կան
ինքնու
րոյն ինքնիշխանութեան ճանաչման նիւթ
դա րձն ել :
Նկտտի ունենալով
գրութեան տարի
ները 1937 — 39 յ
եւ տյդ տարիներում
ապրող հայութեան քաղաքական br ա վէճակները՝ դրաման քաղաքական առումով
լուրջ նշան ա կո ւթի ւն ունի : Զնա յած որ
^րկը Երեւանի
Գ* Ա ունդուկեան թատ
րոնում ՝ երկու տարբեր րեմադրութիւն կ
ո ւն եց ել ՝ հեզին տկը մինչեւ 1956 թուա
կանը
գրութիւնը
բազմաթիւ
վերա
մշակումների կ ենթարկել։ Գրտման մեղ
կ հաս ել մէ քանի տ ա րբեր ա կն եր ո վ : Գեզարուեստական եւ բովանդակութեան մըչակման առումով ՝
ԵՐԿԻՐ ՀԱՑՐԵՆԻ-ն
Անիի վերաբերեալ դրո ւած երկրորդ մընայուն արմկք ներկայացնող թատերա
խաղն կ ։
1938 թուի տա րբերակի մկջ երբ թաղա
լորը Գտգիկ P*՝ մերմում կ յարգել ու
պատուել՝ վասիլ P*
կայսեր
տրուած
յետկարը եւ Պետրոս կաթո Tbk ոս էն <ձվաճառականդ ու հԳՐեէէ հայրենավաճառի է
որակում , Գրէդոր Մագէստրոս
ահ լա
լուն է էշխանէ խօսքէն' «Ըայց հոգեւոր
սրթութիւնն է անարգւում • • •» , հետեւեալ
էւօսքերով ,
պատասխանում է Փ ա ռանձեմը թադաւորէ մայրը.

«Շատ ես մեծ խօսում, իշխան - - - Հա
պա երթ Յովհաննէս Սմթատը՝ գաւկիս
անարժան հօրեղթայրը յետկար տուեց
Վասիլ կայսեր, ո՞վ էր ձեռնտուն' եթէ
այս անարժան կաթողիկոսը չէր : Վաուում էր թարկութիւնից գաւկիս հայրը'
Աշոտը , նրան ներս չթողիք Անի : Իսկ Դագիկը փոքր էր : Մի մեղադրէք, տիարք ,
մի մօր լցուած սիրտն է խօսում, հասա
րակ զինուոթների հետ է ապրել ու կերել
զաւակս , ցուրտ ու սով է տեսել ռամիկ
ների հետ , որսով է կերակրուել , վանա
կան մութ խցերի խշտիկների վրայ է քընել ու մինչ լոյս աչքերը մաշել գրքերի
ընթերցանութեամթ : Հիմա մեծացել է :
ժամանակն է որջը մաքրելու : Մի խօսէք
հեշտ: Դաւաճան մարդիկ տեղ չունեն Անիում» :
Կ աթ Ո ղէ կ ո ս ը
զայրացան անէնում է
թադաւորէ մօրը} էոկ Գոռ Փառեա կ Իշ
խանը դէմ ելով կաթո ղէ կ ո ս էն յուշում է.

«Արժանապատիւ եղիր, հոգեւոր տէր ,
եւ մի ուրանայ յանցանքդ : Կորցրիր հայ
րապետական պատիւդ , մի կորցնիր կեանքըդ: Զգո՜յշ--.»:
ԵՐԿԻՐ ՀԱՅՐԵՆԻ դրամ ա յի ա ռա ջին
տարբերակը ա ւա ր տ ւո ւմ կ
թշնամ ուն
մինչեւ սահմանը քշելու ել հետասլնդելու, Գագէկ Ր՛է հաստատուն որոշու
մով. «Դէ՜ • • • մենք գնում ենք: Սպարա

պե՞տ : ճանապա՜րհ» :
1.950 թուէն հ րատարա կո ւած տարբե
րակում ՝ Գեմիրճեանի դրաման աւարտըւում կ այսպկս ♦

ՍՊԱՐԱՊԵՏ - Երկար արե՜ւ ձեզ, որդի'ք, երկար արե՜ւ արքային մեր :

ՀԱԳ1'Կ ՜

6րկար

աւ՚1'լ

ԺՈՂՈՎՈՒՐԴ ԵՒ ԶՕՐ՝Ի _ Եոնս,
թե՜ւ...
1Կար *( Զանգահարութիւն , ցնծոլթիւճ
ղակ ներ) :
’

աւ1

ՉԷԶՈՔ ԴՕՏԻ 9
«Անի, 1914, Յուլիսի աոաջին օոԱ
մէկ օրը :
*
Կարմիր հագած զինավաւլ ա^,
խումթը գիշերը եկաւ, այստեղ
վառեց, վանահօր աջը համթոլթէց,
նը զսպելով երգեց վրէժի ու յոյսի ՚
երգը, ապա իւրաքանչիւրն աոանձին ,
թոլորը միասին ասացին երդման
եմ" խօսքը եւ գնաց թաղուեց գիշէրո
խաւարում, մոմերը վաուում էին
տոյ լուսացաւ, եւ ճարտարապես^
վանահայրը թազիլիկ վանքի
էին' որ նրանց կացարանն էր, Սարաա.
րապետն արտանկարում էր ճեպանկս^
վանահայրը հետեւում էր նրա աշխա.
տանքին , Սիմոնը , Շողերը եւ աղանլալ.
թի դրանն էին , Սիմոնը խաչքար էր
մանակում, Շողերը' գուլպայ զՈր^
երեխան' փրփրաքարի կտորով ,[ի
թուր մաքրում» : Այսպէս է սկսլՈւՏ
թուէն գրուան
Հրանա Մաթելում
ԶԷՋՈՀ ԳՕՏԻ թատերախաղը : Արդք,
րականութեան մկջ այն միակ թատերս,,
խաղն կ ՝ որ իր գործող անձանց դոր^
ղութեան կ մղում քսաներորդ դարք,
աւերակների մէջ՝.
Թորոս Թո րամանեանի
տիպարն jji.
շեցնող' ճարտարապետ Աբկլ Արծաթբաև
եանր քսան տարի կ ՝ որ առանց իր
ծի իմաստն հասկանալու՝
Անթ,
րակների մկջ՝ Մտյր Տ տճա րի վանա^
ու ո ւրի շներ ի հետ ՝ տրհաւիրքից առա)
ապրում ՝ բանում ու խորհում է կեանր
արհեստի՝ անցեալի ու սալս, ղավ,
սին։ Մ տ թ ե ւո ս ե անի
բեմախաղը ընթանում կ անբռնազբօս ՝ հանդարտ ու դ,ս\
դաղ եւ հասնում կ մ՜ոդովրդական նել
հուն երդի ս տ եղծմ ան ակունքներին՝.
ԶԹԲ ԳՕՏԻ֊ն դրական ու թատերական
ռո ւմ ո վ Մնին իբրեւ խ որհ ուրդ օգտադոր
ծող ՝ երրորդ կա րեւո ր թատերախափ
Նշուած բեմա խաղերից զատ կան նւ
եւ մի քանի ուրիշներ՝ որոնց գրփո
ղս ւթի ւնն եր ը անցնում են Ագնիում,
կայն դրանց մկջ քաղաքը որոշակի ւիք
չունի եւ
ներկա յաց ո ւած կ պարզասխ
իբրեւ վտյր ։ Այդպիսի դրութիւն կ, ((•
շոտ Ողորմած թագաւորի
եղբօրդ^
Գուրդկն զօրավարի սիրոյ ^որ[ի ‘/[՚
կա տ արած ոճրագո րծութիւնը նիւթ ոօ՛
ցող ՝ Գեղամ Աա րեանի 1964—1966
րին դրուա ծ' ՀԱՏՈՒՑՈՒՄ, չորս րր
ծուլութեամբ եւ ութ պատկերով մԸ՜
մ ատէ կա կան պոէմը
ԱՐԲԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻա

Փարիզ ,
Մարտ 2001

Ծանօթագրութիւններ • (1) Պ- Դուրեան,
ՏԱՂՔ հւ ԹԱՏ
ԴՈԻԹԻՒՆՔ, Կ- Պոլիս, 1872:
(2) Ռ- Պատկանեան, ԱՆԻԻ ԱՌՈՒ
«Լումա» , 1901, գիրք P • , է? 1-65, Ը
լիս:
(3) 3- Թումանեան, ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ!
ԴԱԻՈՐ 1021-1022, ձեռագրերը'
՛Դրական թաժին, |3*ումանեանի ֆ
եւ Յովհաննէս (ծումանեանի էհւսնգա
նի արխիւ, Երեւան :
(4=) P- Այ վազեա ն , ԱՆԻԻ ԿՈՐԾԱՆ
ՄԸ, ԴԱԹ, Թատերական թաժին, I
ւան :
(5) Վրթ • Փափազեան,
ԱՅԾԵ1Ո
ձեոագիրը’ Դրականութեան եւ Արու
տի Թանգարան (ԴԱԹ) , Երեւան, Թա
րական թաժին:
(6) Լ- Շանթ, ՇՂԹԱ8ԻԱԾԸ, 1!
Թեհրան :
(7) Տե՜ս. Ա. Արծրունի, «ՇՂԹ^

Ծ»Ի ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹԻՒՆԸ,
Ամս-, թիլ 11, 1952, Պոսթըն:
(8) Դ - Դեմիրճեան, ԵՐԿԻՐ ՀԱՅ՛
ձեռագիր տարթեթակները' ԴԱԹ,
կան թաժին, Դեմիրճեանի ֆոնա,
ւան- 1938թ. եւ 1950թ • աաթթԿ^
րը' Դ- Դեմիրճեան, ԵՐԿԵՐԻ ԺՈՂՈ
ԾՈՒ, հատոր XI, 1985 Երեւան:
(9) Հ- Մաթեւոսեան, ՉԷԶՈ՞Ք
1983, Երեւան:
,
(10) Դեզամ Սարեան, ՀԱՏՈՒ»"
1966, Երեւան:
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L'ATLAS HISTORIQUE
DE L'ARMÉNIE

76e ANNEE — N° 20.161

H-WW BF WWW f*

Proche-Orient et Sud-Caucase
սրփհԿ

du Ville siècle av. J.-C, au XXIe siècle

miimv

de CLAUDE MUTAFIAN
et ERIC VAN LAUWE
par Raymond H. KEVORKIAN
Ce volume n’est pas né d’une inspi
ration soudaine des auteurs. Il est le
fruit d’une longue coopération, balisée
par la cartographie
de nombre d’ou
vrages concernant l’Arménie et sa civi
lisation parus ces dix dernières années.
Claude Mutafian avait déjà révélé son
goût pour la géographie physique et
humaine en illustrant son ouvrage sur
la Cilicie au carrefour des empires
(Belles Lettres, 1988) de plusieurs car
tes de la région. Encouragé par Jean
Khatchikian, cartographe distingué trop
vite disparu, il s’était imposé un long
travail manuel de confection de cellesci sur les grandes tables lumineuses
de la rue Papillon. C’est sur le même
site convivial qu’il nous fut donné de
rencontrer Eric Van Lauwe, virtuose de
la souris devant l’Eternel, ne transigeant
jamais sur la précision, toujours dispo
sé à dépanner les néophytes désireux
d’illustrer leurs études par une carto
graphie moderne. Après avoir coopéré
dans plusieurs volumes, il était natu
rel que les deux complices envisagent
de publier un travail commun.
Cet Atlas historique de l’Arménie est
le fruit d’un travail d’équipe : à Claude
Mutafian le soin de la recherche, des
textes et des tracés, à Eric van Lauwe
latâche de transcrire de manière intel
ligible une masse de données considé
rables. Au final, nous avons à dispo
sition un volume comprenant pas moins
de quarante cartes, chacune accom
pagnée d’un texte de synthèse, et une
vingtaine de reproductions de cartes
historiques parmi les plus célèbres,
Pour la plupart manuscrites.
Le tour de force réalisé par les au
teurs de t’Atlas réside dans la longue
durée : dresser des cartes aussi dé
taillées sur une période aussi longue,
près de 3 000 ans, nécessite en ef
fet de compulser des sources très vafiées, appartenant chacune à
des
champs d’études très différent. Exami
ner les sources assyro-babyloniennes
achéménides pour dresser une carte
du VIIIe siècle av. J.-C., puis passer à la
cartographie très complexe de l'an mil,
nécessitant le dépouillement de textes
3e°graphiques ou historiques arméniens, persans, arabes ou byzantins,
PÇur finir par passer en revue les traies internationaux et autres documents
Prisant les contours modernes des
Pays du Proche-Orient est une exercice
j’exige une culture plus que solide
multiforme, et une capacité de tra՜
a exceptionnelle.
r a՝s tout cela n’aurait pas suffi à
er)dre l’ensemble pédagogique et intel9՛ le, si les auteurs
n’avaient pris
ln de toujours situer l’Arménie dans
évM Contex1:e régional, dont elle était
՛ ernrnent largement tributaire. On
Peut ainsi saisir la situation de l’Arbrir't- médiévale sans montrer son imation avec les émirats musulmans
re9'onaux.
^Le principe adopté dans le volume
Presenter une carte par siècle nous

paraît tout aussi pertinent, d’autant que
chacune est dressée à une date pré
cise, comme une image figée de la si
tuation géopolitique de l’Arménie à un
moment donné. La vingtaine de docu
ments historiques présentée dans la
deuxième partie de l’Atlas porte en
fin un regard extérieur sur l'Arménie
qui reprend souvent les symboles se
rattachant à son histoire, comme l’ar
che de Noé ou le mont biblique d’Ararat.
Le lecteur appréciera ces pièces uni
ques conservées au quatre coins de
l'Europe qu’on ne sort de leurs écrins
que pour de brèves et rares apparitions
dans des expositions internationales.
Notons enfin que toutes les cartes
et les textes les illustrant sont accom
pagnés de la mention des sources uti
lisées et donc de la justification des
tracés présentés, dont l’avant-propos
des auteurs précise qu’«on ne peut pré
tendre [pour les périodes anciennes]
tracer des frontières avec exactitude,
et il est absurde de dessiner des lignes
de séparation aussi sophistiquées que
les frontières actuelles».
Plus généralement, un ouvrage de ce
genre permet d'embrasser chaque pé
riode de l’histoire de l’Arménie en un
coup d’œil. Ceux qui se plaignent, à
juste titre, de la complexité de cette
histoire, pourront en tout cas l’appré
hender ici avec un outil de travail in
telligent, dont les jeux de couleurs per
mettent une compréhension rapide. Uni
versitaires de nombreuses disciplines,
honnêtes hommes amateurs d'histoire
ou de géopolitique, enseignants du pri
maire au secondaire, chacun trouvera
dans ce volume les informations néces
saires à ses besoins. Les écoles armé
niennes de France et de Navarre seront
plus particulièrement reconnaissantes à
nos deux auteurs de mettre à leur dis
position un Atlas de cette qualité, à la
cartographie exemplaire. Fidèle à ses
objectifs pédagogiques, la Fondation
Calouste Gulbenkian de Lisbonne a ap
porté sa contribution à sa publication
et les Editions Autrement leur savoirfaire dans la présentation et la mise au
point impeccable des textes.
La belle et dense préface d'Alain Ducellier, professeur à l’Université de Toulouse-Le Mirail, dégage quelques grands
traits de l’histoire de l'Arménie qui,
souligne-t-il, a fait preuve «d'une conti
nuité territoriale dont on trouverait peu
d’exemples dans le monde actuel».
Belle formulation pour rappeler une lon
gévité historique certes prestigieuse,
mais imposant aussi à ses héritiers des
obligations dans le monde contempo
rain.

Volume de 144 pp, en coul., publié par
les Editions Autrement (Collection Atlas/
Mémoires').
169 F. Disponibles
dans
toutes les bonnes librairies et notamment
à la Librairie orientale Samuelian, 51, rue
Monsieur.le-Prince. 75006 Paris.

1958 Փետրուար/էն էր որ հանչցայ Գանիէլ 'Լարումանի կէնը
Արաքսին , որ
վերամուսնացած էր
(իիրայր Աբիկեանի
հետ եւ Հ աստատուած Լիարոր :
ած էր
Պելմի ա ՝ ամուսնոյն հետ ,
ներկայ Ըէէաէոլ- համար 'Լարումանէ յ/~
շատակին յուշատախտակի մը զետեղման
Եան տի համալսարանը՝ ուր ուսանած Էր
րան ա ս տ եղծը :
Հոնկէ է որ ՝ 1908—/^ y
քերթուած մը —«Արեան (Հաղթանակ}— ՝
ղրկած էր Շ ա ւար շին ՝ Պ ո լիս ՝ եւ աւարշ
ղայն հրատարակած էր «Ազդակ Հյաբաթօրեակ}ի մէջ-.
Ար ա ր ո ղո ւթի ւնը ՝
որ
տեղի ո ւնեց աւ
Փետրուա ր Q—ին , տպաւորի չ էր եւ ունէր
ակադեմական
մակարդակ՝.
Արարողա
պետն էր պելմահայ դաղո ՛թէ սիրուած
եւ նուի րեա լ դէմր մը' էտ ուար
էմՒըզեան
որ իր մահկանացուն կնքեց վեր
ջերս-. Երմով անհետացաւ պելմահայ հին
դա ղո ւթին գո ր ծօն վերջին դէմքեր էն մէ
կը :
'իաղաքներ կան ՝ որոնը
դիմագիծ կր
փոխեն նաեւ իրենց
մեռելներով i Երր՝
ա յցելութիւններ կը
կատարենք աւելի
րարեկամներ տեսնելո լ ըան ղրօսաշ ըՒ՚թիւն ընելու համար ՝ ^աղտ։լը ՝ յանկարծ ՝
րան մը կր կորսնցնէ մեր բարեկամնե
րուն հետ :

յացնելու : Զեռքը կ՚երկարէր ու հանդիսալոր ոճով մը կ'ըս էր • - «Գանիէլ 'Լա
րս ւման/t կնոջը
ամ ուսինը} յ Հաւանա
բար t հոդ գտած էր իր դլխաւո ր ՝ եթէ ոչ
մ/>ակ հանգամանքը։

*
**
՛Նոյն օրերուն էր՝ 1958 Փետրուար ՝ երր
Արա ըս ին ա ռանձին եկած էր խմբադր utտուն ու յանկարծ ներս կը մտնէր Աիմոն Qui լարեանէ այրին' Ազնիւր ՝ մշեցի՝
նախնական՝ րայց շատ համով կին մր ՝
որ ամ թո ղ ջ կեանքին երկայնըին պաշտամունք մր պահած էր իր ամուսնոյն j/‘-~
շատակին հանդէպ : Գիտակցութիւնն ունէր t որ անա րմանա բա ր արմանացա ծ էր
բացառիկ դէմքի մը կինը եղած ըլլալու։
Ար աքս իին հետ հին
ծանօթներ էին ՝
Պոլս էն ու համով—հոտով յիշատակներու
ոգեկոչումէն ետք՝ Արաքսի ՝ յանկարծ ՝
Ափէի լին դա ոն ալո վ ըսաւ • —
«Ափնի1 ւ ,
դուն ալ երիտասարդ էիր
երր Աիմոնը
մեռաւ՝ ինչո* լ չամուսնացար}-. Ու Ազ
նիւ Զաւարեան՝ շեշտակի
նայելով Ար ա քս իին ՝ պա տ ա ս խ ան ե ց' «ձիէն վերջ,
Արաքսի , էշ չեմ նստիր» : Արաքսի ճելիճերմակ կտրած Էր՛

*

փփ

Այդպէս է՝ այսօր՝ ինծի համար Պ րի *֊—
ուր ոտը կը կոխէի առաջին ան
դամ 1947-^ եւ ղիս
կը հիւրընկալէ ր
Հուրէ՛ Իփէքեան : Ապա ՝ յաճա
ա յg ելո ւթի ւնն եր ո ւս երկայնըին ՝ ծանօթա
ցած էի գաղութը կազմող
դէմըերու՝
Փափաղեան ըո յր եր եւ եղբայրներ՝ Խա
չիկ եւ Անահիտ Եարապետեան ՝ փախեաններ՝
էմիրզեան ընտանիքը եւ այն
քան ո ւր ի շն ե ր i
աԷլր՝

1958—ին ՝ դեռ կային անոնցմէ շատեր
եւ Կանտի հաւաըո յթը վկան էր
այրէ
բարգաւաճ՝ կոկիկ եւ այնըան
համակրեւՒ դա ղո ւթին î
Կանտի հ անդի ս ո ւթեն էն ետք, Պրիւսէլի
■րէջ, կազմակերպու՛ած էր երեկոյթ մր,
որու. րնթաց քին չատեր
խօսք
առին :
Բայց, իմ մտքիս մէջ դրոշմուած կր մընայ Արաքսի Վարոլմանի ելո յթը'. Ան կր
խօսէր
մեզի Վար ո լմանի մասին ՝
կր
պատմէր անոր վերջին օրերը ,
Վ^ցիչ
յայտնութիւն մրն ալ ընելով։
Ապրիլ 24֊/' նախորդող
Երեքշաբթին
էր , իրիկուան դէմ , անակնկա լ այցելու
մր ներկայացած էր -Ց • Պ - եւ ուզած
էր անպայման Վարում՜անը տեսնել։ Տի
կին Արտքսի առարկած էր որ Վարուման կը լուացուի ել ճամբոլ դրած մար
դը ,
բայց ,
անախորմ տպաւո րութիւն
մը կրած էր եւ չէր վ՛արաներ մատնու
թեան նպատակ մը տեսնելու այդ. քայլին
մէջ , երբ , հազիւ չորս
օր յետոյ , կու
գային ձերբակալել Վարումանը։ Անացեալր' ծանօթ է î

*
Հանդիսութիւններու աւարտին, Աբիկեան ամ ս լր Փա ր1"լէ ն կ'անցնէր , դէպի Գ’“զապլանքա Վերադարձի ճամբուն վրայ :
Աաճախ խմբագրատուն
կը հանդիպէին
֊այն ատեն 32, TUe de TréviSe֊ "՚ միշտ
զարմացած էի նկատելով որ ամէն ան
դամ , երր անծանօթի մը հանդիպէր , (իի
րայր Աբիկեան շատ իւրա յատուկ եւ ինք
նատիպ ձեւ մը ունէր ինքղինք ներկա

Ազնիւ իէաւարեան նկարաղրի տէր, քա
նակի պէս ուղիդ կին ՝րըն կր : ԸլլաԼո4.
հանդերձ Հ .Ա .Գ—եան հիմնադրի մը իսկ
ա Jրին, միշտ մերմ ած էր դրամ ստանալ
վեթեր անն եր ո ւ ֆոն տէն (այդ շրջանին
ամս ական տասը հազար
ֆր անք
կը
տրուէր դաշնակցական
պարագլուխնե
րու այրիներուն}
ու նախրնտրած էր
ապրուստը ճարել սպասուհիութիւն րնելով ձկնկիթի Պետրոսեան
եղբայրներէն
երէցէ՛ն' Ա' ուշեղի
մօտ։
Ամէն Q ուլիս
պետական հաստատութեանց մուտքր ձրի ըլլալով, վաղ առաւօտէն , պոչ
կր րռնէր Օփերա երթալու համար։ Պա
հած էր խորհրդային հպատակութիւնը
այն յոյսով որ, օր մը, զաւակը 'Լիզէն
զինք իր մօտ կը տանէր, Ա ոսկուս։ ։ Բայց
դմուար օրեր էին ել Վիգէն կ'առարկէր
որ տունը փոքր էր , յաւելեալ սենեակ
չկար, երր կարենար անպայման մայրը
կր տանէր։ Ու օր մը, տարա՛ւ'. Ի նչ պատահա * Էր ՛
Հեռաւոր Գալիֆորնիոյ
մէկ անկիւ
նը՝ հեռաւոր ազդական մը՝ ամուրի մըշեղի մր մեռած էր ՝ որու միակ մառանղորդն էր Ազնիւ Qui լա րեան : Եոկիկ գու
մար մը ձգած
էր՝ որու հազարումէկ
դմ ո ւա ր ո ւթի ւնն եր ո վ տէ ր դարձաւ ՝ խորհըՐդային հպատակ
Ազնիւ QutLMtpkuAt*.
Երկարատեւ ձե լա կերպո ւթի ւններ է
ետք
միայն , Ազնիւ կրցաւ ձեռք ձգել որոշ գու
մար մը։ Ու այն ատեն, բաւական տգեղ
րան մրն ալ պատահեցաւ։ Փարիզ մ լս
մանէդ Հ -8 -Գ • Ոիւրոյի անդամ' Վարրիէլ Լազեան , թելադրելու համար
Ազնիւին որ յանձնէ
այդ դում արը, որու
փոխարէն ցկեանս ամսական մը կը տ ըր
՛է՛ իրեն։ Պ ատճառա բան ո ւթիւնն այն էր
որ Ազնիւ տարիքը առած էր, վտանգա
ւոր էը այդքան գումար ունենալ*. Պտրղ
է՝ Զաւա րեանի այրին կտրուկ մերմեց ՝
վի րաւո րական խօսքեր ալ կցելով :
Ենք՝ ի^նչ ըրաւ այդ գումարով î \/տխ
եւ մանաւանդ ՝ օղն ո ւթեան փութաց այն
հ աս տ ատ ո ւթի ւններ ո ւն ,
(Հունաստան եւ
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Էջ 2, Կիրակի, Մայիս 6, 2001
որոնք ^աւարեանքւ անունը կը
կրէին • դրամ ով , դիրերով ♦ դպրոցս»—
կան պիտոյքներով', Qbutnj) ւլ ն Լ g y ինչ ոԼ»
զաւակը ապս պր եզ , հթէ չեմ սխ ա լք՛ր նոյնիսկ դաշնակ մը ու գնաց Աոսկուա y ուրախութեամբ) Վփգէնի մօտ՝. Հետքը կո րս ընցուցինք : Օր մըն ալ , դի պո ւած ո վ իմարանք որ մեռած է) հանգստեան տան
մը անկիւնը y այնքան մօտ y րա յր } կըկի^՛
այնքան Հեռու իր գաւկէն։

_

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*Փետրուար 8,
1958-/,},, կ.ա,
Օ_____
ալլո
յձ
Հրաչ Զար
գարե
ոմնին
ոլղղՈլւսծ
կ[։"հ մ էջ , Զ,արեան պնդան՜ էր

1]ուր^սւ}

*
**
Անցեալի օրերը ո ւրիշ համ
ունէին :
(իոնէ ա յնպէս
կր թուի , ե րբ տ ա րին երր սահած են օրերու պէս ) յաճախ մամ երու սլէս՝. IJ*ի շտ այն տպաւորութիւնը
կը ծագի որ , ատենին , չկրրանք օգտըլիլ հարկ եղածին պէս ) այԳ օրերու անուշութենէն : Ափ տակցութիւնը միշտ յա
պաղումով կու գայ՝, Երր՝ արդէն ուշ է*.
Արձանագրիչ մեքենայ չուն/էինք այն
ատեն y յիս ուն ական թուականներուն եւ
րնչ աղուոր իւօսքեր՝ արտայայտութիւններ կորսուերան գա րին î Երբեմն կիս —
կատար մնար ին յիշողութեան մէկ ան
կիւն ը եւ արձագանգ չգտան ։ Այդպէս եգաւ օրինակ , սլաոնասեան մեր բանաստ եղծին' Ահա բոնի պար ա գային :
Ան կու գար , ամէն Հինգշաբթի րերեկ
Տ էր—Ա ակո րեան ենց բնակարանը , քԱ0 Dâmesme ջ տպարանին վրայ} ուր այգ տա
րիներուն լոյս
կը տեսնէր
«Ցաոա^ :
Հիթին տակէն կը խօսէր y կարծես ի ր են
համար միայն , ու եթէ ականջ չտայիր y
չէիր լսեր իսկ :
Աերեկուան ճաշէն ետք y Աակոբ ՏէրԱա կորեան ՛է՛՛ր Ակօ—պապա կը կոչէինք,
1Ըիջնէր տպարան y ինչպէս տղաքր' Տորքն
ու Աեսրոպը՝ ու
կը մնայինք
տիկին
Տէր-Ց ա կ ո ր ե անին հետ y Ահ ար ոնն ու ես :
1Tի չոր ոտքի , կ' եր թար—կո լ դուր
խոհանոր—ճաշաս րահ ին մէջ y ձեռքերը կռնա
կը կապած) բաներ մը մռլտալով։ Հարկ
էր շատ ուշադիր ըլլալ , որովհետեւ կըրնար միամամանակ խմած սուրճին մա
սին խօսիլ ու ցատքել ՛Լարումս/ նի բա
նաստեղծութեան *. Տիկին Զտրուհին աք կր
ջանար էոել ըսածը եւ խորհրդածութիւններ ընել այգ մաս ին :
Այդպէս ) Հինգշաբթի մը) Ահարոն ոկրս ա ւ Շ անս ոն տը Պիլիթիսի մասին մորլսոսլ y յիչելով Փիէր
իռ ւի սր ու ըսել* —

«Գայթակղեցուցիչ րայց հրաշալի, հո
յակա՜պ , աղջիկներ զիրար կը սիրէն , հի
անալի սաղեր, գայթակղեցուցիչ , վրդոկեցուցի՜չ...»; Ո լ տիկին Զ՛" ր ո ւհի y ամենայն միամտութեամբ) — պարզ է) չէր
կարդացած Փիէր ՛Լուիսի գործը- y զարմարաւ . ՀԱման ) մի ւսի ւ Ահարոն) ինչերը
էլ ըսես ատոր մէջ ի^նչ \ղէշ
բան կայ)
գայթակղեցուցիչ
ի®նչ
էլա յ ,
քի՛նա րը
Արփիկն ալ ղիրտր կը սիրեն ...» ( '{'նա
րը Հր անգ Տրէզեանի լյւքս աղջիկներէն
մէկն էր) որ
յաճախ
խմբագրատուն
կու զար եւ ինչպէս իր քոյրերը) ինք ալ
մաս կր կ աղմ է ր ընկերուհիներուս} :
— Ա ա շա Եիթ րի յաճախ կը սիրէր կըրկնել թէ ո րքսՀն աւելի համ ունի ւլիա h լ
սլատմ ութիւն մր չհասկցողը) քան' հաս—
1լըէւ"ղը- '
Աետոյ) Ահարոն
խմբագրատուն
կր
բարձրանար) կր գիտէր ^աւարշը) որ գր~
շուխը կախ)
ձեռագիր կր
սըբազրէր
(յօդուած կամ Զա յներ գաւառէն} , եր
բեմն զ լո ւխր վեր կ՚առնէր ,
քանի
մը
խօսք րի ո խ անակելո վ Ահ՛ա ր ոնին հետ :
^7 աւա ր չին սեւ աշխատանքին սւ մկնէն
սերն էր ձեռագիր սրբագրելը'.
Աոդնա՝
տանջ ne. ս սլա ո ի չ ա չխտտանք մը y ոը յաճտիւ րսել կու տար իրեն' «Ուղեղս ջո լ.ր
Ւը ՚ւ տրի ) երեք խմբագրական գրեմ ու
ձեոագիր չսրրաղրեմ'} :
Ահարոն «Փիղտյի Աշտարակ) մկրտած
էր մայրԱ) որ զեռ չծերացան , կքած էր
ու քալած ատեն
այղ տ սլա լո ր ո ւ թի ւն ր
kl՛

»։lk[‘ =

I

Տիրուհին չէր

«Հայ ստեղնաղորն -ք^աւորակ^, ,
մար տեւելու աոաջվ, պայմանն է,,^'
հողե կան կապը Հայաստանի
Հղդտլ գաղթական այլ տարագիր. /'՛

mm ՋԱՐԵ11ՆԻ

ցընել

ՎԵՐՋԻՆ ՆԵՐԴ11ՎԹԸ
ՆԼերջին տ ue սն ամ ե ա կն եր ո ւն ) հայ գրա
կանութիւնը քանի մը մեծ գայթակղութիւններու ականատես եղած է : I960—ական թուականներուն' Ե ոստան իէա ր եանի ներգաղթն ու «[յալը լերան վրա յ»Ւ ե֊
րեւանեան տարբերակը) Պարոյր Աեւակի
բան ա գո ղո ւթ ե ան մեզա գր անքը y
քուր
դէն Ա ահարիի «Այրուող ա յղես տ անն եր^ո ւ
հ ալա ծ անքը , Շ ահն ո ւրի
«Աղատն Ե " միտաս^ի վերահ րատա րակութեան առթած
վէվէոլկը) ալ^էի Ո1՜չ'
*Լարգգէս Պետրոսեանի «Երակէ չապիկէի փրթած հալարը) Վահէ Աչականի «Ածումը^ի դէմ
խ ա չա կ ր ո ւ թի ւնը , եւա յ լն : Աանկը կարե
լի է ճոխացնել) հարկաւ) բայց
անոր
առաջին տեղերը վստահաբար այս պա
րագաները պիտի դրա լեն :
Ե՝ ^արեանի
ներգաղթը մա մանա կագրական առումով այգ ցանկը կը րանայ :
Շ՚՚ւէ՚ջ քառասուն
տարի տ ա րա գր ո ւթեան մէջ ապրելէ ետք) 1,961—/'^ յար
եան Հայաստան այցելեց եւ յաջորդ տա
լ՛ին հոն վերջն ա կան ա սլ է ս
հաստատուե
ցաւ՝. Այս երեւոյթը ոչինչ պիտի նշանակէր. եթէ անոր չընկերանար իր գի րքային շրջափոխումը խորհրգահայ վարչա
կարգին հանգէ պ y զո ւգահ եռաբար' Հ՛Օ*
Տիւս շնակց ութեան դատապարտում մ1" Ա֊
սիկա գուռ բացաւ քաղաքական րիիճա—
բան ո ւթեան մը) որուն երկրորդ հ ան
դրրուանը' 1963—/^ ջ
«Նալը լերան ։իըրայ^ի «մ ա քր !սջր ո ւած^
հրատարակու
թիւնն էր :
Երեւոյթին
տր ա efտբան ո ւթի ւն ր գրտնելու համար ) սակայն)
անհրամ՜եշտ է
վեր ագառնալ
ս 1լիղբին ) այսինքն ,
Ե՝
իԼա ր ե անի գր ա էլան ո ւթեան :

8ո։\նխւ 1954—^1, Պէյրո՚-թի ‘եէ^ Ջ.արեյսն հետեւեալ գրառումը էլա տա րած էր՝
«Աիմ[ ոն J Ա իմոնետն եկաւ եւ փրփու
րը րեր անին Հա յ ա ս տ անի if աո ին
պատմեց՝. Ամէն ինչ հրաշալի է՝. Ասի) տյգ
միեւնոյն է) որ ղսձն ասեն) որ հայրս
ապրում է պ սւ լ ա տն ե րի մէջ) վայելքնե
րի մէջ թաղւած եւ որի մօտ գնալու կ արոզութիւնից ղրկւած եմ :
Ս ո ռան ւււ մ եմ որ իրենց համար
ՀաբսստԼան}բ գիւտ է) ինձ հ՛ամար իմ երկիրս է»2֊.
Հոս կարեւոր ղատ ո ր ո չո լս ս բ գրուած
է*
ա րեւմտահա յ—սփ իւռքահա յուն
հա
մար ) ( ներկ ա լ} Հա լաստանը գիւտի են
թակայ վայր մրն է)
ա ր ե ւելա հ ա յ—հ ալ ա ս տ ան գ իին համար'
ս եփա կան երկիրն
է {կամ պէաք է ըլլայ) :

Աիմոն Աիմոնեան'
«Ափի ՛ոք»
շաբա
թաթերթի
ապագայ հիմնադիրն ու եր
կար ամ եայ
խմբագիրը) Հայաստան այ
ցելած էր 1954—եւ ՀՀարեանի ձ տեր իմներէն եղած էր
պէյ րութեան տա րիներուն* «Լ/ոլաղադոյն չորս տարի շաբաթԸ
երկու—երեք
ւլիշեր միասին եղած
ենք»^։ ՀՀարեանի մահուան առիթով գրրած իր կա րճ յօդո լածին il էջ y Աիմ ոնեահ
յայտնած է) թէ
ան «մեր թելադրու
իմ համը ներ շն չուած
մեկնեցալ
Հա յր ենՒմ , հակաոաէլ իր խառնուածքէն եւ շատ
ա fլ բան եր էն բխող ար դելքն ե ր ո ւն» :
Ըստ Ալպէ ր Եոստանեանի վկայակոչած
անձնական խօս ա կց ո ւթեան մը)
իԼա րեան !9է>6 թուականէն պատրաստ էր նել,դա ղթ ելո ւ 5: Եթէ ճիչդ է այս վկայ ութիւն ր ) կը նշան ակէ} որ գրագէտը նէլատի ունեցած էր իսորհրգային Համայնա
վար Ե՚՚՚-՚՚ակցութե ան
ամ աղ ո ւմարէն
ետք
տիրող մթնոլորտը) ուր

սկսած էր
ա պա ս տ ա լին ա կանա g ո լմր եւ
«ձիւնհալը^'
Ատալինի ոճիրներուն մա
սին է/ ր ո ւշչո վի *թ*ցիչ
յա յ տն ո ւթի ւնն երով • Ար գարեւ )
իԼարեանի վիէննական
օրագիր ը
որոշ նախանշսններ ցոյց կււ ւ
տա յ 1957 Ապրիլին î Ան
հանդիպած է
IT ոսկուայէն եկած երգիչ Պաւէլ Լխխ-՝
եան ին • —
«Այդ վայրկեանից
շսւտ տխրեցի եւ
զգացի
ինձ տարագիր ) հայրենազուրկ :
Գիշերը չքնացայ»6 •*
Աայիսին աստղագէտ վկկտոր
բարձում եանին հանդիպած է •—

Համ

ՀԱյսօր աշվսարհահռչակ գիտնական Լ ,
որ եկել է վիէննա իր' այստեղ) Ակադե
միայի անգամ
ընտրԼոլսելու աոիթով ՝.
Պարզ) անկեղծ y վերին աստիճա նի հ ամեստ «մեծյ> մի մարգ է : Պատմեց Հա
յաստանի մասին եւ սիրտս տակնուվրա լ
եղաւ : Ասի իրեն y որ այն օրուանից
ի
վէր [sic] , Որ թողե/
եմ եր կ իր ր' եր
բէք [sic] ինձ երջանիկ չեմ զգացել . . .

*
5J: ’Հ:

Իսկապէս , բախտն ունեցած եմ շատ
հետաքրքրական անձեր ճանչնա/ու , ան
շուշտ , «Ց աո.աջ» ին եւ
աւարշ ին շրջա
պատին շնորհիւ՝. Անոնցմէ
էր Արչամ
իյոնղկարեան :
Հա յաս տանի առաջին ա ախ հանրա

Օգոստոս 1959“//î/ գրուած
,Ol
մը մէջ) Զարեան գաղթականի
րագիրի տարբերութիւնը կը ,լե
տէր .-

«Նա [գաղթականը. Վ . Մ . ]
ոը որոնում է նոր բարոյական մա^յ
նոր լեզու , գոյանալու եւ ապրելոլ
կեր սլ ու ձել*.
Ել

նը

երբ նա գտնում է այգ նոր Ju։Jl
անհետանում է :

Ալրէ՚շ կ տս՛րաղիրր ։
նա J ամանակս,լոր ա յցելու կ , այ,յՈ(
որի ա՛նհատականութիւնը յաւիտենի
խ ա ր ս խ ո ւա ծ < Ւր իսկութեան ։1ԷԼ
դարաւոր հաւաքական ուրոյն կսւզւէ„,
Ւր ր՚՚դ՚՚՚յՒ'1' ենթագիտակց„լթիլնոլյ.
Տարագիրը հոգեպէս , մտալորաակ
շարունակում է ապրել մտայնական
մ ա՜ռան գա կան այն ծ ո վ ո ւմ , որի
նուա}ւ հոսանքն,երր , կրակով ել ելկ
թով ծ-եձ ո լած՜ փոթորիկները , ներկայ
Ւր արիւնի y
մկանունքների ել ուղեղ
ծայրերում » :
Եթէ վերյիչենք անցորդ բառի կիր,
կո ւմ ը Զա ր ե անի նշանաւոր ոլղեղբւ*
թեան' «ԱՀնցորգը եւ իր ճտմբսւն))ք խորա՚լրին մէջ y ւոսւթագիթ — անցորդ հաս»,
սա ըութիւնը արդէն րե եղք/
փ՛՛
որ նախ Զարեան հեռու էր գաղթական
համարելէ ինքղինք , us յլ' մամանակւ
րապէս եր էլ րէն դուրս ա սլ ր ո ղ մարդուս
օր d ր անպայման պիտի rf եր ադո;՝\ւ^
հոն : Արգէն
ճ&ՀԾ—ին կա տարուան
1961—ին տ սլագր ո ւած Եարօ Փօ/ատ1օձ
հետ Հ,Զրո յ;յ»իե ձ'էջ) տն կտրուկ կկ
սլով յայտարարած էր«Ե " տա րա գի ր եմ y
երբեք' դաղի
կան : Միտքս y ուշքս y սիրտս այնտեղն
եւ իմ ոգեւորութիւններս ու նաեւ jbW
հ ա տ ո ւթի ւնն ե րս գալիս են այնտեղի
1958 Ս'արտ—Ապրիլին , յայտնի ք)1*
ձլսւ ) որ Զարեանի երկրորդ կք՚ևքԼ
րիկացի նկարչուհի
Ֆրանսիս Պքո
Ո՝ափաքք՚՚յի մէջ) մահացու հիւանդու^
նէ մը կր տառապէր i U*JU անսպա՚ւեփ
ղելութիւնը խո րապէս ընկճեց գրւ“ղ[տ1
ինչպէս կր սլա րզո ւի իր օրագ֊րուի
եւ պատճառ եղաւ y որ
կրկին «M
տ եղա փ ո խ ո ւէր y ա յս անդամ դէսւի
ֆ ո րն ի տ .—

ճ

«Այսօր ըմ՜ք՚չկը եկաւ, քննելու
սի/րի առողջութիւնը։
Տտ լ՛ինք

"գՒ

քննելու եւ սարսափս վ իմացանք) որ ո,
Ամբ ո,1ւ Գիլերը
փակել ...» 7 :

չը

կարողացայ աչքս

րիջեմիա ունի : ^իչ^ԸԸ
քնել կ ա ր սղանալ ու : Ե՚սրելի բ՛^' է
( • . . ) Այլեւս կասկած չկաJ ՚
հիւանդ է y անբում՜ելք՛) դատապ“111 I
ւած։ Աուգը երդում է շեմիս տ"-խԼ
ամիս մնաց սլրոֆեսոր
Լ.
ղեկավարած ԸՍրԱՇՁ Medica Generale»

Université di

վիրա-

ւո ր ուա ծ'.
Ար մր) ղայթաէլրւած Լ ր սակայն y երբ
որո* տարիք ունեցող րարեկամոլհիի մր
համար կ՚ըսէր.— «Եոյս է Տիրուհի) դեռ
կոյս է^ ՝. JP այրս y էսա եանի նախկին վար
մս ւհե) ւքրգ ոված բացագանչեց. — «//,—
մ օթ է ) Ահա րոն , չե՞ս ամ չնա ր y ի&ն չ կ'րսես ) կնչէին գ իտես^չ , ու Ահ արոն պագ
ոճով մ ր
սք ա տճա ռա ր ան եգ իր գա տումը ) ա ւե լ ցն ել ով' «'կալուածքէն y Տիրու
հի ) քա/ուածքէն) '.

այնտեղի հայութեան ղ„րե Ի'

նել այն ինչ որ քաղաքակսս, սպ^Հ'
ներով նրանք
ի վիճակի չեն աՀ՞'
Պատրաստւեչ
վաղւայ
հանղիպ'^
'II
ա ւո ո ա n m i h i irirtil.
r
Պ՚սարաստլել
տուն .11-..
վերադաոնլ
'i-՛՜
ցուն ձե ոքերով } մաքուր դկմք,,^
նաո աչքերով : Faire en se faisant»''”'

պետութեան օրով )
Արդարութեան նա
խարար եղա
կր, արեւեբսհայ ) անգամ
ԷՍ - ԷՈ՝ (Սոսիսւլ - քհհվոլիսփոնէր) կու—
սակցոլթեան ) որմէ մնացած էին երկու
հոգի) ինք եւ Ա տեփան կո չ ար եան : Ու֊
fU ոնգկար եան էլ ր սիրէր կրկնել . — «/՛մանոՈւմ ես ) Արփիկ ) ձի տարի ես ղեկա
ւք արութիւն եձ
եւ Ատեփանր' ամբոխ)
յաջորդ տարին նա է ղե էլսւ վա ր ո ւթի ւն ու
ես ամրոիւր'^ :
Երբեմն կծու.) բայց դիպուկ դիտողոլթիւններ սւ լ ունէր՝. Աալ Ե՛՛՛վ "յի ձ* է էլ օթ
եակը նստած էինք ու բեմէն ե րգչոլհի
Լ՛ Ս ս՛յա թ-վ,ով լլյ կ'երգէր
դաշնակի
րնկե րա կց ութեամր : Ա.
ե) ոնգկար եան ի
համար անընդունելի տեսարան մրն կր >
յան կա րծ ինքզինքը չղս պեց ու ըսաւ • —
«,Տ ե՛ ս ) Ա ա յա թ-վյո վ ւսն սմոքինկ է հադեր»
էլը պահեմ տխուր րայց չատ ա-

նոյշ յիշատակ մը) ո րն'է խո րապէս ազգը—
ւած կր մնամ î
Հլաւարշին յանկարծական մահր) 1957
0 ուն ուար '‘2^—ին ,
ցնցած
էր բոլորը :
իյ ոնգկա րեան շատ ազգուած էր* Խմբա
գրատուն եկաւ նոյն օրը) նստաւ y լուռ
մնաց մամեր ո վ:
* անի մը օր յետոյ)
Շփ յիշատակին յօդուած մը բերաւ*, ճիգ
թափած f ր y մեծ ճիգ եւ լաւագոյն յար
գանքը գտած
էր
Շաւ-էսրշք՚ն հ անդէպ :
Աօգուածր գրած էր ա ր ե ւմտահ այերէն ՝.

Genova (S. Martino) "

արք՛ն ինչ որ էլա րելի էր

նրտ կե1"^^

կտրացնելու համար։ Ամէն օր ,
կէտնքը հեռանում է նրանից

՚

երբ նկարում էր իր րսւագոյն
Յալս անաս եթ, է : Գիշերները
I1
ղանում դրել եւ. տշ խ՛ստել տնկ՚Աէ1 Ա
( • • • ! Թէ ինքը (8 ո վանը) եւ թչ
i լզում են y որ
որ սոսք
մենք ”եւ" ղն"մ
ոլզոլս
I
ԼԼ
ֆորնիայ : Ինչպէս կարող եմ մեր
անի տղան այստեղ էր ,
ինձ . հիմա մենակ եմ^ի :

Մ

Ա. Մ*
1Ջ59-/-1, Զարեանն ու իր
տ
Ա ան ա
Տ)րանսիսրոյ^
ս, ատուեցան լյաս
լ՚
լ >

.ը

uijiiiu

(*) Այս շարքէն լոյս տեսած են չորս
գրութիւններ «Յաոաջ _ Միտք եւ Արւեսա»ի հետեւեալ թիլերուն մէջ . — 1982
Մայիս 9, 1982, Հոկտ- 3, 1983 Յուլիս
3 եւ 1999 Սեպտ • 5 :

կայ ^քլըսս.
Օքւընտ քաղաքը՛.
ղայ
.Լ
նակեց իր գրական ա շ խ ՛"տ a> ‘
եւ. դրականութիւն եւ փիլՒԱՈ^
դասաւանդեց

Գալիֆորնիոյ

Fonds A.R.A.M

V
սի

./.M

< e Ա Ո-ԱՋ
«, ա.-րտւ“հ հ' 1'ր

nrn,A

.ռեսձշթը>
Հ^կեց

«Ա-ռաէաեր՚ւ»բ
ամսաԳքեն-

ան1ամ

հ^ոեան ՀԿ'£Ւն

,

ԳՒԼՅա1-

1955՜^յ-

«Հ^Հր^Ք»^'

'"ձ֊

«Կ՚լ՚ւ1՚ն

Լ Հ^ւ՚է» նորավէպով: Հինգ տարի
Կարեմն, կրկՒն “'նգամ կը փորձէր
Կկապը վ1-1“'տ1,'1ծեԼ-

Արորել նոյնոլ-

jt.u'fp կւ՛ հլ՚ատս՚ւ՚ակենՀ

այ՚ւ

«2—2—60
1487 Olympus Ave.
Berkeley 8, California

Սիրելի Գաբբինեան,
ձեզ անձամբ "Գիրավէպե-

քէս" առաջաերդը, որպէսզի նայէր եթէ
րդմար է Հայրենիքի
համար: Աարե֊
կսմները պնդում են, որ անպատճառ մի
ր,ն ղրկեմ : ‘Լլ՛կում եմ :
կաթում եմ՛, որ մի համարում կարեՀ կ զետեղել , պայմանով որ չխեղդեն :
թնստտեղմութիւնր կարելի է սպաննել
Ամւ տպազրական
ձեւով, ինչպէս դիակ)՝ Ulu1'1/1
պատաս խ ւսնատւ..ութիւնը
թողնում եմ ամբողջովին,
ձեղ, ինչպէս
անձնական բարեկամի :
նաեւ, վճարումը շի կար ող լինել ան
ինչ „ր արձակի համար է : Այղ հարլյր
եթէ արդար ձեւով լուծէք' վստահ կա
րպ կք ւՒնեԼ Ւ'1' աչակէյութեաննս եւ լո
զս,ղալ աշխատակցութեանս վրայ :
Գրեցէք ինձ ձեր կարծիքը :
Զերմ րւսրելներ իմ ել կնոջ,, կողմիդ ï

Կ■

ՄԻ Տ *

ԵՒ

Զո,րեան» 12

ինադրի առաջին էջին
ներրեւ Զ.ա րնան տուած է հետեւեալ ծանօթութիւն ր •—
մխս Աաս ջւս եր ւլ ր առա£արան սլ&էձ ան
է մի չարք դիւցաղներդութիմևների (Աււկեմայրը՝ Հայկը՝ Արան եւ ա յլն) որոնք
կաղմում են իմ "փիցավէպերի Պփրքը' •
կնչպէս կր տեսնենք ՝
դիրքը տար րեր
անուն մը ո ւն եg ած է
ս կիլԼբը (,Հ՝րէ1էՅա՝“՝
է1Էս[^Ը Զարեանի որդեղրած ձեւն Լ ' յունար էն mythos-A Գ/'մ աց} ՝ որ փոխուած
կ ամիււներ ետք .
Այս չիրականացած աշխատակցութեան
փորձր gnjg կՈև- աամ » ոf Զարեան երե"փապէ u կր շարունակէր իր հին. կապահել «Հայրենիք»ի հետ՝ եւ տա
կաւին ոչինչ ենթադրել կու տար ին չ որ
Ս[իտի պատահէ ր քիչ ետք :

մէջ լոյս տեսած չէ : Պատճառ^րը տակաւին յայտնի շեն՝.
Տ"Կ['ա lQQO-ին՝ Հիւսիսային
Ամերի֊
կա իր հ ո վո լա պե տ ա կան շրջա դա յո ւթեան
ք^^ս,ցքին (0քլրնւո ա յց ելած է Աուլիս 18“

W14, Հձ հ ալի աո Հայրապետը տեսակՏա^ է Զարեանի հետ ել
թելադրած՝
^"թրղային
Հ ա յ ա ս տ ան վ ե ր ադա ոնա յ ՝
l'p ‘/իրջվւն գործը
«փիրք դի ւց ավնե ր-

1,

հրատարակել

Աուլիս լ§—ին
րտա րապետ

/P'
վին

տալու

Quiրեան իր ղտ ւԱրմէն Զ ա րեանին

ււն ակարեւոր նամակ մր՝
պարրերոլթիլնր կը
հաղորդէր

պիտի արտագրեմ
Պոէմնևրս
ել նաեւ
"Լէոնարգօ գա Հինչին ել Հայաստանը"

ՀԼերԱ,ն դաղափարը նաեէԼ ա րծա րծո ւած
էր 1958—ի*ե Զարեհ Արբունիին ո լ-դՀԼո լձԱյ^
նամ ակով •—

կարելի էր ենթադրել, որ այս հանդի
պումը
եւ
վեհափառին
խոստումը՝
«Գիրք ղի,-ցաղներղոլթեանց»ր
Հայաս

<Հ]^աւ է նաեւ՝ որ Հայաստան տյս կամ
ա յն ձեւ Ո ,/ ներկ տյ է սրտերում *. Հայութի ւեը
արտասահմանում
փոշիանալու
"Լւ՚՚՚՚յ
եթէ Հա յաս տանի Հ եռա ւո ր
ներկայութիւնը նրանց որեւէ 'կերպով չըներշնչի' մի քանի տարիից աղդային բղ
ղաց ումի ց ոչինչ չի մնայ^23*.

տան հրատարակել տալու , պատճառ ե՛լած ըլլան, որ « Հ ա յր են իք»ի մէջ «Առաջ,սերգ»ի
հրատարակութիւնը կասեցուի
“'I եղարդ գրագէտին
կողմէ: Աակայն,
փաստ է , որ 1961֊// սկիզբներո,ն , «Աս
պար էզ»ի մէջ լոյս կը տեսնէին Զ՛որեանի
ստորադրած կամ իր մասին դրուած նիւթեր , ներս; ռեալ հատուած մը նոյն ան
տիպ ղ [՛բքէն 17 :
Ամ ենա յն Հա jng Կ տ թ ո ՛լիկ ոսին կողմկ
նմ ան նախաձեռնութիւն անակնկալ երեւՈյթ

Ը

Ն՚՚յն

ձեւով՝

որպկս իր

անձնա կան հիւրքԼ ղ Անդրանիկ
առուկեան 19օ8—ին առաջին անդամ այցելած էր
Հայաստան : Նէեհաւիտռին կո ղմէ Զ ա ր եա—
նի փնտոուելու փաստը ենթադրել կու
աայ մ եղ1ւ ՝ որ կաթողիկոսը քպտուելով
[որոլչչովետն ձիւն հալի րնձեո ած ազա—
տութեան հովերէն ՝ կր փորձէր Հալրե^ի^ի
մերձեցում մր ստեղծել անոր
հանդէպ համ եմատա րար չափա ւո ր կեցւածք ունեցող մ տ ա ւո ր ա կաններ ու պա
րադ տյին։ Հոս տակաւին խօսք չկսէԸ ներղ ա ղթի մասին :
Այցելութեան
հրաւէրը հասած ԸԱԱ1"“
լ՛՛՛է : շո*֊ րէ մէկ տարի ետք' 1961 Ա ունիս
ճք)—ին Qm ր եան եւ իր տղջփ կը' ի տալալ/նակ քան դա կա դո րծուհ ի մուարդ Զա[՚~
հանը՝ ճեն ո վայէն Հտյ աս տան
մեկնեղան
Աուլիս {y—ին մ՜ամանելով՝ սկսան
շուր£ լոԸս տմիս (սկղբնական երկուքին
փո խարէն} տեւող շրջապտոյտ մը*. Qui րեանի ուղեցոյցը Երեւանի մէջ եղաւ ոչ
այլ ոքքտն դրականագէտ
Հրաչեայ
Ղ*րիդորեանը՝ որ յայտնի էր ուղղափառ
կուսակցականի
ճոխ ու փարթամ —եւ
մշակոյթի ու կրօնից ՀՀ ո ս տի կան^ի- անց
եալով։ Վրսրչակարգին կողմէ յարմար ու
վստահելի անձ մը
ըստ ամենայնի՝ Հ*
*իր իգո րեան Ատա լինի
մ՜ամտնակ Գր ող—
ներու ՄՒ ութեան առաջփն
քարտուղար
(1938-1939 եւ 1916) , Կենտկոմի մամու
լի րամ՜նի վարի չ (1912“1941) յ Հքարմապատկերի նախարար (1916—1918) յ
Նա
խարարաց խորհուրդին
կից Հոպ Եկե
ղեցւոյ
Գործեր,.ւ կոմիտէի նուի,աղս,հ
(1948—1957) եղած էր : Զս՚ ը ծ արւվ, մամա—
նում էն տասը օր ետյյ, Երեւանի ռատիս
կս, յանէն հարցաղրոյց մը
սփռուեցաւ
Հ. Գր1՚դորեանի կողմէ կատարուած 19 ,
որ երեր օր ետր լման բնադրով ու ան
ստորագիր «// ովետ,սկան Հայաստան» օրաթեբթին մէջ լոյս տեսա, : Հոն , ղրադէտր ի միջի այլոց ըսած էր<Ա]փիլռր բառը չեմ սիրում : Կարծում
եմ , որ պէտր է գործ ածել հայկականութիւն բառր՝ ինչպէս դարեր առաջ դործ
էին
ա ծում հ ելլէնականո ւթի ւե բառը :
Պէտր է այդ հ այկա կան ո ւթեան երիտա
սարդ եւ կարող մասը համախմբուի նոր
մեր Աթէնրի'
Երեւանի շուրջը20 , ներչնչուի նրանով , իր նպաստը բերի
եւ
վերագտնի իր հայ ապրելու կամրը եւ
թափը: Արտասահմանի հայ երիտասար
դութիւնը չո ւա րած է , բարոյալրուած ել
փոշիացման
վտանգին
ենթարկուած :
Պէտր է, անհրամեշտ է, կարեւոր է նր
բան կապել Մ այր Հայրենիրին , նրան ծա
նօթացնելով մեր
մշակութային արմէրների հետ եւ նաեւ այն հսկայական կա
րելիութիւնն երի հետ ,
որ բացուած են
նրանց առաջ»

^տւոարուեց այն՝ ինչ որ դու եւ Նը~~

Լ bԸ հի ւրը* Աետոյ իսօս ակց ո ւթիւն—

Այս գաղափարը նոր չէր: Անոր զու
գադրումը Փօլատեանի ղր„յբՒն յայ՚"նԸ~
լած միտրերուն հետ ցոյց կու տայ, որ
Զարեան իր ինրնուրոյն կարծիրր կ'ա րտայայտէր՝ երեւանեան իր կեցութեան
պատշաճեցումով:
1955-/-Î- ան
արդէն
նոյնիսկ լռելեայն րննադատած էր Հ - 3 ■

'Լևեցւսյ իրեն ընկերակցող Աո֊աքել—

Գա շն ա կց ո լթիւնը —

11'^ոււը

էիք :
*Լաղդէն Կահա սա լ այստեղ թէ չէ
ինձ

ել հետը երկայն տեսակցուլ^նեը ունեցանք :
ինձ անմիջա պկս
'L‘J

Լ1'['եց մի

երկու ամսով Հայաստաե

î

111 է կառավարութեան շը^ան^ակ^ —
ԿԼ ել սիրոյ Արտի զրուցեցինք։
Վերը"(էս եկանք այս համ աձա յնութեան :
J մրեբին պիտի ղրկէք Կաթողիկոսին
քփ1"եո ւթի լնն երի ս Գիրքը , որ պի“
^‘"ւի 1 ապա գարնան պիտի գնամ
J
ոս,ն ել այնտեղ կապերս վերաձերոնց հետ: Ասի նաեւ, որ
սյլ-ս
վերահրատարակեն (այս-

Չ‘տ շն ւսկ—
ափե կարծիրն էր, թէ ՀՀայմմ ան ղե կավ արու ած է
հին վաճառականների ել
կեղծ մտա լոբտկանների կողմիցս՝ եւ յորդորը՝ թէ
կո ւս ա կ ց ո ւթի ւԿւր ՝ ՀՀդա դրի օտա րին ծառայելուց իր հակասովետական գործունէութեամբ՝ դադրի իր երիտասարդու
թիւնը առաջնո րդելուց հայրենիքի
դէմ
եւ դառնայ մշակութա ւՒն և աղմ ա կե ր սլո լ—
թիւն' իր ներշնչումը ստանալով
Ա* այր
Հայրենի րից» 24 :
Աակայն՝ բո՛ւն նորութիւնը

g ո ւթեան մասին յայտնուած

Այմմ դ իտենք ՝ վիէննա կան օրագրի
հ ր ա սլա ր ա կո ւմ էն ետք՝ որ Զարեանի այս
վ ե ր ա պա հ ո ւթի ւն ը փաշնա կց ո ւթեան հան—
դէպ (ՏՒմն աւոր կամ ո չ} ա ւելի հին էր,
քան անոր բացայայտումը 1961—ին : Ար
դարեւ՝ Աունուար 1957“/'^ հ՚Հայրենիք^ի
մասին օրագրա յին հետեւեալ գրանցումը
կ՚ընէր .«” Հա Jրենիր ՚ը —Ամ երիկ ա յՒն ծախլած
հաստատութեան վեր ածւտծ' դատարկ Լ ,
ոխակալ ՝ նախանձ եւ
դո լարի ետ ե լի ց
վազող*. փ ա շն ա կց ո ւթ ե ան քարիզի խում
բը որոշած է տաճկահայ "գիե" տանել եւ
մ տքա ռել ա յն ամ էնի դէմ ՝ որ ռո ւս ահս,յ է՛ " Հայրենիր" ի վարիչ (ԳուրդԷնՀ-Մ-) Մխւ-թ արեանը ա յդ քա ղա քա կա
նո ւթի ւնն է տանում^ 15.
փա շնա կց ո ւթեան մասին խօսքերը երեւանեան
հարցազրոյցը
գայթակղու
թեան քարի մը վեր ut ծեցին, սրո ւն շո ւ լփ
Ափիւռքի հակամարտ ումերը իրենց հեր
թական բանակռիւը բեմադր եց ին î Հոկտեմբեր 23“) Զարեան ճեն ո ւէա յէե նա—
մակ ուղղած է «Qn լար թն ո ց^ի
խմբա
դիր Հրանդ Աալուեանին՝ յայտնելով *—
ՀԼսում եմ որ դէպի Հայաստան արած
ճամբո րդութեանս մամանակ եւ յետոյ՝
չարամիտ ու շա հա գրգռուած մարդիկ ՛ա
մէն տեսակ անճիշդ
լուրեր են տարա
ծում իմ մասին*. Արդ՝ պարտք եմ հա
մարում յայտարարելու՝
որ Հայաստա
նում յայտնած իմ կարծիքները ռատիո—
յՒն կ ամ թերթերին՝ մնում են մի ան դա
մայն վա ւեր ա կան • եւ եթէ այսօր նորից
պէտք Ա*նէր կր կնելո ւ' մի բառ պիտի չրփոխէի'» 26 :

«Ափէ^որը
֊այղ բառը չեմ սիրումմեծ ղեր կարող է կատարել,
եթէ աղատադրուի այն նախապաշարումից , սր

իթթ թէ իթ դէթն է ™մէն ինչ ոթ Սովե
տական
Հայաստանին է վեթաթեթում
պէտէ է քննադատի, թաթասական աչքով
նայի :
Հ ա յաստանը կատարում է իր
պատմական դերը,
’>ր չատ կողմերով
հիանալի,, բախտորոշ, վճռական եւ ա ր-

ռասուն
տարիներու տարագրութիւնը ՝
յառաջացած տա րիքը ՝ խրո լշչովեան ձիւնհալէն բխող լա ւատես հովեր հ ամո ղած
է1՛^՛
) ռբ վերադարձը կարելի էր :
Բայց ման աւանդ'
1լնոջ մահամերձ վիճակը նման որոշումի մղիչ ազդակն էր*
Նկատի պէտք է ունենալ ՝
որ Զարեանի
երկրորդ կինը
ամերիկեան բարեկեց իկ
ընտանիքէ մը կոլ դար [հայրը դրամա
տան մը տէրն էր} ՝ ու ամսական յատկացում մը կը ստանար որպէս ապրուստի
աղբիւր : Ը ստ օրինական տրտմադրու—
թիւններու յ {իրանսիս Պ բուքսի անհետա
ցում ով այդ յատ կաց ում ը կ՚անցնէր
իրենց զա լկին Ա սվանին՝ առանց որ Զար
եան որեւէ մա ռանդա կան իրա լո ւնք ու
նենար :
Զարեանի
վ երադարձը
տեղի
ունեցած է իր ամերիկացի կնոջ թելա
դրութեամբ եւ յորդորով* ան չէր ու
ղեր՝ որ ա րտասահմանեան ան ա պա հ ո վո t.թե ան մէջ իր ամ ուս քէնը առանձին ու նիւթական միջոցներէ ղուրկ մնար2^*.
Այսպէս կը բացատրուի Հայկ Ալլահվ երտեանի «անհասկնալի» վկայութեան
քա ղո ւածքը ՝ ղոր
աա րին ե լաւն
հ րա սլ ա ր ա կա ծ էր Ա'որոս քմորանեանր •—
^բ
սլատմածդ Կոստան Quiրեանի մասին* երբ ղփնք կը տանէիր օդանա
ւակայան ՝ ուրկէ վերջնականօրէն բանաստեղծը թռիչք պիտի առնէր դէպի Հա
յաստան *. Quiր ե անր քեղի ըսած է *
— Մենակու թիւնն է ինձ
յաստան» •

տանում Հա

Եւ ստկտյն՝ իր երկրին մէջ պիտի ապ
րէր թեր ե ւս աւելի
ահաւոր առանձնու
թիւն մը :

Վ.

Մ*

Նիւ֊-ճըթզի

(1) Այս նիւթին 2Ո1֊Բ2 աւսսջին ակ նար-,
կի մը համար, inVu • Վարդան Մաաթ-Էոսհան , Կ ոստան Զերծանի չոլ-[,ջ, Անթի
լիաս , 1998 , 428—433 :
(2) Կոստան Զաթեան,
Ն աւատօմար ՝
«Նորք», 2, 1991, 28 (հմմսւԿոսսւան
Ջարհան , Նաւատոմար ՝ Կր}յւան , 1999 ,
197) :
(3) Զրոյց Աիմ ոն Աիմ ոնե անի եւ (մո
րոս Թոր ան եա^,ի միջել, «Օիթակ» ,
0գոսսւոս-Սեսլտհմթեթ 1989, 13-14:
(4) Ս • ,
Մ ահ
Կ ո ս տ ան
Qui ր ե անի ,
«Սփիւա֊ք » , 21 Դեկտեմթեթ 1969 , 1 :
(5) Կոստան Զաթեան, Երկեր, Եթեւան ,
1985 , 6 :
(6) Զաթեան, կաւատօմ^ւլ,, 43 (հմմտւս ւա տ„մս, ր , 518) :
(7)

Աեդ, 45

(հմմտ-

Ն աւա տոմար ՝

520) :
փաշնակցական թերթերը բուռն կեր
պով հակազդած էին՝ յայտարարութիւնը
հերրելռվ ել
Զ արեանի
բարոյականը
խնդրոյ առարկայ դա ր ձնելով 22 :
Կու
սակցական պա յքա րը նորէն մոլեդնած էր
սահմանին երկու կողմերը*. Եր կեցուած
քը բացատրելու համար՝ փեկտեմբեր 7—
ին Զարեան [nju կ՚ընծայէր ^Լուսաբա
նութիւն'^ խորագրուած
գրութիւն մը
Նիւ—Եորքի «Լրա բերէին
մէջ՝ ուր
կը
պնդէր ՝ թէ «մեղ յաճախ
կորուստի են
մատնել փոքրոգի եւ փոքրամիտ ենթամարդիկ՝
նպարավաճառների մդլո տած
ն ախա ս ի ր ո ւթիւնն եր ը ՝ անմիջական
եւ
դիւրին շա հ ի հմայքը՝
կէս մտաւս բտ
կանների անտեղի փառասի բութի ւննե ր ր
եւ հազար ու մի թ եր ո ւթի ւնն եր ՝ որոնք
շահադործել են մի ամտ ո ւթի ւնն եր ը ՝ ազ
դր թունաւորել եւ աւելսրդ պա յքա բնե
րի պատճառներ ստեղծել» ՝ միւս կողն է
կոչ ընելով Հայաստանի շուրջ բոլորուելու%։ Պատասխաններու նոր տարափ մը
չէր ուշանա ր ՝ որոնց չարքին «Հայրե
նիք» օրաթերթը իր նախորդ փաստարկ
ները կր կրկնէր ու կ^ ա ւելցն էր
«ինքն է որ կը գրէր վերջերս

^1' Հետ ՝ որ ինչպէս երեւում է ներկտ-

Ո

տտստհմահ ր պէտք է լին ի նրա լրացու.—
յՒՀ[Լ։
Զուտ մշակութային տեսակէտիդ :
Եթէ արտասահմանը չստեղծի
եւ իրեն
ւՂ.Ղս,յ հայութեան ամբող ջակ ան
մաս'
նա կը փ ո շփանա յ*. Այդ պարզ է'»'22*.

պիտի ընդարձակեմ , որպէս ղի երբ հաս
նեմ , դասախօսութիւն տամ ել նաեւ առանձին գրքով հրատարակել տամ»^:

"մէձւ ԿԸ •“

^'1ը ց ան կան ո ւմ
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♦
աեղ սպառած Հ). այն մամանակ պիտի
աշխատեմ գրել երկրորդ հատորը, նը՚ ի լ՛ելով
Հայաստանի չինս։ ր ա ր ո լթ ե ան :
Տեսնենք ինչ պիտի լինի:
Այմմ նորից

Հէսրեաևի ղրկած «Առաջաերղը» «Հայ-

լթեսւնց»ը հոն
^ստումով !5 .

ԱՐ Ո ՒԵՍ Տ »-----------------------------

>"նտ[,պ

^կը ‘՜

եմ

-

"Եձ֊ ինչքան էլ որ գրաւուած երկրի անակռայ առիւծները խռպոտ ձայնով ոռ
նան ու բռնանան ՝ ու չարչարեն'
ո դվն
չեն կա րոդ մարել"
(Պվւլրթրն , թիւ 1,
Հա/. ԿրթՀիմնարկութիւն}»29 :
1962—ին , ԶԱ, բ եան վերջնական վերադա րձի ճանապարհ ը կը բռնէր *. Ա* օտ քա-

(8) Վաթդան Մատթէոսեան , էջեր Կոս
տան Զ„, րեանի նամականիէն,
«ք^անթեթ
Եթեււանի համալսաթանի» , 2 , 1,998 , 156 :
(9) Կոստան Զաթեան,
է աւատոմար ՝
«Զուաթթնոց» , 1 Նոյեմթեթ 1959 , 5 :
(10) Կաթօ Փօլատեան, Զբոյր, P- հատոթ, Դ֊ահիթէ, 1961, 105-106:
(11)

Նասատոմաթ, 50-51:

(12) Նամակը եւ «Աոաջաեթգ»ի 22 էջնոց թնագիթը (եթկոլքն ալ մեքենագիթ) ,
ոթոնք «Հայթենիք»ի եթկաթամեայ իյըմթագիթ Մինսւս Թէօւէօլեանի թուղթերուն
մէջ յայտնուած են, մեզի տթամադթած է
իթ ոթգին'
գթականագէտ Խաչիկ Թէօլէօլեանը, ոթուն կը յայտնենք մեը իյորին շնոթհակալութ-իւնը :
(1.3) «Աոաջաերգը»ի
այս
թնագիթը
մանթ ոճական տաթթեթութ իւննելւ կը
մատնէ տպագիր թնագրին թաղդատմամթ
(Կոստան Զարեան, Գիրք դՒլ՚յ աղներգութե անր , Եթուսադէմ, 1978, 1-17)։ Սթոջ
ցուցմունքներ կը մատնեն, որ թնագիթը
նաիւապատրաստուած է երկու մասով հըթատաթակուելու : Նախավերջին էջին b—
տեւը, Մ • Թէօլէօլեան հետեւեալ նշու
մը ըրած է- «Ընկեր Դաթթինեան 1974ր-ի
[1964-ի՞ • Վ Մ •] Ապրիլին ինծի յանձնեց
այս էջերը դասաւորելու պարտականու
թիւնը, սակայն կարելի
չեղաւ գտնել
ըոլոը էջերը' իր գզրոցին մէջ» : Խ՛ոլա
կանի վրիպում մը կայ , քանի ոթ Ո՝ •

e>
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ԱՐՈՒԵՍՏ*
ցոլթիւնխ հիմնեց Հայ Գաս,/,
խումբը, Զարեան,, յօմա,, ա

Դարբինեան մահացած է 1968—ին- ամէն
պարագայի ւքէջ, հակառակ ըսուածին'
գրութիւնը ամբողջական է :
(14) Sb'u- Տ-5 • 'Լաղդէն Ա' Հայրապե
տէ երկրորդ ուղեւորութիւնը, Ս • էջմի
ածին, 1963, 190: 1961 թուականը. (Մարի-Ռոզ Աբուսէֆեան, Անհանգի ստ անցորդն ու իր ճամբան (Կոստան Զարեւսնի ծննդեան ՜[՜]մ}—ա մ ե ա կի առթիւ) , «Հո

«ԵՐԵՒԱՆՆ
ՆԿ'

է

1»ՕԱՈԻՄ...»

ԱհՍՈՆ 4.ՐԱՏԵԱՆ

Sb'u- այդ տարիներուն Զարեա

նին մօտիկ հղած Բիւզանգ Կոանեանի վըկայութիւնը Արա Պալիօզհանին (Ara Ba

Սիմոն Վրացեւսն (1883 - 1969) եւ Կոստան Զարեան աշխոյժ նամակագթութիւն մը, անձնական կապ մը եւ գործակցութիւն լքը ունեցած են
1940 - 1950-ական թուականներուն՝ Միացեալ-Նահանգներոլ մէջ : Վրացեանի ջանքերով էբ , որ «Նաւը լերան վբայ» վէպը լոյս տեսաւ 1943-ին եւ
իր հրաւէրով էր , որ Զարեան Պէյրութի ճեմարանին լքէջ հայագիտական
դասընթացքին աոաջին դասախօսը եղաւ 1952 - 1954՜ին : Երեւանի եւ Պէյրութբ մէջ պահպանուած իրենց ուշագրաւ նամականին հըատաըակելի կը
մնայ :

liozian, Tolking to Puzant Granian, ”Ararat”, Autumn 1980; հմմտAra Ba
liozian, The Greek Poetess and
Other
Writings,
Kitchener,
1988,
240-241):
Sb'u- նաեւ Թորոս Թորանհան, կոստան
Զարեան (կեանըր եւ դո րեր ) , «Նայիթի» ,
15 Մարտ 1970, 5:
(16) Կոստան Զարեան, Նաւատոմար ,
Երեւան , 1999 , 641 : Հայկ Աոաքելեանը
Ս • էջմիածնի դիւանապետն էր : Նամա
կի թուականին տակ , սուրանկիւն փակւսգիծերոլ մէջ գրուած է «[Bekales]
[S. Francisco]» : Bekales յայտնապէս վըրիպում մըն է, պէտէ է Berkeley :

Համազգայինի արխիւէն (Պէյրութ) մեր տրամադրութեան տակ գտնուող
ու Զարեանի հետ կապուած նիւթերու շարքին է ստորեւ նոյնութեամբ հըրատարակուող յօդուածին ձեոագիրը1, որ կը թուի անտիպ ըլլալ: Յօդւածր գրուած է բացայայտօրէն որպէս հակազգեցութիւն Զարեանի երեւանեան արտայայտութիւններուն : 1961 - 62՜ի Զարեանի թղթածրարը ամ
բողջովին մէկտեղած չըլլալով -ինչ ոբ կը բախի գործնական դժոււսրութիւններու-, չենք կրնար վստահ ըլլալ այս գրութեան անտիպ բնոյթին
մասին: Սակայն, ձեոագիրը սեւագրութեան տեսք ունի' զանազան ուղ
ղումներով, ո'չ խորագիր ունի եւ
ալ ստորագրութիւն: Խորագրումը
տրուած է մեր կողմէ: Վերջաւորութիւնը նոյնիսկ որոշ անաւաբտութեան
տպաւորութիւնը կը ձգէ: Ապագային, մամուլի ամբողջական պրպտում մը
կրնայ հաստատել կամ հերքել մեր կարծիքը : Անկախաբար իր բովանդա
կութենէն, գրութիւնը հետաքրքրական է իր ոճական բնոյթին, ինչպէս եւ
Զարեանի կենսագրական որոշ մանրամաս՚նութիւններուն համար :

(17) Արտատպուած* «Ալիք»ի մէջ- BԿււանեան, Այց մը կ ոստան Տէա րեանի ,

«Ալիք», 16 Ապթիլ 1961, 2- Կոստան
Զարեան , Հ տ յաստան , «Ալիք» , 20 Ապթիլ
1961, 2 (բանաստեղծութիւնը թուագըբւած է 1959) -B ■ Կոանեան, կ ո ս տ ան Տէա րեան, «Ալիք»,
22 Ապրիլ 1961, 1, 4Կոստան Զարեանի , Հատու.ած Ամդ ա հա
կի եւ Տիգրանի կռուից

ո՛չ

(«Առասպեքներ ի

‘pl’PPP^ ’ «Ս֊ւՒ^ > 18 Մայիս 1961, 2:

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

(18) Կ ոստան ^ալւետն
հրաւիրուած
Հա յաստան ՝ «Զուարթնոց» ,
15 Ցուլիս

(19) Ախտորոշում, «Աշխարհ» , 4 Սեպ

թերթ, 19 Յուլիս 1961, 4:
(22) Փօլատեան, նչ. աշխ., 102: Ընդ

գծումը մերն է :
(23) Ն ամակ մը կոստան Զա ր ե ան կն ,
«Ամսօրեակ», Սեպտեմբեր 1958, 4:
(24) Չտեսնուած եւ նոր - - - , 4:
(25) Լյաւատօմար ՝ 4:1 (hlflfui*
հա fi , \,սս ւ/un ո մար ՝ 515-516).

Ջաթ-

(26) *Լ/ամակ'
մ եծտտաղանդ գրագէտ
Կոստան Տէա րեան էն ՝
«Զու.արթ1ւՈց» . 2()

Նոյեմբեր 1961, 1 :
(27) ՏեՆ , օրինակ , Երր մտաւս րա կանգ
ներ ր կ՚այցելեն Հայաստան ՝ «Հայրենիք»
օրաթերթ, 26 ես 27 Օգոստոս 1961- Գի
սաւոր , 0 րուան թատ րոնր •
Դրտգէտր ,
նաւը եւ ար ձանը , «Հայրենիք» օրաթերթ ,
2 Սեպտեմբեր 1961. 2:
(28) Զարեան, Ն աւատոմար, 533-534 :
Հեգնականօրէն, նոյն թերթը 14 տարի
աոաջ Զարեանը դարձուցած էր իտալա
կան ֆաշական կուսակցութեան անդամ :
Զարեան «Հայրենիք» օրաթերթին
մէջ
վնռական հերքում մր հրատարակած էր
15 Մարտ 1947
թուագրութեամբ
(իբ
նամակին անթոլագիր կտրածոն տե'ս ■
Համազգային Կեդրոնական Աթխիւ , Ցու
ցակ թիւ 2, III—գ—15, էջ 29) :
(29) Մեր

ք ո ւոաբանո ւթիւնը,

«Հայ

րենիք» օրաթերթ, Դեկտեմբեր
1961
(արտատպումը տե'ս • « Յառաջ յ> , U Յու
նուար 1962, 2):
(30) Այս տեղեկութիւնը կու գայ Զաբեանի հարսին՝ տիկ • Մ արիա ԿալրոնսկիԶարեանի անձնական հաղորգումէ մը (Երեւան , Փետրուար 1998) :
(31) Թոթոս Թոթանեան, Մթութիւ ն արելի տա կ , Հալէպ , 1994 , 15 :

ՀԱՐԳԱՆ

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Այնուհետեւ Զարեանը դասախ0Ա ,
Պէյրութի Համազգայինի
ճեմարՀ'^
դարձեալ
«միխսկ
մ տ ա լ„ րւս ,
Հետ
ե,
նռնտե..
.fi/. սկղըս^
i
. ff»
հետ եւ
նոյնպէս
ոչ, մէկ
կամ ոչ-սկզբոլնրային աարակարՀ
չնկատուեց Դ տ շնա կ ց ո ւթ եան ել
Ւր J).
ջեւ*.
Մապա^էնր սահում էր Զտրեանք, Վ
տչբեր1, առջեւ եւ Խղճք, ձայէ Հ
շ ում է լմ ականջին :
- Մի՛ արատաւորիր
հ պա րտ :

անունդ*

. . .Տիեզերակենտրոն , հանճարեղ 1(ք
Կոստան Զարեանը յաջՈրգ օրր չատ
ելաւ անկողնից : Հտապով լեցրեց „/ա?ւ
սակի մէ9 ճամրորգական իրերն
•֊ելիք ձեռագրերը եւ ուզել,, րլեց |ք։յկըւա' եւ Մոսկւայից Երեւանի
նիւս^չ պանդոկը *.
Մնացեալը
յայտնի է , Բոլչելիկ^
'Բանոսայում արդէն հաստատուած (
սական կարգ արտասահմանից եկււղ [,
խղճին ապահարղան
տուած նշ/սևապ
հիւրերի համար : Այցելութիւներ
սարման </ այր երը : Այցելութիւն
ման անձանց-, «ԱրարասԼ)>ի կոնեակ, կ.
րախճանը
Գրողների
կամ չգրողԱքք
տան մէջ, ճառեր, Երեւանի ռատիօ,էւէ
Ւ ՚1եր$_ոյ , մ տերիմ ել հաճելի տեսակ,
ցոլթիլն Պետհրատի
կամ ուրիշ պե„կ
հետ :

Մ ենք գիտենք ում է
տեսել էրև
նում զճտմբորգը» եւ թ*նչ է ասել՛, քխ
գիտենք ՝ թէ
ինչ արդիւնքի է յանգէյ
տեսակցութիւնը Պետհրատի հետ - Ij'jiմտնանք՝
անշուշտ :
ք*այց լսեցինք 1ւ
կա ր գաց ինք Տէարեանի ռատի օճառը րեւանն է խօս ո ւմ^ ♦ ♦ ♦

տեմբեր 1961 , 7 :

(21) Ջտեսնուած եւ նոր մի վերածընունղ, «լ|ւււ]եասւկան Հայաստան» օրա-

տմստվճտրով,
ի հարկէ, ՈւաչէԱո'
>էնաց առ ոտս Սենատորներիդ Հ
պարբերաթերթ խմբագրէ
ղռ/ների մասնակցեց , էլ այս,ոհ Լ ՞'
մի
տարակա րծութիւն
երելս,’,,
Հ
Դաշնակցութեան ել Զարեանի միջէ^'

Երբ մարգ խղճին ապահարզան է ս
լիս՝ ամէն բան հնարաւոր է*.

1961 , 1 :

(20) 24-25 Յունուար 1964-ին բանաս
տեղծ Յարութ Կոստանգեանը թաթ գէն
Պօտոսհանին կը գրէր • «Հայկական "քա
ղաքակրթութիւնը" նոր է սկսել գեղջկա
կան մշակոյթից ձերբազատուել հասնե
լու համար ըաղաըակրթո ւթեան : Ես հաւատում եմ Կ- Զարեանի այն խօսքին թէ
Երեւանը դաոնալու է լքեր նոր "Աթէն
քը" : Ամէն»: (Յարութ Կոստանդեան,
Նամակներ, «Կայք», 1, 1989, 130):

յ""'

կանների» ել Հ/աճառականներւՀ՚՚՞չչ՝

րիզոն - Գրական Յաւելուած» , Յունուար
1996, 4) սխալ է:
(15)

0 . .

Տիեզերա կենտ րոն ,
ամ ենահ անճա ր եղ
հայ գրող Կոստան քէտրեան բացեց տ չբե
րը եւ անհանգիստ նայեց
Վատ
երազ էր տեսել :
Երէկ , ամբողջ երեկոյ ջղային կռիւ է
ունեց ել Խղճի հետ :
քառասուն
տարի
շարունակ ինքր եւ Խիղճը ապրել
էի1՛
սիրտ սրտի , համամիտ ու համ երաշիւ :
ք՝ա յց ահա բանի մամ ան ակ է Կ ո ս տա
նի միտբը պղտորած էր : Այլեւս
իրեն
անտանելի էր գա րձել «միջակ մտաւոր ականներիդ եւ «վաճառականներիդ մի
ջավայրը 2 : Մ արգիկ գնում էին Հա յաստ ան ել 4bP ագառնում է թ1 սրտագրաւ
լուրերով ու հրապուրիչ ն ո ւէրն եր ո վ*. ինբր , որ ամբողջ էութեամբ Հայաստանով
էր ապրում , ինչմ* ւ սլիտի չերթար î Ինչ մ* ւ պիտի չմասնակցէր նոր աշխարհի
կառուցման : Ւ^նչ գործէր ունէր թ/Ը
այս պատուելիներ ի երկրում ,
ուր աշ
խարհագրութիւն չգիտեն :
— Սիմա՛ ր , ասու մ էր Խիղճը 1
Ը ^Ա
գուբս տալիս : քառասուն տարի է հայ
հոյել ես բո լշեւի կն եր ին , հիմ us Ւ՞նե երեսով սլիտի երթաս 'ք՝անսսա5*. Կարծում
ես նրանք մոոացե^լ են բո «Անցորդը եւ
իր ճամբանդ : Կա րծո ւմ ես չե^ն կարդա
ցել բո միւս գործերը*.
— Վա1 ղ անցիր , անխելք կնիկ , ղու չես
հասկանում այսպիսի բաներ i
— Ե ս չեմ հասկանում , տխմար :
Ո լրեմն քառասուն տարի է գու խաբե^լ ես
մարդկանց , ինքդ քե1* ղ ես խաբել՝ ^րբ
գրչով
պայքարում
է ի ր հ ամ տյն ավա ր
վարդապետութեան դ էմ : Աուտ ու կեղԿ՞ք կ, ուրեմն , բո գր ա կան ո ւթի ւն ը :
—

Վա' ղ անցիր , հեռացիր

ինձանից ,

է^իկ՝ Գոլ- Ժս Հ աս կանում , Տղա յնացած պոռո ւմ էր միակ
հանճարը
անղօր մերմէլու Խղճի մ եղադրանքներ ր :
Երէկ երեկոյեան տեղի ունեցաւ ահա
ւոր բախում եւ վերջնական խզում : \/որ
ստացել էր Սո./ե տական վ իգան : Տէա ր ե անին իրաւունք էր տրւում այցելելու Հա
յաստանր :
— Կոստիա' , սիրելիս , վա'զ
անցիր ,
ծնկաչոք աղաչում էր Խիղճը՝ մի' ծախեր
բեղ անօրէններին՝
մի՛ ա ր ա տ ա ւո ր\_ի
անունդ : Անա' հպարտ լեռների ա րծիւի
պէս՝ ին չպէ ս եղել ես .րլ,նչէւ ա յ մ մ : ՝ք^եզ
լաւ կ լ ’
ունեն ՝ կր սիրաշահեն՝ դրամ

Էլ կը տան՝ կը շահադործեն ՝ բայց վեր
ջը բամ ւած լիմոնի պէս դէն կը շպրտեն :
'j'rtL առաջինր չես :
- Հեռացիր աչքիցս ՝ ա՛յ կնիկ ՝ դու
չես հասկանում :
— Ես կր հեռանամ ՝ զայրացած
պա
տասխանեց Խիղճը ՝
եւ եթէ
չփոխես
միտքդ՝ ես ընդմիշտ
հեռու կը կենամ
քեղանի ց ՝ դու կը մնաս անխիղճ ՝ դա
ւաճան ինքդ քեղ ՝ ամէնքի ծաղրի եւ ար
համարհանքի առարկայ։
Եւ դուո ը ամուր
խփելո վ'
Խիղճը
դուրս եկաւ :
Ել ամբողջ գիշերը հանճա րեղ գրագէ
տը չկարողացաւ քնել։ ԱչվՎ*րը մի քանի
վայրկեանով
փակւում էին եւ նո rh
բացւում :
Խղճի ձայնր ան րնդհ tu տ հ րնչում էր ականջինՀ
— Անա1 հւղս/րտ լեռների ա րծիւի պէս :
Պատուհանի փե/լկերը բաց էին՝ բայց
լսյս չէ ր երեւում դեռ*. Տէարեանը լայե
յօրանջեց : Ղ*տրձաւ միւս կողմը՝ փորձեց
քնել՝ բայց քունը փախչեց իր
աչքե
րից *. Ա* տ քերր ՝ սեւ ճանճերի պէս ՝ բըդղսւմ էին դլո ւխը :
Ցիչեց Հ ա յաստան ը քառաս ո ւն տարի առաջ՝ աթարի հոտ զգաց : Յիշեց Լուկաշինին ՝ որ իրեն օգնեց դուրս գալու Հա
յաստանից վերադառնալու խոստումովս*.
Լուկաշինր այմմ չկայ*. Պնդակահարուած
է b[* ընկերների ձեռքով î Տիչեց առաջին
օրերը Եւր ոպա յում ՝
մէկ ոտքր Աովետական դեսպանատան մէջ՝
միւս ոտքր
Մոնփարնասի սրճարաններում ՝ դաշնակ
պարագլուխների հետ որոնք դեռ միջակոլթիլններ չէին5*.
ամբողջ կեանքը՝ կարծես մապաւէնի վրա յ ՝ անցաւ ա չքերի առջեւից *.
Ել

Վերջնականապէս ազատագրուեց
Սո
վետական պատրանքից : Կ*րող էp 1ւ ո չում ով ՝ եւ Պ* ա շն ա կց ո ւթի ւնը սիրով տրամադրեց նրան իր մամուլի էջ^րր՝ եւ նա
սիրով
ընգո ւնե ց : Ենչով որ Տէարեանր
Տէա րեան գա րձա լ՝ ամբողջը լոյս տեսաւ
Դաշնակցական մամուլում կամ Դաշնակ
ցութեան հրատարակութեամբ *.
Ես չեմ
յիշում մի դէպք՝ ուր լուրջ տարակար
ծութիւն նկատուէ ր Դտշնա կց ութ եան ել
Տէարեանի միջեւ*. ^Նիւթական տա րակարծութիլններ պատահեցին ՝ բայց
Տէտրեանը ումնթց գոհ է հղել նի ւթա սլէս յ
Երբ 1945—ին ՝ Նիւ—Եորքում ՝ Դաշնակ-

y-կ

(1) Համազգայինի Կեդրոնական 11
խիլ, ցուցակ թիւ 2, պահարան III,milբակ թիւ III, ձեոագիր էջ 24 : Շնորհ։կայութիւն կ՚ուզէինք յայտնել արխիվ։
պատասխանատու
նորոգ հանգուցկ
Հրաչ Տասնապետեանին, ոբ սիբայաեք
կերպով մեր տրամադրութեան տակ ցթ*
է այդ նիւթերը :
(2) Ակնարկութիւն' Երեւանի ձայ6<
փիսի հաղորդումին (Չտեսնուած եւ՚ւպ
մի վերածնունդ, «Սովետական
տան» օրաթերթ, 19 Յունիս 1961, 4):
(3) Այս դարձուածքը - որուն հեզին։
կը թերեւս գերմանացի
քաղաքափ
Պիսմաբքն է _ կ՚ակնարկէ Հոոմէա՜11’1՚11'
մանական Կայսրութեան բանադյւ։
կայսր Հենրիկոս Դ - ի նամբորդուք^
դէպի ք֊անոսսւյի դղեակը՝ ԴբիգոՐ ■
պապէն ներոոզւթիւն խնդրելու, 1077-1
Կայսրը դղեակի շրջափակին ւքէջ hptf’l
բոպիկ ու գլխաբաց մնաց : Նո’-աս'ոան111
մի այս օրինակին վթւսյ , պապը P՛1
նագրանքը ջնջեց :
(4) Սարգիս Լուկաշին (ՍբապՒ11^11^

Հայաստանի համայնավար աւաՓՀր"
կարեւոր անուններէն մէկը (1883-1^
էոլկաշինի
միջամտութիւնը
1924
նամբորդոլթեան թոյլտուուք
համար այլ ա զբիւբներէ յայ^Ւ
(5) 1924-25-ին,
Զարեան
մէջ խորհրդահայ վարչակարգին հա V
բարեկամական կեցուածք մը էն
հէր, որուն յստակ ակնաբկսս?1ւլ^ .
րելի է կարդալ «Բանկօօպը եւ մւԱ ո
ոսկորները» վէպին մէջ :
(6)
1947)

«Armenian

Quarterly»^1

Միացեալ-Նահանգներու
հայագիտական պարբերականն էք՛
տեսած է ընդամէնը երկու է՜Ււ՛ ՚
նի խմբագրութեամբ :
(7) Զեոագրին մէջ’ «էին» :
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â0.O(Pfr(14 ԼհհՈ՚Ն
ՀԻՆ

Գ
Ան քաոասուն
տարեկան է , ^րբ կէ'
ձեռնարկէ Հին Ասաուած՜ներ///. ս տեղծո լմին: Ընտանիքի տէր է եւ գաւակներու
iUIJP t յարգուած ուսուցիչ եւ համբաւի
տԼր դրող : r տ ղաքա կան կեանքի
մէջ
աԼ Ւե1 տևղը ունի ՝ մեկուսի մարդու թերեւս} Ըայ^ յանձնառու Հայու անպայ
ման: Այդ շրջանին է որ պաշտօնապէս
անդամադր ո ւած է Հայ (Հեղափոխական
^աջակցութեան :
1909 թ ո լականն է եւ Լեւոն Շ ան թ ուսոլՏՒէ է Նրեւանի մէջ : Հեղինակած
է
արդէն տասնեակ մը գիրքեր , որոնցմէ
երկուքը բանաստեղծական երկեր
են ,
երերը
թատերախաղեր
եւ միւսները
'Ա՛պական ստեղծագործութիւներ :
Ալխարական հերոսը եւ կերպարները
գաղափարապաշտ մարդիկ են՝ իւրա յատ"ւկ անհատականութեան ու երագներու
տէ(Կ որոնք կեանքը կ՚ապրին լիաշունչ ու
\ր ձդսւին բարձր իր ա դո րծ ո ւմն ե ր ո ւ :
^<//; պատճառով սւ լ տեսակ մը վերաՀսկան մթնոլորա կր տիրէ բանաստեգեսկան ոլ վիպական երկերուն մէջ՝ ուր
'“ւ՚գիկ բարձ ո ւնքն եր ո լ անա պակ օդր կը
՝)[են ու պատրանքի կը հետամտին ՝ ինչtf" ըտց տյայտօրէն կր հաստատէ ՀԵս
երանքը սիրեցի»

բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւ-

Առաջքւն թատերախաղերում
Մէջ ա,1"
'^ռլորտր կր փոխուի ■ կարծր իրակս։—
^թնր
կր փոխարինէ
վերացական
1ՀԱյլորտնքր y մտածական մօտեցումը կը
նրազատ ես ա կան հակումներուն :
ինչ ենթակայ է չոր տրամ աբանո ւ^եւսն
հերոսներու
մտածելակերպէն
քֆչել թատերախաո երո ւ
գեգա րուես^կերտումը:

տին Աստուա ծներ///_

մէջ կը մէկտեղ-

կը միա ւո բուին Շանթի կեանքին ու
1 քնին այս հակադիր հակումները ՝ ներ{Լոլած ո լ ներշնչող
երկի մը մէջ կր
ադրեն երազ

ու տրամաբանութիւն ՝
Գերենիկ
ւ՚րճեան իրաւունք ունի Հ աստատելու
հեղինակի անց եա լ ամբսգջ ստեղծաէ՞ո՛՛ւթեան սէնթէզյ, է ան՝ համադրէ՞՚֊թէ՚ւնը.. Այն ատեն տակաւին յայտ
էք թէ պիտի դա ռն ա ր նաեւ աղբիւրն
I
^^տկէտը դա լիք դործերու ՝ խիտ
ո Արանք ոլ իր ա տ ե ս ո ւթի ւն :

ամՐոԳ1 ստեղծադո րծո ւթեան :
Ը։սխաղր կր ս տ եգծո ւի տ ա ր ե ր ահ,
^Ըս1ով<) կը սլա րտ ադր ո լի կարծես
'' էխկին } իբրեւ, ենթ ա գ.ի տ ա կ ց ո ւթ ե ան
Հ երկ-րօրէն հ ա ս ո ւն ց ա ծ եւ յանկար.

ռ!'է
ւ r

ff*O40f>ny,

ԱՍ ՏՈՒԱԾՆԵՐ »ՈԻ ՊԱՀԸ

Լեւոն Շտնթի կեանքին եւ գործին մէջ ՝
պանք արդէն սերտօրէն աորն չո լած են
իրարու , Հին ԱսաՈլածնեթ թատերաիւ ա—
ւըւ աո աե րլա յին պահ մր կը նշէ՝ հ անդրըլան մը՝ որ կր համ ադրէ անցեալր ել կր
թելադրէ ապագան , գարմ ան ա լի խտա
նում մր» Շ տնթ ր հոն է
ամբողջու
թյամբ» իր զգացումներով ու երագնեմտածումներու! ու նպատակներ ով ՝
կեանքի փ որ ձ ա ռո ւթ ե ա մր ու աշխարհա
հայեացքով •. իր մասին կտրելի է խօսիլ
J-ամերով ու շսսլաոել րսուելիքը ՝ կարել[ւ է նաեւ խօսիլ այս պահին մասին ու
տալ պատկերացումը ամրողջ ասպա րէ^ւն , լման Շանթը խիտ պահ ան կա րի մր

էեւոակցոլթեան յոյսին եկող ան-

^Ըլ մը խտա ցնելո ւ ըլլտնք նիւթը t
Ըս^Լ թէ ան պատմութիւնն է վաէ՚ռհե
Աբեղայի նկա րագի րներու ղու’ ^J9 հակադիր հոլովոյթին*. Ա-

C.C.P. Paris 15069-82 E

նոնք երկար մամանակէ ի վեր համերաշխ
կ ա սլր ին Ս եւանի անապատին մէջ՝ ուր
վանահայրը հկնղեցի մը կը կառո լց է նըւիԸ ո ւած Ա արիա մ Աստուածածինին : Շինութեան մեկենասն է
1/արիամ իշխա
նուհին՝ որ եկած է Ց ամա քաբե րդ ՝ լիճի
ափին ՝ մօտէն հետեւելու համար եկեգե—
յԻԻ կ ուռուցումին :
Գէպրերը կր շղթա յա զերծ ո լին Իշխա
նուհիին եղբօրը կղզի այղ ելութեամբ փո
թորկոտ օր մը : Ա եգան , Իշխանին ա libկր՛ մ՚ճ կ՝Ւյնայ
ել Աբեղան կ'ագատէ
Գա/ե ' ^^ԸեւԸ ւ11['ևՈր1 Աբեղան չի կրնար
սակայն փրկել ինքգփնք : Կը տարուի րզդա յական երագներով՝ հետզհետէ աւելի
կը ձդտի դէպի դուրսի կեանքը ՝ զգա
ցումներու աշխարհը: Ւսկ վանահայրը
հետզհետէ աւելի կը հակադրուի աշխար
հին ու կր ձդտի միտքի ու կամքի տ իրակալոլթեամր յատկան շուող ապրելա
կերպ—դո րծելակերպի մը:Ա* անաւանգ. երբ.
կր դիտակցի թէ իր նոր եկեղեցին չէ նըլի ր ո ւած
Ա* արիում
Աս տ ո ւածածինին ՝
այ/ Մ արիում Ւշխան ուհիին ՝ որուն հետ
ս ի րա յին կապ մր ունեց ած է տ սւ սն ա մեակներ առաջ i
Գործողութեան կն՜իկը կր ԸաՍՈԼ[՛ JUJ~'
ջորււական տեսարաններու
մէջ՝ որոնք
կր ներկայացնեն մեղի
երկու գլխաւոր
հերոսներու հանդիպումները իրարու հետ
եւ միւս կեր պարն եր ո ւն : Ի վերջ՚՚յ Աբեգան կր հետե լի իր երագին ՝ դէպի ծով
եւ անձնասպանութիւն
կը դիմ է ՝
մին չ
վանահայրը կը հետեւի իր մտապաշտ
աշխարհահայեացքին ՝
որ
առանձնու
թեան կը տանի գինք :
Լեւոն Շ անթ մանրամասն ներկա յաղուղած է, Լհւոն Շանթը իր մասին յու
շս։ սլա տ ո լմին մէջ , երկի անսովոր
եր
կոլնքր :
Կաղանդի արձակուրդի գաղած է թփֆյիս' Լուսաթեր/,
գործով-. Բայղ Յով
հաննէս թումանեանը, որուն հետ պիտի
աշխատէր , ներկայ չէ .. բանտս։ ր կո ւած է
ց ա ր ա էլան իշխանութեան կողմէ :
Լեւոն
Շանթ Երեւան կը վերաղառնայ կրկնապէս յուսախաբ-, ճամբան
անհանգիստ
կ'րլլտյ շոգեկառքին մէջ ու հիւանդ կը
հասնի տուն : Յայտնի
կ'ըլլաJ թէ վա
րս։ կոլած է մանկական
հիւանդութենէ
մը' կարմբախտէ : Բմիշկր առանձին սեն
եակի մը մէջ կը մեկուսաղնէ զինք եւ կը
պատուիրէ որ շփում
չունենայ ուրիշ
ներու հետ, մինչեւ որ վարակումի շըրջանը անցնի *

«էլ, ահա, այդ նպաստաւոր պայման
ներու մէջ էր, կը պատմէ Շ անթ 1 , որ
միտէս կեդրոնացաւ այն պատկերներուն
վրայ , որոնք տարիէ մը ի վեր , մտա
ծումներուս նիւթ կը կը դաոնային : Շատ
արագ կերպով ամթոզջոլթիւնը կազմուե
ցաւ գլիյուս մէջ, տեսարանները դասա
ւորուեցան, եւ սկսայ կանոնաւոր կեր
պով օթը մէկ տեսարան գրել» :
Յատկանշական է որ միայն մէկ ներ
գործական բայ կայ ամբողջ պարբերու
թեան մէջ' կանոնաւոր կերպով օրը մէկ
տեսարան գրելու
մասին-. Ծրագրուած
ձեւով աշխատող Շանթը կը յատկանշէ
ան: Միւս րոլոր բայերը կամ կրաւորա
կան են, կամ չէզոք- Միտքը կր կեդրո
նանայ, ամբողջութիւնը
կը կազմուիլ
տեսարանները կը դասաւորուին-. Ախտ՞ լ
կ՛՚ըլլայ այս իրողութիւնը ցուցիչը Լկ՛ո
տել ինքնաբեր այն խմորումին, որ կա
տարուած է Շանթի հոգիին մէջ եւ որ
գիտակից աշխատանքով կը ձեւաւորուի
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հիլւսՆդու թեան շաբտ թն եր ո ւն
ընթացքին-.
Այս շաբաթները շուտ կ՚անղնին : Լմտ—
տերախաղը չէ աւա րտած տակաւին ՝ երբ
բժ՛իշկը ապա քին ած կը յայտարարէ Շ ւսնթը: Այ- վերջինը, պար տաճ անա չս լթե ան
մարմնացումն իսկ՝ Հդմ դո հո լթեան ծա
մածռութիւն» մը կ}ընէ ՝ երբ տրամաբա
նօրէն դոհ պիտի ըլլտ ր գործի կարենա լ
վերադաոնա լուն համար: ^^['լկը
էը
ղտրմտնտ յ :
Շ տն թ ՝ առանց
խ օ ս ելո լ ՝
ձեոագիրը
ծածկող լրտդիրը մէկ կողմ
կը Ըաչէ •
տտեն ըձ՜իշկր պաշտօնա
պէս կը յայտարարէ .

_ ՄինչԽւ. սւմսոլ գլուխը քեզ աթգիլւած է այս սենհսւկէն ելլել : Ես կ’եըթամ
Հո զաթար ձոսթ-եսւն կորսեմ 2 :
հ,Տծսարան» բառր՝ որ Լեւոն Շտ նթ կը
գործածէ՝ կը նշանակէ անշուշտ
<(.տ եսիլ» ՝ մամանա կային ման րամ տս ը թատե—
րական երկի մը՝ որ բամն ուած կ^ըլլտյ
արարներու եւ տեսարաններու: ք^այց ան
կը քուշէ նաեւ ուրիշ բան՝ խօսքով՝ երկա խօս ութեամբ արտա յա յ տ ո ւթի ւնը ա յն
պատկերներուն ՝ ո րոնք իր երե ւա կայ ո ւթիւնը կր յաճախեն : Հին լԼսաուած՚ներՀ,

Գրեց'
ԳՐԻԳՈՐ

ՍԱւհՆԵԱՆ

կենդանի սլա տկերներու շարք մըն է՝ էտպէս տեսողական
ստեղծագործութիւն
մր : Անշո ւշտ խօսքը ՝ թեւաւոր եւ արա
րողական ՝ մեծ դեր կը խաղայ կերպարներու կեն դան ագր ո ւմին ՝
հոգեբանական
վերլուծումին ու գործողութեան զարգա
ցումին մէջ՝ բտյց տեսողական պատկերն
է որ հեղինակին մտ ա յ ղա ց ո ւմը կ^իրացնէ
եւ ականատեսին համադրական ընկալու
մը կ'ապահովէ: Գիրքերու՝ շարմումներու՝ արտրքներու սահմանումը հեղինա
կս! յին բացատրութիւններով
դիծեր ու
ձեւեր կր թելադրէ ՝ գունային հ ամադրութիւններ կը ստեղծէ : Աեմադրական ցու
ցումներէ աւելի նկարագրական մանրա
մասն ո ւթի ւնն եր
պէտք է
տեսնել այս
րացատրութիւններուն մէջ*. Աեւէ բեմադիր
երեւակայել յարմար ղՀըՀԸ
այս կտմ տյն կերպարին ՝ պատշաճ բեմ այարդարումը տյս կամ տյն տեսարանին:
Երբ Լեւոն Շտնթ արձանային կենդանի
պատկերներ կը դծէ կտմ փոխաբերութիւններով
ու
հ ամ եմաա ո ւթի ւնն եր "՛Լ
!լսյրս։ս։յս։յս։ուի, երեսակս։յութեան
ճախանքր եւ բանաստեղծական խառնըւածքը կր գրսեւորէ ա ւեթ։ քան բեմ ադրական թելա գր ո լթի ւնն եր կ'րն է : Աբե
ղային մասին կ'ըսէ' Նսաած է քարի մը,
ձեոքը ծնօտին ,
Կո յր վանականը
կր
ներկս։յաղնէ բարձր J-լսյռերոլ մէջ, ծովուն սեպ շրթունքին, Մամկոչին երգն ալ
կը թուլնայ , կը գրէ, կը նուագի ու կը
մարի , որովհետեւ
հակած
է ներքին
պատկերներու վրսռյ ել ունկնդիր է քեր
թողական ներքին թ ելադը անքն եր ո լ : Այս
տեսակէտէն կրնանք ըս ե լ թէ Հին Աստւածնեթջ, աւելի բանաստեղծական է , քան
Շանթի իբրեւ, քերթուած
գրուած գոր
ծերը ï
Պատկերային այս կերտումը
գլխա
ւոր ու մնայուն յատկանիշը պիտի դառ
նա f չանթեան թատերագրոլթեան !
Իր
յաջորդ գործերուն համար ան կ ընտրէ
պատմակտն նիւթեր , գործո ղո ւթի ւնը կր
բաշխէ նոյն տեսակի արարներու ել տե
սարաններու վրայ եւ անոր ընթացքը կը
ներկ այաղնէ
յ"՚ջ_ո րդական
կենդանի
պատկերներով ու թելագրական , պատկե րա ւո ր խօսքերով : Կայսր/, մէջ , ն„յեիսկ, նախ րնթաղ ամբողջ տեսարան մը կր
ներկայացնէ , բուն գործողո ւթեն էն
աոս,ջ, գունագեղ հսկտյ հարթաքանդակի
մը պէս , որ րիլզանգական բանակի հրրամա նատարական կայք մր կր պատկե
րէ' բարձրաստիճան
սպաներու արձա
նս։ յին կեցուածքով ու հանդիսաւոր խօ-
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ս ա կ ղ ո ւթ ե ւս մ բ :

Հին Ասաոլլււձ (ւեր,,,/ կր սկսի նաև խորհ ըրդանշանի հ ետեւո զական գո րծած ութիւէւը Լեւոն Շանթի թատ ե ր ադր ո ւթ ե ան
մէջ-.
Հեթանոս տաճար ել քրիստոնէական եկեղեցի կը ներկայացուի , բայց կենսըմբռնումfi մասին է խօսքը :
Աբեղան ու
վանահայրը սքեմ հագած
մարգեր են
պարզապէս ՝ որոնք ունայնութեան փոսը
լեցնելու կերպ մը կորոնեն՝ կեանքը իմաստաւորոզ հԼւմնական գաղափար մը:
Աբեղան երագը՝ զգայութիւնն ու զգա
ցումը կ}ընտրէ՝
վանահայրը
աշխա
տանքը՝
կամքն ու բանականութիւնը:
Այս իրողութեամբ կը բաց ւստրո լի երե
ւութական երկուոլթիւնը՝
որ կ'արտա
յայտուի վանահայրի խօս քեր ուն
մէջ՝
մ անաւանգ թատերախաղի վերջաւորու
թեան: նոր եկեղեցի
մը կ^ուզէ շինել՝
որ հ ի մն ո ւած ըլլտ յ բան ա կան ո ւթ եան վը-“
րտյ : վանականութիւնը կրնւս*յ փոխա
րինել կրօնական անմտած հաւատքը:
վ'ատերախաղի երկու դլխաւոր հերոս
ները ախոյեաններն են պարզապէս կելոն
քի տարբեր ու հակադիր ըմբռնումնե
րու ՝ ներկայացուցիչները նաեւ հեղինա
կին ՝ որ անոնց մէջ կը խտացնէ իր հոգի
ին երկու տարրերը տրամախօսական հա
կադրութիւն — համադրութեան մը մէջ
մարմն աւո րուած : /Ն զգացումի եւ մտա
ծումի վրայ հիմնուած այս զոյգ աշ
խարհահայեացքները կը խորհրդանշուին
բնութեան երկու բաղադրիչներով*
ծո
վով ու երկինքով :
- Ինծի կը թոլի, կ'ըսէ Աբեղ ան ՝ թէ

ծովը սիրտն է բնութեան :
— Դուն նայէ երկինք ,
պա տ ա սխ ան է
վանահայրր, երկինքը
միտքն է բնու
թեան :
Ծովը ընտրող
Աբեղան մ առան գորգն
է Երազ Օրերու Եր ուանդին ՝ Լեոան Աղ
ջիկ/' եւ Երգեր/!/, պատրանքը սիրող քնա
րական հերոսին : Երկինքը նախրնտրոգ
վանահայրը կրնայ մառանգորգը նկատւիլ առաջփն երեք թա տ երա խաղեր ո ւ մըտապաշտ հերոսներուն՝ բայց մանաւանդ
նախատիպարն է տյն
կերպարներուն ՝
որոնք պիտի ստեղծ ո լին Շտնթի յաջորդ
երկերուն մէջ՝
Եսւյսր/?/ մինչեւ Օշին
Պսղյլ Î Կրողն է նաեւ այն արմ՜էքներուն ՝
որոնք Շտնթինները պիտի րյյան
անոր
կե անքի երկրորդ կէսի
ընթացքին :
Այս թատերախաղերը Հին ԱսաՈլած—
ներ ո t. մէջ
կենս ա ւո ր ուած դեղագիտա
կան
տես ութեան դործադրութիւններն
են՝ բայց նաեւ կեանքի միեւնոյն ըմբբռ
նումի զանազան ա րտա յա յտո ւթիւնները :
Առաջին անդամ իբրեւ բեմ ական հնարք
ներկայացող ունայնութեան փոսի գաղա
փար ը փիլիսոփայական խորքը կը կազմէ
թատերախազերուն : Ււրաքանչիլր հերոս
կերպ մր կը խորհրդանշէ կեանքի փոսը
լեցնելու : Աքն ոնց մէջ Լեւոն
Շտնթ կր
մարմնաւորէ
մարդկային Հղօր
եւ կ՚ուսումնասիրէ ղանոնք պատմութեա*1ւ
խո րատա խտա կին վրայ : Կայսր/, մէջ տի
րելու՝ կայսրանալու կիրքը կը ներկայացնէ, Ինկած Րերդի Ւշիանուհի/î, մէջ'
խլելու եսական ցանկութիւնը եւ
վրէմխրնդրութեան մրրկող տենչը ՝ 7յղթ՜այլած/z մէջ* յեղափոխութիւ1/նե րու անձնակեդրոն
շահարկումը
յաջո րդա կան
բռնակա լներու կողմէ, Օշին Պայլ/i մէջ'
քաղաքական
պայքարներու շո ւրջպա ր ր
յանուն անկախութեան ՝ բայց
ի րա կա
նո ւթեան մէջ կո ղմնտկալ շահերու համ ար :
Նաղաշը եւ Օշին Պ տ յլը վանահայրխւ
պէս ներկայացուցիչներն են Շտնթի ո րդեղ րած կենս ըմբոն ո ւմին ել ապրելակեր
պին: Ա* ենա ւոր խոկումը ընտրած կամքի
եւ բան ա կան ո ւթե ան ա խ ո յ ե անն եր
են ՝
որոնք ցանցած են զգացական մօտեցումft
հանգրուանը եւ կը փորձեն իրենց մտա
պաշտ իտէալր ապրիլ բռնակալական ախորմա կներ ո Լ եւ քաղաքական դաւերս։՝
մթնոլորտի մը մէջ: Առաջինը Շտնթին
պէս յուսախաբ է
յեղափոխութեան եւ
արդարութեան անունով մղուած Liiiu-կեդրոն պայքարներէն եւ բռնակալականէ
ախորմակներու
սանձումը
կր քարոզէ

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա ՌԱՋ

Էջ 2, Կիրակի , Յունիս 3, 2001
սեփական հոգիներուն մկջ՝
երկրորդը՝
եոյնպէս իրեն նման՝ համակերպ ւոխրու֊՜
թեամբ կը նայի կեա երի յ ա լխ տ են ւս կան
խաղխն' անկախութեան
ձգտումխ ստէնձո ւմէն ու քաղաքական մեքենայութիւններէն դաոնաց ած :
Ամէն հեղինակի
պէս՝ Լեւոն Հ/անթը
մասնակիօրէն կ՚ապրի
իր րոլոր տի
պարներուն մէջ՛. Բայը՝ Հին ԱստուածներՀե ետք՝ ամէնէն տւելի
ներկայ է
Շւլթայուսւծ/, Նաղաշին ել Օշին Պայլ/, Աէ!.** Նաղաշին նման կը լծուի հո
գիներուն մէջ բռնակալութիւնը ջնջելու
եւ բարձրորակ մարգ արարածներու ըստեղծ ումին նպաստելու աշխատանքին ,
0 չին փայլին պէս կը սլայքարի յանուն
ազգային անկախ եւ ինքնուրոյն գոյու
թեան : Ե լ անոնց պէ ս տա ր ո ւած է 1Լանահայրի մտապաշտ տեսլականէն։
Հ|^ն
ԱսՍւՈլւսծնեթ^ ճակատագրական
րէհր կը խաղայ նաեւ Շանթի կենս խնթա—
ըին մէչ -. չ աւի ազանց ո ւթիւն
ւԸԱ_աԸ Ը~
սելը թէ ան Ւր յետ աղայ
կեանքը կը
սլա բտի թատերախաղի րեմագր ո ւթեան i
Լեւոն Շանթ եւ իր կինր շատ հը սիրէՒն Զ ո լիցերի ան ՝ ուր առաջին անգամ
հսյնգիպած էին իրարու եւ որու մողովուր գին կենցաղը համապատասխան էր
իրենը
սովորութիւններ ուն ու ձդտ ո ւմներուն *. Ե լ ամէն անգամ որ նիւթական
պայմաններ ր թոք/ կու տային՝
անոնք
՛!!• հեռանային Աովկասէն ու Պոլիսէն եւ
կը հաստատուէին Զուից երիա î Այդպէս
եղած էր Հ^ն ԱսսւՈլԱւծ՜նհ՜]1//,_ ստեղծու
մէն անմիջապէս առս^՝ այդպէս կ՚ըլլայ
նաեւ անոր տպագրութենէն ու յս^ո րդական ներկայացումներէն ետք։
1913 թուականն է ։ Շ տնթ Պոլիս Հ իր
ընտ անիքին հետ : էս ա եան եւ եզր ոնա
կան վա րմար անն եր ո ւ մէչ ո ւս ուni՛չ է ե՛
Աամաթիայի ազգային երեսփոխան։ Անդին, Եովկասի մէչ՝ Հին Աստուածներ^/
աննախընթաց յանգութիւն 1լ արձանազ րէ : Յօդուածներ կր գրուին , դասաիյօսութիլններ կր արուին՝
ներկայացումներ կը կազմակերպուին տենդագին մրթնոլորտի մը մէչ։ Լեւոն Շ անթ ա լդ բո
լորին իրազեկ կը դառնա f
Ագատամարտ/։ խմրա գր ո ւթ ե ան տուած սլ ա տ տհական իր մէկ այըեէութեան ընթացքին ։

Հետաքրքրակ՛ան յօդուածներուն , գըրքոյկներուն ու դրական գնահատանքին
շուտով յաջորգեգ դրամական գնահա
տանքը, կը պատմէ Շ անթ 3, եւ ես աոա
ջին անգամ բանկայէն ստացայ տոպրակ
մը ոսկի' Թիֆլիսի եւ Բաքուի ներկա
յացումներուն հեղինակի վարձը :
Ոսկիներու ներկայութիւնը եւ «ալ թրռնուած հեղինակ մը» ըլլալու ախորժելի
գիտակցութիւնը արթնցոլց նորէն
հին
պատմութիւնը’ թողնել ամէն ինչ, ու
երթալ Եւրոսլա, գեղարուեստի աշխար
հը’ միայն գրականութեան նուիրուելու
համար :
Ու նորէն ծախեցի ու ցրեցի բոլոր ու
նեցածս ու գրքերս ու չգիտեւք թէ քա
նիերորդ անգաւք ւքեկնեցանք
Զուիցերիա: (...)
Եւ ես հիմա ցաւով կը մտածեմ, որ
այդ մեկնումով ես ո'չ միայն կը հեռա
նայի Պռլսէն, այլ ե'ւ մահէն, եւ իմ
այնքա՜ն, այնքա՜ն ընկերներուս նահա
տակութեան մասնակից ըլլալէն • • • ( . .)
Ես արգի մնացած իմ կեանքը պարտական
մնացի «Հին Աստուածներ»ու յաջողու
թեան :
Այսպէս , կեանըի ել գործ՜ի ընթածիրի
րա րձո ւնքին կեցած' Հին Աստուածներ^
կը խտացնէ տնցեալը եւ կր տնօրինէ ապաղան : թելադր ա կանօ րէն կր խորհ րդանչէ Շանթը՝ նոյնիսկ եթէ
ամբ ո ղփ ո t —
թեամր չի ներկայացներ ղայն։ յատկա
նշական է որ երբ շր ջա ս ա ց ո ւթ ե ա մբ կ^ անւանենք ղինք , Հենք ակնաբկեր իր միւս
դործերուն ՝ նոյնիսկ եթէ անոնցմէ մէկը
կամ միւսր աւելի բարձր կր գնահատենք ,

«Հին Աաոուսւծներ„<_ հեղին ա 4թ» ՚1Ր ,1 չենք : Ամանք Կայսրդ կր նկատեն իր գըլուխ—գործոցը ՝ ուրիշներ 'Շղթայուած^հ
ո

՚1Ը տեսնեն կատարելատիպը
շանթեան թատերախաղին , ըսողներ ալ կան ՝
իրաւաըիօ-րէն , թէ իր անձն է բուն դր/ոլխ—ղործոցը։ Այս
կարծիքները չեն
ժխտեր
յստեր սակայն ուրիշ հաստատում
ւմ մ։‘Ը։
ա ո ա ր կ ա յա կան
ւթե ան
բնոյթովը կը ներկայանայ մեղի»
Հին
ԱսւՈՈւ-ածնեթՀ, կեանքի գիրքն է Լեւոն
Շ անթին '
խ տացած ար տ ա յա յտ ո լ թի լն ր
իր ամբողջ սւ սպարէ ղին։

ԳՐ- ՇԱՀԻՆԵԱՆ

նօթա
գրութիւն Վարդ գէս Ահարոնեանի, աոանձնատիպ Հայրենիք ամսագիրէն , Պէյրութ , էջ 25 :
(2) Նոյն տեղը :
(3) Լեւոն Շանթը իր մասին՝ էջ 28:
(1)

Լեւոն Շ անթ ը իր մասին՝

_

Մ Ի Տ 'Բ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ »
ու
կը պատկերացնեն մամլԱ, .
անմիչականը՝
ապա նաել
«Զարթօնք» րաոը կը գործսՀ^^'

*ՒՐԻԴՈՐ ՊԸԼՏեԱՆԻ "Wm!
Գրեց՝

խԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼԵԱՆ

“'Ր1 ընդգծելու համար այն
Հ' Գ
կի ՝ շեշտուած փոփոխոլթիՀԼ
բար ելա ւո ւմը ՝ որ տեղի „Հնթ Հ՜
ւա նդ 1995-Ո 4^,
նե ըած էր նման անակնկալ
Ա'
թիւն մը' 1929 _ 34 թուականներս
կարելի է վերչին հնգամե. „
պերոլն մէչ որոնել ել դտնե, թԱ
f
թէ՛ ոճի ու կառոյցի մաոՀՂ
րզերուն յէւ
քս,նի հւսսսւրւսկռց կէտեր.. Մս,մ„Հ 1
ռօրեայ գրախօսականները արզ^Հ'
րադարձած են անոնը

հակումիդ

‘"լ'1'

օաարը՝ կամ սեռայինը՝ կա,[
ընթերցողին «փորձառական» թ„Հ
դի պաաումը ։ Նման նշումներ սխա “J՜

Այս յօդուածը ընդլայնուած տարբե
րակն է «Պըլտեանի նշանտուք» խորա
գրուած արժեւորումի մը , որ կարդացլած է 2001 Մարտ 10-ին, Դալիֆորնիոյ
Կլէնտէյլ քաղաքին մէջ , երբ տեղւոյն
Համազգայինը կը նշէր անոր նչան գիրքին հրատարակութիւնը (Ապրիլ Հրաւո • ,
2001) :

❖
❖❖
*Լ,շԱ1նՀ, նո լաճում մրն է ։ Ննքնաբա լ
ղո րծ մրն է ՝ ղո ր
կարելի է
կ րղլսւ
անկախ' նախորդող գր ո ւթի ւնն եր էն ։ Աիամամ ան ակ ՝ կարելի է ղայն կարդալ իրր
մկկ մասնիկն ու հանգրուանը այն ալ ելի
ծաւալուն պատումին՝ որուն ձեռնարկած
է Պ ըլտեան 1997—էե ի վեր -. Ւմ այսօրւան պա ր տ ա կան ո ւթի ւն ս ա յդ վի պա շա ր ր
ներկա յա ցնել չէ : Աակայն՝ սլար տագրըւած կը զգամ շեղիլ Նշան^-îr'
Պըլտեանի
վիպագրական ձեռնա ր կը աւելի ընդար
ձակ քոնթ-ենսթ-/, մը ՝
ինք պիտի ըսէր
համագի րի մը մ էջ ղետեղելու նսլա տակով :
Տ եղ մը Ա արկ * Նշանեան գրած է որ
19-րդ գարու արեւմտահայ գրականու
թեան մէջ' ւլարգացած՝ մշակուած սեռ
մը չէ եղած վիպագրութիւնը։ Աակայն
ան կը նշէ սա զարմանալի իրողութիւնը'
որ Աղէտէն մի քանի տարի ետք՝ յան
կարծ ՝ թէ՛ երիտասարդ ՝ թէ1 ալ արդէն
հասուն գրողներ ՝ կարծես նախամտածւած ու համագր եալ ճիգով մը' ստեղծե3 Ւն բա րձր ո ր ակ վի պ ա գր ա կան վաստակ •
Նշանեան կը թուէ (Հա կոր Աչականը՝ ոբուն Անսւցոթդաց^, իբրեւ թերթօն LnJu
կը տեսնէ Ղ*>ռհ ի րէի գաչնա կցական օրա
թերթ
Յուսաբեր/,ն մէջ՝ 1931 - 34
թուականներուն ։ Ա օտաւորապէս
նո յն
թուականներուն
Օշ ա կան կը դրէ Հա՜նի
Մուրատ հւ Հանի Ապւոուլլահ արձա կն երը* 1929—/*ե Յաււաջ// մէջ լոյս տեսած էր
Շահնուրի Նահանջը Աււանց Եր գիծ ՝ Որ կը
խորհրդանչէ արեւմտահայ
վէպի անց
քը պոլսահայ վէպէն դէպի համասփիւռեան վէպ ։ որուն վա յ ր ը ՀՆրանսան
է՝
բայց որուն պատկերացուցած իրավիճա
կը արձագանգ կը գտնէ Ա*ի9ին Արեւելքի մէչ ալ î Նո յնպէ ս 1929“"/^^ լո JU տեսած
է Զա բ եհ Որբ Ո Լե/,/, « Հ ալա ծ ո ւա ծներէ^
չս> բքի^1 ա ռաջին վէպր' (քարճ^, : (Հաջոր
դող տարիներուն կը հրատարակուին նա
եւ Ն ոստան Զա րեանի ք^անկօօպր ե՜ւ Մաւքութ-ի Ոո1լՈրնէրը ՝ Հրաչ (էւսրդաթւսն^
Մեր Կեան՛քը (1934) » եւ բիչ ը ետք
Համաստեղի Սպիտակ Օիաւորր յ որ կր
սկսի Հայրենիք ամսագրին մէջ լոյս տես
նել հատուկենտ հ ատ ո լածն եր ո ւէ։ Եւ
ջապէս ՝ եթէ չեմ սխալփ ր ՝ Նշտնեան կը
նշէ Աարաֆեանի 4.934— եան
մէկ վիպակ ’1 յ Այսպէս ՝ 1լ ընդգծէ ան յետ—Եղեռնեան փոքր հրաշք մր կը պատահի ՝ — ար եւմ տահ այ դրականութեան մեծ բացա
կան , ո րա կաւո ր վի սլա դր ո ւթի ւն ր յան
կարծ կը յա յանուի 1929 — 1934 հնդամեակին՝ այն ալ' ոչ թէ խակ ունորափըթիթ փորձերով ՝ այյ հինգ—վեց պա տկառ ելի գո ր ծերով^ զորս պէտք է համարիլ
հաւաքական նուաճում ։
Այս նուաճումը մղող եւ անոր
մէչէն
ինքղինք պարտագրող հարցադրումը Ն ըշան եան կր բնորոշէ իբր փնտռտո ւքը Աղէտի հանդէպ իսկական անգրագարձի եւ
հակազդեց ո ւթեան :
Հարցադրում
մը'
որուն ծա լքեր ը պիտի պա ր զարան էի ՝ ն րշելով հարցերու չտրք մր ՝ — ինչպէ^ս յա
րատեւել , ին չպէ^ ս հ այր—ա—տեւել ՝ ըսա եղծել կ ամ վերագտնել հայրութեան o—
րէ՚՚-քը {եթէ ան ի զօրու էր Աղէտէն utռա չ՛}։ Ինչպէ՞ ս կանզնեզնել րնկեբային ,
հ ո դ ե բան ա կ ան ել գրական կառոյզներ՝
ուր կր գործեն սերունդի՝ հեղինակու
թեան ՝ ա ւան դո ւթ ե ան ՝
ա ր տ օն ո ւթ ե ան
ել արգելքի կա ր ելի ո ւթի ւնն եր ր : Ն^նչսլէս որբերէն հայրեր՝ իսկ սգակիր մայ
րերէն' կիներ ստ եղծել :
4929 — 34 վիպագրական
հնգամեակի
յաջողած
նուաճումները ՝ ինչպէս
նա
եւ անկատար ու ձա խողած փորձերը մ ը-

նացին անպտուղ ՝ թերես 1930—ական թբլականներու կր կնա կ ո լ
ծանրակշիռ ՝
համ աշխա ր հ ա յ1^ քաղաքական
եւ տրնկան
ճգնամ՜ամ երուն պւ
թերեւս ալ ut ւելի մ, ,թ
բարդ ներ հայկական ազդակներու
էըը արդիւնք։
Հատուկենտ վէպեր շարունակեցին լոյս
t եսնե
լ ւ ո ր ա կո վ ու քան ա կո վ շատ սահ
մանափակ՝ մի քանի րա ց ա ռո ւթի ւնն եր է
ա նդին' Զ արեան ի Նաւը Լերան Վրայ-Հ?/
(1943) մինչեւ. 3 ակոբ Աարապենցի Աւլ.աւրի Դիրքը (1983) :
վերչերս ՝ սակայն սփիւռքահայ վէսլի
փր,բբ զարթօնք մր կր թոլի սկսած թ/’-լալ ՝ Ե ա ր ա սլենցի '/^/'^/'ե գործերով ՝ utսլա Պ*ալիֆորնիոյ մէջ' վահէ Պէրպէբեա նի ել Իչթ ան ճինպաշեանի ցայտուն
ստեղծագո րծութիւններ ով , որ ահա կ ր
շարունակոլի Պըլտեանի վիպային երրեակով' 1997—4՜ ե ի վեր։ Ե են սա կան է նման
հ ա ս տ ա տ ո ւմէ մը ետք նչեյ ՝ րնգգծել անմիջա պէ՛ ս ՝ որ այս չորս գրողներու գոր
ծերը միատաբրելու որեւէ միտում չկա լ
եւ չարգարացոլիր : Անոնք տա րրեր
են
իրարմէ՝ տարբեր ձեւերով կը հասկնան

'“.ւնպէհիմնական
պիաի ըլլար նման մի քս,ն[, հաԱԱ
յայտարարներու վրայ հիմնուելով լ
հանրացնող.՝
չորս վիպասաններր է''
փակող
եղդւակացութիլններոլ րՀ
Հակառակ այդ
սակաւաթիւ հաՀ
յայաարարներու
ղոյութեան ՝
Ընթերցո՚լ մը երբե՛ք պիաի չշփոթի
րինակ ՝ Պըլաեանի արձակը ճինսբՀ
նի արձակին հետ ՝ կամ Պէրպէրետնէ^
բեորոչող եւ անոր իր „LJ.։
թիւնը առող տագնապները'
ը ի վերչին գործերը յուղող
սՈ]ևրլ\

Ս.յս ղո րծե րէն ոմանք իրենց
կանութիւնը կը պարտին «օտաթ՚ւ, <(,
մօտիկութեան փորձառութիւնը»
էիս րձինէ Î
Հոս կը գործածեմ նչանէա],
տարազը որ երբ ուրիշ դրախօւսոթր
kl՛ Ղ" րետծուի սովորոբար մ»
1իկութեան ւի ոէրճառութիւնը»
րձա ռո լ/.
, կը պաս.
կերացնէ իբր սեռային յարարերոլթխ
Պըլաեանի Նշաճին րազմաթիլ առաչքւ՚նո
թի ւներէն մէկն ալ այն է ՝ որ խ պ։

Ջ

r

(ՀԱՏՈՒԱԾ)

Տակաւին սուր նիչ մը , որ կը դառնայ ծիծաղ . կարծես կը փրթի լււուքէ
նէն • կը հատուի . ծառի մը մէկ դիւրաբեկ նիւզին վրայ ապաստաներ եւէ էւ
ան յանկարծ տեղի կու տայ ծանրութեանս տակ ■ անկումէն ետք միո
լսեմ բեկումը - ատիկա չի լքեր գիս - կծկուեր է մէջս - տեսակ մը քանի Հ՛
ջէն ընթացող քերծ, կանչող ձայն - կը յուշէ բոլոր պայմանները, պարագան!
րը , մանրամասնոլթիւնները • կը բաւէ որ հետեւիմ իրեն , վստահիմ պաակերներուն , անուններուն, անոնք իրենց նշաններով կը տանին զիս հոն, ղ
նիչը սկսեր է արդէն, շատոնց :
Այսպէս : Ուրեմն :
Դեո կը քրքջայ ,
խնդուքը կը պայթէր ականջիս մօտիկ, շատ մօտիկ, կ՚այրէր, սուր ց*
զգայութիւն մը կը տարածուէր այտերուս վրայ , ճնշող միսերու ջեբմուրե
մը հետ , կարծես պիտի խեղդուէի , չէի կրնար շնչել, քիթս ազատ պ
չէի կրնար պոռալ , հեռացնել դէմքս փակող , սեղմող , գրեթէ իրեն
ո^յԳ թանձրութենէն, քրտնած , ինչպէս երազի մէջ, երբ անհուն շուք մք Ï1
հակէր վրաս , կը կոխէր անհակակշռելի ուժով բերնիս վրայ , չէի կթնար «Տ
ջատել բազուկներս , բռնուած , բանտարկուած , անկարող' դիմադարձ"1
հակազդելու ծանրութեան,
եւ շրթները պէտք էր ըլլային, սլէտք էր բոց ըլլային- բայց ախ ա1ւլւ
միայն խածնելուն ցաւը կար արդէն, խոցի, վէրքի կսկիծը, գրկուած, կք
ւած ըլլալուն հաճոյքը նոյն ատեն կամ ինչ որ հաճոյք կրնամ կոչել,
տրուեր էի այս հպումին, որ երեսներս կը կրծտէր , կը շոյէր, կք
եւ սեղմումին, սեղմրտումին մէջէն կը յայտնուէր նորէն ձայնը, զու1Աքք
բարձր, երգեցիկ, սատափի, հասած սալորի մեղմ նարնջագոյն եբանզմե|ւ4
PmJ9 այդ խնդուքին մէջ եկեր,

սպրդեր էր հեծք մը, հեկեկանքի աո<
ն՛օ՛թ մը, որ կ՚աճէր հրախաղութեան մը արձակած պայթող ասսպեբուն պ
թերեւս հեկեկանք չէր- ես էի որ այդ ձայնային թեթեւ անկումին,^11
շոտումին, պայծառութեան պղտորումին լացի շեշտ մը կը վեբսւգքէՒւ
բերնէս , իմ խոթերէս բարձրացող տարտաւք ու լաց չեղած մզում մը, P
այդ խնդուքի ետին կը կռահէի, կը գուշակէի թեթև, տխրութեան մը ող111
նկարր , տեսակ մը հեռաւոր ստուեր, խաւ մը, որ գուցէ խնդուքին չէը^
կաներ, այլ անոր կը յաջորդէր , շեշտի, տրամադրութեան, դրոշմը J
ծական ֆոփոխութեամթ , կ՚անհետանար մէկէն, անւքիջապէս ՈԸ
Տ .
պարզուէր , կը դաոնար ծիծաղ , այսինքն բոլորովին յստակ վիեաէ
կրկին բանտարկող իր հմայքին մէջ եւ այն անգոհին, որ կը սսւեղծէը Ւ լ
պիտի կոչեմ աւքօթը , կալանուած ըլլալուն ւսւքօթը , նորէն :
Ւր խաղն էր ատիկա :
Հազիւ քանի մը քայլ պիտի առնէի մեր բակէն- փողոցին յատակէ,
հարթ , երբեմն քարոտ էր - մէջտեզը անձրեւները աւլուի պզտիկ համ մը
ւ!եր էին, որուն մօտ հողը փխրուն էր- ուստի պէտք էր ուշադիր Eli111՛
բեմն ցատքել մէկ քարէն միւսը, չսահելու, մանաւանդ կիրակիներն ոլ
օրերը կօշիկներս չաղտոտելու համար չէի գիտեր ինչպէս , ամէն անգամ որ պիտի կտրէի այն մասը «P ,P
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« 6 Ա Ո-ԱՋ
յյ, արդ1՚ա,ւան
"ւ՚",ն 1ւաՀոեւ^պԷ" 'ււ՛ տ1՚րասւետԷ հեղինակը , /,

Z<«" 1ւը
"չ P1՝ mau,PPb հետ "ե~
n'ujl-i յարաբերռ-թեան պեղումին, այլ՝
"յոր

սփ1"-ռՀահ'այ"ւթեա'1'

ակոլեքեերոլ

‘պա^լերս-Յումին :

❖
նշան

սեւեռակէտը ճ$ճ§-ական
թուականներու Պէյ['"էթի ՏԷկ
արուարննր, թաԳԸ՝ նաՒկ1,ն ՀԻ՚֊ղաւանն է, հա
լչէն ու հայաբնակ , որուն մէջէն օտար-

Հ, կ՝անցնին, կը զգացնեն իրենց ներ^յութիոնր երբեմն, իբրեւ Արար, Զր֊
\յերա,յի կամ Ամերիկացի, բայց որուն
Անիկները» եւ դերակատարները հիմնո
ղն Հայեր են, - Հայաստանի , Կիլիկիոյ

լլ Անաաոլուի գաւառներէն , Եղեռնէն
,թրապրաե- Հայս!- բեկորներ , որոնը կը
ստեղծեն նոր կեանը, նոր համայնը, նոր
■Ա„աըականութիւն ,
նոր աշխարհ , այլ
jlOllfl"/' Ափի՚ռըի մէկ
շատ կարեւոր
կույրն ու
միաւորը-. Անշուշտ իրենը,
յքքին երեւակայած նկա րադի րնե ր ը , դը^-րրոցներ շեն, դիտակցօրէն երբեը
,են գործածեր
«Սփիւռը» բառը, բայց
այդ յ՚1ա!1մԸ կԸ կիրարկեն , անդիտակցօ(կն-

հաստատուող այս աշխարհին մէջ՝
լլո ք^տկսւ/ուս րներէն i' միշտ անա
նուն մնացած ՝ արբունքի սեմին կանգնած
ման n ւ.կ֊պսսո ա նւ՛ մը որուն տեսանկիւնէն lu֊ յիշողութենէն րնթ եր ց ո դր կր տես
նէ ներկան եւ անցեալը : թէ պէտ եւ վէպին
I/H/'

ւ/ելվ/ւն էգերուն յայա^,1’ ^ԼԸԼԼայ "1' նկարադրուսղ անցուդա րձերը ‘էրի առնուած
են դէպքերէն մօտ քառասուն տարի ետք ,
Լրր պատանին ղա րձած է գրող ու վերա

լ ա՝յ*է «ներկան» —հա
սունցած գրողին ներկանշրջանակն է
միայն այն մեծ պաստառին ՝ որ կը պատդարձած է Պէյրութ

֊

ՄԻՏ-fi

ԵՒ

կերացնէ 1950-ական թուականներու ապրուած, յիշուած ու վեր յիշուած իրականոլթիւնը : Այդ անանուն , նախարբոլնը
պատանին կը տեսնէ, կը լսէ „Լ կը յիշէամէն ինչ , բայց ամէն ինչ չի հասկնար ,
շի կրնար ճշղրտօրէն մեկնաբանել առօր1 դէպըերը մար
Vt"tn9 ոլ կիներու բոլոր կապերը : Հասուն դրոզը չի գործեր
կրկնակ սխա/ները՝ որոնը կը ձախողեցընեն բազմաթիւ հայ թէ օաար վէպեր,Ս' պարզաբաներ ու չի՛ բարոյախօսեր ,
այսինըն՝ չի փորձեր մանկապատանեկան
անցեալի գաղտնիըը, շփոթումը, հրաշըն
ու հմայըը մաղել ,
անցընել չափահաս
մարդու հասկացողութեան մէջէն՝ զայն
ընթերցողին
մատուցելու
համար իբր
խաթարուած
«յիշողութիւն» :
Վէպին
գլխաւոր ու հրաշալի
նուաճումներէն
մէկը 1950—/»
ապրող ման կա պատ անիին
փորձառութեան թարմութիւնը ել անմի
ջականութիւնն է , որ ընթերցողին կը փո
խանցուի ինչպէս աչըը տեսած է զայն ,
ականջը լսած, ին չպէս մ ո րթն ո լ ղդա յա
րան ըներ ր զգացած են զայն : Կը փոխան
ցս ՚ ի նաեւ մտային եւ հոգեկան իրավիճակը, ցանկութեան ել մե կնաբանո լթեան
անկատար ու շփոթ
փորձառութիւնը ,
երր մ անկա պատանին
կը տեսնէ,
կր
ՂԳայ t Ըայզ ւՒով/'ն չ/' հասկնար կեանըի
անցուդա րձերէն ոմանը*. Զափահաս ըն
թերցողը , անշուշտ , ընկերային ու սե
ւ՛ ային կ եան■ըՒ գաղտնի ծէսերէն ոմ անը
կք. ''լմ՚որէ , խեղդուած g ան կո ւթի ւնն ե ր ո ։
գոյութիւնը կը կռահէ, սակայն Պըլտեան
կը ,Ը" լ՛՛զի պահել վ այրկեան առ վայր
կեան, օր առ օր ապրուող կեանըի լոյսն
ու շո։ ըր , բարդ ի ր ա կան ո ւթի ւնր :
Ան
շուշտ միաըերը, — պատանիին միտըր,
ընթերցողին միտըը, իր անցեալի փոր
ձառութիւնը վերապրող հասուն գրո ։լին
միտըը- հանգիստ չեն ձգեր այդ իրակս։—
ն ո ւթ ի ւնը
կրելին ու նորէն կը վերա
դառնան անոր , կը վերանա յին ու վերա

ւէր իրենց սւանաո_ջքը , ասոր երեք-չորս սանդուխները , կը յայանոլէր , աներ
եւակայելի , այսինքն՝ միշսւ անսպասելի արագութեաւ1'ր մը կը հատէր միյոցը, կ՚իջնէր ասաինաններէն , մեր հէքեաթներուն մէջ թափառող վհուկին
նման, աւելի ճիշդ՝ պարիկին, որ անցած տեղերէն կորսուած, անուղղայ կամ
անտէր երախաներ կը հաւաքէր , կը նետէր կռնակն ի վար թափող տոպրակին
մէջ, խառնուրդ' արար պեւոեւիի, պաղեստինցի սեւազգեստ կնոջ եւ արեւա
պաշտ հարցուկի, յետոյ կծիկը կը դնէր, անձայն, կ՚երթար կը կորսուէր հեււոլ աշխարհներ ■
այԳս1էլւ պահուըտած կ՚ըլլար ան, գոնէ կը կարծէի այն ատեն, քիչ մը
'PW; իը^նց մեծ, գրեթէ միշտ թաց դրան ետեւը, պատրաստ' յանկարծա
կան յարձակումի- ո'չ վախ էր իսկապէս, ոչ ալ անդոհ այն խռովքը, որ կը
քո.նէր կուրծքս հոն , ինչպէս վարը , դաշտին անկիւնը մնացող տան առջեւէն
եք կ՚անցնէի , այն խորհրդաւոր , անհիւթընկալ տան, որ կռապաշտինն էր,
որուն, դուռը մշտապէս գոց կ՚ըլլար եւ կազմածն ալ ամթողջոլթեամթ կորսըւած' այգածաղիկի պատաղիճներուն տակ- կռապաշտը իր փաթթոցաւոր դը
մփով եւ լռութեամբ կարծես գաղտնագիտական գոյութիւն մըն էր, վախ
ազդու, բայց հեռաւոր, կրակի ու հինաւուրց պաշտամունքի տարտամ յիշոզ^ւրեան մը կապուած ,
մինչդեռ Արեւիկի ծիծաղը կու գար մօտիկ , շատ մտերիմ տեղէ մը , կար
ճէս թէ բան մը կ՚ըսէր, ոը չէի հասկնար, այլ կը զգայի, ինչպէս մութին մէջ
իարխափող ձեռքը շոշափով կը կռահէ մօտեցող կրակին ջերմութիւնը ■ երթեք
յէի լսեր ոտնաձայնը , սլացքը , ցատքը դրան սեմէն դէպի տենդենիի բունը ,
ասոր ետեւէն արդէն չէր իսկ երեւեր, զիս խլած, յափշտակած կ՚ըլլար, բարձ
րացուցած գետնէն , գրկած , տարած արդէն դէմքին մօտիկ , կը հակէր , կը
Չթրուէր, կամաց-կամաց կը սեղմէր, կ՚ոլրէր, կը քամէր մարմինս, աչ~
^ցս, քիչ մը հեռու, վախնալու, որ կրնայի հակազդել, քաշել վզնոցին խաչը
Ւթ կեդրոնի կապոյտ-կանաչ զմրուխտով , կը զգայի շատ մոտիկ անոր շունչը ,
“եւքը, ականջներուն տակ բոյն դրած երկու կաթիլ հոտը,
’ PnJP կ՚ըսեն ատոը ,
կը կրկնէր ,
Pn'jP,
nP ինծի համար այն ատեն ոչ թէ սրուակ մը հեղուկէ կը ծորէր, այլ
կաըսւսւբխէր իր մորթէն , իր անունէն, իբրեւ տեսակ մը խտացում այն թո1ՈԸ հազուագիւտ թաներուն , որ , կը հաւատայի , իրն էին , իր շուրջ , իր հետ ,
էքսեջ, իը շօշափով , իր գոյ նով ու լոյսով լեցունկն ւսէի գրեթէ կուրծքին ելեւէջը, ալեբախ , տաքուկ բաբախումը, որ
է
էր անոր պփնդ ծիծերը - ասոնք փակած պէտք էր ըլլային մարմնիս,
ւ, Ա ’ կէ ճնշէին , կը թուէին շատ տաք, զով առտուներու տաքութիւն մը ,
կ’րւ1լսր տանիքի արիշին տակ, երթ Զուարթին հետ հոն կ՚ապաստաP> վերէն, հեռուէն հետեւելով թաղի դանդաղ, փոշիուս առօրեային,
'երսւցող տղոց պէս, որոնք կը մտմտան ու կը գտնեն անակնկալ ու նոր
մը , Ըպ, չարութիւն մը - դէմքը հակումն ունէր մխրճուելու ծոծրակս ի
P) քիթով, բերնով կը խտղտացնէր զիս, կը խնդար, եւ փափուկ մորթի
Ոլմէն ւոենդ մը կ՚անցնէր կռնակս ի վար, հեշտալի, պիտի ըսէի, եթէ այն
գիտնայի բառը, ամէն պարագայի՝ հանելի, քանի որ այլեւս այնքան
էի իրեն որ պէտք չունէի ձգտելու իրեն, ուզելու զինք, հիմա ես ալ
'P այի ձեռքս դնել ճակտի գանգուրին , ծոծրակն ի վար գացող մազերուն,
։ր'՜ԱեքՈւ-ն միջել , ողնայարին , ասոր օղակներուն- կրնայի վերջապէս շօշափել
քմինը, Որ (փԱ հմայեր էր :
, թ՜էրէսւ կ՛անդրադառնար որ կ՚ախորժէի այլեւս այս հպումէն • թեթեւ
2արԺոլմով մը, կուրծքը կը հեռացնէր ինձմէ, մինչ շրթները կը շարունակեին

ԱՐՈՒԵՍՏ»֊

պատմեն
դրուա զներ ,
վերանորոգելով
թարմ անցեալի մր փ ո րձա ռո ւթի լնը -,
Վէպին բաղմ ա թի լ
ա ռաըին ո ւթի ւնն երէն մէկը թէընիըական նուաճումն է այն
ոճին՝ որ յիշուող, եր ե լա կայ ո լո ղ ո լ մեկ
նաբանուող անցեալը
ընթերցողին
կը
փոխանցէ : Պըլտեան իւրացուցած է
եւ
կատարելապէս կը տիրապետէ այն տե
սակ թէընիըներոլն , զորս կոփած է արեւմտեան աշխարհ արգի վէպը' անցեալ
գարու ընթացըին : Տիրապետումի չա
փանիշը այն է որ թէընիըը այլեւս «Արելմո լտըին»
չի պատկանիլ, , այլ ի՛ր ,
Պըլտեանինն է, ար եւմտահ այերէնինն է։
Օտարէն բան մը առած ըլլալու ոչ յա
լս։ կնութի ւնը,
ոչ
ալ նուաստացուցիչ
ցուցամոլութիւնը տեղ ունին այս գոր
ծին մէջ -. Նշան/» բոլորովին զերծ է այդ
աշկերտային ց ո լց ամ ոլո լթ են էն , որ յատ
կանիշն է , ղմբախտարար , մամանակակից որոշ հայ , ապա նաեւ Երրորդ Աչխ տ բ հի զր ո ղն եբ ո լ :
Ակնյայտ կ որ Պրլտեան ծանօիմ է թէընիըի երեը տարբե րակներոլն ել ղանոնը
կը կ1'ԸաԸկէ հմտութեամբ : Առաջինը այն
է, որուն պիտակուած է ճէյմս ճոյսի
անունը :
Երկրորդը այն , ուր յիշողու
թեան խնդիրը
կեդրոնական հարցն է ,
եւ որը կառո լց ո ւած է Փրոլսթի , մասնալորապէս Ալիլիըմ {եոընըրի, իսկ վ) րրանսայի մէջ ՛Կոպէլեան մրցանակակիր
Գլօտ Սիմոնի կոդմէ
(իմ կարծիըով,
Ֆոընըըի Ապսսւլօմ, Ապսսւլօմ եւ Սիմոնի
Լա Ո՜ՈԼթ աէ Ֆլանար գործերը գլուխգործողներն են, այս
թէընիըով ստեղ
ծուածներու) : Երրորդը՝ Կա սլրիէլ Կ ա րսիա Ս ‘Ա ըըէ ղի անունով խորհ րդանչոլած
մօտեցումն է*. Այս տա ր բերա կն եր ր պար
զաբանելը
մասնագիտական
հարց
ել
նիւթ է , հեռու դասախօսութեան մը կամ
գրախօսականի մը պարտականութենէն :
Պիտի բաւականանամ նշելով թէ գրըին
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պատումը ընգհատելու,
յիշողու
թեան յ անձն ո ւելո ւ եւ միամամանակ ա—
նոր տիրապետելու թէընիըը ամէնէն յաջՈղն է, որ
կարգաg ած եմ ՜Լ^70—տկտն
թո լական երկն ի վեր :

*
1976—^îz ) Պըլտեան հ րատարա կեց Հ.Տեղադր ութիւն քանդուող *fiiu ղաքի մը Հա
մարի գործը՝ ուր կը նկարագրէ ՝ ի մի
ջի այլոց , թնդանօթաձդութիւնը որ հ,հակագիր բլուրնե^ր» կ՚ուղղէին
իրարու
գէմ :
Պէյրութի ինքն ամփոփ բլրաքագաքները միչտ ներկայ մնացին Պրլտեաեի յիշողութեան եւ
երեւակայութեան
— ^էյրոլ-թ զթ ծնող , զիս բնա
կող» կը գրէ : 1967—4 ն ի վեր գրագէտը
էեքղինք հանահատած է Պէյրութէն , սակայն Փարիզին չափ ու աւելի, Պէյրոլթը ներկայ է իր գործին մէջ, ուր հա
տումը
ել
ընդհատումը առանցըային
նիւթեր են*, Ընդհատում առանղ մոռա
ցումի , Պ րլտեանի ոճին կենսական յատ
կութիւնն երէն է, — Նշաքփ մէջ շատ ըՒէ
կարեւոր դէպք
մէկ անգամէն կը պատ
մուի y — պատումը կը սկսի՝ կ^ընդհատւի ՝ պատմողին մտքի ել աչքի հայեացքը
կր թափառի ուրիշ նիւթերու վրա յ ՝ սա
կայն միշտ
կը վերադառնա յ ՝ ինչպէս
չափահաս գրագէտը կը վերադառնայ իր
ն ա իւ արրո ւնքե ան շրջանին î 197G-էն ՝ «Տ եղա գր ո ւթի ւն» էն
քառո րգ
գար ետք ՝
Պըլտեան վերագարձալ
իր
քանդուող
քաղաքին եւ սկսալ սփիւռքահայ ընթերցողին մատուցել նոր տեղագրութիւն մը՝
ա յս անդամ 1լեթՍւՈԼՈւլ քաղաքին ՝
ուր
1923—էն
(Լօզանի
դաշնագիր} մինչեւ
1975 (z/z բ ս։ն ։սն եան նոր ըւս ղաըտցի ա կան
սլտտերազմի սկիզբ) ստեղծոլեցաւ յետեղեռնեան Ա փիւռըի մէկ շատ կարեւոր
մասնիկը*. Այս ըաղաըագրական
վերա
դարձը նոյնըա՚ն կարեւոր է հայ դրա-

անիմաստ բառեր, թերեւս ոչ իսկ բառեր, այլ տարտամ ձայնըռտուք մը փըսփըսալ , համբուրել, համբուրել կրկին, յաղթական, անարգել - զգալով գուցէ
որ նուանած էը զիս, զինաթափ էի արդէն, թերեւս հալքակերպումս , ենթար
կումս հեգնելու հաճոյքով, կարծես ոչ ւքիայնաոեր, խլեր, գրաւեր էր զիս
այլ կը հաստատէր իր ցանկութիւնը, իր շփացած աղջկան քլքայքը- ան որ կը
սիրէր բոլորին պարտագրել իր կալքքը , կը ճչար , երբեմն կը ծաղրէր , երթեւքն
աչքերուն մութը կը սրէր բիբերուս խորը, մօտենալոլէ, այնքան ւքօտենալով
որ ճակատը կը դպէր ճակտիս , կը տեսնէի այն ատեն աչքերուն մեծ ձուաձե
ւը, բիբերուն կայծկլտուն խաղը, որ չեմ գիտեր ինչո՞ւ խայտառակ կը գըտնէի , թերեւս պարզապէս անոր նետուած թառերէն մին նշմարելով այդ բիրե
րու խռովիչ առքին մէջ , իսկ ինք կը կրկնէր ինծի համար այդ ատեն այնքա՜ն
անհասկնալի խօսքը , որովհետեւ անիկա , ինչպէս բոլոր ակնարկութիւնները ,
որոնք կ՚երթան կալուածի մը որուն հասու չենք , որ կը գտնուի մեզմէ դուրս ,
որուն տարողութիւնը սակայն տեղ մը լքեր մէջ կը մնայ իմանալի եւ կը լսենք
զայն խորապէս ու կը պատասխանենք անոր արձագանգին, այդ խօսքը ուրեմն
գգուանքի, շոյանքի գոյն ու ջերմութիւն առած գաղտնիք մը կ՚ըսէր կարծես,
առանց ըսելու , առանց տարազելու , համրօրէն , շշուկով , թերեւս ոչ իսկ
շրթներով տեսակ մը պայւքանական բանաձեւի մը տակ արտաբերուած ,
նշանա՛ծս , նշանա՛ծս :
էաղ էր եղածը , չէ՞ • ես ալ երախայ , ինչպէս երբ հօրքոյր , մօրքոյր իրենց տաքուկ գիրկը կ՚առնէին, օ՜հ, պէպէքս , պաչիկ մը տո՛ւր տեսնեմ, պէսլէքս , կը գոչէին, կը համբուրէին, տուն-տուն խաղացող աղջնակի ւքը խան
դալ , յետոյ կարծես բան մը ուղղողի , շտկողի շեշտով պիտի շոյէին , ըսէին՝
քա մեծցեր ես, ոհօ՜ մենծ տղայ եղեր ես- այսպէս կը մեծնայի իրենց գիր
կով, իրենց գիրկը վերադառնալով անգամ մը եւս- իսկ Արեւիկին համար
թերեւս խաղալիք, միայն խաղալիք էի եւ փողոցին մէջտեղր նետուած խօսքը
զարմանալիօրէն համր էր , որքան որ ալ լսողը ես ըլլայի եւ քիչ մըն ալ՝ տու
ներուն կնիկներն ու աղջիկները•
միայն գիտցողը կը հասկնայ , կ՚ըսեն, միայն հասկցողը կրնայ որոշելեւ ես անկարող էի որոշելու , ըլլալու կողմ , ըլլալու մէկը որ հոս է կամ հոն :
Ես այդտեղ Արեւիկին հետն էի, անոր ծիծաղին հետ- նոյն ատեն դուրսն էի
հաւանաբար , քիչ մը , ոչինչ չափով մը : Անիկա կ՚ուղղուէր ինձմէ անդին ու
րիշի մը , մէկու մը , ինչպէս կը պատահի շատ անգամ, երթ մեր հիմնական
րսելիքը, մեր ցանկութիւնը, մեր բարկութիւնը կ՚ըսենք հանգամանքներէն
դուրս, շրջապատէն անգին գտնուող լքէկու մը եւ մեր ըսածը կը մնայ ընդ
միշտ ձաբռտուք մեգ անմիջականօրէն մտիկ ընողին : Արեւիկին թեւերուն մէջ
ուրիշ մըն էի , ուրիշի մը դիմակը , մորթը , մարմինը , հոգին , գուցէ անունը բայց այն ատեն անիկա անանուն էր տակաւին, կարծես թէ չկար, նոյն
իսկ եթէ Արեւիկի ետին կամ քով անտեսանելի շուք մըն էր, խտութիւն չու
նեցող ներկայութիւն մը , որ աւելի արդիւնք էր բամբասանքի, այն չափով որ
ամէն աղջիկ իր ետին , կրունկն ի վեր մինչեւ ծոծրակը բարձրացող դանդաղ ,
նայուածք մը կը յարուցանէ, որուն կարծես թէ կը արուի- անիկա սակայն
անդէմ մէկն էր ինծի համար այն ատեն- ոեւէ մէկը, որ պղտոր վախ մը կա
րող էր արթնցնել մէջս , գալիք զրկանքի մը հաւանականութիւնը բերելով :
Մէկը: Այո: Ոըով ես ալ իմ կարգիս անանուն մըն էի,
նշանածս,
ես, որ միայն կը լսէի, կը տեսնէի, կ՛արձանագրեի մտքիս մէջ այդ ձայ
նը, զգայութիւնը, այո՛, այդ ձայն-պատկեր զգայութիւնը, որուն դանդաղօ
րէն կազմակերպուող , ընդարձակուող ու խորացող ցանցը սկիզբն է ամէն
խօսքի :

.J
Fonds A.R.A.M
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կանութեան , որքան , ըսենք ) Մնձուրիական կամ Համաստեղեան լրի լղա դր ո ւթիւնը , որրան Պ* ա շտ են ւյ ե ան եւ
Հր անդ
Ա աթե ւո ս ե ան ական
պատումր հայրենի
դիւղին * ^ու1'ս' Պարոնեանէն ու ք) - Պիպէռեանէն ի ւէեր չունեցաւ այղ դրողբ չ
իսկ Երե լան դեռ չունի : Պրլտեանի (վերա}դարձը ղէպի Պէյրութ y յարդանք եւ
հիացում պա րտադր ոդ իրազո րծո ւմ մրն
է հմայիչ եւ յատկանշական նուաճում
մը։ Ս^ւգլիագիր ղրող Վ *—Ա • Նտյւիաուլ
(ե՜ աղումութ է^րինիտատ կղզիէն Հնդիկ} չ
հբ հաստատէ որ տեղերու հմայքը միայն
իրենց
ֆիզիքսւկան
ա ռաքէ/ն ո ւթի ւնն երէն չի՝ կրնար բէսիէ լ տեղը հաւաքական
երեւակայութեան մէջ կը ծաղկի ու անոր մամաղրաւէայր ր !լ ըլլա յ , ինչպէս եղաւ ձՏձ—րղ ղա ր ո լ Փա րիդը , երր մ արդիկ
կր գրեն անոր մասինդ կը պատկերաg ընեն ղայն րառուէ ու նկարուէ (նկարչու
թիւն) ֆիլ^ եւլն • ) : Այն պատկերացու
մը) որ Պըլտեան կը մատուցէ հոս y թէ՛
արուեստէ, նուաճում մրն է) թէ՛ ալ զե
տեղումը Պէյրութին՝
սւիէււռքահայութեան երեւակայութեան ■Ւ?' Ւք ւս պրուած կայր։ Ապա նաեւ ծառայութիւն
մըն է որմէ զրկուեցան Ոէ֊ըէրՀ_ զաղութներ) — ղոր յաջող ձեւուէ չկրցաւ մատոլրել , օրին ակ) Անդրանիկ
ut ռո ւկ ե անբ
իր (եւ իմ} երազային Հա լէ պին։

Պրլտեանի Պէյրութը) աւելի ճշդրտօրէն' հայաշէն բլրաթաղը)
կը գտնուի
փոխանցումի) անցքի սեմին։ Այդ ւսնցքր
խաղաղ ու անդորր չէ յ րնտ րուէէւ չէ , ինք
նակամ չէ ) սփիւռքեան
անցք մրն է y
հայրենիքէն /չէ սլէ/ անապատ } աքսոր եւ
Ափիւռք անցքին նման։ Ընտանին ու րնտանիքը ձգել) տան սեմէն
ու թաղին
սահմանէն անդին երթալը y միշտ մուտքն
է օտար աշխարհին : Աեմերն ու ս ահմ ան
ները «նշան»ներ են) եւ անոնց մէկ կողմէն միւսը անցնիլը դեռ մաս չի կազմ եր
անանուն պատմիչին առօրեայիւն)
կամ
անոր
մօր ու շրջապատի սովորական
կեանքին : Աչ իսկ
Արելէւ կը )
երիտա
սարդ դրացին , որ երբեմն անանուն եւ
արբունքի
սեմին կանգնած
պատմիչը
«նշան սՀ ծ ս »
կը
կո չէ լո լրչ անլրջութեամբ մը) ոչ իսկ ա՛ն բլրաթաղէն դուրս
կ' ե լլէ առանց
ն աէս ա սլա տր ա ս տ ո ւթ ե ան ։
fiլրաթաղէն դէպի
Պէյրսւ-թէ/ կեդրոնը)
շուկան ) դէպէ, աշէսատող այր մարդիկ)
դէ^ի օտար կարճ ճամբորդո ւթի ւնը միշտ
նշանակալից է այս գրքին մէջ՛, 'fiիչ ան
դամ կը պատահ էէ ։ Ընդհանրապէս ) «զ՜ուրսԸ» y քաղաքը , կր թոլէէ վտ ան դի
ու
գաղտնիքի ) սլա տ անէէէրն
համար անհասկընտրի եւ անմ եկնաբանելի
նշաններու
վայրը, Գ անդա զօրէն
ան )
ել ընթե ր—
!յոԳԸ ^1Ը սկսին հասկնալ որ գաղտնիքը )
թաքցուածը) տրդելքը) մ եկնաբ ան ելի նբշանները (արդիլուած վարքի, արարքի ,
զգացումի նշանները} միայն
«դուրս ր»
շեն , այլ նաեւ ներսը : Զանց ո ւմն ու խոJF/J , «հարուածը»
(գործածելու համար
Պր/աեանին սիրելի րաո. մր} հայաթաղին
մէ՛ջ ալ կը պատահին :
Կարելի
է վէպի մը դրա[սօս ա կանէն
պահանջել որ ան ամփոփ ձեւով ներկաJutü^'h դսրե՜օն ն կա ր ա դի րն երը y դի պա շաՐր 1 եւ շրջապատը ուր դէպքէրը տեղի
կ՚ունենան։ Այս գրքին մէջ նկա բադի րնեl՛ Ը բտզմ ա թիլ են , ընդհ ան րապէս թազի
կիներն ենy որոնք հո՛ն 1լ ապրին y կ^ ա շ[սատին y կր տեսնեն ու կը լԱ են y
կը
բամբասեն )
կր վերլուծեն) ' կր դատեն
ամէն
ին£) — վարք ոլ բարը1
տեսք)
տեսանելէր ու կռահուած սէրեր , իղձեր y
տենչանքներ։ Կը յիշեն հայրենի անցեա—
լը, 'Դ' շտ : Կը յոխ ո րտ ան իրենց կորսրլած ծննդավայրերով։ Անո՛նք են) այո
ընթերցողին համար) գրքին ամէնէն մեծ
նուաճումը) — թա դին եւ Պէյրոլթին տեղ —
ա — գրութեան
կողքին՝
ujrlrf — ա —
դրութիւն մը կայ հոս y երբեմն մարդա
բանական վերլուծումի
ճշգրտութեամբ
եւ մի շտ ար ո ւե ս տ ա դէ տ[t հմ ուտ հասկաց ողո ւթե ամբ իրագործուած ։ Դէպքեր ալ
կան) այո' y սակայն անոնց մանրամասնութիւնները կա րեւե
չէ պարզել այս
սլա րփ ակին մէջ։ Գլխաւոր «դէպքը» Արեւիկէէ ս է րն է y Նշանին
հանդէպ , եւ
ա լդ ս է րին դաւաճանութիւնը , 1լ քՀհ [սա
լ՛ ա զ Ւ ան ին կ ո ղմ է : Այս դհ՚ղքբ հը դլատահ ի տուներու եւ զգացումներու վա
րազս լրին ետեւ) — անանուն սլատմ ի չր
շատ բան կր տեսնէ y քիչ բան յստակ կր
հասկնայ լ եւ ուրեմն ընթերցո •ւՒ
կը
վւ ո էս անց է «ներս հ/» պատահող բանի մը
նշանները :
բառը y իբրեւ անձնա
նուն եւ իբրեւ պարզ գոյական )
ապա
իբրեւ ածանցուած ու բարդ
բա ռերո ւ
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մասնիկ
(«ն՛շանած» y
օրինակ}
ղէ՚ԸԸէ'
ոստայնին մէկ կարեւոր հանգոյցն է։
Գմ՜ո ւար է մ անրամ ասնել «նշան» բա
ռէ/ տարբերակները եւ անոնց
սահմանւած դերը՝ Պըլտ եանէ/ արուեստին մէջ y
յաա կապէս ս/ յ ս ղրքին մէջ*, Կեանքը ունի իր անդրդուելի ֆիզի/քական , իր — ական )
նիւթս/ յին
ներկայութիւնը y
n—
րոնց
զգայաբանական փ ո րձառո ւթի,նր
հիանալի ճշգրտութեամբ
կր փոէսանցէ
հեղինակը։ Սակայն կեանքը նաեւ նշան
ներ ու հիւսկէն մըն է ։ Լեզուէ/ բառերն
tuj) մարդկային վա ր ո ւելա կեր պն ալ նըշաններ են) որոնք աներեւոյթն ու բա
ցական կը ներկայացնեն։ Աներեւոյթը
ինչպէս կնոջ մր կամ մարդու մը իսկա
կան ) բայց չրաց այ այտ ո լած զգաց ումներբ՝ Ըաց ական' ինչպէս անցեալը որ մո
ռացութեան դամոկլէսեան
սուրին տակ
կ^ապրէ/ ։ Պս/տահաբար չէ որ
աtz/սջին էջը կր կրէ մոզ ուէրդա կան ասացւածք մր - —

ուկսւ' մոււցոլկ
Փախածսւ' մենծ ձուկ» :
(^ՒԸԸԸ մ երմո ւմն է անցեա լէւ
մոռա
ցութեան ։
Զրնւլ ունէ/ր ա յդ մեծ ձուկի
փախուստը ,
կորուստը ։
Յիշողութեան
եւ անոր բաց երր ամբ ողջա ցնոզ երեւ ակայութեան նշանները է/ սպաս կր դրր—
ւ է/ն հոս )
19օ0-կան
թուականներու.
Պէյրու֊թեան
հայաթաղէ/ վերակառուց
ման։ Աակայն այս դիրքը y /էաւերադր utկան ճշգրտութիւն ել արմ էք ունենալով
Տ ան/լերձ , չէ/ միտէ/ր րնկերային դիտ ո ւթիւններու այդ սեռէ/ն ւ/լա տ կանէւ յ : Ըսէ՛ y
"Ը նշանները ոչ միայն աներեւոյթ անց
եալը կ} ոգեկոչեն) այլեւ նոյնքա՛ն անեԸ ն Լ-Ոյթ
զգացումներու *
ապրումներու
(ապրումը , ապրիշն է, կեանքի առանց
քը) բացայայտումը :
Ուրեմն Պըլտեան
Պէյրոլթահա յութեան
կեանքի
վաւե
րագրական համ այնապատէլե րը վերստեղ
ծելու չի ձգտիր , այլ' հ ոն ապրուած մի
քանի կեանքներու
նշանները ա րձանագրելու-, Ե'արձանագրէ զանոնք ոչ միայն
իբրեւ /սնցետ/) այլ' իբրեւ ներկայ ։ Պ տրասլ տեղը չէ որ գրքին պատումէ/ առա
ջին բառն է «Տակաւինդ ։ Կը գրէ ) — «ՏսԼ-

կսււին սուր ճիչ մը, որ կր դսւոնայ ծիծսււլ» Առաջին բառը ընթ ե րց ո զ՛ին կ՛'ըսէ y ո Ը բան մր ) որ մօտ 50 տարէ/ առս;, ջ
լսած է , տակաւին կը հնչէ , դ եռ ներկա f
անցեալ մըն է -, Ան ^այսօբ^ y այսինքն'
պատումի ներկային մէջ,
կր դառնայ
(ոչ «կը դառնար»} ծիծաղ-, Գիրքր իր
Փրուսթեան կողմ երր ունի , յիշողութեան
սրբազնացում ի իր
գործունէոլթեամր,
բայց այգ իրագործող ծէսը շատ աւելի
բան կր պարտի քիոքնըրեան լեղոլա—քե
րականական ոճին , ուր անցեալը ներկտք
եզան/սկով կը վերապրոլի :
Նոյնը, գրքին առաջին պարրեբութիւնբկը վերջանայ սա տողերով
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[ռր] կը յուշէ րոլոր պայմանները, պա
րագաները , մանրամասնոլթիւնները, կր
թաւէ որ հեաեւիմ իրեն , վստահիմ պատ
կերներուն, անուններուն- անոնք իրենց
նշաններով կը տանին գիս հոն , ուր հիչր
սկսեր է արդէն, շատոնց» :
Ե'արմ՜է ընդգծել «ձայն, պատկեր , ն ըշան» երրորդութիւնը ել «սկսեր է» արտա յա յտոլթիւնը-. Բան մը սկսեր է այնտեղ )
կան թ ո ւա կ անն եր ո ւն (ինչպէս պիտի պարզոլի^
որ առարկայականօրէն կրնայ վերջանալու) ապա նա
եւ մոռցուելու վտանզվ/ն տակ
ըլլալ)
PU,J3 ոI՛ տ ա կա ւին չէ ա լա ր տ ած ) հեղի—

հակին համար , — սկսեր է) դեռ կ՚ապրի։
Կտրելէ/ է վերստին Լսել ձայներ) տեսնել
սլւստկե րներ) մեկնաբանել նշաններ ) որսնք լալ չէ ին հասկց ուած եւ կամ , րսենք ) տա ր բե ր ձեւով հ ա ս կց ո ւած
էի^'
նա էսարբոլնքեան
մանուկ — պատանի ին
կոզմէ։ Տարբեր ձեւով պիտէ/ հասկրցi-ին'
վերապատումի ել վերրնթերցումէ/ ընթացքին :
Ուրեմն <Նշա(ւ գրքին ((պա ր ո ւն ա կո լթՒ֊
^ՈԲ ոմն աքն բառ մրն է) արուեստէ/
զոր ծի մր սլա րա/րա յին , սակա էն ստ իպ—
ւած ենք դործածել զայն} ) սա
է, —
(ա) .ւիչ" ղութեան միջոցաւ վերակառո ւ-ցումը տեղէ/ մը
(Պ էյրութէ/ հայաբնակ
թաղ ) մ օտա ւո րապէս 1953 թուական իՒ ,
^'1ս՛,! Ւ հ.Ր վերածոլի) ապրուոզ իմ ա ս տն եր ո լ էս ա չ ա ձե ւմ ան կէտր
բ1Լա / :
(ր) Պատումը դէպքի մր} որ թէ՛ ինքնին
կ ա ր ե ւո ր է իբր դիպա շա ր ի
ողնասիւն )
թէ՛ ալ աոիթն է ուրիշ , աւելէ/ փոքր
բայզ նշանակալից
դէպքերու պատ ումին) — այդ «դէպքէն է Արեւիկի
սէըը
Ն շանէ/ հանդէպ 5 որ իր կա րդին ) կը խա
բէ
կը յուսա [սարէ զինք։ (q.) Կիրարկումը՝ այս վայրն ու պատումը կառու-

Մ Ի Տ Բ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»֊-

ցոքԼ ղրութենական ոճէ/ մը , ՞/’ ոչինչ հււ

գՒլՒ
ու մ է h ^^լով ղերի hll մնայ արեւմտեան
արուեստէ/ մեծեր „,ն ,
տյս
մտրղին մէջ, — մեծեր, ռ ր ոն ց անունները
թսւեցի արդէն :
Արդ y «վտանգ'» մր կայ հոս։ ]]] ան դա
վա ռ գրախօսականը կրնայ ընթերցողին
անվստահութիւն ներշնչել'
իբր չափա
զանցութիւն ։ Կ ր հասկնամ վտանդը : Մ օտ
քսան տարէ/ առաջ )
հրատարակած
էի
ուրէ/շ արուեստագէտէ, մր դո րծէ/ն յատ
կացուած
դրուատական դրութիւն մբ}
այնքանն էսանդավառ )
որ հեղինակին
«հանճար» վ երադրած էի ։ fi անի մը օր
ետք
հանդիպեցայ Պըլտ եանին։ Անդրա
դառնալով այդ քիչ մը անշրջահայեաց
գովեստին) ան մեղմաձայն բայց յանդիti անող tf-պիտո /է մը ըսաւ» — «չեմ մէստ եր
որ դործը լալ էր y բայց դիտելս "հան
ճար'"ի տեղ կրնայիր աւ ե,Ի չ ա փ ա t.n ր ր Լ(~
Լտլ եւ իրեն /է երազ րեք)
օրինակ)
տա
ղանդ ) կամ ձիրք կամ հմտութիւն ) կամ
կ ար ո ղո լթի լն» ։
Պըլտեանի այդ յանդիմ/սնութիւնլ, նրկատի
ո ւն են ալ ո վ )
հեղինակին
հասցէին
չ ա փ ա զ ս/նց ե ալ
ո րակո ւմն ե ր
կ ա տ ա ր ել ո լ փորձութենէն հեռու
սլիտէ/
մնամ : *Լրոյնիսկ սլիտէ/ կատարեմ քննա
դատութիւն մր ) — եթէ դիբքբ r,t- ^ի /ո ըքլար կէտ մը} այդ որոշ դրուագներու, tuնարդիւն ե ր կ ա ր աձզո լմը կամ անոնց քիչ
մբ շատ մանրազնին քննութիւն^/ է ։ Ար—
ւեստի մէջ ամէն
դէսլք ,
սլա տ ահ tu ր ,
պատկեր ու զաղափար իր
ասլրո ւմէ/ եւ.
իմաստէ, պ ա ր ո ւն ա կ ո ւթի ւնր ունէ/ • ձաի/tt—
ղութեան զա տ ա պա ր տ ո լած բաղդ ատոլ֊
թեան եզր մը գտնելու մզուած)
ոլիտի
րսեմ' ինչպէս ա մէն խաղող իր հիւթը :
Արդ, ոԸոչ
աշխատանքո/ք
եւ հմտու
թեամբ ) ի ւրաքանչ իւր հատիկէ կը քամ—
՚Ւ Ա1 fi*
ոբմէ որակա ւոր գինէ/ կը
շինուի։
Անշուշտ նոր
ճնշումով
m
[^էք^իք^^րով
կա րելէ/
է վ երադաոնալ
արդէն իսկ քամուած խաղողին ու անոր
մորթէն ) կուտէն )
ճզմու՜ած
միջու՜կէն
հանել քիչ մը աւելի հիւթ) — սակայն ոչ
անպայման ամէնէն լաւ
որա ՛լի t
Եթէ
"հշանշյ ունի իր սայթաքումները , անոնք
միշտ այս հակումէն կը բխին- հեղինակը

■et՛չ մԸ երկար կը յամենայ ) քի չ մր շատ
յ աճ ախ ա կան ո ւթ ե ա մբ կր վերագառնայJ
քիչ մը շատ ճնշումով «կը քամէ» որոշ
դրուագներ ) երբ ւսնոնք արդէն իսկ տրւած են իմ աստի եւ ապրում// իրենց ամէ
նէն լաւ կարելին :
Ըսի որ բաղդատութեան այս եզրը դա
տապարտուած է ձախողութեան : Ւ վերջոյ 1
ընթերցումը
առանձնութեան ել
կրկնութեան ծէսն է ,— կը կատա ր ո լի ֆիղիքական առանձնութեան մէջ ,
ել կամ
կամօք
ինքն ա պարտադր ո լած սեւեռու
մով մը , որ խճողուած
հանրակառքին
մէջ անդամ առանձնութիւն կր ստեղծէ ,
եւ ապա, անոր մէջ' կ'արտօնէ կրկին ու
նորէն այ!չելել այն
հատուածները, որսնց ընթ երց ումը հաճոյք մըն է, սիրա
բանութեան նման,
որ երբեմն կրկնու
թիւնով կը բթանայ
բայց'
իսկական
արուեստի պարագային , կրկնութիւնով
կը վ եր ան ո ր ո զո լի ել կը խորանա յ : Աո անձնացած , քանիցս բարձրաձայն կարԳ"՚!/ի պ՚սրբերոլթիլններ ել էջեր , իւ րաքանչիլր ընթերցում նոր ծալք մը բա
ցաւ, նոր
իմացական ղդայարանք
մր
գրգռեց , տակաւ յայտնեց իր պարունա
կը, տակաւին պահե/ա/ ուրիշ մը- Բայց,
ամէն բանէ աւելի զդ/խիչը , ինծի
հա
մար , Պրլտեանի ղրութենական , լեգո լա
կան
հմտութիւնը եղաւ ու կր մնա յ -,
Հոս հայերէն մը ոչ միայն կը գործածլե t այԼ կը ստեղծոլի : Հայերէն մը , որուն շրջանակը Աթ֊անաար գրական արեւմտահայերէնն է , իսկ անոր շրջ,սպատած լեգուաշխարհը արեւմտահայ բարբառները- Տասնամեակէ մը ի վեր յա լտ^՚ի է ՈԸ մեր մահամերձ արեւմտահա յե—
րկնր կ՛՛ապրի կրկնակ վ երածնունդ
մը'
՚Լահէ Օշտկանի
բանաս տ եղծո ւթեան եւ,
Գրիգոր Պըլտեանի արձակին մէջ֊.
Գար
մր առաջ էղրա Փ ա ո ւն տ
գրած էր որ
արեւմտեան
Եւրոպայի ել Ամերիկայի
բանաստեղծութեան համար մէ/ակ յոյսը
Հ 1 որ օր մը ան կրն/ս յ դրրււէւլ նո յնքան Լտլ 5 որքան
Ֆլօպէրէ/
արձակը :
Պ ըլտեանէ/ արձակը արեւմտահ ա յեր էն//
յոյսն է։
Այս հաստատումներէն
անդէւն , շատ
բսՀ1է կր մնայ ըս ելէ/ք : Ըսէ/ , որ Պրլտեանէ/
արձակը վա ւեր ա զր ա կան արձակ չէ , ս ահայ^ ո*-նէ/ անոր ճ շդր տ ո ւթէր ւն ր ։ Զօրա
ւոր է ի ր կապը
է/ ր ա կան ո լթ ե ան հետ ,
ինչպէս ղրտծ է
Գրիգոր
Հրահինեան,
«Երեւակայութիւնը... չի կրնար ստեղ
ծել առ ի չգոյէ -, Ան կը շարունակէ, կր

վերտ՚իոիՀ իբտկանոլթլ։լն
■ - -եւ կը մեկնաբանէ ղա Ւ
վիպագիր» , Յաւսպ
Փետր„ւա
'
Այս բնորոշումը ճշգրիս, ւ C
Պըլտեան'

եւ Արուեստ, 2000

1) :

/Z«/î,, ընկերային եւ հ ո գէ
նութիւնը պատկերացնել ել մեԼէ '1'^Ա,~
կը նշանակէ որ նշանները
ծածուին բազմաթիւ ձեւերո,/
իբր խորհրդանշան, խ ո ր հ ր գաԼ
պոչ ալ, Գբ ա կանո լթք, Հլ, լթ
"Ւ
թերցումը նշան - տուք մրն է
''''
կերային կեանքի մէջ խՕԱ
նշան - տոլքը պահանջկոտ ել Հ
"՚
գիր տո, չութիւններ են, Անոնձգ^՝
գրեն նշանը տուողին ել աոնս„,,ն ,
ու բարքի երկուստեք սահման Լր Ւք
‘է՚^կոսւ.
նեբ , նոյնիսկ կաշկանդումներ - Q, ,
'“ՒՒ
‘ՀՀ,
ծութիւնը այն է „ր նշան - տոլ
(
ոատաձեռն է ել համեմատաբար 5, “՜
կտնգ : Կը ստանանք նշաններու հի^
նը, անոր արձակը,
սակայն մե,,
պարտագրոլիր մեկնաբանական J[,j
վարք ու բարք , ընթերցումի մէկ Լ\
մէկ արդիւնք, Ան մեղի կը փոխԼ.
րականոլթիլն

մը

էլ

կը

մեկնս,!

ղայն, ինչպէս կը ղրէ Շահինեան- J
մեկնաբանէ այգ իրականոլթիւնը [ [
նշան նշաններով , ղրութենական յՀ,.
ով, Աենք ա, իր այղ նչանա,Հ
կը մեկնաբանենք կրկին,
ինչպէս
այս գրախօսականով, Ուրեմն՝ սլատ,ա,
"Ր,յ՚'°ԱՀ“ '"""l""1-'՞
գրքի նշաններ
իմ անձնական ընկալումով,
Նտխ

արեւմտեան

մշակոյթի, ապԱ;

հայկական մշակոյթի,
վերջապէս՝ գ
չտկոյթի
իմ անձնական հասկաց„ղոլ.
թեան սիւներէն է Աուրբ Գիրքը, Աստ,
լածա շունչը, Ան'
նշանտուքի
անսպառ օրինակներէն
մէկն է, յալէտ
վերծանեվւ եւ վեր ամեկնաբանելի • Ամէն
տող' խոստում մըն է , Ն Բ ■ 650 թուս,,
կանին , Օսայի Ա ա րգարէն կ'ըսէ - -

Վասն այդորիկ տացէ ձեզ Տէր ինքնկՍ
նշսւՕ

ահա կոյս յղասցի եւ ծնանեցի որվւ
դտր ետք , մա բղացող Աստոլսխ
ինքղինք կը ներկայացնէ իբր Հին կտա
կարանի
խոստմնտլէ/ց նշւսնէ/ն /յրականացումը y հաւատացեալէ/ն համար։ 3|՚սուս էսնդադար կրակնարկէ նշանին,-ի\
Աստծո յ զաււսկն է , է/նչպէս Ըսահակ' Ար
րահամէէ։ Աբրահամ սլատրաստ է էր ղաւակը զոհելու' է/ սէր Աստծո յ , է/սկ Աստ
ուած է/ր Ա է/ սուս զաւակը զոհելու (ւ
սէր մարդկութեան : Արկուքն ալ ւրՀողութեան պատրաստակամութեան նչա՚հներ են ) խ ո ս տ ո ւմն եր են • նշան—ը էսօս(խ
տում է միշտ։ Նոյի տես ւսծ ծէաեաեք
էս ա ղա ղո ւթ եան նշան եւ խոստում մրհ (
խաչուած Յիսուսի խաչըՏ նոյնպէս y Հա
նէ/ որ ան պիտի երեւնայ կրկին y — «1/^
ոԲԳՒ մարդոց երեւեսցէ/ յերկին» y էնչպկ»
h Լ111 h Ա * Ա*111 >ոթ է ո ս աւետարանը ■ ’îfr
եա՚Աի գործին մէջ ալ նշանը միշտ իոււ*
տում մրն է) որ կ^ի ր ա կանա ց ո ւէ , wwկ*սյն երըեմն անկատար կերէ/լո/է ) եւ ու
րեմն կր պահ անջէ tf եր րնթ եր g ո ւմ ,
նա լուք անսպառ ու խոստմնալից : Ւնչպկ11

[t

hr Գբ^ Ւք գրքՒ վՒք^Ւ ԷՒ վւ։աւ
«այլայլումէ ւքը, այլաֆոիումէ մը եւմ
եկող նշան, վերադարձող, որ րէ
զինք կը յուշէ, թ-է ալ նոր հորիզոն
կը իոստանայ» : Այո , կը յուչէ "է
տյն տպ ր ո ւտծ ել դեռ յի շուլութԼԱ1^լ
ապրող քաղաքէ/ մը անց եալը y ’uJi
լմհթեր ց ո ւմէ/
մր ա նցեալր եւ տնոր
ուսւե (
սլազ՜այ կրկնութիւնը) որ խոսսո^^ոլւԱ
բ-տյց «որ >է

եկած տակաւին» : Տ^՜
նանք այգ բառեր ուն վ[,UJJ , որոնք
վերջին բա ռերն են, - «որ չէ եկած սա՛
կաւին» , ինչպէս մես իա-Q իսուսր աւէ
տ ա ր անն եր ո ւ , որ դեռ մէկ անդտմ
զայ y — ահա թէ ինչու ես մղուեցայ
ւե տ ա ր ան ա միտ ընթերցումէ մը (ո[1
դէն իսկ իմ հակումն էր y նշաններու T
ճա խա կանութեան գէմ յանդիման} ՛
Գրքին առածիւն
ու
վԼրէՒ Ւ
նոյնն են, — «տակաւին», Ս-JT
,,
րու ել
խոստո ւմն է

— «կար ու քամեցիր իմաստ, է!? ,
վերադարձի , վերընթերցումի
մաստ, ապրում, հաճոյք»:
//թ մնայ յիչել այլ նշանը որ հթչ
ցոյց տուաւ , ել այն խոստու ք
կատարեց ճակատագրական
ռաջ y Կ ո u ւո ս/ն դին կluյuերy•“ 1Ո
VinCÎS ւ «այս նշանով պիաի
Այս Նշանո։/ յաղթական է ^ք/1՞

ԽԱԶԻԿ
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11Ի1՚11ՔԱՆՈԻ1>-ԻԻ՚|ւՐ
յ^ս/յէլ Կիւրճեան սլար աղայ մրն է
ji ղրս/կս/նո ւթ ե ան մէչ-,
որայի՝ Ատեանի ՝ Արփիաը եանի եւ
իրապաշտներու, տյս րար եկ ամ-—րն—
կիրը դր ա կան ո ւթ ե ան մեր դաս///—
խէրուն ՝
նոյնիսկ
դրականութեան
jminif/i ւP ե ա ն հ ա տ ո րն ե ր ո ւ ն
մէջ կը նըշէ րւճսվս անցողակի կերպով , րն կա լե ա լ
[ևայիւ^կն առաջ*. Արևմտահայ ՝ Սվվ. ռայ մամուլի հետազօտող մը կրնայ
^եմն այգ անունով եկող պատմուածք—
րւք քննադատական էջերու կամ նօյէրու հանդիպիլ , եթէ
խորասուզուի
•փալ դարու Պոլսոյ օրաթերթերուն՝
\լա1րսն մամ ո ւլին եւ Եգիպտոս ի «Աղ տ
լ>հին, «Արեւ»ին ՝
«Շիր ակ»ին մէջ*,
նչեւ ‘թրջեր
1-Րմէ
ռտնձին հատո
ղսլութիւն ունէր կենդան ո ւթեան օԿ րատա րակո լած «/> խորոց սրտի
ընդ սլաշտ ելւո յն» 1 արձակ քերթըձներ խմրող հատորիկ մը*. Ատոր լա
խը անին մէջ նշո ւած է արդէն որ
■ Ա գրագէտին առանձին հատորով հր—
ճարակուած առաջին դիր.,ին» է *. Ե ս կ
կրճեան ձնած էր 1879—/^ (մե աւ 965հարուստ ա ռե ւտր ա կան մը յանձն/
1ած է մեկենասել անտիպ
գործերը*,
^անտիպները երրեք [nJu Լեն տեսած :
/“ խստումր մն աց ած է խոս տո ւմ :
'ԱրՀին քանի մը տ ա ր ին եր ո ւն Երելա—
Wl ւ-/- ո ես ան հռչակաւոր ել քիչ

1

ղղաղուս/ծ վէպ մը «//*արտիկ աղա» եւ
էլղայքւնճին կ մ Ա* եծ ո ւթի ւն եւ ան—
խ պարոն Եղն/ստի ս ()՝ ո լրին եանի» ե'Հ արարնոց թատերախաղը ^ *. «Շիրաք՛'1՛ մէջ Կիւրճեան ունի «Տ սւրք» ի/որ/ս-

'W թատ երգութիւն մը : Ի կ

0 տ ես/—
\^Լհամսարականի հետ ալ դրած է քա'^՚ "՚1՚Լ՚շ խաղեր («Փրկանք» ՝

«Հե-

՚ա1"աղ>'> I «Ջարշըլը Արթին Աղան»՝ եւ

irtl որոնցմէ առաջին խ ա ղաց ո լած Հ ,
ներկայացումները
՝ս1՛ ոք Աիքայէլ

անհամար

կիւրճեան պարագայ

խնդրա յար ո յց ՝ առեղծ ւածա խԵ,
( լՄ պարզապէս մարդկային՝ ինչպէս
/* ր ուսումնասիրութեան աւար. Օշական կիլրճեանր կը
նկատէ
^11'նք չիրագործած տաղանդ մը» 3,

V աո.եղծուածը չի լուծեր ,

անոր

"“■I նոր անուն մը՝ որ կրնան/ք ամղանց առնել *.
“խիղբէն հարցը տեղաւորեցի
Հո գերան ո ւթես/ն մէջ՝ ին Լ որ
ելի հողերանո ւթիւնր կը հեքան

դրականութիւնը*. Ա*իայն

J ^"գևբռնութիւնը» եթլ_ է
,
7՜^Լ1Ը ունի յ րստ երեւոյգրական ութեան թէ՛ աւարտին
շւ ճո,նաչոլյ֊լ,ն մէջ.
/ տաս , Եիլրճեան դրական աս—
Մ մանէ նախ ֆրանսերէն դրոլԿմ՞ւր՝ ապա 1ւ'անՅն/' Հայերէնէն՝
Ն,ս Հ չ՚ր,Ո1'և ազտ»ն : Վէպը կը սկսի
«Եոր Եեանք»ին
’ յարոյր»
ծածկանունով՛,
Ա“',Լայ'և շուտով գայթակղու-

ն
pfù I

1,է

!արոլցանէ Եգիպ տոս ի հնչակ1 նա,1խէրուն մէջ, հակ առակ աշ

Տ „

քձւԽ,ո

մէջ դաշնակցականներն են

կան է. ան յետ ադա յին չի ձեռնարկեր ,
կան չի յաջողիր վէպը տպել ամբողջա
կան բն՛ագրով. էյ ման ճակատագրի
մը
կ'ենիմս, ր կո լի «Ազգայինճին» , որ բանի մը
անգամներ ն ե ր կա յաղ ո ւելէ
ետք՝ երես
նական թուականներուն հեղինակին կողձէ վերատեսութեան կ'ենթարկուի ՝ բայց
աշխատանքը ՛անաւարտ կը մնայ՛.
Այս շատ ընդհանուր տ եղե Լլո ւթի ւնն երը -Րա՚ւեց1։ •ԼեԸ"յՒշե տլ երկու հատորնե
րու ներածական էջերէն : թէ՛ վէպը , թէ
ալ թատերախաղը կը ներկայանան մեղի
բնագրագիտական էՈԼ[՚ջ աշխատանքի մը
ենթարկուած : \յսլատա!լս չէ խնդրո յ առարկայ դարձնել ատիկա ՝ ոԼ ալ ձեռնար
կել վրիպակներու՝ սխալ վերծանումներու վերականգնումին 5 : Երբ բն աղ ր աղէ
տը ձե ոքին ս/ս/Լլ Լո ւճ/, մաքրագիր Լլամ
տպագիր օրինակ մը՝ այլ առաջին գրա
ռումն Li ր ՝ Լլամ Լլիսաւո
սրբագրութիւն—
ներ՝ տուեալ ե ր Լլր
աւելի «սեւագրու—
թիւն» կարելի է նԼլատել*. Անշուշտ ՝ դրր///Լլան//ւթե անց պատմութեան մէջ
դոյսւթիւն ունին երկեր՝ որոնք շատ աւելի
սաղմնային վփճակի մէջ գտնուած են քան
Կիւր ճեանի էջնրր î 'ք'/// ֆրա յՒ ա ր տ ս/ դր ո ւթեան մեծ մասը Լլը մտնէ այս Լլալո լա
ծին մ էջ : Փ ա ս քա լի «//* տածո ւմն եր»ը մի ւս
օրինակն է գիր^ի մը՝
որուն բնագրի
վերծանումն ու կա ռո լցուածքը Լլախեալ
եղած են բնաղ րադէտէն ՝ ասոր Հրնթերց ո ւմ էն» ՝ որով մինչեւ օրս գոյութիւն ու
նին բազմաթիւ ՀՀտա րրերա կն եր» *. Փ ր ո ւսթի վիպա շարքն ի ս կ Լլը մնայ անաւարտ ՝
հ /// Լլ ա ռա կ վերջին < ատորի մը
գրեթէ
ամբողջական ատաղձի գոյութեան : Ալս
ց տն Լլը Լլա ր ելի է եր Լլ ա ր ել ՝ ան շո ւշտ ՝ ել
նԼլատել որ ամէն մ է Լլ զբող եւ աշխա
տանք ինքնին հարցերու հանգոյց մըն է *.
Կիւրճե անի պարագան Լլը տ արբերի քիչ
մը jb շած պարագաներէս ՝ բայց այդ քի
չը էական է : Փասքալի կամ ^աֆքայի
ձեռա դիբները անաւարտ են հեղ ին ա կներու մ ահ ո/.ան
պատճառով*.
bb
ռ
Կիւրճեան վերապրած է ՝ պիտի ըս եմ , իր
վէպի խափանումին ՝
աւելի քան
կէս
զար : Եը շ/սրոլնաԼլէր վախնա^լ
Եգիպ
տոսի աղաներէն ՝ ին Լսլէս Լլր թելադը ո լի
մեզի*. Հիուցէ Լլը յի շէ ր Արփիա րեանի րս/ղան ո ւթի ւնր ՝
թէքէ եանb Գէմ դործրւած լա րձա կումը՝ եւ ո* վ գիտէ քանի*
չսլաւոմուած ու չլսուած արարքներ :
Արհամարհելի ազդակ մը չէ այս կէ տը ՝
երբ մարգ ի մտի ո լնեն այ մեր որոշ գա
ղութն եր ո լ մէջ տիրող լա րուած կացու
թիւնը՝
Լլեթթոյական
մտայնութիւնը՝
գիրի մարդուն վրայ դրուած
ճնշումը՝
որ
ղ րաքննութենէ մը աւելի զօրս/ւոր
կերպո/1 կը բանի ՝ քանի որ գրաքննու
թեան մր սահմաններ ը
յաճախ որոԼ եւհ
կ'ըլլան ՝ մինչ հայ ղեկավարներու.
անհ ան գո ւրմ ո ղո ւթի ւնը ,
նեղմտոլթիլնր ,
երբեմն
կո ւս ա կց ա մ ո լո ւ թի ւնր
անսահ
ման է եւ անն ախա տ ես ելի : Հասկնայի է
թէ ինչո՞ւ Ափիւռբը կամ նախասփիւռըեան գա զո լթային վիճակը
րի չ անգամ
կ' ան ցն ին ղիրհ անդաստանը , [։uk
^ՐՐ
ւխանղնի՚վ՝ ատիկա կ'ըլլայ գաղափարս,րս/ն ա Լլան պինդ, ու խիտ ցանցին ընդմ է-

ջէն*.

\ "^° “ է՝ Ր"տ երեւութին որո ղին

«^7* ս/րտիԼլ աղա»ն վէս{ մըն է y որ ն ըւազ խայթող է քան
Ատեանի վէպերը ՝
բաշց անհամեմատ աւ ելի խոտորիչ (pef—

à cl©f մը ել կը մղեն թեր-

vers) ոլ խոցոց t քա,Եհ "Ր նկատի ունի ,

^՝V՝^U՝J ^մ1,1ւ կոլսակցութիւնը

^Հ՚/Հ ՛,,

frfi'l, խյ

որ
հ
^"Աւս,

թերթօնը

ընդ-

inkJ> ետք՝ թերթօնային երԱ^ակոլթ1’ւեներ կ՚ըլլան՝ միշտ

արւսյջին հրատարակութեան
՝ Կխրճեանի կեցո ւածքը շւսհե-

^j^ï-

րստ երեւոյթին ՝ յայտնի կուսակցական
գործիչներ , հակառակ պէտբ եղած ՛այլս,—
վ, ոխո ւթի լեն եր ո ւն ՝ ել կը
տեղադրոլի
ծանոթ շրջանակի մը մէջ՝ որ ոչ Օտեանի հ եոա ւո ր Մապըլվարն է , ոչ թոթո-
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վենցի։ բիչ մը շատ ոլրուային ու քմա
հաճ Ար ե ւմ տ ա -հ ա յա ս տանը ,
ա յ լ Աղեք
սանդրիոյ հայ գաղութը՛. Այս իմաստով
/// ն[,կ տ միայն ու միայն երգիծավէպ մը
չէ ։ որուն տար աղին կ'ո լղեն բերել որոշ
մեկնաբաններ՝ ինչպէս են նոյն
սեռին
միւս անունները .
թ ոթ ո վենցի թ]՛ ո կտ ո ր
Պոլրպոնևան»ը՝ է, . Պ է շի կթաշլեանի ՀհԸնկեր 7լահազար»ը էլամ «Ընկեր <իարոս»ը :
Ըոլորն աչ անշուշտ յե ղավ, ոխ ո ւթե ան մաԼյ տ ը ո յծն երու ղփմակտ զերծումին կը ձ ըգտին ՝ երբեմն նոյնիսկ յեղափ ոի։ ո ւթեան
իսկ հերքումին կր յանգին : Ցատկանըշուկան է սեռին բողբոջումը լ895-էն աս~
ղին . Այրէ թուականը յիշատակեցի ւլի֊
տոլմնալոր կերպով . Եիլրճեանի վէպին
մեկ ե/ոկէտր Լա/ Լլտզմ են առաջին ջարդե
րը
այսինքն
աղէտի շղթայազերծման
առաջին փուլը՝ որ պո լսեց ի Ա* արտիկ աղան ել իր նմանները՝ անանուն զանգըլածի մր հետ՝ Լլը նետէ Աղեքս անդրիա ՝
Ե*ա հի,րէ. Ի ր ո պա Լլան քաղաքն եր : «Տուր
քը՛» թատերախաղին նիւթը արդէն
առ
նուած է 1895—/' դէպքերէն ե^. փաստը Լլը
բերէ մտասեւեռումի մը որ «իրապաշտ
ներ ո ւնն» է ա յդ թ ուա կանին : Համիտեան
ս ա ր ս ա փ ին հակազդող յեղափոխական ա-

Գրեց'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

րարքները՝ ղանոնք
Լլա ղմ ա ղեր պո զն եր ը
Լլր գա ռն ան թիրախը երգիծա նր/՛ մԸ՝ ոլ/
վ ստա հ չեմ թէ կը յաջո/լի
զեղծումնե
րը անջատել նպատակէն *. Ան շո ւշտ 1'ն՚Ր~
նաճանաչման եղանակ ՝
բազմաձայնու
թեան անհրամ՜եշտ դործօն ՝ երգիծա կան/
մտածումը կը Լլր է իր մէ ջ վտանգը գտոն/տլու ինքն ալ հակազդողական երեւոյթ
մր ՝ իտէա լա/լանացման ՝
յաս տուածնե
րու պախարակումին՝ առասպելներոլ փա
րատումին/ ընդմ էջէն մասն/ակցելով ՝
աԼլամայ՝ իր կարգին՝
ինքնաձաղկումՒ'
ս տ ր Լլ աց ման/ ն/ս եմ տցման գործին ( սլէտք
չէ մոռնալ որ ատոնք աղէտին ներքին/ երեսներն են^ : Այս իձ*ա ս տ ո վ 1900-^ երգ/-ծ ողներ ր նման են 1930—/' ըմբոստնե
րուն *. Մի'ա յն թէ երկ ու
ս եր ո ւնղն եր ո ւ
միջել տեղի ունեցած է անզեղչելի դէպ
քը : Ե ր կս *֊քե ալ սակայն/ կը բա նին տրրամ արս/ն ո ւթ ե ս/ն
մը մէջ՝ որ աղէտ1,ն
ամլացնող եզրն է ՝ քանի որ ակնյս/յտօրէն ան/կարող են ղիմա Լլալելո լ զայն ա յլա պէս քան եր դիծանք—հ ե ղն անք—րր տ ո լթեամբ *.
թնչ Լլա պ «Ա արտիկ աղա»յի կամ «Աղդտ լինճի»ի բնագրային հարցերո ւն հ ետ ՝
որոնց ակնարԼլեցի վ երը *. Պ*ուցէ ո’ չ մէ Լլ *.
Ենչպէ^ս կ}ըլչայ սակայն որ Եիւրճեան/
Լլը !աջոգի հատորով հրատարակել դըրքո /կ մԸ արձակ քերթ ո լածն եր ո լ ՝ ո րոնց
յետին ա րմս/նիքն է յաջող ո ւթի ւնր եւ
որոնք այնքան Լլը յիշեցն/են 1900—ի ճաշա
կը*. Ատոյդ է սակայն՝ որ «Ա*արտիկ աղա» յէն ետք Եիւըճեան չի ձեռնարկեր
վիպային ուրիշ կառուցուածքի մը*. ԵրԼլրսրդ վէպի մը y նոյնիսկ նմանօրինակ ծըրադրի մը մասին չի խօս ո լիր*. Եարծէք
ա յգ վէպը եղած ըլլա ր 19~20 տարեկան
երիտասարդի
մը
ա ոռ/Չփն ու վերջին
փորձառութիւնը ինչպէս
էր սլա րագա՝!։
Տ՛ Եամսա րականի : P'ujg կամ սա րական
առնուտղն իր գիրքը լոյս աշխարհ հա
նած էր հատորով՛. Աինչդեռ
կիւրճեան
ոչ միսպն չի հրատարակեր վէպը եղածին
՛զէս ՝ այլ չի յանգիր վերջնական րետգիր[, մը՝ սպ/սսելով նսլս/ստ/սւոր պայման—
ներու : Ջի՞ հաւատար իր վէպին :
Ատեղծումի հոլովոյթի ընթացքին փուլ
մը գոյութիւն ունի որ ոչ թէ հ րա պա
րակ հանելու փուլն է՝ այլ անկէ առաջ՝
երբեմն անկէ ետք եկողն է ՝ երբ գրողը
11Ը դաոնա յ պա տաս խան ա տ ո ւն br կ ատա ր ածին ՝
այսինքն^ խիզախօրէն
կը
ստանձնէ զայն մինչեւ ծայրը՝ հաԼլառաԼլ
բոլոր ա րտաքին կամ
ներքին խոԼըն—
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դոտներոլն : կարելի է մտածել որ Կիւրճեան մէկ վէպով սպառած էր ինքղինք
կամ վէպի
մը հն ար ա լոր ո ւթի ւնն երը :
կարելի է մտածել տակաւին որ իր վէպ[,ն ընդգրկած
աշխարհէն սարսափած ՝
մէ կ անգամ էն ՝ աոանց անհրամեշտ մի—
ջտրկող քայլեր ու ՝ նուաճած խօսք իրաԼլան ո ւթեան կալուած մԼԼ > Եիւրճեան անկարող եղած էր գիմակալելոլ իր իսկ
Երկը-՛ Այլ խօսքով' իր երկի տարոզութենէն տարուած՝ բայց նոյն ատեն յան
կարծ անոր ամեհի բրտութենէն արղիլլած , ան որդեգրած է ան ա լարտ ո ւթ եան
ելքը- Ասո^ր համար
արդեօք զայն կր
հ րատա բակէ
ծածկանունով *. Եր յոլշերուն մէջ Ատեան Լլը պատմէ ՝ որ տարի
ներ ետք ՝ Եիւրճեան իր վէպը կր նկատէ
«դրական ճախա մը... որուն համար կը
ԳԳջ^Լ1^ * Եարելթ է վստահիլ այս այն
քան նշան///Լլալից դիտողութեան ստու
գութեան : Ե րնտ/ս* յ դրա Լլան փաստի օրի
նավիճակ մը ունենալ*. Ատեան հաւաստի
/սղբիլր է՝ անկասկած ՝ րտյց հեղինա էլա
յին խոստովանութեան մը
համար ան
ուղղակի աղբիւր *
Ատով հանդերձ թե
լադրածը չի կորսնցներ իր շահեկանու
թիւնը *. Ե անօթ
վէպի ճ րա տա րակո ւթեան բոլոր մ անր ա մա սն ո ւթի լեն եր ո ւն ՝
քիչ մրե ալ Եիւրճեանին ՝ ան նշմարած
հէԼ թոլի վերջինիս անսովոր դրութիւնր :
Ըստ երեւոյթին Եիւրճեան իր երկին մէջ
կը գտնէր վտանդաւո ր բան մը՝ որ չէր
կրնս/ր ընգո ւնիլ ՝ Լլատս/րած էը յանցանք
մը՝ անցած էր սահմանէ մը անդին՝ բե
կանած էր թերեւս թասլոլ մը՝ արգելք
մը՝ որուն համար Լլը զղջար ։ Զղջու-մը ասանկ բաներ Լլը թելադրէ : Եայ աւելին հ
Ատեանին ու Ե ամ ս ար ա կանին հետ թատերախաղերոլ հ եզինս/էլա կից
Եիւրճեան
մէկ արա բնոց խաղ մը միայն Լլը յաջողի
հրատարակել մամուլին մէջ*. Աարդ այն
տպաւորութիւնը Լլ ունենայ՝
որ միշտ
պէտք ունի երկրորդի մը՝ անթացուպի
դեր Լլատարողի մը՝
ոտքի կանգնելու
համար :
երեք արս/րնոց թատերախա
ղը Լլը ձգէ անաւարտ ՝ թէեւ զայն հանած
է բեմ : Ա*ինչ կը սլա հ ո ւըտի ծած կան ո լնի մը ետին ՝ նոյն ատեն վէպին մ էջ ՝
քանի մը տողով՝ կը գծէ իր իսկ ինքնանկարը 'Եուրջե անի մը դի մա կին
տ/սԼլ
{էջ 112) ։ ճախա մը եւ զղջո^ւմ մը՝ նորէն : Ենչպէ0 ս հասկնալ այս «խաղը» :
Եըկ, ըս է , նկատջ, ունենալով ա րտագրութիւն մը , որ Ըր սեռով թէ կազմըւածքով ունի սահման՝ ընթածԸր՝
ըսկ[՚ղբ ու վերջ՛. Ջել մը' որուն մէջէն ան
կ'աճջ,՛. Այստեղ հետաքրքրական չէ անոր
նկարագիրը .
«Աարտիկ աղա»ն տեղա
կան թ-արթարէն մըն
է՝ Եիւրճեան ինք
իսկ կ'ակնարկէ ատոր (էջ 259) ել Ա.
Տօտէի գործը ակնյայտ մօտէլն է՝ ինչ որ
թերի մ՚ը չէ անպայման (թէեւ ըստ իս
ի րականութ եան երգիծական
մօտեցու
մը ծաղրանկարային սքեմայացման կ'ենթալ։ կէ տռ/սր Լլան ել չի նպաստել/ անոր
րարդ ամբողջութեան ընկալումին) : Զիս
հետաքրքրողը դրոգն է որ արուեստի եըԼլ
մը ձին չեւ ծայրը
հասցնելու տագնա
պին առջեւ Լլը խո րտակոլի ՝ բոլոբովին
անատաԼլ կը դառնայ անոր կիրքին հա
մապատասխանելու*.
Այղ խորտակումը
Լլը տեւէ տարիներ ՝ դրսղը պահելով տե
սակ մը ամլութեան ու
պատրանս/լից
դործօն ո ւթեան մը մէջ*.
Եիւրճեան հրատարակած է մէԼլ ու միակ
հատոր մը իր Լլենդանոլթեան î
Ասիկա
I՛ 1ԼՒ I1?/1 J րլԱն մը կը նշա նտկէ:
Կ 'արգիլէ ր։րր-շ հապճեպ եղրակացոլթիլններ :
խայղ Իոյն ատեն կը խորհիմ թէ երկին
մէջ կը սլարզոլի տագնապին մէկ երեսը՝
ան շո ւշտ ենթա ր Լլո ւած «գրական» անհըրամեշտ հ անդերձա լոր ո ւմի մը՝ տեսակ
մը փո խարերականացման ։ Են չ որ ո չ թէ
արտաքին երեւոյթ մըն է այլ բուն հարցն

buk ՛■
Ինչպէս խորագիրը կը յ ո լշէ ՝
\յարեկա!11’1՛ Եման խօսողը խօսքը կր յղէ Անոր ՝ բայց այգ Անը պաշտուած էակ մըն
է ’ սի րուած կին մը : Ջեմ կրնար դանդա
ղիլ նարեկեան
մօտէլի գործածութեան
։1րայ. Րա/3 կ՚՚լՎ՚դգծեմ միայն
գր ական
այս եզրին ներկայութիւնը՝
տեսակ մը
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Էջ 2 յ Կիրակի , Յուլիս 1, 2001
կ լւ կն ւսգ ր ո ւթ ե ան
նման, Էնչպկս կ'ըս կ
էհընկ :
Եր ե ս ո t-նմ կ կ արձակ քերթըւածներկ ետք , անոնր աւարտէն , Նարեկէ «Ց է շատ ակսւ րան»էն հանդէտո ւթեամբ .
Եէւրճեան կը դրկ «Հուսկ բանք» մը , ուղ
ղուած «Անոր որ ներշնչեց այս րերթրլածները» ՚ : Այդ էքխ^ ^էք, կը դան եմ
րլ րսւ կան ռազմ աղարոլթ[,ւն
որ լուս արա—
նէ չ կ : Ւ ր սլա շա ելէէն [սանդով , րէ շ մրն
ալ չարա րոտ & րեր թո ւածն եր ղրււղր վԸ~~
քէն անդամ մը եւս խօսքը կ ր յդկ լ տա
րէն ե ր եար , ե րբ սկրր այլեւս դեղեցէկ
յէչաաակ մրն կ։ Այդ l,[,PnJ Հ.ր$_անը սք՝աՀ
մըն կ, որուն ոգեկոչումը կ'ըէ/աJ փո֊
խաբեբական չըքարկէ մը ^կք* «Ե՚ապրէէնք հովէտէ մը մկք . . . բայր
հու!էտը

ch •

շատ հեռու ւէր ւԼ ս եմ լեռնէ մը որ մեղ
էր rujtJ>r ՝ "[՛ մյար էը հրալՒրէր լ1ե[‘ելքէ, չկրցանք դէմադրաւել
փորձու
թեան ե օրէն մկկր ձդերէնր հովէտը եւ
դացէնք շնչել , ծծել բա րձո ւնրնե րուն ան
մահ արտը օդը՝. Եւ- երբ յագեցանք, վե
րադարձանք հանդչէլ հովէ տէն մկք, մեր
լեռնայէն կեանքէն փառաւոր յէշատակներովը բեռնա ւո ր :
տր կ աւաղ ել մեր
անկա ր ո ղո ւթէ ւնր յաւկտ մնալու
վսեմ
լերան վրայ . . .» : Տողերը որոնր կր թուէ
թկ նկատէ ունէն
սէրայէն ղդա րումէն
անր աւո րութէւն ր }
յադերում կն
ետք,
րանկութեան
սպառումը, յափրանքը,
չե^ն
վերաբերէր ստեղծումէ էւնդրէն :
Եր բա ւկ կարդալ գրքէն վէրքէն տողե
րը , ուր Օտեանէ ղղքում կո չածը տարրեր
Z/Z. րպով մը կը վերա դառնայ • • • «A// չուն էմ 5
բսւբկ'
ա յն
րան ա ս տ ե ղծն եր ո ւն
հանճա րր ո րպկսղէ կարենալէ քեղ անմ ահարնել րերթ ո ւածն ե ր ո ւս մկք* • .» : Պ էտէ չսպասկէնք արձակ
քերթուածներ
գրող—հերոսկն որ հեռանար աւանդական
ու պայմանական
կաղապարէն , էնքղէնք
նկատկր այլ բան րան «տ ր ո ւպ րե րթող» :
Րայց
մէեւնոլն
ատեն
«անմահներու
կե անքով» ապրելու էր ձգտումէն մկք կր
[սօսէ արդեօք մէայն սկրկ&ն թկ
սէ րոյ
ներշն շած • • • ս տեղծո ւմ կն , սկր—ստեղծո ւմկն , ս է ր սւբան ո ւթենկն , սլէտէ րսկէ՝.
Եէւրճե անէ րե ր թո ղ ը փ ո է» արեր ո լթէ լն
մը կը գրէ, որ կը վերաբերք, վերջք, մը,
ներշնչումէ վէրքէն, ըսենք մուսայէն հետ
կեն ակղութեան : Եէւրճեանէ հերոսը էնր
արդկն կը դո չկ * «Գուն ներշնչողը , ես
ներշնչելսլը, ես հեղէնակր, դուն ընթեր3"ԴԸ ' թերեւս այսօր մպտէնք կա րդա լով
վերստէն էքերը հրա շալէ վէպէն զոր ապ
րեր անր մէ ասէն»՝. Եէւրճեանէ քերթողը,
րերթողը Եէւրճեանէ մկք (էն չսլկ ո որ
կ՚ոլղկք, է վերքոյ հատորէ վերնագրէն
տակ, փ ա կադէծեր ո լ մկք
դրուած
կ,
«արձակ քերթուածներ» նշումը} վսեմ լերան
րսւցառէկ եւ
ա ռանձն ա շն ո րհ ե ա/
կեանրր կր կո չկ «հրաշալէ վէպ մը» եւ
եսն ու դո ւնը կապող պաշտումէ սէրայէն
ու
սրրաղան յ ա րարեր ո ւթէ ւնր բացայայտօբէն կը տեղաւորկ դրա կան ստեղ
ծումէ կալուածէն մկք* ներշնչող / ներ
շնչես! լ , հեղէնակ [ ընթերցող , ահա այդ
«հրաշալէ
աշխարհէն» րա ղա դրէ չն եր ը
Ատոյդ կ որ բարձունրկն [լքած ենր կրրկէն
հովէտէն մկք, կեանքէ
սոսկալէ
աոօրեայէն դուրէ, կրակէն մնացեր են
քերթուածներ , որոնր մկք անոր տուած
լոյսն ու ք եր մ ո լթէ ւնր կր պահ պան ո լէն :
1Լսեմ լերան կեանքը պատրանք մրն կր ,
կա րճատեւ , բայց ՀԷ&Ը արմեր որ զայն
ասլր է էնք :
Տագնապը, որուն կ՛ արձագանգեն Եէւրճետ նՒ ԷՀերը, ս տ ե ղծ ո ւմէ տ ա դն ա սլ մրն
4՜ ջ ՈԸ էը վերաբերէ աւարտէն*. Ե& րբ եւ
էն չ սլկ ս երկ մր կ՛ աւարտէ , կամ կ րն անք
ա ւա րտ ած նկատել : /?> սա հ մանէն մ օ տ եt/սմ պկտք կ կենալ՝. Ի՞նչ ըսել կ սահման, երկի մր համ ար : Որ չ ա փ ո վ ատէկա կապուած է վէրքէն ու վերքնականէն :
Գո յութէւն ունէ^ վարքէն տարբերակ մը*.
Ւ նշ կ վերքարան մր*. Ե ա ր ե լ է® կ խօսէ լ
Էրկէ մր փակումէն*.
Ահա հարցը որ,
հակառակ կարծուածէն ,
ա կնքան
աք
պարզ չէ, եւ ուղղակէօրէն կ՚առրնչուէ
երկէ՛ մր երկ դառնալուն , այսինքն' երկն ո ւե/ ո ւն :
Ան որ պահ մր ապրեցաւ այղ մէւս ա շ[սա րհէն մկք , րնկեբայէն պայմանա կանութենկն զերծ, տեսակ մր սանձարձակ
պաշտումէ , ղուտ ցանկութեան,
օրէնք
ու ս ահմ Այն չճան չց ո ղ ա շթա րհէն , ե ս էն
ու ղ ունէն
ե ր կ [սօս ո ւթ ե ան սւ շ է՝ա րհ էն ,
որ երկէնն կ եւ որ երկը կր վերածէ վ երք,ն ս էր աբան ո լ թ ե ան մր, բառէն արմա—
տական էմաստով , չէ կրնար զայն [բէք
աոանց հրամարելոլ անկէ*. Պատրա^ստ կ
կաւոտ րելու այդ հ րամա րման արարքը,
որուն շնորհէւ երկր կ՚առանձնանայ , կր
դառնա ք հաշտ է ր տ կան ո ւթէ ւն կոչուա
ծէն , այսէնքե' էնքն էր հետ*. Երկէ մր էրականո ւթէւնր կը գտնուէ էնքն էր վ րրա f փակու ե լուն մկք *. կերան վսեմ ու
թէ ան վրայ, նէրշն չմ ան բարձրակէտէն ,
պաշտումը կը դա ոնա յ քերթուած , ան
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հուն ր ,
ցան կութ եսւն անհունը րնդարձակ ս է րաբանո ւթէւն : Ա,ն կ որ կը բերլէ հոս , կը տրուէ մեր երկրայնութեան :
Աւ այստեղ կը յա յանուէ տաղնասլէն մէկ
ուրէշ ծալքը * հ է ա ս թ ա ւէ ո ւթէ ւեը : Ոչ անոր համար որ երկր չէ հաձ ապատաս[սաներ մ տ ատես ուածէն , ա յլ անոր հա
մար որ դո յութէւն ունէ դրո ղկն անկաթ'.
Եարծկր րէԸթոդը նետուած ըլլար գրա
ծէն
դուրս , ար տ աքս ո ւած , եւ փոթ ու
նակ երկր արձակելու մէքոցէն մկք, անկէ
աղատաղրուելու , է1դք,սԸ 1այ^ դրած ըէ֊
լա լուն կամ ղայն ծնած հերկերը որ կը
հնէն ծն ո ւնղ կա. տան ւլէ ր ենք յղացողնե
րուն ) :
Այս ամբողքր է հարկէ դրուած է : Ւ“կ
երր կը դրուէ , կը յայտն ո ւէ
«առաքէն
'ւէը՚ըը^* Զարմանալէ չկ^
որ Եէւրձէան
հրապարակ կ՛՛էքն է երր է վէրքոյ կը յա"~
քողէ հ րամա ր է ! սէ րոյ լերան յաւերմո ւթենկն կամ էըը կ՛ընդունէ անհրամեշտ ո ւթէ ւնր հովէտէն մկք բնակելու եւ կը
ղադր է աւաղելէ լերան կեանքը ՝. Ամէն
արուեստէ ւլո րծ ույդ կեանքն կ որ կ ր
թո ստանայ մեղէ եւ ույղ կ որ կր մերմէ
նոյն ատեն :
Եէւրճե ա*ն մեր ւլ ր ա կան ո ւթ էան թերեւս
կր պարզէ տրամը ղրաղ կտէ մր, որ կր
վ ա ր անէ բամնուէլ դրածէն եւ որուն անուն էն կառչած պէտէ մնայ , հ ա ր կադրարար, ույդ դրածը *. Պէտէ չձեռնարկէ հոր
երկէ մր, ո ր սլ կ ս ղէ
չ ասլրէ հատումէն
տաղնապը:
բա մ ան ո ւմր տեղէ կ՛ ու
նենա Jy չարաճճէ տղու մր նման էնք սւռսւքէնն կ երկէն առթած հակաղդէցութէւններր վայելողը, էնչպէս
անոնցմէ
վաթցողր : Չէ՛*ր սպասեր ատոնց , թկ կր
ցանկար ատոնք շ ղթա յ սւ ղերծ ել : Օտեանէ
թեքաղ րած ղղքումր կա րծես նման կացու
թեան մը անունն կ : վսեմ լերան կեան
քը , ստեղծումէն անհուն ,
ա ռանձն ա կէ
հաճոյքը, ներշնչումէն հետ սէբա բանութէ ւն ր մէկ ան ւլա մէն կը րաՒհ՛ ոչ այն
քան է ր ա կ ան ո ւթէ ան ,
որքան
վսեմէն
հեռանալու
անհ րամե շտո ւթեան : Ետրեւե չէ ապրէ լ բարձունքէն վրայ, ույդ տե
ւական վ այելքէ ու տեւական ցսււ—տա—
ռսւսլանրէ
լէութէան մկք*. Ստեղծելու
համար հարկ է լրէ/ թէ՛ հա ս արա կութէ ւնր, թկք էնրղէնր , երկու ուղղութեամբ :
Ա»յղ է
՝ Սակայն երկը
պարտէ
ըլլալ ոչ
մէայն հասարակաց լեզուէն
մէք՝
այլ հասարակութեան
■ՈՒ ղՒ
մաղ րող ատոր , դէմակսւլող էր էսկ առ
թած բրտութեան
հ ա կ սւ ղդեց ո ւթէ ւնն եԸԸ* Զէ պատկանէր գրողէն, դրողր մէայն զայն էր վէրքէն բերողն կ, եւ այդ
վերքքւ սահմանէն սնկէ դուրս ցատքողր,
թերեւս ու մ ան աւանդ ուրէշ
երկէ մր
համար ։ . . .Ա թ կ յաք_որԼՒ
աեԳ ոստումը
կա տ սւ ր ել :

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*֊

ՃԵՐՄԱԿ

ԷՋԻ

Եո թուղթը
դնում եմ դրամ եքենա յէ
մկք, դրում անուն—ազդանունս [բռնածս
ւլո րծէն լ րքո ւթէւն ու հ և ո ան կա ր հաղոր
դելու յոյսով} , ապա , արդէն հաշտուահ
ու հնազանդ , չէւ չ թ կա ցն ո ւմ վերնադէրը*
Այո, Հէնց ույս վերնադէրը
սպէտակ
դրօշ պարզելու
նման *. Գրել ու անյս,դուրդ , առաւօտէց է վեր էնձ հանդէստ
չտուող ց ան կո ւթէ ւէւը , այն , էնչը ափէափ էւմորւում կ մկքս, մշուշւում , կ ո րչում կ ասես սեփական շնչէց պղտորուող
ապակու ետ ե ւո ւմ ,
հէնց
փորձում եձ
թափառող մտքերս ու ապրումներս կար
գս լկան ոնէ բերել, թկկուղեւ պսւրղունակ
սէւմկ կառո ւց ել : *էանէ անդամ օ ր ո ւա յ
րնթսւցքում թւում կր ւո դաւէ անդ եձ սլեղեյ, բայց սորում կ աւազը մատներ էս
մէքու[ , եւ նորէց ձեռնունայն եմ մնում :
^*<ս/ [un ղ ւս լ ո i մ կ , շւլ.էտեձ , ապարդէւն
լարումէց , թ Լ ընդհակառակը ՝ չեմ կա
րո ղ տն ո ւմ դրել , որովհետեւ, ց սւ ւո ւմ կ :
Ես էնձ քէշեցն ում եմ , որ երբեք չաթմ սւ ու է ս ւո շեմ եղել , չեմ տեսել ո շ տա
սը՛ , ոչ էլ նոյնէսկ երեք քայլ այն կողմ ,
հրասլու րուել եմ էնչ որ պատկեր ռվ ու
ետ ե ւ
ւլնացել հետքը բռնած շան նման,
մէնչեւ որ
հոտերը, շշուկները, դո յներ ր էնձ բերել են աղ րէ ւրէ մօտ կսււ1 ան
գո լնդէ եզրէն կանղնեցրել, երկու ղկ Ալ
քում կլ հնարաւո րութէւն տա լով, եթէ
ոչ բա ւար ար ո ւած ո ւթեան ,
ապա դոնէ
սլար ւոք կատարած
լէն ելու զգացումով
վերքա կկ տ դնել : Այս կարծես թկ տեղէն
յէչեցումը, սակայն,
օղնելու
փո [սա
րէն աւելէ կ յուս ահ ատեցնո ւմ : Րթա ց ել
կ ծերացող շան
հոտառութէւնը
ա հա
գաղտնէքը : Նա հետքը գտնում կ , բայց
տեղն ուտ եղն կլ կորցնում : Երկար կեան
քէ ընթացքում այնքան հետքեր են մկկր
մէլս է վրայ դրոշմուել, որ արէ ու թըլացած հ ո տ առո ւթ եամբ հ ազա ր սւ լո րն ե րէ

?.ոէեր այս պահէն մէակն ու դը/—
էւա լորը'.
Րոնկումը ումեղ կ կայծակէ
նման, բայց
շանթարգելէ
հանդէպած
կայծակէ նման անհետեւանք*.
Եկսօրէն , պա տ ո ւհ անէ առաք
կանգ
նած , դէտում կէ դանդաղ էքնող փսւթէլներր , ա պա կէն , է րօք , քրտնում կ ր էմ
շեչէց , եւ յան կա րծ , երբ ձեռքս տարել
կէ, որ մաքրեմ , յէ շեց է , որ մէ մ՜ամաԳՐ* ՊԸԼՏԵԱՆ
նտկ
ճէշդ այսպէսէ ապակէներէն եղեամ
(1) ՊէյրոՆթ- I960:
կր
պսւտո
ւմ : Ես Հսէսհցէ [կամ չհաս ցրէ}
(2) Տպուած
են փթակասութ-հսւնւ եւ
գլուէ
կո
տ րել , թկ էնչու
ան ց ած—դն աարուեստի թանգարանի հրատարակչոլղսւծ
մ՜ւսմանա
կն
ե
ր
ո
ւմ
էն
չ—ո
ր մէկն սւթ-եամր , Յարութիւն Սիմոնեանի մեկեմ
կն
դԼ՚չեր
սւնէոնք
ստեղծագործում
կր
նասութեալքր եւ աշխատասիրութեամբ
մեր
պատուհաններէն
,
որպկսւլվւ
առա
Յարութիւն Մէքէրեանի, խմբագիր Հ •
Յախչինեան: Օշական ուսումնասիրու ւօտեան էնձ ղարմլսցնէ սւսռցկ մատներ
թիւն մը ունի Համապատկեր արեւմտա- ւս րե ււսդա րձա յէն եր ե ւա կայ ո ւթէ ւն ՂԸԸ՜՜
հայ գրականութեան , հատոր Թ • , գրքին սեւո րելու ո ւնա կո ւթեամբ , ես մէայն յէմտածեց է
մէջ : Ե - Ագատեան «Մարտիկ աւլա»յի հր- մարաւէսւրէ [բայց անկեղծ}
այդ
էնչպկս
ս
կ
լէնում
,
որ
մանկութեանդ
րատարակոլթեան մէջ ստորագրած
է
«Մ • Կիւրնեանի գրական դիմագիծը» է- հետ կո ր չում են նաեւ քեղնէց դուրս բա
ջր : Թերեւս կան քանի մը ուրիշ
Մգ ներ*. Այստեղ կլ ամկն կարդէ դատողուլածներ կամ նշմարներ
(Ե- Օտեան) : թէ ւնն ե րէ տուտը կտ ր ո ւե ց , որովհետեւ
Չեմ կարծեր որ գանկը երկարի ասկէ ա- կ տ ր ո ւեց շունչս : Ես ետ չնա յեցէ , բայց
ւե|ի : Վէպի ներածական էջերուն
մէջ տեսայ, որ սենեսւկէց, ասես հողմէ բե
կր խօսուի Յարութիւն Մէքէթէանի աշ րանն ընկած , անհետացան գրասեղանս ,
խատութեան մասին էիւրճեանի կեանքին հեռուստացոյց ու համակարգէ չ, եւ յա
ու գործին նուիրուած, որ դեո լոյս չէ տակ էg , պս:տ ե ր[i g , առաստաղ է g , բո
տեսած : Ըսեմ որ «Մարտիկ ագա»ն անց լոր ծա կո ւծուկե րէ ց ներս ծորաց մէ ուեալ տարի «Յաււաջ»ի կողմէ Օերկայագ- րէ շ մ՜ամտնակ՝. Արթնացան ուրէշ հոտեր,
ուրէշ աղմ ուկներ , ուրէ շ ղդաց ո ղո ւթէ ւնւեգաւ իբրեւ թերթ օն :
ներ, եւ է ոհանոցում այլեւս
կէնս
ու.
(3) Նշուած հատոր , էջ 361 :
որդէս
չկէն
վէճում,
ա
յլ
խաղաղ
զրու
(4) Օշական վէպը կէ նկատէ «դիմա
կաւոր քրոնիկներու շարք», (նշուած հա ցում կէն ծնողներս : Ե կսօ ր ը դա րձա լ վաղ
ես այլեւս
տոր էջ 345) , քայգ իր տրամադրութեան առաւօտ , սենեակը մթնեց,
կանգնած
^էէ
լուսամուտէ
առաք,
ես
տակ չունէր վէպին ամբողջակա՛ն պատ
չորս
տարեկան
կէ
ու
դեռ
արք
ամ
կան
կերը :
պկս տա քան ո ւմ կէ է մ անկողնում , չկա
(5) Մէկ վրիպակ աղճատած է գրու
թիւնը • «Աս կացութիւնն է գլխաւոր պա րողանալով ու չուզենալով անցնել վէէ
տասխանատուն այ ն ահոելի աղէտներուն , սո՝. հմանըհ Ծ* ան ր փնչում էր> ոգեւորորոնք մեր ազգը ծայրատեցին ■••» , ան ւած տնքում մեր վառարանը, նրա ո բո
շուշտ «կացութիւնը» պէտք է կարդալ ւկայնէց , որտեղ փոթորկւում կր կրակը ,
ամեհ է ղաղանէ շունչ կր գալէս , թէյ Ul—
«կուսակցութիւնը» , էջ 94 :
(6) Նման դէպքեր պատահած են այ
մանր, թխսկանէ պկս փ քո ւած ,
լուր , օրինակ Փարիզ. յիշե՞մ Շահնուրի դո ո ողամտօրկն ճկած, տագնապած սու
դէմ կատարուած յարձակումը Զարդար- լում կր , չ էւչխկացնում կափարէ չը , եեան եղբայրներու կողմէ :
ռացող քուրը թափում վառարանէն, որր
(7) Նշուած երկ , էջ 51 : Բոլոր մեջբե
պա տ ա ս խան ո ւմ կր բարկացած թՀ Հո lJ ո վ y
րումներս կու գան վերջին երեք էջերէն : եւ մէնչ ես վերմակէ տակ մտած Ւրր^1(8) Այս քերթուածները
կր յհշեցնեն թէ վ սւխենում կէ այդ երկու հրկշներէղ
Ինտրայի նամակները Վերժինին, ինչպէս եւ յատկասլկս դագանէ հոլրհ բացող ա չ«Ներաշխարհ»ի այն էջերը որ նուիրուած քերէց, մայրս եկաւ ու տարաւ թէակա
են նոյն Իոենային:
նէն, որը նրա ձեռքում անմէքապկս խեղ
(9) Ծանօթ է որ մուսանեոուն բնակա
ճացաւ ու լռեց : քհատէօընդուեէ չր
էավայրը լերան մը բարձունքն է . Պաոնասր : հանոցից ՛Լերջքէն լուրեր էր Հ աղո րդում,

ԱԱԱՀ

հայրս նախաճաշում էր , ասե։,
„
էք՛ն չոր փայաերը , տս՚^թէ
նր ալք՚ր-ալիր աարածլում, մտնոլյ,
վերմակք՛ աակ , հլ երանութեան
րոպէներէ՛ն^ նախքան հայր,, նախՀ^
հում կր հագնէր վերարկուն "լ կը
աշխաաանքք, , եւ մայր,, կը դս։ր
աակ ք,նձ փնտռելու , ես հանճարեղ /ա
նադորեոլթքւն
արեցք,-. /ք եր փ
յաճախ էին թաղման թափորներ
նում , երբեմն էլ լսում էք, , որ այԱ^
կամ այնինչը մեռաւ, րայ,, տե„աեՀ
յ ս ու ծ ս
՛ջին
այդ աո,յ
՚լա3ր1՛ 1'մ •1'Ւջ՚'վ- Եւ ապշեցի- ե^ք։.
՛չեռել են, մեռնում են
մեռնեն, ուրեմն, ի՞նչ, նաեւ ,/՚էկ՝
հայրիկ", մայրիկս ել,
ի --արկկ,^,

/"քՀ'

1Հ"։յ;1 թ "F '1'" անհնար է , Չ(
,ք
կարող պատահել , որ գոյութիւն „„y.

նան մեր վառարանը, թէյամանը, |
’1'" ! ի քներս , պատկերազարդ գրքերս, Jl,f
բակը, մեր փողոց ր, ման կա կ ան ղբօսայ.
գին , հայրիկ" ու մայրիկ,, ; ],„կ
պի նրանք գոյութիւն ունենան, ես „խ1ք
է տեսնեմ ու լսեմ նրանց, հետեւաբար

Գրեց՝

ՎԱւԱԳՆ ԳՐՒԳՈրեՈ

չնայած բոլորը մեռել են, մեռնում ճ!
ու պէտէ մեռնեն, Հրաչաւէ, զարմանալի
երքանէկ բացառութեամբ ես անմահ եմ
էնձ հետ կլ, է հարկկ , հայրէկս ու մալ
րէկս ï Ես գոհ կէ ու հպարտ , որ կարո
ղացել եմ լուծսլ այդքան մլնճոոտ հարւյը^
եւ ւէ ո քր—էն չ աւե լէ ուշ , երր արդէն Տաւյնռւսւծ պպզել կէ վ առա ր անէ առսվ՝ ոfl' պեծէն տուող մոխէրներէ մէջ խո
րով ւում կէն մօրս դցսւծ կարտոֆիխերը, խոհուն ու էմաստուն տեսք
որովհետեւ մէ քէ չ աւելէ կէ հասկանում
կե անքէց , քան նա , որ էր էւելքուէ մահ
կանացու կր ստեղծել մարդուն՝. bfl
մօրս պատմեց է, թկ էնչու եւ էնչպէ
մենք երեքս երբեք չենք մեռնելու,
չդէտեււ էնչու յուղուեց եւ ինձ երկպ
սեղմել կր կրծքէն *.
Ես նստեց է գրամ եքենայէ առաք՝.
մ ո ւածքն է մ ն ե ր ս ո ւմ զղում էի, թչպէ
ւլդում են տ ենդբ , զգում էի ստեղներ
դիպչող մ ս,տներիս
ե՜ս, յրերով : ք/իՎ/
շնչռվ ( անո ւե- աղդսւնո ւնւ , վմ
չէւ չխկա ցնելու մամա նակ չկ"՚ր) 1
էն չպկ ս պատ ո ւհ սւններէ եղեամն էր
մա g—կամաց
հալչում մեր վսւռար^
տարածած տ աքո ւթէ ւնէ g , այնպես ^1
շուտով մանկութեանս առաւօտիդ
1
չմնաց : էնձ չյաքողուեց
րառերուէ
տայայտել այդ առաւօտէ թրթէռԸ ’ '
յ այ տն ա ւլ ո րծ ո ւթէ ւնր դեղարսլ^ԱԱ11Ա
հէմնալորում չստացաւ, ջ ,սյն , ինչը
ու
գողդոքուն,
մամսւնակի
յաղթ ահ սւ րած թեւածո ւմ կր ի^
ճերմակ թղթէ լ/րամ թեւակոտոր
Ես չէէ ուղում այդքան հեշտ JIU^ F
ւել , նորէո տատ ուհ անէն մօտեցայ (
7 5
/
/ Ո /
Ո
եւ ձմեռնն
նր նորէց կր թավււուս յ , ևԼ
սւռսււօտր , ասես խղճահարուելով y I
ռաոճալ, ռա։։,
տօնաքքաոով,
է
քռյրիկով , լացով , օրօր՛՛՛ք »
/
տոս,ջ չորացող տակաշորերով , չ՛
դեւնսւ. թարմ քսեմահ՚՚տով,
դէն հ ա մա ր եա հինդ տարեկան եմZf
չշո՚-կով է խօսում, սր •քր’չ^՚1ւս.չ՚՚մ
նանայ. Զդ՚՚յշ կր լինես, ձ ա'
խաղա, երկար չմնաս, հեո"'
վ երեսից տեսնեմ քեղ-.
ստուգում կ՝ ա րդեօք տաք
ու փաթաթուած , բացում է ղ"ւ
ևս , բեւեռախոյզի
պէս հ“ t ք
• •“ձ , իջնում եմ ներքեւ - U'UJF
ցաւ
գլխաւոր
պատուք՚ր՚ս Ը
դուր,, չգաս, իսկ ես հ
Հ1"1. J ք1
տում , որովհետեւ
առաքէ
I լյյն*
կարճ կեանքում անդիմ,սդր՚ւ1' 1
^ւԱթւ
1"ել,
մէկը նրանցից, "1'1'
առաք են նետ ւում աչքը [սու՜ւ՝

այրելով կամուրջները,
չդնելով միջոցների միջե՛ - Հր
հեռու չէր մեր տնից, PWJ9՝ 1
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« « Ա ՌԱՋ
նւսկ ե՚ ն^տեւ՚^'ղԱ Լքին
լյյՈ-1 լԼ
’

դեո երբեք այՂՀան հեռու
^եր
ս։լարտո՛ է;ւ,
ուղեցոյցը՝ Մանկական այf Գնրա
__ Լ.Ր__ ' II
ք
ՈԼղ1'1
դւ"1Ա’!1
ց՚Ոե՜

րահույէեանը, թեւերը կ (՛ծ քին կտն
՛է, եւ յերխպէս , Լենինը, ճիշդ է,
” ,յ-մ

Հեղ պ-["1ած

1՚նձ

աւ՚ա*՝

գԷպՒ

**ռքն

'էրք1' “"Լ^րԸ :

յաղթահարելով վտանգնե#b1 z/, այղ ուղին (այգու մուարի մօա
Չփորձեց գայթակղել ձողիկով
չաևքլորՒԷ ՚ՒճառոՅ. մՒ

Շ"յ֊

■յեանի ու Լենինի արանքում ռետինէ
Ակներով ձեռնածութիւն
անող դափոոիո՚ի
Գրա}է մե կախարդ) , ես
նապկո աեսայ աշխարհի ամենամեծ
Հեառը, որի չորսբոլորը շուշպար

ii, բռնել ղոյեզգոյն կրպակները :

Այս
ա,ալի աշխարհամասը ես մարումս պայ էի ղեռ անցեալ խոր տարուց , իսկ
„ անդամ հայրս ոչ մի կերպ մամանակ
կ ղանում ինձ այստեղ բերելու, մայրս
(ք »չ մի կերպ չէր կարող տանը
մենակ
քողնել նորածին րոյրիկիս , րայց չէ որ
1» արդէն համարեա հինդ տարեկան էի
|Կ ամ ենա կա ր եւո ր ը , հինդ
ռուբլի ուԱի գրպանումս ։ Ակղբում վայելքս կա

պեալ էր։ Գլուխս անկած բերանբաց
սղում էի երկնրի հեռոլներում կորչող
մասեառի կատարին, մէկիկ-մէկիկ ոլ,„յնասիրում կրպակների պատեր ի նկա
րազարդումները (Երեր խոզուկներ , Տիմ
քաղիկք Շուն ու կատու, Գայլ ու գառ,
քոլրաաինօ , "ք-ա^ Նաղար , Մոխրոտ ել.
ա//4, եւ այլն), եւ, ի հարկէ, դնորդի
աԱով ծանրութեթեւ անում ցուցադբլաե խաըսղխքներն ու անուշեղէնները :
ւկւկս/եախնդրութիւնս սրանով սահմանաՀակուէր , ես անպայման տուն կր վերա
դառնայի բարձր
տրամադրութեամբ՝
Հաճելի յիշողութիւններով ՝
բա ց ա կա
ղութիւնս էլ՝ ի հարկէ՝ այդքան երկար
էՒնՒ ’ համապատասխան էլ
հետե—
անլիները*. Ptujg կա ր չարաբաստիկ հինդ
բլին՝ իմ չար բախտից էլ մատս ինiji վրայ դրեցի ՝ իմ ուղած գինը չունէ ր :
§էսուն կոպեկ* խնդրեմ ՝ երկու ռուբլի*
քեցէք i նո յնիսկ
տասը կոպեկ կամ
՝որս ռուբլի տասը կոպեկ ՝ բա յց nLrlJg
փնգ ռուբլի* ոչ մէկը*. Սկզբում ուշա
դրութեանս կենտրոնում խաղալիքներն
թա յր երբ դատարկուած ստամոքսս
իղ՚էղեց ՝ ա չքիս միայն անուշեղէններն
Ան երեւում :
ան[Հ—քանիՀ
գաթա ու
կարկանդակ ՝ կոնֆետ ու շոկոլադ րերաՊս ջրերը տարան ՝ բա յց դներր* մի
Ափ կոպեկից մինչեւ չորս ռուբլի ՝ եր—
էլ։ ի Հարկէ t Հ թե գից բարձր, իսկ
{(խրւոլբլփանոց ոչինչ, բացարձակապէս
ովնչ ; վերջին
կրպակի առաջ երկար
կանդ առա յ : Ես յոգն ել էի՝ սառել՝ արփ չէի հասկանում ինչ է
կատարւում
ւպխ, ն որ տարի ՝ տօնածառ ու եմ ան
ւբստարկ բաներ արդէն չկային ինձ հաձար՝ ո չ մի խաղալիք ու անուշեղէն ,UJ[~
^չէր խօսում սրտիս կամ քի^քի11 հետ ՝
կար միայն ափիս մէջ տրորուած՝ քըրռւհինգռուբլիանոցը՝ ո ր ը ոչ մի կերպ
Ա ուզում ծա խս ո ւել ՝ եւ nrfy հնդտմկենսափորձս
օգնութեան կանշած ՝
և փորձում էի գուշակել ՝ թէ յատկապէս
Ոէ՜զիզ Հ՚է՚նղ ռո ւբլի
կ'արմ՜են այ :
համարես, գուշակեցի :
Երբ կրպա("uf տաք-տաք նստած
կին ը վերջապէս
^եց ինձ եւ դէմքը պատուհանին մ օԼցնելով հարցրեց ՝ թէ ինչ եմ ուզում ՝
^մատնացոյց արեցի մի
բաւականին
և

տուփ՝ ոբի մէջ հիմա չեմ յիշում
հկ^րող էր լինել, ֆորս ռուբլի իննը•"ձ,հինգ կոպեկ, ասաց կինը *

ճակա-

^‘ողբի հինգկոպեկանոց ծաղրը ես տաարձ՜անա պա տո լորէն ՝
տզամա րդակուլ տալով
յուսախաբութիւնս
ֆորհսւկալոլթիլն յայտնեց ի եւ իրիկնա—

î”ï որոլայ միջով տ ուն քաշ եկայ : Ո ր^7 հասկացան

ո ղբերդութիւնս

կամ

քսւնակ ՈԼ հնարաւորութիւն չունեցան
՜ սկանալոլ * Ա1 այրս ՝ նորածին բոյրխ“
է տանը թողած ՝ մի քանի անգամ իջել
P [նձ փնտռելու ՝
յետո յ զան դա հ ա ր ել
^հ°րո՝ որը աշխ ա տ անքը թողել էր ՝ եI թուք ու մուր տուել մօրս եւ միացել
ծումներին՝ ամէն ինչ անցել էր նը֊

J ձսւքով՝ բացի այն՝ որ ես ՝ սովո' ԸԱ՚ր անհամարձակ ու քաշուող՝ ընհ*? աJrtuibuՒ ա րկածախնդր ույ_
Հնդանոց ը ափիս ■եիջից ըեկաւ,
^"“""սծ ձեռքերս ջրի տակ էի՛ն դը, ’ որ ետ
գան՛.
Հայրս ամէն թե,
քս,Հ!>ս'Լ՝ ^այքէ^այր ինձնից
դուրս

4 îZ "’^"""կլւՀհս , ել

յետոյ, երբ
ինձ տարել անկիւն էր
իՀ ե^ել>
մնոլմ—մնում
սենեակից ՝
1Ույ նո9ից ՝ նախաս բահից ինձ էր հաս'9Ա բռնած

Î,

», ^Ul փքզ^ոված—տարակուսած ձայ^ւտր ականիցս
տեսէք՝
հազար
'(Կս Լ մօթրէ Հևա խանութ ու շուկայ ես
ս
Լսովորեցթր ՝ որ փորԼ մանրել

-

Մ Ի Տ

i1

ԵԻ

կայ*. Հայրս՝ մեր ազգուտակը յիշելով,
փորձում էր գուշակել, թէ ես այդքան
անճարակ , ում եմ քա շեչ ել մեծանամ
ինչ կր դառնամ, իսկ մայրս, թէ
մե
խին , իմէ նալին խփելով պս։ տա սիւան ո լմ
էր՛ ՛Ի և զ (ես էլ դարձայ այն, ինչ դար
ձայ) : Հայրս ուղում էր շարո ւն ա կել պատիմը ինձ առանց ընթրիքի անկողին ուզարկել, բայց մայրս ըմբոստացաւ-. Գիմացս նստած, նա նայում էր, թէ ես ինչՈչէս եմ անախ որմա կ ուտում ։ ել ա չքեր ո ւմ արցունք կար :
Եո նորից գրամեքենա Jb առաջ նստեցի :
Նորհց սկսեցի առանց ան ո ւն—*ա զգան ո ւան
ու վերնագրի , բայց ոգեւորութիւնն այս
անդամ ինձ աւելի
շուտ լքեց* առաջին
նախադասութեան կէոից ։ Եուտ գնացած
առաջին
ար կածախնդրո ւթիւն ս
Ալամ
կեանքս, մ ուտս) ,
զղացի,
խոր հ րդանի շ
դար ձնելս ան հ ե ոան կա ր զբաղմունք է :
Միամիտ ցաւն
ու
յուսախաբութիւնը՝
զաւեշտն ու ո ղբե ր դո ւթի ւն ը ՝ որ այնքան
տաք զդում էի պատուհանի առաջ ՝ ար
դէն սառել էին
երէկոլայ ճաշի նման*.
Առօրեայ հոգսերի արագընթաց
մ ա կո յկը ինձ Տ ե տ ե ւո ղա կանօր էն հե ուս ցնում* էր
եղեամ ապատ ու խեմահոտ օրերից՝ մ օտեցնում ասֆալտապատ ափերին ՝ որտեղ
կէսօրից յետոյ սլէտք է զբտղոլէի
մի
քանի հրատապ դործերով՝ որոնք
ըս ա
էութեան էլար ե ւո ր չէին ՝ նո յնիսկ պէտք
չէին՝ բայց անհրամեշտ էին ինչպէս ու
տելը ՝ հադնելը ՝ ել որոնք չդիտէ ի ին չպէս պէտք է լուծեմ : Եէսօրր վաղուց ան
ցել էր* Ես մի կողմ հրեցի գրամեքենան
ու վեր կացա յ :
Եէսդիշերն 1Անց ես այնուհանդերձ նո
րից դրամ եքենային մօտեցայ, Ծ* անր օրից յնսւսյ՝
՚11՛ոչ մէկը տե
ղից չէԸ շար մո լել եւ առախւայ սլէս Ամեյտյտ էր , թէ ինչպէս պիտի դրանք լուծեմ , Ես յոգևել էի ՝ գլուխս ցաւում էր ՝
ըայց քունս չէր տանում ՝ եւ երբ բո լոր ը
պառկել էին՝ ու միայն ես էի լուսնոտի
պէս դեգերում ՝ գրամեքենան խոստովա
նահայրս դարձաւ, Են չո* լ դմուար պահե
րին ՝ ներկան եւ նոյնիսկ ապագան թո
ղած ՝ ա պա ս տ ան ենք փն տ ռո ւմ անց ե Այ
լում :
Ե Լ- ին չո* լ անպայման հեռաւոր
մանկութեան օր եր ո ւմ ՝ա րդեօ<* ք ոչ ա յ^
պատճառով՝ որ նրանք վազեմիութեան
մամկէտի չնորհիւ
ենթակայ չեն դատ
ու դատաստանի ,
Տ-արօըինակ արարած
ներ ենք (նախեւառաջ՝ ի հարկէ ՝ ես^ ՝
սեփական կեանքն այնպէս ենք աւերում ՝
որ մամանակ առ մամանակ որեւէ համե
մատաբար անխաթար անկի ւն ում ծուա
րելու համար ստիպուա ծ ենք մին չեւ մ եր
նախապատմա կան անցեալը զնալ , Ս ամ ենայն դէպս ա չ-բՒ անցկացրեց ի առաջին
չկայացած պա տ մո ւածքի համարեա լրի ւ.
էջը եւ. երկրորդի միակ նա[սադա սոլթիւնը
(առանց վերջակէտի) : Պատմըլածք կս՛՞ ր սրանց մէջ,
թէ չկա ր -, Ես
պատասխանեցի' չկար , հրաշաղի իմա
նալով , որ անկեղծ չեմ y որ չկա յ այնպիսի բան, որ մ էջը պատմուածը չլինի։
Որտե՞ղ
ոգեզլւկոլեց ին
մանկութեանս
բնից թռած թռչունները , որտեղ սպան
նուէ ց ին։ ճերմակ էջի՞ փրտյ։
Անպայ
ման : Բա յց
ինչո՞ւ :
Արդեօ՞ ք ոչ այն
պատճառով, որ մի կեանք էլ ճերմակ
էջն է, երկուսն էլ կեանք թէ պատմըլածք, սկսում ես աստուած գիտէ
ի՚^՚չ
թրթիռով, ինչեր արարելու jnju ու հա
ւատով։ թ՛ող լինի կոյր հաւատով, վերջ
ի վերջո յ ծնուող ,
ոտքի կանգնող , առա ջին բառեր ը թոթովող (նաեւ պատմըւածք սկսող) մարդը քիչ է տաբբերւում
ծաղկից կամ ղազանից : Ե ւ եթէ չի տարբերլոլմ սկզբում , ինչու տարբերուի յե
տոյ, ուրեմն նա էլ,
ինչպէս ծաղիկը
կամ գա ղանը , կա րող է տրորուել , գքի1
դակի հանդիպել։ Եթէ
Լ" C տնկիները
չէ , որ տերելակալում են , ինչու մի եր
կու պատմուածը
էլ չկայանան։ Արմէ
ափսոսալ ։ Զարմէ : Ընդհանրապէս չարմէ այս խնդրի վրտյ երկար ծանրանալ ,
‘քէկ էւ տեսար յՒչԿՒւ՝ ո,-րՒչ չկայաՅած
պատմուածքներ ,
կուտ գնացած օրեր :
Ար մէկին կարող էիր սիրել
ո՛- չռիրեցՒբ ՝ "f ծնողներդ քեզնից
այդպէս
էլ
չտեսան ու չլսեցին այն , ինչ կ՛՛ուզենային
տեսնել ու լսել, որ բարեկամիդ ի զուր
նեղացրիր, սրիկաjb երեսին չասացիր,
որ սրիկայ է։ Այս իմաստով, եթէ մին
չեւ վերջ անկեղծ իինենք, լաւագոյն էջերը չգրոհածներն են -, Ի
հարկէ , դըմլար է նոյնը այդքան վճռական յայտա
րարել ապրած ու չապրած օրերի հտչլեկշիռ անելով, բայց քանի որ երկուսն
է,' պատմուածը թէ կեանք, սկսւոլմ են
ճերմակ էջից, ապա այն
չապականելը
երեւխ ա մենադմուար խնդիրն է :
Աչ մի անգամ, չնայած բազում խորա
միտ փորձերիս, ինձ չյաջողուեց կեանքն
այնքան
համոզիչ բանաձեւել,
որքան
այն չկայացած պատմուածքում , որտեղ
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BRENDA BALIOZIAN

MELISENDE DE JERUSALEM
RECIT

Ed. Service Gutenberg XXIe siècle,

La démocratie, on le sait, a cédé le
pas, depuis déjà quelques décennies, à
■ la médiocratie dynamisée par des slo
gans tels que «Tout le monde est ar
tiste» (une phrase de Josef Beuys, ex
traite de son contexte et dont le sens
se trouve par là même modifié). Dans
le même élan, certains pensent, aujour
d'hui, qu’il suffit d’aligner des mots
pour écrire, d’assembler des pages
pour faire un livre. Nous voici avec un
récit par lequel Brenda Baliozian pré
tend retracer
«la vie de Mélisende»,
«entre faits historiques et narrations
imaginaires». U ne s'agit ni d’un livre
d’histoire, ni d'un roman, ni de re
cherches, ni de travail d'écriture, c’està-dire qu'il n'y a ni narration, ni travail
de l'imaginaire ou sur l'imaginaire. Au
mieux, nous avons un livre imaginaire,

par
Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication

à savoir la chose que l'auteur imagine
être un livre. Par son «récit», Brenda
Baliozian a voulu rendre compte de l’im
portance des princesses arméniennes
au temps des Croisades et, particuliè
rement, celle de Mélisende, instal
lée sur le trône de Jérusalem. Le lec
teur se trouve confronté à un exercice
scolaire, avec son travail de recopiage,
ses fautes d'orthographe et de style
(l'accord du participe passé, les virgules
avant les conjonctions de coordination,
les noms propres aussi connus que Si
bylle qu’elle écrit «Sybille», etc.). Ce
qui aboutit parfois à des situations co
casses, comme le mariage transformé
en union homosexuelle
par l'ortho
graphe (p. 136). B. Baliozian entrecoupe
sa rédaction de dialogues imaginés,
sans
grande
imagination, complète
ment anachroniques qui insèrent les
personnages médiévaux dans un uni
vers familial bourgeois, vaguement sen
timental. Lorsqu'on se souvient des
lignes de Michelet parlant du père de
Mélisende comme d'un être impitoyable
quittant son «nid de vautour», on ne
peut manquer de sourire face au ta
bleau que B. Baliozian dresse du rap
port père-fille. Consciente du fonde
ment économique et stratégique des al
liances matrimoniales, soulignant la
cruauté des Croisés et les rivalités qui
contribuèrent à leur échec, rappelant
les différends religieux des Chrétiens,
B. Baliozian a également raison de sou
ligner, à la suite de nombreux histo
riens (les vrais) le choc culturel subi
par ces troupes barbares déferlant sur
un Orient qui les stupéfie par ses ri
chesses. L'auteur ne cesse pourtant
d'enjoliver les personnages de ma-

վախենում էի վառարանի կարմիր աչքե
րից : Ըստ էութեան երկրորդն էլ վատը
չէր' մէկ էլ ե՞րբ ել ուրիշ ի՞նչ եմ հն
գանոցիս նման
առանց մ անրելու տեղ
հասցրել։ Ի հարկէ, յիսունհինգ եւ նոյ
նիսկ քսանհինգ տարեկանում այլեւս այն
չես , ինչ հինգ տարեկանում , ել այնուամ ենա յնխւ • • •
Եւ այնո լամ ենա յնխւ ճերմակ էջից կա
տարեալ րան չկայ։ Եւ եթէ նստած ես
(կամ կանգնած) մի ճերմակ էջի առաջ,
որը կարող է նաեւ վերջինը լինել, գուցէ
իսկապէս չարմէ այն փճացնել :

Վ.

Գ-
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nière souvent naïve qui l'entraîne à
contredire par le récit ce qu’elle vient
de citer, dans le «fait» historique.
Ainsi, Amaury, le fils cadet de Méli
sende, décrit par ses contemporains
comme un être si gras qu'il a des ma
melles qui pendent comme chez une
femme (p. 131) se voit-il pourvu, par les
bons soins
de l'auteur magicienne,
d'une «majesté naturelle». Le même
Amaury a, dans ce monde médiéval,
des manières de table qui n’apparaî
tront pourtant que deux siècles plus
tard... Brenda Baliozian semble s'éton
ner du pouvoir des princesses armé
niennes alors que ce phénomène ca
ractérise
l'époque
qui donne à la
femme une autorité dans le ciel et sur
terre, un droit de siéger à l'instar du
mari, comme juge (Adèle, femme de
Louis VII, Bertrade de Montfort, femme
de Foulques d’Anjou, plus tard remarié
à Mélisende). Le pouvoir ne se divise
pas tant entre les genres qu’entre les
castes, à ce moment-là. Le pouvoir est
aussi, surtout, celui de la langue. En
envahissant l'Orient, les Francs
ont
étendu et imposé l’usage du français.
L’échec des Croisades, de ces voyages
en Terre Sainte qui deviennent «une
habitude, un espoir de profit, une insti
tution» (G. Duby) a, pour contrepartie,
la victoire de la langue.
La fin du «livre», intitulée «Jeans et
baskets», nous éclaire quelque peu sur
sa naissance. Deux adolescentes (dont
l’une, supposons-nous, doit être l’au
teur), deux élèves de terminale, deux
cousines à moitié arméniennes par leur
mère, se trouvent à Jérusalem et dé
couvrent le tombeau de Mélisende à la
quelle elles s’identifient. Ainsi, la demiarménité suffit-elle à justifier l'identi
fication à une princesse, à parler même
d’«affinité». C'est donc la petite fibre
narcissique, se contentant d’un raison
nement captieux (Mélisende est demi
arménienne, Mélisende est une prin
cesse donc toutes les demi arménien
nes sont des princesses) qui réside au
fondement du livre. Bien sûr, la justi
fication, la caution du livre, se fera par
la voix d'un prêtre arménien ayant re
commandé aux jeunes filles de main
tenir la mémoire vivante, la mémoire de
Mélisende. La description de la «re
cherche» dans la bibliothèque de Jéru
salem en dit long sur l’idée que l’au
teur se fait de la relance de la mé
moire: les jeunes filles ne voient que
des livres en arménien et en latin
qu’elles ne comprennent pas et dont
elles «se mirent distraitement à feuille
ter quelques pages».
Elles en dé
couvrent un seul en français, mais cette
fois encore, la lecture n'a pas lieu,
l'une des jeunes filles parle «en feuille
tant des pages du livre». En feuilletant
on fait des feuilletons. Ce que cherche
Brenda Baliozian
n’est rien d’autre
qu’un prétexte au roman familial, à ses
interrogations vaguement existentielles
sur sa double appartenance culturelle.
Comme le disait Deleuze, on ne fait
pas un livre avec sa petite affaire à
soi. On me reprochera sans
doute
d’être dure dans cette critique et de
démolir au lieu de louer, d’encourager
quelqu'un qui a «essayé de», etc. Il ne
s’agit pas de dureté mais d'exigence in
tellectuelle qui est, pour moi, intrin
sèquement liée au maintien et à la dif
fusion de la culture arménienne et de
l’image de l’intellectuel arménien. Je
n’aurais pas perdu une minute de lec
ture ni encombré mon bureau si ce
livre avait été écrit sur une princesse
chypriote par un auteur non arménien.
Notre échelle ne nous permet pas le
luxe de la médiocrité, toujours passa
ger pour les grandes nations et mortel
pour les minorités.

Մարտ-Մայիս 2000

Fonds A.R.A.M
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ՔՐՈՆհԱՈՆ ՔՆԱՐԱԿԱՆ
ՀԱՏՈՒԱԾՆԵՐ֊

մը էջեր վերջերս

ԳԷՊՔԵՐՈՒ

իր մահուան

60-ամեակին

(1941, Յունիս

2)

ստորեւ քանի

Երեւան լոյս տեսած «Քրոնիկոն քնարական» իր հատորէն :

ԼՈՒՍԱՆՑՔԻՆ

ՀՐԱՑ

Ամէ՛ն արդար է վ' երֆո յ կը յանգէ էր
լոյսէն :
Ու֊ մարդոց է՛ն հանճարեղն էսկ՝ տա
րէն եր դէպքերէն դուրս
ու դէպքերէն
վեր՝
որոնելէ յետոյ էր դեղեցկութէւն ը , կը վերա դառնայ երկրէն ու Ւք նը֊
մաններուն :
Արգ' Անտր է վ*էտ , Երկրային Սնունդներ/z z., Դրամանենգներու.; Նեղ Դուււ/z
հ ռչա կա ւոր ու դեղա դէտ հ եղէնա կը ՝ ո լւ
ֆրանսերէն լեզուն է՛ն անթերէ դեղեցկութ եամբ դրող Հիչերէն մՒկ՚ե Ւ ւ ՚1եքջերս յարեցաւ յեղափոխութեան' յա ցու
ցանելով֊
ան օրէն ակ
հ ետաքրքր ո ւթէ ւն
մը* Անոնք՝ որ կը հետեւէն Լր^°րէ^ ֆր՜
ր ան սա կան դր ա կան ո ւթ ե ան ՝ դէտեն 3*էտէ գրաւած եզակէ դէր^ը ու հետեւարար հասուն տարէքէ տյս որոշման մեծ
կար եւոր ո ւթէ ւնը :
Արդարեւ մեր մամտնակը յատկանշող
երեւոյթներուն մէջ
րաց առէ կ նշանա
կս ւթէւն ունէ 3էտէ
պէս էրական արւեստադէտէ մը տար ամամու յար ո ւմը
վարդապետութեան մը՝ որուն դէմ բար
բարոս ո խ ակալութ եամբ մը նէզակ
կը
Ճօ՚ճեն դրեթէ բոլոր Արեւմտեան պետո ւթէւններր : Ք աղքենէ թերթերն ու jb—
տ ա դէ մա կան գրէ շները ՝ — ս կս ել ո վ klսա պա շտօն ու կեղծսլա րէշտ ԹսւԹ£՜5> ՝ — ամէսներէ է վեր՝
մերթ զայրոյթով ու
մերթ քսութեամբ }սաչ հան դդա կը պո՜
ռան ու կը ջանան վարկաբեկել Վատիկա
նի Մաււարաններ ու մեծ արուեստագէտը*.
Vապշին տեսնելով՝ որ մէնչ այդ ազնըլական բարքերով ապրած ու
բազմ ութէւններէ խրտչող
այս մեծ
մարդը'
բանուորական
հ ա ւաքոյթներ ո լ
մէջ՝
բռունցքը բարձրացուցած !լ ողունէ վաղէ'^Կ մ աըդկութէւնը ՝ որ քաղաքներու մըթէն [լնդերքներուն մէջ զրկանքէ կը գա-

zւ՛ է այսօր *
3էտէ յեղաշ րջութ[,ւնը սա կա յն

բնա-

Il ան ու տրամաբանական կը թուէ մեղէ*.

Յէտ ծադո ւմ ով հիւկընօ մըն է , զաւակը
հարալայէն Ֆրանսա յէն բողոքական ըն
տանէքէ մը ու մէշտ մնայուն դմգոհութեան ՝ տաման ելէ մտքէ
ապս տամրու —
թեան վէճ ա կէ մը մէջ ապրած է՝ մերմէ["վ քաղքենէ բարո յա կանն ու ընտանէքը :
Ո՛ չ ոք գուցէ ՝
ապրող գրագէտներէն ՝
այդքան տառապանքով որոնած է դեղեցկո ւթէ ւնն ու անհ ատէն ա զա տա գր ո ւթէ լնԸ' Տէր ըլլալով զմայլելի, բազմ ակողմանէ ընդհանուր
զարգացման մը քա
ռասուն տարէներէ է վեր այս մարդը կր
մագլցէ դերբուկ ճամբաներէ՝ արէւնելով
1!Ը կերտէ էր ճշ մա րտո ւթէ ւնը ու կը ջա^այ խորտակել էր կապանքները : Իր բոլո ր երկերուն մէջ մարդ կը հանդէպէ
ճշմարտութեան նո1 յն ան յաղթելէ
ծա
րաւէն ՝ նո1 յն գրեթէ հերոսական
ս[Ը[՛—
կումէն է խնդէր տառապանքով շահ ո լած
ա ղ ա տ ո ւ թ ե ան :
Ու֊ դաման կարգապահութիւնն
էսկ ՝
երկրէ հաճոյքներէն հ ր ամա ր ո ւմն
է ս կ'
'ոոնրյ ծանր բեռան տակ կը կքէ
Նեւլ
Դույլի հերոսուհէն '—բարձունքներու լո f—
սէն համ ար է ու րե ղո ւն խաղաղութեան ։
Գմ ո ւար է աւելէ՛ յուզէչ դարձի մը հանդէպէլ ու կը բալէ փիւոի ել Աոմէն Աո/անի պէս արուեստագէտներու , Լանմ֊ըվէնքէ ել Այնշթայնի նման գիտուններու
անվ երապահ
գատ ապա րտ ութի ւնր' ո րպէսգվ։ ,1 ահացոլօրէն խոցուած զգայ ինքզՒ^քԸ
գրամ ատիրական կա ր գո լս ա ր քը :
Ու (Բիտ առանձին չկ այմմ :
Տասնըեակներով տազանգաւոր նորեր կու գան
պատնէշին այս կողմը, Ու իրենգ յաբու
մը արտակարգ արմէք մը կր
ստանայ
այս ճգնամամային
օրերուն, երր նոր
ս պան դներ տենդով կր հասու ննււլն մու
թէն մէջ*.
Յէտ էր է/եղդուած անհատականու

ԵԻ

ԱՐՈԻԵՍՏ >-

Քտնէ մը մամ հետը մնալէ յետոյ չէ ր
ուզեր նայէլ անոր հ րաբորբոք
ու չողշողուն
ա չքեր ո ւն ՝ — վասնդէ մաս ամբ
կր կորսնցնէր էր մ արդ կայէն արմանաւորութէւնը ։

ՎԱՋԴԷՆ ԺՈհ&ԱՆէԱՆ

ԽՄՐ • ֊ Ւ յուշ

ՄԻՏ-fi

թեան աղատ ո ւթէ ւնը 1լ որոնէ
յեղափոէալթես/ն քաղթանակէն
մէջ։ Է՛ն մե
ծերն էոկ կը զգան թէ է՛ն արարչական
մարդն անդամ մէկ
օղակն
է մէայն
մարդկութեան ծանր շղթայէն։ Լոկ հտյ
երէտասարդ գրողներն են ՝ որ կր շարու
նակեն յօրանջել էրենց
գձուձ ճշմարտ ո ւթեանց թշո ւառ խ շտէ կն երուն վրա J :
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Օր մր պէտէ հն շ է անշուշտ հանդէստէ
մամը :
Ց այնմ ամ լտ յն շունչ մը պէտէ քաշեմ
ու քանէ մը օր պէտէ քնանամ ՝ օգտըլելով ամրան արձակուրդէն ։
Պէտէ գո
հանամ մերթ ընդ մերթ հ ամա ռօտ նէշեր
նետելով որեւէ օրա գրէ մէջ*. Ու պէտէ
կա րդամ օրն է բո ւն ու. գ է չփրն է բուն î
Աւելէ է՚նչ կրնամ յուսա լ կեանքէն ՝ ալելի ի՚նչ կրն ամ ստանալ ՝ — ե՛ ս որ ո չէն չ
հեղօրէն ընդունէ լ գէտեմ :
երկու ամէս
արձակուրդէ համար չարմե՞ ր մէթէ տա
սը ամէս
տուայտէլ՝ աշխատէլ
տամանքով : երկու ամէս արձակուրդ» • •
թո՛ ղ արագոլթեամր հասնէ յուլէս ը ՝
հնչէ աղատ ո ւթեան անուշ մամը ։
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աւ պէտէ չկա րեն ամ մ ո ոնա լ՝ մրթին գիշերուան մկջ
անոյշ ձայնդ՝ որ
կ'ևսՒք
ազատութեան ազդանշանէ մը՝
քաղց րադանդէւն երդէ մր պէս։ ՀԼայնդ
Որ կ[Լ լոլտր զէս տ էւ ր ո ւթ են է ս ։
Առաւօտեան դէմ արթնցայ ու զգաց է
ձեո քդ ՝ որ 1լ որոնէր ղէ" î
Գէտեմ որ ո չէ՛ն չ կը դէմ անայ մամ անակէն ՝ բայց երէտա ս արդո ւթէ ւնդ այմմ
կը հեգնէ մոռացումն ու մահը։
Երբ
շրթներդ կու տայէր էնձ' կը զգայէ ողջ
էութէւնդ՝ որ կը մասնակցէր հ ամրոյբէգ* lU սրէն հաճոյքով կը զդա յէ անոնց
անձն ատ ո լութէ լնն ու կենարար ջերմութէւնը։ Ու չէէ ուզեր մտածել մէւսներուն վրայ՝ որ կրնա յէն սէրած (ԼԱաէ
քեզ։ Հասնզի բոլորս տկար ենք սէրոյ
դէմ աց ու է՛ն չ որ հոդէս կը ցանկայ ան
հաշիւ ու հաւատա րէմ բարեկամութէւնդ

i*
Սիրեցի ան դո րր ո լթէ ւնը ՝ ո ր րեզմկ կ ու
‘[տը ՝ ա պա հ ո վո ւթէ ւն դ սէրեցէ î Ի ը յէշե՞ ս ձեռքիդ բաբախ էւնը ափէս մէջ՝ հ ըրամեշտէ պահուն։ Ք* Ոյլ տուր հ՛ամբու
րել ափերդ ՝ որ փ ա փ ո ւկ են ՝ աչքերդ'
ոլր կը ցոլա f ւԼճէտ հոդէդ ու չրթունքներդ
շատ մեղմօրէն՝
էնչպէս առա
ւօտեան էսյսը
կը համբուրէ մեր դէմբերը :

* • ՛Մ1"-սը աղջիկ
կր ք որուն հետ
մարդ խ ո ր էն հաճոյքով մը
կը կատաl՛ Հ ր սիրոյ արարքը։
Ցտնկարծ գիչ^րւան մէջ կը ճառագայթէր
էր մերկութէւնը , երբ ցայգազգեստը կը նետէր աթոռէ մը վրայ։ Յուսահատ
վայրագու
թեամբ մը կը դէտ էէ զայն յայնմամ ու
ա fl՛ ւնս ո ւմդէն թա լալո ւմն եր ո վ !լ արթրննար *. Էյ ենէ շութեամբ կը ցնցէր մարձ էն Ը "լ Հոն աղջկան էր խոշոր ու ա րծաթած ափ ծէծերը կարծես
կը ծա զրէէն
անհամբեր անօթութիւնս :
Հէ անալի ու
ճոխ մարմէն մը ունկր ու գէտէր զտյն
արմանէ ընծայել սէ րոյ։ Մեղկ տյլ խոպ
հեշտութեամբ մը կը պառկէր ՝ ցոյց տա
րով էր հ ե շտադրդէռ բարձեր ը ։
Այնքան սաստէկ ու վհատեց ուցէչ էր
ԱԷԸԸ ԻԸ մօտ՝ որ այդ արարքր վե^ա—
ցրնելէ յետոյ
մարդ
կ^ուզէր մեկնէլ*.

սիքՒր զՒս :

Ատեն մր նո՛ լն պանդոկէն մէջ 1լապըէՒնք, ես' երրորդ՝
էսկ էնք երկրորդ
յաըկը՝* Երր ‘[էխրը ապամամու կը վեր ա դա ոն ա յէ յո գն ած ու յ ո ւս ա կտ ո ւր ՝ էր
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դուռը չէի րա է/ եր անդամ ու 1ւեււՀէ՛ ժ՜
տա k •/'■f = Քտ յց
ան անխուստփելէօրէն
կու դար՝ րոլո ր ո ւէէն մերկ դէշերանոցէն
տակ ու պատրա ս տ
սէրո յ ։ Ամկ՚ն ինչ
էւ են է շ ու կաս կածելէ կը թուէր վրան ՝
հակառակ էր լուսնա յէն պա յծառո ւթեան ։
Այլ /ւրնտյի՞ ՛քիթ Լ, չտենչալ տյդ տեն
չավառ մ արմէնը։ Իր կեն այէ ոտքէ ՝ քո՛l Ը ու հոգւոյս խորը
1լապշէէ այդ չԸ՜~
ո “յ J ! դեղեց կութեան Հքտյ ։

Հարաւի գիշերօթիկին մէջ } „լր է է
տարիներ գուպարի մէջ էի ք զսպլ.^
մար անողոք երիտ ա ս ա րդ„ , թք, լնս
խորին հաւատարմութեամր մր
մենութիւնը, ուր եայրագոյն հրճոՀՀ

Անդամ մր ց րտո ւթեամր պատմեց էնձ
թէ մանուկ ՝ դրան մը ծակէն դէտ ած էր
մայրն ու հայրը՝ որ կր պառկէէն էրարու հետ :

այն աշակերտները , որ շատ անմի,,, էը՝
չար ու նենգամիտ ըլլալու համար.
այմմ հողիս խորունկ գորով մր կր
խեզճերուն ,
ինկածներուն ,
րնկլՀ

— Հայրս ձսւխ ա ւ_ե ր ու երԼլ չոտ էք k'fս էք՛ ո լ ե րբեմն ծէծ ա ղե,ի : ք/Հ// զարմա
նամ
թէ էն չ սլէ՞ n
մայրս չէր էւարեր
զայն . . .
Ն'ո յ լ ու հեշտաւէտ շարմումով մր կր
պառկէր որովայնէ վրայ ու
էր
հա
րուս տ թիկ ոլնքներր կր
դողա լէն սէրո ք
ծարաւով : Երաստանը էր ճերմակ ու կլոր
ցայտումովը կր պատռէր դէշերր։ Իր էաշոր
կո՚րծքերր յա լնմամ կր սլալթէէն
ջերմէն ափերուն մէջ*. Մ ո լզէր որ համ
բուրեմ ղէնքր մ էջքէ ւէ ո սէն վրայ։ Ցուսահատ կռնակս կր դարձնէ է այգ
՚1Ը՜~
տանդաւոր մերկութեան ու. կր
դէտ ԷՒ
քաղաքէն դ է շե ր ր *.
Ատոլդօրէն հեշտասէր՝
վաւաշ ու tuնա ռակ էր տյդ տղջէկը։ Ո՛ կը ղգտ լէ թէ
^1Ը Լս"է՚էը
^‘^րքէն պա յծ աո ո ւթէ ւնս ՝ առանց դոյզն խղճահարութեան :

Իր պատէքէք թէ յաճա խ յ տարէներ առաջ՝ մեծ եղբօրը հետ դէպուածով տուն մէնա կ կը մնւտ յէն : Անասուններու “էէ ս
լռութեամբ կը նայէէն
էրարու ու քետոյ մէասէն կր տապլտկէէն գետէնը։
— Կը
զգայի, կ՛քէք
ն ո՛ քն բրտու
թեամբ՝ թէ եղբայրս հաճոյք կը պատ
ճառէ ր էնձ ու ընդհանրասլէս ես էէ ՝ որ
kf գքգռէ/՛ զայն ■ • •
SuijJ-մ կը տեսնեմ զինըը , իր
պերճ
մարմնովը՝ համարձակ ու խո լ հայեաց
քով ՝ րո լո բովէն մ երկ այդ բազմ ոցէն վը֊
Ըայ ,
ու մէշտ պատրաստ սէրա յին զե
ղումներու.: Իբր թէ հակասեմական' բա
ցի ինձմէ , կը պառկէր նաեւ հրեայ ու
սանողի մը հետ , դրամի համար, — ին չսլէս ըսին ինձ յետոյ : Այս ո ւհ անգերձ պոռ-

նՒ՚ւ մը չէք՛ տյլ հեշտութեան ու պեր
ճանքէ ս ահ ման ո ւած
ա ilbk մը՚- fl ւ ամուր՝ լուրջ ուսման մը հետ' ունէր քէ չ
մը դանդաղ ՝ ա յլ առողջ էմաց ական ու
թէ ւն մը :

աշխատանքն էր , - երբեմն օրերս,j
g
ներս փակ կր մնային: Մոլորած տՀյ
քքգՒ մԸ ՚զՒ“ կը դեգերէի բակին
րուն տակ, սպասեչով զ ի շերուան^
թագաւորութիւնս էր, կը Աիր^ի

թենէն արտաքսուածներուն համար,
Գս՚ցՒ ծածուկ տկարութիւն մրն էր
սիկս, ՈԼ գուցէ յետագա յին ց„յց
յքա f ի տենդս իսկ' ինքնապաշտ^
նռթեան միջոց մրն էր լոկ, Տկարների
հետ մարզ կրնայ ապրիլ աոանց յախ.
: Ո: արգէն քանի
կր յ,„ռա
կեանքի դերբուկ ճամբաներին' այնխ,
ի, ո րապէս կր հաշուուիմ անոնց հետ,
„1ատր,ոս,ո են անձնազոհութեան , վասոն.
ղի կորսնցնելիք ո շ ին չ ունին, րացի ի
րենց տարս, պարհակ թշո լառո լթենէն ,
այմմ ի՛նչ որ իրապէս
կ՚ատեմ դիլրի],
գոհացումն
է մարդոց, ինքնահաճոլ֊
թէ ւնն ու էն քն ա գո հ ո լթէ լն ը յ
Իք ք“յւՒՒ տատանելով ա յս
հակա,
սա կան զգացումներուն միջել ոլ կր ղի.
տկի արծաթադեզ
կաղամախիները, կլ
rjnt ոն զզ?ում մը կր համակէր ողջ անձս ՝,
ե րէէոաււա րդութէւնս կորսուելու Հրալ էր
ու դեռ կեանքս անկազմակերպ էր՝ անկա իուհ : Անա պա դ՛ա յ ՒՒ ո լ անընտանի,
զուրկ ընկերային գի րքէ ու խարիսխէ-,
Ոէ- յետոյ հարկ էր մէկ յարկէ տակ ապրէլ տյս ղրեթէ ախտա դէն ղդա յնոլթեւսհ
հետ՝ որ կր սպառէր դէս*. Ի րա կանոլթքւլնր
կ ե ր պ ա ր ան ա ւէ ո էւ եք ո ւ՝
սրբադրեւու.
այս
վտանդաւոր
կարողութեան՝ որ
կեանքը տանեյէ է"կ չէք րնծա յեր ՝ ա բ
մեղ սա կ/՚.զ < ա յեաց քէն'
որ ամէնու րեր
րանաստեղծութէւնր 1լ որոնէր
ու յան
կարծ կը գտնէր զայն ՝ դէշեր ո ւան մէխ
ո ո ո փուն աղջկան մր վրայ կամ մանու
կէ մր աչքեր ուե խորը*. Ո*- ‘UJU pnlnFP.
յանգելու համար տյս ա րձա կուն ակ ճա
կատագրէն ՝ ընդունելու համար այս նրւաստ ու հասարակ կեանքը î
Ու մ տածել թէ
տրամադէր էսկ [եմ
էրական նորոգութեան : //t
ոքէ հետ
կր ցանկամ մորթս փոխել՝ — տյս կէս~
արեւելքցէէ հէն այլ դերզդայուն մորթը՛-
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Ինչո՞ւ համար ղփս քէ չ մը կը սէրէր
սակայն ՝ — ով կրնայ ըսել։
— Հար ո ւս տ եեբունէ մը՝ կ^ըս էր ցուրտ
մպտով մը՝ խաղաղութէւն ու ազատութէւն վայելելու համար՝ անմէտ ծերունէ մը. . ,
Ա ^լ էղբ^եր ր էրապէս շատ
կը
սէրէէ
ղէ^քը ոլ Հերջերը դրեթէ կ'ատէէ ։ Իր
յէշատակը
սակայն ղրեթէ
քտղցր
է
ա յմ՜մ :
— Հօ լսՀ ՝ աշխէ՛ տ ղա մ րէ կ ՝ կը կանչ ՒՒ— Ինչո՞ւ համար ղէս այդպէս !լ անուա
նես ՝ 1է՚ըսէր մպւո ո ւն :
— Հարուստ ՝
փայլուն
երաստանէդ
պատճառաւ ՝ կը սլատաս խան էէ
ամ չնալով։
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արիւնս կր եեէին : էք րր աչըէ
զթ՚քք տե“այ մերկ մարմնիս
'Լտանգաւոր Հո(1 աղջիկ ,ք , ՛"
մարգ չէր դիտեր թէ ին չո՞ լ լ '' '"֊

Ատոլդէւ կ' ամչնա յէ տյդ ըսած ատենս :
Արտասանած բառերս գռեհ է կ ու անմէտ
կը թուէէն î Ինք չէր նե ղանար սակայն *.
— Զայն կը սիրե՞ս,

հ թ , կը հարցնէր

■f/՛չ մը լրրութեամբ ։

Անտարակոյս կը սէրէր գռեհկոլթէլհեշտութեան անամօթ բառերը՝ [սենէշո ւթէւնը*. Օր մը խնդրեց էնձմէ՝ որ
ընկերանամ էրեն կասկածելէ վայրէ մր
մէջ*.
— եթէ չգաս ՝ կ՚ըսէր y մէնակ կամ ուl՛ էչէն հետ !լ երթամ • ♦ •
Քա լակ սյն տկար եղայ ու կատարեց է
‘է ափ աքը ՝
բարեբախտաբար խելօք կե
ղտ լ*.
Առաւօտեան
գէմ
վերադա րձանք
սլանդոկ : Ցոդնա
Ւի ու քնատ ։ Քարձ—
րացայ խցիկս, խոչոր քարի մը պէս ին
կայ անկողնիս ւ/րայ ու քնացայ: Գիշերուան խորունկն էի , ^րբ զգացի զարմանալիօրէն քաղցր ցաւ մը: Կարեես թէ

ՈրքսՏն հապճեպով կր սուրան տարէ
ները : Իր տեսնեմ դեռ պատանէն , որ Հէ
վերադաոնար աքսորէն հա յըենՒ քաղաք՛
Բոլս՛ ր միւսները մեււած՜ էին ու թևք
էր : Կեանքը աւելի ուշ ս րր՚ս ս/ւխո՚֊Ւ1՛^՛
մը՝ վատութէւն մր կր թու էր : Ահա' կւ
tn ես նեմ վերստէն մեր նկարագեղ քաղա“
քը ՝ — սլ ւս ր տ է ղն երն ու արտերը ՝ տուները
հէն , — այնքան հէն ՝ որ այլեւս չէին կըրնար հէննալ ՝ փողոցները տաք ու- էու

ttutt որ :

Ւնչո^ւ ես ուլջ էի ու անոնք մեւււսծ tK1
\մովը մէշտ կապուտակ էր nL
սէ լքը մէշտ թեթեւ՝ երեկոները
խաղաղաւէտ
ու մելամաղձէկ՛ Ո մ՚ե
ռելնեըը մէշտ զուրկ
են ամէն էր01

,1Ս

ւունքէ : Քտն է մր տա րէներ առաջ
մառութեամբ ու յաճախ
կ Ըսէէ
էնձ թէ'
էրական՝ մէակ յտղթ^^
ապրէլն է*. Մեզ նման
մարդոց հս“մ I
մահը ընկրկում է մէշտ՝ դաս ալքա֊թ^ '
Անց եա լր ո րքսՀն կեն դանէ , րտբԱ,էս
ու արթուն է շուրջս î Իրնամ նստէէ
զանէ մր առջեւ ՝ մութէն մէջ ոԼ
րտղրել

հէն
ու

մէկէկ-մէկէկ

մեր

UJ-

Ո1՛’

՛ոտն P111՛

աո ա ր կան երր' անհուն դոր"՚/ո I
ճ շդ ր տ ո ւթ ե ամը : Ո չ է ն չ

յտւէտ /

սուած է էնձ հ ամա ր î Սն^ անդէԱԱ1
մէկն եմ՝ որ չէ կրնար
ներկայով *. Հրճուանքները
[ոկ Դս

tnt/

համ
պտուղներ կը թուէն ,
րր լոկ անօգուտ ու ապա ԸԳՒլն

" Լ

ցումներ, Արմատա՛խիլ մէկն
, "f ‘
մՒկ գիշերէ իր քունը կընայ յ"^ՀԼ'հրn՛ չ մէկ առաւօտէ կրնայ սպա" Լ Z

ըա շա լէ ղա րթօնքը :
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Հանթ անգամ են ինձ սպանել
շեմ
կարող ասել՝ որովհետեւ շատերը հէմա
թ էլ յէ’ւոլմ '
թաղուած են
տյնըան
թրր մնյեալոււ! ՝ որ պատահաբար մըոսկերելէս էլ Ո շ ղալն է բալէ նման՝ ni
^փծը ,1ս1Ժծ1է ‘
մէայն թեթեւ ափս n—
անք ՝ երբեմն էլ մէն չե լ է սկ դարմանը՝
ւր դ ա էնձ հետ է կ ատա րուել :
Պ՛ատահել է ՝ է հարկէ ՝ որ էնձ սպանել
Ü մէանդամայն տեղէն՝, քքէ երկու անամ ա րծա թ ա սէր ո ւթ ե ան ս ու տ չ ըած/ս\ութեանս պատճառով՝ էն չէ համար ա յօր էլ. ալք օթՒտ ղ ետէնն եմ մտնում ( օ_
քթւակ ՝ երբ հարուստ վաճառական էէ Անիում ու՝ ոսկու փս/յլից կուրացած ՝ չէէ
եսնում ղրանս չոըած սեւուկին) ՝ մէ
երկու անգամ էլ մեծ սիրոյ ղսհ եմ դար
ձել՝ որոնը էլ մեղմօրօր թա խէծով
եմ
փչում՝ թէեւ ամէն անդամ ետէն թուով
Համոզւում էէ՝ որ ընըոյշ տ ո լայ տանընեjiJiu մի անձնեայ
տիրու հին, ինչպէ ս ա լն
էանուկ մամ ան ա կն եր ո ւմ էր ըն գո ւնո ւած
արտայայտո ւել ՝
ամ են ելէն էլ արմանէ
չէր նման անձնազոհութեան։ fitujg ա ւեifi լաճաէւ ու
հէմն ական ում էնձ ս սլանել
են անա րդա ր utց էօ ր էն
կամ , էրա լաբան—
գէն ասած ՝ յանց անըս այն է եղել՝
որ
ես եղել եմ ես :
հղութներդ չտանեմ չատ հեռուներէց
լալս ■1> ա ոա լել եւս ՝ որ էնչպէս ա ս աց է ՝
փչողութիլևս
երբեմն դա ւաճան ո ւմ է ՝
գինակ ՝ եր էլոլ կա ր ծես թէ անմ ո ռան ա-

Գրնց'

tUZim ԳՐհԳՈՐԵԱՆ

[[՛ մահ թառնում եմ էրաթ չեմ յէշում
"ր սրիկան նիզակի մէ հ ա ր ո ւածո ւէ էնձ
աչթարհ ոլղարկեց' Տէ դրանէ ծովէց
^"՚Լ պետութիւնը
ըանգած
Լո ւկ ոյ/ ո սի
փդքւոնէ րը թէ Արշտկի ու նրա պետ ո ւ^եսէն դլո ւթը կերած Հ/ապոլհի
ո ւո—
Ահաւոր ցաւից ղար մ ան ա լէ օր էն միյոլչն է մնացել , ա յն էլ ՝ էնչպէս տեկռնատ։ Ուստէ/ պատմութիւնս ռկըոե հեռու վաւերական անցեալէդ ։
թերթական անդամ ս պան ո ւելո ւց յետո յ
րեմն թելըէս չգէտեմ էնչ փ չեց ՝ լո յս
փս/ր*» եկայ նաթ կէն եք ոնստանդէնաէսում 1էաւԼոլ-ց արդէն սուլթանական
^մևաչոլկայէ
վեր ածուած
(թերեւս
հա, ջ

’ քւա՝ք'ք

յայտնի տաճարը ճանս/—
յոգ^ել

էէ զինոլորու-

1՛!/ Ոլ- վաճառականութէւնէց եւ մը^ՅՒ 1 որ որեւէ արհեստով դբաղուեՒհամսյր կարծես թէ սա էլ վատ տեղ
ս 1 d բ^թտէց ՝ մ աման ա կն էր
վատ ։
խ°սըով ՝ ՜[^—րղ գարն էր վերջան ում :
էէ’ տեղաւորուել ՝ արհեստանոց
մօտեցող
աղմուկէդ հասկացել՝
^ւղւս,^ է դհ-ոլլր ՝ երբ սւ մրո էսը ներս
ս,րհեստանոցս աւերեց՝ ինձ էլ
Ըաշ^!ւ1՚ն
մահակով, դաշոյնով,
1սօԼա,ր՚"ւ
տու-եցին > հէնց փողո~
'^Խեղում սպանեցին :
լ

Հիչ յամառ եմ

Հ

դա էմ էն չըան

էլ ,լատ կողմն

մլ, քլ,չ

էՀ հԼ ,ԼՈ1՜3 յետոձ ոՐոԼե9ի « "Ը ի հե՜
ակտտագրի ։ նորից պիաի հէնց

“1!է՚եքԱ"^Ա,^Ու^"րն

աշ1ս“՚րհ գտմ եւ-,
է ’ "Ըսւէս պ՚՚էտ >
Պ
աձս "ս՚լս'լ՛կին թ՛ոփ ո լած արիւնս
6...,^ ահո-֊թլ"--ես երգեմ : Այ" անգամ
““" կը կարծես թէ նպաստաւոր էր
‘"ր ւ
•ԽոԼ*! Ւ Ա1լսու-ել ՈԼ նոր ըամէներ էէն
(5 ս
Սրր 11
։1"ռ,սցել էի, որ քամի^եր'ւ, ;
էէ նոր t ինձ հանդիպելիս
L"JU

Ai
1
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ի^անան , որ ինձ հան՝ Կարճ ասած,
մինչ ես միա-

Autour du dernier livre
d'YVES TERNON

միտ-միամիտ երգում էի , ինձ եկան տնից
հանեցին, տարան քաղաքից դուրս
մի
աեղ , քարով գլուխս փշրեցին :
Այ՛՛րանից յետոյ ո՞վ է դմ ո լել մար
դաշատ տեղում լոյս աշխարհ գայ՛. Եամ
րնդհանրապէս լոյս աշխարհ դայ : Բայց
երգածս արտերի խշշոցը մէՀս չէր լռում
՛” համարեա անմիջ՚սպէս յարութիւն տռո յ հնից
ծանօթ մի տեղում, որտեղ
երա՛ւի պէ" անցած գնացած մամանակներամ էնձ շինական էին ասում : ԷՀուն ու—
նԼի, արա, կին ՛,, երեխաներ, երկու ե՛լ,
‘Ղ՛ Հ1'"''/' կ"վ սւ ոչխար :
Բայց
նորից
ուրբաթը շաբաթից շուտ եկաւ, իսկ այս
անդ.ամ ,
եթէ կ^ ո ւղէ ր իմանալ,
շատ
շուտ ՝ որովհետեւ
յարութիւն
առնելս
ու նորէց ս պանո լելս
համարեա մի տմա—
մտնակ եղաւ : ]*նձ ս պան եցէն տանս շե
՛քին ՝ էսկ կնոջս ու երեէսաներէս ըշեցէն
էբրեւ թէ ա t/լա հ ո վ տեղ անտ պատ ՝ որ—
տեղ նրանը՝ էնչպէս յետոյ էմացայ՝ արեւէ տակ մեռել էին ծարաւէդ ու սովէդ ։
Հի^UJ էք մեռնելս ու յարութէլն
առ
նելս համարեա մէկ եղաւ՝ բայց այս ան
դամ էւ ինէ արհեստաւոր ՝ ռամէկ
կամ
պոէտ ՝ ան ա ր դար ո ւթէ ւեր
հ ոդո ւս
էը
հասել ՝ ուրեմն ո րպէս ղէն ո ւո ր լո քս աչ—
էւա րհ եկայ։ Մէ
i Ւ ՀԳ է' անսովոր
էր՝ կարգէն կռէ լներում չէէ եղել այն օրէ;յ y
Լեւոն &~~րդը Ֆրանսէ ա գնաց ու
չեկաւ՝ բայց պէտը էր ու արադ ընտե
լացայ։ Մեր ջոկատում բո լո ր ը կամ էնձ
նման կէն ու երեթայ էէն կորցրել՝ կամ
ծնողներէն՝ ըոյրերէն ու եղբայրներէն։
քյրկար կռո լեցէնը՝ մ եղնէդ շատերը թկան ա յդ կռէ ւն եր ո ւմ ՝ աւելփ շատ գուցէ
պարտուեցէնը ՝
ըան յաղթեցէնը ՝ բայց
վ երջում մէ փոըրէկ հողակտոր մեզ մընաց յ Մ տածեցէ' լաւ է ՝ վերջապէս ես
էլ ուրէ շն երէ պէս
ազատ ու
անկաթ
կ'ապրեմ ՝ բայց ուզածս երեւէ շատ էր՝
նորէց կռէ լ էր՝ որ կոտրուեր մեր դըէ~
խին , վերջ ում է Լ եր նոր էշթան ո ւթէ ւնները մէ առա ւօտ եկան ու էնձ Jj րեւանէ
բանտ տարան î [էն կերներ ՝ ա սա ցէ ՝ սէ/ալ
բան Կ անում ՝ ես թէ կռուել եմ ՝ մէայն մեր թշնամ ու դէմ ։ Մեր թշնամէն ՝
ասա ց էն ՝ հէմա մեր բա ր ե էլամն է ՝ ու
րեմն մեր բարեկամէ դէմ ես կռուել՝ ու
րեմն մեր թշնամէն ես՝ եւ կարմիր տե
ռորէ անունէդ հէնդ բանտում կացնահար
արեցէն :
Հայրենակցի/
ձեռըով ս պանո լելը՝ սա
անպայման էմացէը՝ ամ ենե ւէն էլ պա կա ս
ցաւոտ չէ ՝ էսկ որոչ էմաստով աւելէ ցա
ւոտ ՝ այնսլէս որ պէտի ինձ հ ա ս կան ա ը ՝ որ
մի որոշ (fi" ման ս՛ !լ [nJu աշխս՛րհ դա լո լ
'էւորից անդամ սիրտս խա ռն լո ւմ է ր :Բ ա յց
ս ա պա տ ա ւորին դերեզմ անն էլ շի ու՛լ—
ղում, այնպէս որ նեղսրտութիւնս
կամաց-կամաց ջրի նման գնաց ներողամրտութեան աւազի մէջ՛. Այս անգամ յա
րութիւն առայ որպէս ուսուցիչ, մտա
ծելով , որ վատութիւնը թող մնայ վա
տութիւն անողին , իսկ ես իրենց զաւակ
ներին կրթեմ , մարգ դարձնեմ : Երթում
էի, հաւատացէք,
հարազատ երեխանե
րիս պէս սիրելով, բայց սրանք էլ, հէնց
որ փ ետ ր ա ւո ր ո լեցին , մի օր եկան ինձ
բռնեցին տարան , թէ
դու էսինշ-էսինշ
թուին զէնք ես բարձրացրել մեր հայրե
րի
դէմ : Հա բազա տներս , ասում
եմ ,
սխալւում էք, էդ փետրուարեան ապըստամրութեանը , կամ , կը ներէք , ոնց որ
դուք էք ասում,
հ ա կայ եղա փ ոխա կան
ա պօ տ ամրութեանր , ես շէի կարող մ ասնակցել, ձեր հայրիկները դրանից դեռ
մի քանի ամիս առաջ էին ինձ կացնով
տուել սպանել : Եթէ սպանել են , ասում
են, ուրեմն, հա կայեղափոխական
էի ր ,
եթէ սպանած չլինէին, ուրեմն, կը մաս
նակցէիր , դու , ուրեմն , մողովրդի թշնա
մի ես : Երեքով վճիռս կայացրին , ին ձ
տ ար ան , գնդակահարեցին Î
Ինչ ասեմ, հա' , նեղացել էի, շատ էի
նեղացել հայրենակիցներիցս, ու երբ նո-

77e ANNEE — N° 20.243

L'INNOCENCE DES VICTIMES
AU SIECLE DES GENOCIDES
(Paris: Desclée de Brouwer. 2001,

Que va-t-on finalement retenir de
l’histoire du siècle passé? Qu’il a en
gendré des innovations scientifiques
extraordinaires et des courants
de
pensée exceptionnels, ou des guerres
mondiales sans équivalent dans l’his
toire de l’humanité et des meurtres
de masses monstrueux. Sans doute re
tiendra-t-on un peu de tout cela, et donc
du bilan mitigé de cette époque por
teuse de «progrès» et d’horreur. On
peut cependant penser que c’est l’une
de ses manifestations les plus noires,
la répétition de génocides, que retien
dront surtout les générations futures.
Ces catastrophes à répétition engen
drées par des Etats et visant des col
lectivités historiques internes —au sein
d’un Etat— marquent en effet une étape
dans l’histoire des sociétés humaines
qu’aucun progrès ne peut dissimuler.
Mais, plus grave encore apparaîtront
les arguments «rationnels» élaborés
pour légitimer ces crimes. A l’historio
graphie indispensable pour les com
prendre viendront alors s’ajouter l’étude
des idéologies les ayant engendrée et
les phénomènes de conditionnement
des populations invitées à participer à
la destruction massive d'un groupe.
Notre époque s’est certes penchée sur

LnJu

րից
աշխարհ գալու ցաւը մտաւ
մէջս, յարութիւն առայ Ապշերոնի կող
մերում : Հասկանում էի, որ աւելի ւսպահով տեղեր կան, բայց սիրտս շէր
տանում Երեւանից շատ հեռանամ , բացի
այգ՛
ասում էին, միջազգային տեղ
է : Յամենայն դէպս , այդպէս էին գրում
ու խօսում : Ա* ա սնա դի տ ո լթի լ նս էլ կ■ա ր—
ծես թէ ճիշդ բնտրեցթ կրթո լած մ արդ// կ
չունէ էն՝ ճարտա րագէտէ համար թելը-.
ներն էրենց ը չէր ։ Ե/ կարծես թէ դո հ էին
ինձնից , դարն էլ կարծես թէ ուզում էր
աւարտ ուել ՝ մտածում է/՛՛ որ սա այն
հազուագիւտ 'էէպքերէց է ՝
ապրեմ մինչեւ ծերութիւն ՝ երբ պարզըւեց՝ որ շտապում եմ' դա ր ը ՝ այո՝ վեր
ջանում է ՝ բայց անցեալ դարի նման ։
Մի թօսըով՝ ս/ju անդամ էլ ամբոթն ինձ
ա յստեղ հէնց փ սղոցում ս պան եց ՝ կար
ծես դա ըիչ էր ՝ դիակս էլ վառեց ։
Տ եղնուտեղր յարութիւն առայ Շ ո լշիի
կողմերում ։ Ասեմ ՝ բարկացած էի՝ եր ե-
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ces questions, nous sommes cependant
encore loin d’en avoir fait le tour.
Le dernier ouvrage d’Yves Ternon
vise justement à apporter sa contribu
tion à ce questionnement. H a pour cela
élaboré une sorte d’histoire partagée,
comparatiste, de 5 génocides, confron
tant les phénomènes propres à chacun
de ces événements, avec, au cœur de
son étude, un personnage central, la

par
Raymond H. KEVORKIAN

victime, celle qu’on a identifiée comme
«coupable» et devant être éliminée au
nom du bien commun. Jeunes Turcs,
Soviétiques, Nazis, Khmers rouges et
Huru Power développent un même mé
canisme, la mise en accusation préa
lable d’une collectivité historique de
vant les autres groupes porteurs de la
légitimité de l’Etat, de la nation. Tous
(Suite page 4)

լՒ pbt ս,սա^՜ լինեմ ։ \յոր կո.իւ բռնկըւեց ՝
նորից պար տ ո ւթի ւնն եր էլ եղան ՝
յաղթանա1լներ էլ ՝ բայց այս անգամ ոնց
որ թէ մեր սուրը՝ ինչպէս ասում են՝
վ/առըով դրեց ինը պատեան ։ վերջապէս
նորից վաղուց մ ո ռադ ո ւած ազատ ու ան
կաթ կեանըի համն առայ։ վերջապէս ՝
մտածեցի՝ ազատւում եմ մ եռն ել-յա ռն ելու հոգսից ։
Ոայց երեւում 'է. միամիտ
էի ՝ ո րովհետեւ չնայած դարն ու հազար
ամեակը տեղին ու կարգին աւարտոլեցին, փ որձանըներս
միայն նորոդուեցին :
Այս դահիճս տեսըով հարաղատ ըա ղաըացի էր՝ բայց ^fàg տեսայ՝ մտածեցի'
ս պան ելո լ է ինձ ։ Ես պատուհանի առաջ
կանգնած դուրս էի նայում ՝ նա իմ կողմն
էը գալիս : Գլուխս աղատելու մասին
մտածեցի՝ որովհետեւ երկոտանի մահր
պարզապէս չպիտէի գայ ՝ իսկ եթէ դա-

ուրիշ տեղում , ի՞նչ տարբերութիւն : Ե"
երեւի այնպիսի բան դիտէի , որ չպիտի
իման այի՛ կամ նա այնպիսի բան դիտէր ՝
որ ես չդիտէի՝ կամ ես իմը գիտէի՝ նա
իրենը ՝ եւ դա րաւա կան էր ինձ սպանե
լու համար։
Եկաւ ՝բւսրձրացալ ՝ դուռը բացեց ՝ մըտա Լ՝
կանգնեց ետ ելումս։ Ա պասեցի՝
սպասեցի ՝ տեսայ չէ
յասլաղոլմ
էյ
Հասկացայ' շի, ուզում թիկունքից խփի ,
որ չկասկածի իր արածին :
Եւ թողեցի
պատուհանս ու շուռ եկայ՛. Ես նրա աչ
քերին նայեցի , նա' իմ՛. Ես նրա ա չըերում տեսայ՝ որ մեր ազատ ու անկ՛աթ
կեանըում ին չոր բան դեռ այնպէս չէ
ինչպէս պիտի լինէր՝ նա' իմ։ Յետոյ նա
կրակեց :
Երեւի յուղւում էր , որովհետեւ առա
ջին գնդակը ուսս քերծեց , բայց միւս եր
կուսը չվրիպեցին' իրար ետ ելից դիպան
սրտիս ՛. Ես ընկայ , մի քանի վայրկեան
ջղաձզոլեցի ու մեռայ ՛, ինքն էլ էր տես
նում , որ մեռած եմ ,
րայց յամենայն
դէպս ոտքով հրհրեց, որ համոզուի , համ ոզո ւելուց յետոյ, էլի յամենայն դէպս,
կռացալ, ատրճանակը ճակատիս
գրեց
ու այսպէս կոչուած ստուգողական գրնդակն ա րձակեց :
Ա" օտիկից արձակո լած
գնդակը ճակատիս կոկիկ կլոր անցք բա
ցեց , ետելից ցրեց գանկս ու խրուեց յա
տակի տախտակի մէջ՛.
Ու հիմա , երբ նա արդէն գնացել է ,
դուռը անաղմուկ ծածկելով իր ետեւից ,
ես երրորդ հազարամեակի առաջին տա
րր" ՛! քեր,լուցող արեանս մէջ պառկած
մտածում եմ' յաջորդ անդամ ե՞ րբ ,
տե՞ղ , որպէս ի՞նչ ոլ յանուն ինչի՞ եմ
լոյս աշխարհ գալու՛.
Տրամադրութիւնս
այնքան վատ է , որ էլ չասած , բա յց յիւո ՚ձ* եմ , որ աւելի յ ո լս ա հ ա տ ա/լան մ ՛ո_
հեր եմ ունեցել , ու համարեա մխիթարւում եմ :

քփս է է դահիճդ սա չլինի, կը լինի մէկ
ոլԸՒէ.Ը > այստեղ շս սլանի , կը սպանի մի
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(1910 - 1911,

ՊՈԼԻՍԸ

1913 ֊ 1914)

(1)

^աջ յայտնի երեւոյթ է՝ որ կոստան
Զարեանը (1885 ֊ 1969) արեւելահայ մի
ջավայրի ծնունդ էք՝ սակայն իր լեղո էա
կան ոլ դրական տչխարհա յեւսցքը ձեւաւոր ուած էր ռուսական ու ֆրանսական
մշակոյթներու ծիրին ՛եւ ապա արեւմրտահայ միջավայրին մէջ*. թէել արեւելա՜
հ այեր էնը իր լեզուն պիտի դառնար , ա՞
րեւմտահայերէնի
զդաց ո ղո ւթիւնը
խորապէս
դրո չմուած սլիտի
ր լլար անոր
վրայ* Այս 'աԼ} հակառակ տնոր՝ Որ յե
տադա յին միչտ պիտի վարձէր
ձՊոլսից
փախչել՝ Պո լիսը յաղթել» (2) ,
Պոլսոյ
հ անդէպ չեչտո ւած հակակրանք ց ո ւց ա բե
րէլով տարրեր առիթներով :
Հետեւաբար ՝ արդար է ըսել՝ թէ անց
եալ դարասկիզբի Պո լիսը կոստան յար
եան ի կեանքին ու դո րծին մէջ կեդրոնա
կան դեր մը խաղացած է * Բայց նոյնքան
արդար է նկատել՝ որ Զարեանը եւս անց
եալ դարակսկիզբի Պո/ոոյ մէջ կեգրոնական դեր մը խաղացած է :
Ինչպէս յայտնի է՝ 1910-^, պելմիացի
նշանաւոր բանաստեղծ կմի լ Վեր հա ռէնի
հետ տեսա կց ո ւթեան մը ընթա ցքին ՝ վերջինս հայ գրագէտին կր թն քադր է մայ
րենի լեզուով դրել (3) î Այնքան յայտնի
չէ՝ սակայն ՝ որ Զարևան ՝ թէեւ ռուսա
ցիր եւ ֆրանսա գիր ՝ հայերէնին բոլորո
վին անծանօթ չէր։ ՎարԼ մանկութեան
հայախօս էր՝ իսկ 1904 — 1905-/*^ հայե
րէն թատրոն խաղացած էր (4) : Ըստ երեւոյթին՝ բանաւոր հայերէն դիտէր այն
ատեն ՝ սակա լն ՝ հա լ կա կան կրթութիւն
ստացած ք\Ը\է1ա1_ՈէԼ՝ գրաւոր հայերէնէ
մչադ րկո ւած էր i Գիր ր t ի վ^Ր^ոմ 4։է
կոյթ[, ամբո ղջա կ ա^ րնկ ա լո ւմին սլ ի տի
վե րադա րձնէ ր ւյինքր :
Որ տոքթոր ականը ստանալէ ետք Պրիւ՜
սէ/!՛ Université Nouvelle-^ (5), Ջ*"/’՜
եանի լեզուա - մչակութային վերադա րձի
ճանապարհը պիտի անցնէր արեւմտահայո ւթեան ոստան Պ սլիսէն • Ինչո^ւ Պ ս լիս ը
եւ ոչ թէ Կ ո վկաս ը իր բուն օրրանը։
Պատճառը այն էր ՝ որ 1908 — 1909—ին ՝
Զարեան Դերմանիա
բանտարկուած էր
Լենինի ռուս սոցիալ — դեմոկրատ խմբա
կին հե տ bp հ ա կացարական դործ ուե էու
թեան համ ար ♦ որպէս անբաղձա լի տարր ՝
Մուսական կայսրութիւն իր մուտքը ար
գիլուած Դ (6) :
Զարեանի Պոլիս
առաջին կեցութիւն ր
Հոկտեմբեր 191Օ՜4՜^ մինչել Q ունիս 1911
երկարած է * Հոն կապուած է «Աղատա
մա ր տ» օ րա թերթին շո^ջ բո լո ր ո ւած մըտաւո րա կանո ւթեան ՝ ի մասՆաւո րթ Գեզամ Ըարս եղեանի ու Հրանտ Նազարեանհե տ : 0 ր‘ւ՛ թերթ ին մէջ Դհ ու յօդուածներէ անկախ Լդրական տեսաբանութիւն
եւ նկարչութիւն) ՝ անոր գրական յալեր*
լածին մէջ 1910 — 1911—ին ֆրանսերէնէ
թարգմանուած [տակաւին յստակ չէ թէ
որո^լ ձեռքովս
եօթը այլ դրութիւններ
հր՛ատարակած՛ է՝ ւյո ր ս կարե/ի է պայմ utնա կանօրէն «արձակ բանա ս տեղծո ւթի ւն^Եր>> կոչել (7) :
յՒ

Ոնչո^ ւ իր Պոյիս
կեցութիւն^^ այդքան
կա րճ տեւած ։ Պա րզա պէս որովհետեւ չէ
կրցած յարմարիլ անկումային մթնոլոր
տին» — «Ցիչում է՝ առաջին հետաքրքրու
թեան յաջորդող 'հիա՛սթափումդ- եւ զ^՚զը*
լանքը» Ահաւոր եւ անճաշակ այդ դիմակահանդէսը» (8) î
Համիտեան տարիներու լճաց ումը ՝ բնականաբար կը չարունակուէր » Նորոգումի չարմում Հկար դեռ ՝
միայն'
խանդավա ռո ւթի ւն ՝
ապագայի
ծիլեր։ Հարկաւ՝ Զարեանի հայերէնի եւ
հայութեան
իմացութեան պակասը ույդ
ունեւյած է <
անյար մար ո ւթեան մէջ դեեր
ր ուսեց

Իր ռ

ւծ

է* «Գլխխ

բաց աւորութիւնէր հ ետեւեալե
մէջ դառ^
մտածումներ էին
ս/ւրտս լեցուն էր ատելր^-

թեւսմր յ
Բոմոնտիի
դարեջուրը՝
մաստիկան՝
տապակած մի դի ան ՝ երիտասարդ թուր
քեր ը՝ Փարիզ տեսած սափրիչների դրա
կանութիւնը՝ Պերայի պոռնիկները Սկիէ-"
տա ր լ ղ ք։ ւրէ-ն հայրենասիրութիւնը՝ լ1]~
տամբուլի վերջալոյսները եւ փայտէ տըներից դուրս խում ույ մլուկը եւ տապկած
ձէթի հոտը
ծիծերը դուրս նետած մօր
կրծքի նման այրուող մի երկնքի տակ
անհ ե տ ան ո ւմ էին:
( . . ♦) Օտարների մէջ' օտար .
օտար
նաեւ մերինն երի մէջ *
Հայը՝ որ հայ չէ՝ լաւաղոյն պարադա
յին կր թո ւա ծ կապիկ է î
Ու ահա թողնում էի Պո լիսը : Պարապ
հոդով եւ թաղուած ա իքերով : Պայուսա
կիս
մէջ' լեցուն մոխիր՝ սրտիս մէջ'
բոց յ
Փ ա կ ւո' ւմ էր ՝ էամ
ո' վ է իմանում ՝
կարելի է' սկսւում էր մի շրջան» (9) î
Զ՛ա՛ր ե.ան
Վենետիկ մեկնած է' Մ խի՜
թ արե
աննե
ու
մօտ
հայերէն
սորվելու
Ր
համար*. Ըայց՝ յարա կա րծօ ր էն ՝
Պսլսոյ
հետ իր կապր ընդհ ատուած չէ։ Մամու
լին չարուեակած է աշխատակցիլ [«Ազա
տամարտ»՝
«Շանթ» ՝ «Ամէնուն տարե.
ցոյցր») ել յարաբերութիւն պահած ՝ րստ
երեւո յթէն, Ն ա զարեանց ի հետ •
ետք ՝
Վենետիկի
մէջ ամուսնանա լէ
Զարեան Պոլիս վերադարձաւ Փետրու ար
1913-Aîr: Ն ոյն միջոցին՝ Նաղարեանց եւս
ամուսնաց՛աւ
եւ մեկնեց աւ Ո տա լիա։
Զարեան ու Նաղարեանց ՝ առ այմմ ան
յայտ պարագաներու տակ՝ իրենց կապերը
անդառնալիօրէն
խզեցին Փետրուար —
Մայիս 1913-^ մինթացքին : Ըայց՝ մինչ
այդ՝ դրական չարմումի նոր փորձի մ ո ՝
աւելի ճիչդ' դրական միջազգային հրա
տա րակո ւթիւեներ ու
չարքի մը ձեռնար
կած էին՝
«Խենթ կ ամքեր» ՝
անունով ՝
որմէ միայն նորայայտ ֆրանսերէն շրջ*սբե րա կ ան ն ա մա 4 C յայտնի է (10) :
1913 բաց առի կ տարին
պիտի տեսնէր
Հայկական Հարցի ա յմմէ ականաց ո ւմր ՝
դիրերու գիւտի 150է}—ամեաւկի
եւ տպա
գրութեան 400—ամեակի համ աղդա յին նըչու մը : Մ շակութային արտակարգ եռու
զեռը բազմիցս փորձուած դրական շար
մո ւմին համար բարեբեր հող կր իւ ո ստա.
նար։ *Լ/Ոյն տարուան վերջին եռամսեա.րՒն,
արեանքյ նախաձեռնութեամբ
ու
դրամական
միջոցներ ո վ,
«Մեհեան»ը
ծնունդ կ՚առնէր' իր՝ Դանիէլ Վարումա.
ն[,, Ց ակոբ Օչականի [այն ատեն' P իւֆէճեա5ր) ՝
խեղում P ա րս եղե անի եւ Ահարոնյէ մէկտեղումով։ Հռչակաւոր «Մեր
հանգանակը»
LnJu
էոեսնէր «Ազատամարտ»ի մէջ' Դեկտեմբերի ձլիսուե ՝ իսկ
«Մեհեան»ի
առաջին թիւր'
Q-ունուա ր
1914—ին յ Զարեան թերթին խմբա գրա
պետը պիտի րԱար ՝ իսկ Օշական ո լ Ըարս եղեան' խմբադիրներ ։
Արեւմտահայ պատմութեան դրական
ապս տամբո ւթեան
առաջին փորձն էր î
Ոնքն ա կրկնո ւթ եան ու բառա յին ծամօնին
դէմ' ինքնատպութիւն ու ինքնավստահու
թիւն ՝ ձանձրոյթին ոլ_ յոգնութեան դէմ
ապագան նուաճելու պատրաստակամու
թիւն ՝ դար րնելու եւ դարբնո ւելո ւ վճռակամութիւն : Վերջապէս^
ազատութեան
իսկական ըմբռնում մը։

Երրորդ թիլէն ետք՝ Վարուման բամՄ եհ եան» էն : Հակառակ անոր ՝
ն ոլե ց ա լ
որ Վար ուծմանի ու մեհենական
խումբի
դա դափս J րներ ր այդքան հեռու չէին իրարմէ ( խզումդ
մո պէտք է վերագրել ո՛չ
թէ Զու ր եան ե £ր/_ Վար ո ւմանի անձնական
ա յլ արուեստի հակամարտ
սրցերու,

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ

ըմբռնումներու առկայո ւթեան ՝ այսինքն՝
«տոհմ եկ» եւ «օտար» գրականութեան
հա չտեցումը : Ջաշր/ր-ա՚ն «օտար» արուես
տը արդիականացումի
Հ ոէովոJթի
խաւոր տարրերէն մէկը կր նկատէ ր
Հտոհմիկ»
գրականութեան
մէջ պատլաս տում ով
Արդարեւ՝ I960—ական թուականներուն ՝
Զարեան վերյիչած է՝
որ Հյաճախ էինք
Վարում՜ան-ի հետ խօսում եւր ոպա կան
գրական
ո ւղղո ւթիւնն ե ր ի մասին՝
հայ
դրականութեան հիմնական ուղղութեան՝,
ձեւի
եւ
բովանդակութեան
հարցերի
չսէ-ըջ : Վիձ ում էինք իրար հետ : Նա դէմ
էր եւրոպական դրական ազդեց ո ւթեան
մեխանիկական փոխադրմանը հայ տոհ■Դկ դ րա կան ո ւթեան մ էջ յ Ե ս մտ ա՛հ ո դ ո t.թի ւն էի յայտն ո ւմ մեր արուեստի ՝ դրա
կանութեան մակարդակի մասին*, էրկուոիս էլ մտահոգում էին արուեստի հար
ցերը» (11):
/> վերջոյ՝ գրական ո ւթի ւնո կրօնքո պի
տի ,իո քոար ինէր որպէս հաւ արականու
թեան հ ո ր ե կուղմի չ ադւյւոկ. տյս է ո y/»/ —
խաւոր դրոքթր՝ ո ր ամէն պարադայի ո'չ
Վյոր ո լմանի՝ ոչ Տէարեանի ՝
աք Օշականի մօտ կապ
ունէր հեթան ո սու թեան
վեր ադ՛ա րձի կ ա՛մ նման մամանա կավ րէ "/
ի ր ո դո ւթ ի ւնն երո ւ հետ :
Իր եօթր թեւերով ՝ «Մեհեան»? տե սա
րանա կան կարեւոր հարցեր դրաւ՝ ո ր սն ը

աւելի ոլչ իրենց չա ր ո ւնա կո ւթի ւնը պիտի
դ տն Դ՚ն Զ արեանի եւ Օչականի էյր ա կա
նո ւթեան մէջ :
Հանդէսին վ^ր^ին թի*֊ը Տ ուլիս 1914—^
լո յ ա տեսա Տ է: վերջինը \րլլա լո ւ մ ասին
որեւէ նչան չկայ եւ նոյնիսկ «Մեհ եան»
տա րեգիրքի ապագայ հրատարակութեան
մասին ծանուց ո ւմ մը տրուած էր ։ թ՛եր
թին անհ ետ ա g ո ւմր պէտք է կապել Ա .
Աշխարհամարտի պայթումին հետ* Փաս
տեր չկան ա պա ցո ւց ան ելո ւ ՝ ռր Վար ումանի մեկնումէն ետք երկրորդ խզում մը
եղած ոլլա յ •

ԻՏԱԼԻԱՅԷՆ ԴԷՊԻ ՊՈԼԻՍ (1919 - 1921)
Զարեան խուսափեցաւ
Ապրիլ
2ձ.—ի
աքսորէն , Հոկտեմբեր 1914—ին իր յ,նտա
նի քին հետ Պոլիսը լքած ԸԼԼաԼով * Տարի
մր Պ ո ւլկար իա մնալէ ետք t 1915—// վ^ր~
ջերը Ո տալիա հ ա ս տա տո ւեց ա ւ ՝ ո ւր վեց
տարի պիտի ապրէր' դրական ու քաղա
քական ուշագրա՛ւ դո րծ ունէ ո ւթեամբ *
Զինադ ագսւ ր էն ետք՝ ան սկսաւ իր կապ ե ր հ վերականգնել Պոլսոյ հետ*. 1919—
դէպի Եովկաս ուղեւորութիւն մր կատա
րեց' որպէս Ֆիրենցէի «|| NUOVO GiOT՜
nale» ել «Il Secolo» թերթեր ու յատուկ
թղթէսկիղ » Ավէոր լխթացքին ՝ իր երթ ու
դարձի ճանապա՛ր հյլ
Պոլիսէն կ? անցնէր ՝
ուրկէ Ա եպտեմբեր 1919—ին առաջին թըղթա կց ո ւթիւն ը կը ղըէը'
«Սպառնալից
Պայրամ մը»՝ իր սկզբնական տպաւո բու
թի լեներով եւ թուրքիոյ վիճակի վերլու
ծումով» Դրութիւնը այսպէս կը սկսէր * —
«Պոլսոյ մէխ չափազանցուած քաղաք՝
այսօր
Պայրամի տօնն ՛է։ Արշալոյսէն
թնդանօթները երկար օր էն հնչած են՝ մեծ
իրադա րձո ւթի ւնը մահմետական ա չխա րհին աւետելու համար ։ Մ՛արգարէին դրօ
շակդ կրյ ծածանի : Աելամլոքը տեգ բա
ցած է քանի մր հաւատացեալներու ներկայութեան ել՝ միջանկեալ՝ դանակից
սպաներու հետաքրքրութեան»
Ամբո խէն
կազմուած խումբեր սրինգներու նուագա կց ո ւթեամբ փողոցները կը շրջին քիչ
մը ուրախութիւն ներշնչեչու համար։ Ե1
մինչ Ըերայր մէջ լեւանթէններ ո ւ անգո րծ
եւ շնական՝ անտարբեր բազմութիւնը
կեղծ ադամանդներու
շքեղութիւնը կը
ցուցադրէ
երէկուան յաղ թա կաններ ո ւ
սքանչացած ա չքին առջեւ ՝ միօ րին ա կ եւ
տխուր Ոսթտմպուլր' հսկայական դանկ[,
մը պէս պարապ ՝ ս ո վո ր ա կանին պէս ուր ա խռւթեամբ չի հնչեր եւ Ալլահ ր չի
փառաբաներ
բա ր բար ո սա կան
եր մրշտութեան ո ւղեկց ութեամբ ՝ ա յխ ցաւով
ու լռութեամբ ՝
յղի թերեւս
վաղուան
ս տ ր սափ ով։ Ամենազօր չարմո յթով է՝ որ
հարիւր հազարաւորներ զոհ ուած են} ե,
Վուրանի համարները կիերգո ւվն տկար ու
կասկածոտ ձայնով» (12) :
1920—ին Զարեան աշխատակցեցաւ «Ոս
տան» պարբերադիրքին ՝ քեբթուս/ծներով
ել դէպի Ե ո վկաս կատարած անաւարտ

ուղեգրութեամր մը' «Գէպի Ա
Նոյնիսկ
իտալերէն
թարգմանսլթՀյ ‘
լոյս տեսաե ու. իրեն հռչակ բերւսքՀՀ
րեք երդեր ■■•֊» ո L հայերէն րնադի
րա,աարակելՈլ_
անյօդող
փ չ ք 1"
րաւ. (13) ։
Cf՝
Հակառակ ոքո լ աշիւ„լմացումի ( ա
մըտահայ
մաքին ստագաե հարուկ
չատ խոր էր: Լճացումի նՈր
<Տ.Ա'եհեան-»ը նախորդող շրջանին կչ \
մանէր, այն տարբերութեամբ} Որ գԼ
բարելալումի կամ արմատական
խութեան յոյս չկար: Ապրիլ
Օշական յարեանին կը. գրէր . _
տենտկան գոր չութի լեն է հոս *
գ րսւե տն ո! թիւն տւեքի քան երրէ^
ւաե ։ Մարդիկ կը տարուին քաղածդ
նու թեամբ
եւ գ բագէ տնեբոլ սովթ,
գրականութիւնն ալ քիչ
/րէ» ■ Իսկ Մայիսին աւելի կտրուկ
րլլար. - Հ<Պոլիսէն երբ հեաաքրքրդւս
գրականութեան վրայ, մեռելոլթիրյ, ,
տ fj տեսնես-^ (14) î
Այս մութ հեռանկարին դէմ յանգիդ,
տակաւին յստակ չէ ինչո՞ւ յարեան հան
ղերձ ընտանեօք Նոյեմբեր 1921-/J,
վերադարձաւ ( չ հ ա չու ան ՝ գրական ïnp
չարմումի մը ձեռնարկելու իր ւխաիաքլ;
Կէս դար ետք} Սիրունի կ; վկայէդ „ք
1920 — 1921—ին պոլս ահայ մտաւորակս,.
նութիւնը դարձեալ կուսակցական պատճառներով երկու կո ղմ եր ո լ բամնուաե կբ,
Մխհչ 1913-// կացութիւնը ղա րմանուաձ
էր համազգային յ ո րելե անն ևր ո լ իւանդավ ա ռո լթե ա՛մբ ՝ 1921—նմ՛ան դարման
սլ fi տ ի դտն ո ւէր 0 ո վհաննէս (ծ* ո սեանեանի
Պսլհս այցելութեամբ (15) î
Ո*ում անեա*ե նոյն տարուան սԱ,ղբ11
թիֆլիսի մէջ հիմնս ւած Հա յար տան (խ՚ւ
Արուեստի Տ n <-^ ) նախագահն էր*. տա
լս րա կանո ւթի ւնը քով — քովի եկաւ 1921
Նոյեմբեր 2^—ին իր կատարած ընդունե
լութեան'
Ոեբայի իՒոքալթևան պանդո
կին մէջ՝ եւ հոն՝
թուման՚եանի թերսդրութեամբ՝ հիմը գրուեցաւ Պոլսոյ Հայ
Ար ուևստի Տ ուն ՝
որ համախմբող որոչ
գեր մը պիտի ունենար ՝ հակառակ
կարճ դո յութեան (16) î Անոր հիմնադիր
անդամներին եւ աշխոյմ գործակիցներէն
մէկը Զա[՛k>սնը պիտի \ըվԼար Վահան 1^էքէե ա նի եւ Օշականի հետ : Ինչպէս դե
րասան Մկր տ ի չ
Ջ անան պիտ Ւ '/քէ
1923֊^, Հ ա յ Արուեստի Տունը հայ արլ ես ւո ո թ շ ա հ ա գ րդո ո ւա ծ մա ր՚ղ ո g առիիր
տուաւ ՝
ո ր համախմբուէին ՝ միտքերու
փոխանակում ունենային եւ ծանօթանա
յին իրարու » Աւելին , կուսակցական մամռպ,ը իր վէճևրը դադրևցռւց (17):
111111 ի կ Սիրուհիի
տ ա ււնամՆա կն եր i"1/
վերյիչամ ^.հրաշք^ը) կը պատահէր :
Լեւոն Ջ . Սիւրմէչեան , քառորդ
եաք, կր վկայէ ր. «Պէտք է ըսեմ որ հակառակ իրենյ (ա՜
ղտքակա՚/յ եւ րնկերա յին տեսակէտներ՛։:
սրա ր րերո ւթեանց' Պ "Լ" n J հայ դ/՚՚՚^՚^Ս
կար՛ող էին մէկտեղ դաէ գրական հտսա
րակս՚ց դե տնի մը ՚էւ՚այ i ՛ի ո[սադարձ
դանքով եւ նոյնիսկ սիրով տոդորուաե։
Կարեւորք դ իրենց յա ր արերութիւննեքՈ^
մէ9

էրենց դրական կչէ"^ Դ'' )**՛^

երբ այսօր դէպի ետ ակնարկ մբ կ/1
տեմ մտաւորական զար դաց ո ւմ['ս աե
շրջ՛անին վրայ 1
աեսնամ թէ մենչ /
րապէս քաղաքակիրթ էխեր» (13)
Կանոնագրի պատրաստութեան դ"[ !.
վստտհուեցալ
տասնեւերկու հ"1/^
յանձնա խումրի մր՝ որուն ‘f'nl“ ~
.
գահը Զարեանն էր : Կանոնագիրը " ï'
տեմրեր Հճ-ին վաւերացուեցաւ:
մ ո ետք տեղի ունեցած մողովէ Դ
Արուեստի Տան գոյութիւնը պաշտօնէ
ծան ո ւց ո ւեց՚ալ : Ան յիսուն գործօն
արտաոահմանեան թղթակիր ան’Մ1

1

պիտխ ուն՛ե՛նար (19) •
Զարեան Արուեստի Տա^ աչխաԱ1
րուն աչխոյմ մասնակից ը եղաւ.
էրտկտն Տտնձնտխումբի ատենապետ
Արուեստի Աշխատարանի
րի ընղհանուր վարիչը
եւ Հրա
չական (խսնձնտխումրի սյնգս1
Ը
Արուեստի Աշխատարանը կաԳ
_
պութեան թերեւս ամէնէն կարե ՀՀ.)
ծը եղաւ : Անոր ծիրին
համապարփակ ծրագիր մը
էր , հինգ բամանո ւմներով

ւ^եւ^

թեան պատմութիւն ՝ հա՛յ
»ոե”
պատմութիւն, երամշտութիձ'
թիւն եւ թատրոն): Պարզ 1"^
րոնի պատմութեան

դասը P

Աք

վարէինք իոկ Զարեան եւ
շ^/.ր (Աշ.)

iV

Դասերը տեղ/r ունեցան 192^
Մայիս 30, (21):
, Արոլ1ք,ր
Զարեան նոյնպէս րանախօ ց
տի Տան հրապարակային կ&քԳ

Fonds A.R.A.M

« ff Ա Ո- Ա Ջ

I ինչպէ ս Vուհ էռի ծննդեան
չհակին (22) Լւ նշանաւոր րի, ղանւո Հյուսլ Տ['լը մեծարող ընդունելլ , 4' <23> ՚

,Լ

Այսուհանդերձ ,

՜
գրագէտը

՝
աւել), ուշ

կցորդը եւ իր ճամրան»ին մէջ կը
ւ թէ «սակայն , այստեղ եւս
ամէն
թչ 'պանորամիկ է , ամէն ինչ ներկայա֊
յ է եւ տեսարան : Ներքին բովանդա֊
\ՈւթիւնիՏ
զոէ֊րև ենք,
Փորձեր եղան
էութեան կէտ գտնել' ի զուր : p աւա կա
խում

ենք թէյա սեղաններ ով, ցոյցեթատերական
Ներ կայա ց ո ւ ւյնե-

(34) :
^ԼյԱ գործ ունէ ութիւնը անբաւարար Էր
Աղէտի յարուց՚^ծ ճղնամամը դիմադբալկու համար*. 1914—^'îr տրուած պա տասխանը նոր դրական շարմ֊ումի մր սկըզբնսւսրումր եղած էրկործանումէն ու
յք ւսւմէն ետք , պատասխաեր միա յն ղըկան ուրիշ շարմոլմի մր ճամբով կըր֊

1920֊^ե , Օշական կր գրէր
խրեանին , թէ «Պոլիսր աւելէ ամայի է
(ան
երբեք» (25) , հետեւաբար իրենք
պէտք է պարապ,, լեցնէին իրենց սեփաևր ԸԼԸաԼ ■

ան միջոցներով.

։(ԿՄՏՐԱՎԱՆՔ»Ը
դրս,կսյ^յ ամսաթլիրի մր գաղափարը
\ւս f Ար Ո ւես տի Տան ծնունդէն առաջ հաանցած էր՝ Թումանեանի կողմէ հիմնադիր րնդո ւնելութեան մ՜ամանսրկ՝
Հան Պ էրպէ րեան
յայտարարեց ՝ թէ իր
խումբը նոր դրական ամսաթերթ մր պ իհրատարակէր' Հս,յ արուեստն ու արւնսսրագէտները բարձրացնելու համար ,
և այգ հանգէտը պիտի կոչուէր «ք^արձբվանք» (26) :
Առա ջին թիւ՚ւչ՝ Տուն ո ւար 1922—/^ Լո !ս
տեսաւ' յարեանի ,
0 չա կանի ՝ Թէքէեանի ՝ քքսրհտն Պէրպէրեանի եւ *իեղամ Պ*ա—
վաֆեանի համատեղ իւմրադրութեամբ :
Լանդէսր «Աեհ եան»էն աւելի կարճ տեւեգ' հինդ թիւ y մինչեւ հունիս*.
Ան որ
ծննգոցն
ոլ պատմութիւնը լուսաբանւծ չեն։ Զենք գիտեր ՝ թէ հիմնադիրնե
րը ինչպէս ս քով — քովի եկած էին : Տըը֊
ւա^լ Ըէ1աէով ՝ որ բոլոր ը Պոլիս էին Զ ար—
եանի մաման ումին ատեն՝
կրնանք են(ապրել՝ որ
վերջինս թումբը միաւորող
ՈՍհյ էր î թէեւ ՝ ի տարբեր ո ւթի ւն «Ա* եհեանջի ւ հանդէսին տ ի բա կ անօ բէն առտթւ ՜
տար ումը չեղաւ •
Աակայն ՝ 1922—ը 1914 չէր ՝ ոչ ալ
փարձրավանք»ը
Æ/x/îr» : Նոր փորձ
■ gîr էր
բայց
Նաթապատերաղմեան
փենթութեան» կնիքը բացա կայ էր անկէ.
Լա 1պ ան ակ
մը չունէր ,
այէ ^էկ է^նոց
իքրաց րական ներածութիւն
մր {«Ալլաքաղրութիւններ»)
որ «Ա*եհեան»ի հետի-ւ կւ կրէր՝ թէեւ չատ աւելի չափաւոր
Լելով ու խորքով։ Հայ կեանքը
խոր
հուրդով ու արուեստով ազնուացնել ՝
խորհուրդն ու արուեստը կեանքով հիմ
նաւորել ՝
հասարակաց
դետին մը ըսաեղեել եւ հոգեկան
ում՜երը միաւո ո ել ՝
Հայկական խորհուրդ մը ստեղծել» հայ՛սկան «ոճը» գտնել ՝ դրականութեան
քոքկէսրո^ծնեբր խարանել ու մաքրա-դը-

(27) : Այս բոլո րը գեդադի տա կան
երաղիր մրն էր աւելի քան վճռական եւ
‘"եԼ

ՈԵ^ական փոփոխութեան յայտագիր մր։
(ակառակ ասոր , 1922 Ապրիլ 20՜ին Զարեան հօսևդիսին մասին Արշակ Զօպաևեա—
պիտի գրէր , թէ «ն,ա էլ ընդհ անո ւր
յիմարութեան կեն ռան արին ոխն է չար"f՛1" րձցավանք»ի

բովանդակութիւնս

Ւյց կոււոայ , որ իր գլխաւոր մտահոր՚֊թիւնք բարձր
մշակոյթի կեդրոն մը
ՀԱսԴն էը*. Օթս րեան եւ
Օշական չափաԼորած էին ««Ա*եհեան»ի շրջանի իրենց
վիոլոն ոճը՝ պահած ըլէաէոլԼ հանդերձ
իենյ դրական չափանիշներն ու քննա^Յորգը

էձՐՀՐ* Զարեան աւելի ուշ
եւ իր ճամբան» ի մէջ պիտի

Աէր- -

^Այսօր՝ նորից փորձեր ենք անում î
(փրների տակից հա յ ոգու չմարած
^փների կ որորներ ենք մ՜ ո զովում *. Աղգիւղացի
կանանց նման' հնձ ուած
Ւթ՚ևի դաշտից' նիհար հասկեր ենք ոէ"նում .
|յ

[րսյէԼանք»—ինքն ա մփ ո փ ո ւմի փորձ,
Ա՚՚՚՚ւ՚ց անտառի մէ9' ռեաարան : Նա_

'7^» (29):
Ր^[՚ա^՜ իր

աշխատակցուբաղկացած էր
քոնի հետ կապուած նիւթերէ ,

թ

Ղւի'ա ւո րարար

Ը-

^Մեհեան»ի

օրերէն

C իր ձաասելնռումք եղած էր

քոնշ ք

թս
Թատ-

քսսւ իրեն , վերական դն ո ւմի
“"1էԱ։,1ր կրնար չդլալ-.
Իր իսկ
ս,ղՕ1Հ՝ Հ՚՚Մ^ի
մտաւորական սերունդի
չ ւ մի սոսկալ/, խնդիր է դրուած - կամ

/“"Ղո,
րս!,

.

Մ Ի Տ Ո

ԵԻ

Ատե ղծադ ո րձ ել ՝ ի յայտ բերելու/ ,ազղա~
համակուած անհատա
կանութիւն՝ կամ մեռնիլ^ ազդի ֆիզի —
քտկան ոչնչացումին աւելցնելով է, հ որյ Լ կ ա ն սչնչացուձ] է>>
(30) :
Օարերսնի թատերական լԼիսւերգին' «Երեք եբղեր^ու առաջին երկու մասերը
լոյս տեսան
«քՀարձրավանքյվ, մէջ ՝ որ
ձեւով մը թատերաելան հանդէս դարձաւ*.
Արդարեւ ՝
Qշական իր
առաջին բեմաJ թր արմէքներով

դրուած թատեբախաղէն'
«Նոր Պսակ »էն
հատուած մը հրատարակեց ՝ ինչպէս եւ
Շիրվան գ՛ոգէի
մասին <ո ւս ո ւմնասիր ո ւթիւն մր ։ Հանդէսը նո յնպէ ս լո յս րնծայեց Վ ♦ թէքէեանի իր ողջուց)ր\ ապո ւած
միակ թատերախաղը «Մայրերը^ .
Թէ Օար եան եւ. թէ Q շա կան ՝ իր ա կա
նո ւթեան ՛մ՛էջ )
թատրոնը ղուտ գրական
հարց չէին նկատեր ՝ ա յլ վայր մը հա
մայնքին
ամբողջական ութիւնը վերա*կանգնելու համար։
Օթսրեան «համադըրո ւ թիւն բոլոր ա ր ո ւ ե ս տն ե ր ի» կ,} նկա>ոէը
թաււորոնր ՝ որ ո րպէ ս այդպիսին ՝
«ա մէն էն մօտն է (եողովրդին'^ (31) :
Ս-.,դ ամիսներու իր պատանեկան տե
սլաւոր ո ւթիւններ ը թուղթին յանձն ելով՝
Աի ւրմէլեան ֊ որ Օ՚ո րեանի ֆրանսերէնի
աշակերտ
եղած է կեդրոնականի մէջ —
! Լ uhunj.ui ըին եր գրէր y թէ «կեդրոնականի
սթնոլորտը՝ այդ օրերուն՝ յեց,ուն էր գր՜՜
րական եւ մտաւորական դործո ւն Լութե ամբ։
«fi ա ր ձրավանք'»
իւրաքանչիւր
թիւս , նոր թատերախաղ մj‘'y քննադատա
կան կտոր մp Q շա կան էն
Q ո վհ անն է ս
Թումանեանի այցելութիւնը՝
է] որհ բղա
յին Հայաստանէն եկա^- խրախո ւս ի չ լուր^րր՝ Հայ Արուեստի Տ ունին հիմնարկութերն r ՝ ատոնք ամէնն ա/ յի չատակել ի
գէս1Ր^Ը էք՛ն մեր կեանքին մէջ» (32) :
իր խմբագրական եւ ուսուցչական {կեդ
րոնական եւ Պ էր պէ ր եան
վարմարաններուն ՛մէջ) աշխատանքին ղուգահեո՝ ԱպԸ ք՛ Լ 1922-“^’îr Զ՛" րեան lnJ" թր\եծայեց իր
հա յե րէն աոաջին հատորը «Օրերի պսա
կը» ՝ համախմբելով 1918 — 1922—ին մա
մուլի մէջ հրատարակած քերթուածներ :
Հատորը դըականօրէն
դրախօս ուեցաւ
(Թէքէեան ՝ Շահան Պ էրպէ րեան ՝ 0 շոյկան^ (33) y բայց նաեւ մխտական անդ
րադարձներ եղան (34) î
!խտ Շ- Պէր֊
պէ ր եանի «հա մաս տուած եան խորհ ուրդի
պարզ եւ միեւնոյն ատեն Լայն ու սէնֆօնիք Նոր fi անա սա եղծ,ո ւթեան մը գե
ղեցիկ յոյս: . ահ\ա ինչ որ կ ռ ներ շնչէ թր
ծի “Օրերի Պ ո ա կը1 » (35) î Հատորը 1920—
ական թուականներու
բանա ս տե դծա կան
սակաւաթիւ
մնայուն գիրքերէն մէկը
նկա տուած է*. Աիւր մէլեան դիտել տուած
է՝ թէ «Զարեան ՝ օրինակի համար էք"1՜՜
վին ճանչցուած չէր տակաւին ՝ եւ ոմանց
կողմէ կ՛ մեղադրուէ՛ր ՝ թէ բառախաղե
րով կը զբաղէր՝ մինչ նա
կը ստեղծէ ր
- թիթ-մՒկ - ձեաաքրքի ր նոր ձեւեր մեր
լեզուին մէջ» (36) :
fi ր մամանո ւմէն քա
ը ։էսլմՒ ս ետք ՝
Զարեան բոլ,որ ովին յուսախա ը եղած էր ՝
ինչպէս
Արշակ

gnJ!J կու տայ Ապը^է 1922—ին
Զօպանեանին
յղուած
նամա-

կը (37). «Արդ/, պայմաններ/, մէջ,
երր յաւաղոյններք մե-րոնցփց մ ե}ր մասամբ մեռած
են եւ միւսներն էլ հեռու են Պոլսիg , րստի պո ւած են ք ապրիլ անտանելի , դերն—
դա կ միջավայրի մէջ,
1Լր տա սահ մունից
( խետոյ գա լ լ նդնել (sic) տ յսպի"ի ՛մի
վայր ուր ամենա տարբտ՛կան բաները պէտք
Լ երկարօրէի բացատրել՝ ուր 20 — 30
տարիէ ի վեր ընդունռւած ձելերր ["Ju—
^‘ի՚յ (sic) եկաձ տա ր օր ինա՚կո լթի ւնն եր ի
տպաւորութիւն են թողնում , ուր այս
պէս ասւած գրագէտներր ել արուեստա
գէտները
տգէտ են վարունքի նման —
իՀնչ կ\ուզէք սր լինի : Այդ ամէնյո դրում
եմ ձեզ, որովհետեւ յիշում եմ Որ խոր
հուրդ էիք տալիս ինձ Պարիդ կամ ար
տասահման մնալ եւ գրական շարմումը
հաւաքաբար այստեղ սկսիլ, Ի րաւո՛ ւնք
ունէիք ...» :
Իսկ յս՚ջ՚՚Ըդ պարբերո լթեա՚ւ, մէջ իր
անշեղ դաւանանքը կը յայտնէր •
«Ր-էքէ եանը կարդաց
ինձ ձեր վել,ջփն
նամակներից մէկը ուր փափաք էք յա յա
նում բոլորովին դրականութեան նուիրւիլ, Ե'Ո լզէի ասել ձեզ որ մինշել որ րարոյապէս չկազմակերպուինք երբեք (sic)
“•.ւդ չպիտ՛ի լինենք եւ այդ բարոյական
միս ւթիւնր միայն արուեստը եւ դրա կա
նո ւթիւն,, կարող է առաջ բերել : _ թորապէս համոզուած եմ դրա մէջ, Ուստի
ողջունում եմ ձեր այդ որոշումը» :
Ի տարբերութիւն 1914-^îf , երբ վերա
ծնունդի մը եւ փայլուն ապագայի մը
յոյսը բոլոր հոգիներուն մէջ ներկայ էր,
հիմա հալատքր փշրուած էր եւ միջակու
թիւնը իը ակռաները ցոյց կու տար : «Hî<ցսրդըՖի մէջ, Զարէան
գրեթէ
պիտի
կրկնէ ր Զօպանեանին իր գրածը • —

ԱՐՈՒԵՍՏ*-
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«Աարա\հ

հրդեհի փլատակների տակ
մնացել ել գորտեր են
ծնուել*. Փ՚՚քրս>մի,ո գրչակներ ՝ լաւա: ;ր քնների
։i ՝ւ -> ' y յե տոյ ՝
ա յլեւս ան—
ղու սպօրէն լ ր բացած ՝ Ատամբուլփց մին

f /:՛:.<■! կո յ անհ ը ե*/,

չեւ Պերա ՝ ոռնում են • ^'եո. գքա^1> հոտ
է դալիս *. վշաբնոց սրճարաններից հար
բած մարդիկ դուրս Լն րի ս խո ւմ այլեւս
անապագայ այս աշխարհը*.
Ամէն ինչ մեռնում է» (38) î
Աքս գա րգաց ումնեբր
քեմալական ու
թէ ան անկասելի յ\առաջխա ղա ց քին
եւ
նոր աղէտի մ\ը վտանգին գրեթէ զուգա
հեռ էին։ Իզմիրի աղէտը 1922 Օդ"ս՚ոո—
սին՝
մտա ւոր ականո ւթեան ա ք՚ջ՚^կ՛1՛^
հ ակա գդեց ութիւնը յառաջ բերաւ*
Նոյն
տարուան երկրորդ
կէ" ին Պ ոլսո յ ■ւերջնական լք՚՚՚^ր տեղի ուն՛եցաւ ու դրա կան
չարմումի
վերջին յոյսեր ր
մարեցան*.
1915—/' սփռումին եզրափակիչ արարն էր*
fiJ որ հ ր դոր յ\ին Հայա ոտանի նոր՚՚ահաստաա
վա բչա կարգը արտասահմանի զանագան
մտաւո բտկաններ հայրենիք ւԼերափա ռ1յ ալու հրաւիրած էր* Օշական ու Զարծան
fi ոեւանի համալսարանիդ մէջ դասախօ
սելու հրաւէր սսՀացան*. Զար՝ծան ընդա
ռաջեց՝ Հոկտեմբեր 1922—իր թն տանի
քով քյրեւադ փոխա դրուելով՝ ուր պիտի
էՈւար մինչեւ Q ունիս 1924 I Պ ո լիս ռ իր
դոն եր ր փակած էր անոր ետին :

Վ. ÎT.
Նիւ ճըթզի

(1) Այս յօդուածը վերամշակում ifpû է
Իւ • ՍԻ • էլ • էյ . համալսարանին մէջ փՍրոֆ. Ռկչըբւո Յոկհաննէսհանկ կազմա
կերպած Պոլսոյ դկաաժոդովկն ներկա
յացուած հայերէն զեկուցումին (2001
Ս’այիս 20) ? որուն հիմքը կազմոզ անզ|երէն րնդարձակ ք^ագիրը գիսւաժողովի
հասարին մէջ լոյս պիսւի տեսնէ յաււաջիկային : Աոաջին րԱւժնին մասին , աե'ս Վ •
Մաար-էոսեան , երարոա՚ւ, Qui ր1րան ի շուրջ,
Աքւրփյիաս , 1998, 42 - Տ7:
(2) Կոստան Զարեան, Երկեր, Անթ-ի,իաս 1975, 39: Այս մասին, vib'u Աարկ
Նշանեւսն , «էղեււնի լոՈՆթ-իՆնր Կ • Զարեանի արձակին ւքէջ» , fiա դմավէպ ՝ 1 — 1 ,
1995 , 370 - 374 :
(3) էոսւոան Զարեան, «էմիլ Վերհա
րին» , Պայքար , 1923 Մարտ 15, 65
(հմմւո . Կոստան ԶարետԹ, 'ք,աւատոմար ,
Երեւան, 1999, 147 - 149): Աւէլի ուշ,
դէպք Ո վերապատմուած է որոշ փոփոիյոլթ-իւններով եւ հակ ասութ իւններո\] :
Տե'ս օրինակ Կարօ Փօլատեան , Զլ՛ոյ;/,
հ. (Հ., Գահիրէ, 1961, 88 - 89 (qpnjîjp
թ-ուազրուած է 1955—ին) . Կսսաան Զար
եան , «տեղի, ժամանակի եւ գրողի մա
սին» , Ա,ու/ետա կա^, Պ*րա կանռւթի ւև , 6,
1970 , 105 (հմմտ . Զարեան , Նաւատսմար ,
586 - 587 • յոլշագրոլթ֊իւնր 1968-ին շա
րադրածս ծ է) :
(4) Sb'u
Օաիաիար
Ցովակիմեան.
«Կսսաան Զարեան՝ դերասան», Գրական
Ւերթ, 1998 Մայիս 15/31:
(5) Զարեանի Ածլարտած համալսարա
նին մասին հակասական աեղեկոլթ-իւններ
կան : Բազմաթ-իլ ադթիւրնհր կը գրեն
Université Libre, ուրիշներ' Université
Nouvelle : Վերջինիս վաւերական հիմնաւորումր կու գայ Պէյրոլթփ Ամերիկեան համալսարանի արիփւներէն, ու ր
1952 - 1954-ին Զարեան հայ մշակոյթ-ի
պաաւքոլթիլր դասաւանդած է : Հոն ար
ձանագրուած է - Constant Zarian, Ph. D.
Université Nouvelle, Brussels. 19521953: Lecturer in History, 1953-1954
Lecturer in History (American University
of Beirut, File The Directory of AUB

1919
(յօդուածը Զարեանի անձնական
արխիլին լքէջ պահուած կտրածոյ մըն է,
ուր էջաթիլր չերեւիր) :
(13) Տէ'ս այս փորձի մասին «Ոստան»ի
խմբագիր Միքայէլ ՇամտանՔեանի 1920
Մարտ 5-ի նամակը (Վարդան Մաաթէոս~
եան, «Անտիպ էջեր Կսսաան Զարեանի
ևւսմականիէն» , «Հորիղոն — Գրական Տաւեչուած, 2000 Փետրուար 13), ինչպէս
ել խմբագրական կարն նօթը՝
«Դէպի
Արարատ»ի աոաջին մասին որպէս ներա
ծութիւն («Ոստան», 1920, Մաթա 16,
401) :
(14) Վ- Մատթէոոեան, «Յակոթ Օշականէն երկու նամակ Կսսաան Զարեանին» ,
Հասկ
Հայագիտական
Տարեգիրք,
եէ. - Ա - , 1995՜- 1996, 274, 275:
(15) թոլմանեանր մամանտկա կիցների
յուշերում, Երեւան, 1969, 816 — 818:
(16) Զարեան բաւական կծու նկսւսւողՈՆթիւն մը ունի ընդունելութեան ար
դիւնքին մասին. _ «3- Թումանեանի թէյասեղանէ արդիւնքը-•• Եկաւ, ժողովեր,
այդպէս անուանած , ւքաաւորականութիւնր, Քաոեյյ արտասաներ, խոստումներ
արաւ - «էսպէս պիտի լինի , էնպէս պիտի
լինի». յետոյ մի քանի հոգի գնացինք իր
՛սենեակը, սրանց էլ հայհոյեց, նրանց էլ
հայհոյեց,
պատկերաւոր անեկդոտներ
պատմելով մինչեւ աււաւօտ-.- Դուրս եկալ, որ հերոսը ինքն է • ինքը ամէն բահ
վաղուց հասկարել էր , նախատեսել էր ,
բայց դու. եկ ահս, որ իրեն թող չկայ»
(Զարեան, Երկեր , 36 — 37) :
(17) թումանեաՆր, 821:
(18) էեւոն - Զաւէն Սիւրմէլեան, «Վահար ԹէքէեաԱկ հետ - Պոլսոյ մէջ» , ՛Նոր
Գիր, Ջմեո, 1945 - 1946, 233:
(19) «Հայ Արուեստի Տոլն», Ամէնուն
Տարեցոյցը, Պո]իս, 1923, 266:
(20) «Հայ Արուեստի Տունը հայ ժողո
վուրդին» , ճակատամարտ, 1922, Փետ
րուար 10 , 2 :
(21) Մանրամասն աե'ս Վաչէ Վաղւսրեան, «Պոլսոյ Հայ Արուեստի Տունը»,
Շ իրակ , 11, 1982, ՚49 :
(22) «Հայ Արուեստի Տան հանդէսը
Մոլիէոի մասին», ճակատամարտ , 1922
Յունուար 31, 2 :
(23) «Հս!լ արուեստը եւ

ւիրաի • Շաոլ

Տ.Ի1», ճակատամարտ ՝ 1922 Ապրիլ 27,
1, 4:
(24) Զարեան, Երկ^ր, 37:
(25) Մաաթէոսեան, «Յակոթ Օրակա
նէն», 275:
(26) Թո լման եանը՝ 823*
( 27 ) «Աւէաջադրոլթֆւննհր» ՝ fi ար ձրավանք, Յունուար 1922, 1 (հմմւո- Զար
ե՛ան, կաւատոմար , 119 — 120) :
(28) Երեւանի Դրականութեան եւ Արւեստի Թանգարան, Արշակ Չօպանեանի
ֆոնտ (այսուհետեւ՝ ԴԱԹ, ԱՋՖ) , 1
բաժին , թիւ 2131 : Պահած ենք նամակի11
ւեգոոսւկտն եւ ուղղագրական հարագւստութիւնր :
(29) Զարեան, Երկեր, 36:
(30) Կոստան Զարեան, «Հայ թատրոն»,
Ոտր ձր ավան ք ,
1922 Փետր ուա ր ՝ 66:
Զարեանի եւ թատրոնի հարցի մասին,
աե'ո Մարկ Նշանեան, «Կսսաան Զարեան
եւ անկարելի թատրոնը», Ոազմավէպ ,
բագաոիկ թիւ , 1994 , 175 - 199 :
(31) Կոստան Զարեան, «Թատրոն»,
Ոտրձրաւիանք , Յունուար 1922,
36:
(32) Սիւրմէլեան, «Վահան Թէքէեանի
հետ» , 232 :
(33) Sb'u Վահան Թէքէեան, «Օրերի
Պսակ », Ժողովուրդի Զայնր, 1922 Ապրիլ 30, եւ Մայիս 1, Շ- Ռ ■ Պ-, «Օրերի
Պսակս Կոստան Զարեանի», Ոարձրտփտնք, 192շ Մայիս, 132 - 133: Չօպանեանին գրած իր 1920 Ապրիլ 20 նամա
Faculty, Staff and Officers, 1966-1999). կին մէջ, Զարեան կը յիշէ Օշականի
(Շնորհակալութիւն կր յայ անենք նոյն կողւքէ գրուած գրախօսական մը, զոր
համալսարանի դասախօս 'քԿսթիա Փել- ցարդ չենք կրցած գանել :
թեքեանին, որ այս տեղեկութիւնը հայ
(34) Sh'u, օրինակ, Վարդան Դէորգեան, «Օրերի Պսակը», ^աւիղ, 1922,
թայթէր մեզի (Հոկտեմբեր 2000) :
(6) Lawrence Durrell, «Constant Za Մայիս 1 եւ 18: Այս թերթը նոյնպէս քա
rian — Triple Exile», Ararat, Spring նի :քր յարձակումներ հրատարակեց, ինչ
(1994), p. 34 (աոաջին տպագրութիւն' պէս Երուանդ Օտեանի երգիծական գրThe Poetry Review,
January-February րոլթԲւն մը՝ «Եգնատ Աղա գրական քը111952) : Տեղեկութիւնը ուղղակի Զարեա- նադատ (Ե՞նչ օթերու հասանք)», Շա լիդ,
նէն կը բխի :
1922 Ապրիլ 10 , 4, եւ երկու անստորա
(7) Այս մասին, տհ'ս Վ- Մատթէոս- գիր գրոլթիւններ, որոնցմէ մէկը քանի
եան, «Կսսաան Զարեան Պոլսոյ մէջ'
մր տոդ կը բաղդատէ թրքերէն որոշ տո
«Մէեեան»էն Ա1Ո.աջ^ , Տառա9 — Միտք եւ ղերու հետ («Տարօրինակ գիրք մը», Ç,„_
Ար ուես տ , Դեկտեմբեր 1998 :
լիդ, 1922 Ապրիլ 3, 3,) , իսկ միւսը կը
(8) Կոստան Զարեան, P անկօօպը եւ «հաղորդէ» Օշականի եւ Թէքէեանի կող
մամութի ոսկորները, Անթիլիաս, 1987 , մէ դիրքին «րանալի»ի մը պատրաստու
թիւնը («Յանալի Օրերի Պսակի», Շաւիղ ,
169:
(9) Զարեան, Երկեր, 422 - 423:
1922 Ապրիլ 10 , 2) :
(10) St'u Մաաթէոսեան,
«Կսսաան
(35) Շ.Ռ-Պ-, «Օրերի Պսակը», 133:
Զարեան Պպսոյ մէջ» , 2 :
(36) Սիւրմէլեան, «Վահան Թէքէեանի
(11) Կսւրաիկեան ,
Արտասահմանի ,
հետ» , 233 :
62 - 63 (րնդգծաւմը մերն է) :
(37) ԴԱԹ , ԱՋՖ , 1 բաժին , թիլ 2131 :
(12) C. Zarian, «Un ’Bairam’ minac(38) Զարեան, Երկեր, 36:
cioso», Il Nuovo Giornale, 21 Settembre
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Autour du dernier livre
d’YVES TERNON
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qui le faisaient de ne pas u *.
parce qu’ils étaient sûrs d'e"՜6,
parce qu’on ne persuade J* et
abstraction, c’est-à-dire le Լ ne
sentant d’une idéologie*.
pre'

YVES TERNON

(Suite de la première page)
ces mouvements visent dans un premier
temps à dissocier les futures victimes
du reste de la société, à les présenter
comme des parasites qui endommagent
le corps social, mettent en péril la sur
vie de la nation. Ce sont des «étran
gers» dans des pays dont ils sont
citoyens. Ils ne peuvent donc être trai
tés comme les «autres», comme ceux
qui portent les attributs du pouvoir et
sont les garants de leur propre légiti
mité. Dès lors, ils peuvent être éliminés
par tous les moyens —tous les exem
ples présentés par Y. Ternon en mon
trent la sinistre vérité— et traités
conformément à leur statut de victime
«coupable». Curieusement, il y a chez
tous ces bourreaux un besoin forcené,
comme une obsession, de donner à
leurs actes inhumains une forme hu
maine, rationnelle, voire juridique. Mais
on ne sait trop s'il s’agit d'une mani
festation de cynisme ou d’une forme
d'exorcisme, visant à se laver du poids
de leurs décisions et de leurs actes.
On aura compris qu’Yves Ternon re
cherche ici à mettre en évidence le
mécanisme de raisonnement de ces
bourreaux, la construction intellectuelle
qui leur permet de se justifier devant
l’opinion publique «légitime»
de leur
pays ou de s’autojustifier si d'aventure
ils en viennent à méditer sur leurs
actes. Avec le recul, on semble mieux
distinguer les signes de dérangements
psychologiques s’étant manifestés chez
les bourreaux, tout comme le rôle des
périodes pré-génocidaires dans l’élabo
ration de ces pathologies.
Chemin faisant, Yves Ternon soulève
aussi des questions d’actualité qui in
terpellent vivement nos contemporains
et plus spécialement les Arméniens :
«Le spectre de la négation», aboutisse
ment ou avatar ultime des peuples génocidés. Point sur lequel il nous paraît
utile de dresser ici un bilan à la lu
mière des derniers développements.
Concernant la politique de négation
menée avec constance par l’état turc
et la position de l’opinion publique de
ce pays sur
la question arménienne,
on enregistre des signaux
contra
dictoires, révélateurs d’un processus
inachevé. L’Etat reste bien calé sur
ses positions traditionnelles et s'est
même senti, ces derniers temps, obligé
de prendre quelques initiatives, comme
la création d'un Institute for Armenian
Research, basé à Ankara, dont les
principaux animateurs sont d’anciens
diplomates. Il s'agit officiellement de
mettre à plat toutes les sources dis
ponibles concernant le «soi-disant» gé
nocide, y compris celles détenues par
la Turquie, pour faire la lumière: tra
duisez pour blanchir la Turquie des ac
cusations malveillantes véhiculées par
«les Arméniens de la dispora». Le pre
mier numéro de la revue de l’Institut,
modestement et joliment intitulé Armenïan Studies (numéro de mai 2001, au
prix modique de 2 500 000 livres tur
ques) nous fait découvrir les avancées
de la recherche grâce à des signatures
aussi prestigieuses que celle de Justin
Mc Carthy, manifestement toujours
aussi alerte dans sa quête de la vérité,
ou de Bilal Simsir,vieille connaissance
de l’historiographie officielle, diplomate
heureusement reconverti dans
les
sciences humaines, lequel nous gratifie
d’un brillant article sur «The Project of
Establishing Great Armenia». Traduisons
en termes clairs les motivations de ce
morceau choisi: Vous qui êtes objec
tifs et compréhensifs —la publication
s’adresse évidemment à un public oc
cidental averti—, vous
comprendrez
que nous n'avions pas d'autres choix
que d’exterminer ces traîtres qui me
naçaient notre Etat. Un jeune et pro
metteur universitaire, Erol Gôka, nous
livre aussi une variante turque du trau
matisme du bourreau, sous le titre «the
Psycholoqical Dimension of the Arme
nian Problem», avec un sous-titre allé
chant au possible :
«The Unnoticed
Side».
Cet Institut annonce la mise en place
prochaine d'un enseignement de l’ar-

L'INNOCENCE DES VICTIMES
AU SIECLE DES GENOCIDES
INTRODUCTION

Ce livre est un essai d'histoire com
parée des génocides et des formes ex
trêmes de crimes contre l’humanité
perpétrés au XXe siècle.
La méthode
comparatiste reste
encore suffisam
ment controversée pour que son em
ploi requière une explication. Cette pra
tique me semble pourtant la meilleure
pour appréhender dans leur complexité
des excès criminels conduisant à une
destruction totale des vies et des va
leurs. La mise en parallèle d'événe
ments se situant dans un même cadre
juridique est la clé de leur interpréta
tion. Examiner des infractions qui ap
partiennent à une
même
catégorie,
identifier les caractères singuliers de
chacune d'elles, isoler des spécificités
tout en soulignant des dissemblances
est la démarche naturelle de l'enquê
teur en charge d'un dossier criminel.
Il n’a d’autre préoccupation que de
comprendre
et d’interpréter des faits
afin d’imputer à chaque acteur sa part
de responsabilité. Au terme de sa re
cherche il remet un rapport qui serre
au plus près la vérité. Par cette dé
marche on parvient à comprendre des
situations apparemment inconcevables,
à les dépouiller de leur aura de mys
tère et à les introduire dans une his
toire. La mise en évidence des simili
tudes comme des différences d'un
crime ne réduit ni n’augmente la gra
vité des autres. L’enquête comme le
procès se déroulent dans des chambres
séparées sous le même chef d’inculpa
tion. C’est, au départ, la seule réfé
rence commune.
Le crime de génocide est individua
lisé par plusieurs composantes qui dé
finissent son caractère exceptionnel. La
plus importante est l’intention crimi
nelle. C'est ce caractère planifié du
meurtre qui isole une relation singu
lière entre le bourreau et sa victime.
Dans un accident ou un homicide invo
lontaire la victime n’est pas confrontée
à un bourreau. Lorsqu'il détruit aveugle
ment un ensemble de personnes anony
mes, le criminel ne sélectionne pas sa
victime. Dans le meurtre collectif, au
contraire, la victime est tuée en raison
de son appartenance à un groupe pré
cis, le bourreau désigne sa victime, il
distribue les rôles et ordonne la mise
en scène du meurtre. Il marque les
personnes qu'il veut supprimer. Si la
marque est indélébile, le statut n'est
pas révisable: il n'y aura pas de salut.
Ailleurs, l’ordonnateur offre d’effacer
le signe fatal par l'apostasie, la palino
die, une toilette cérébrale. Il enferme
les personnes qu’il veut détruire dans
un espace clos dont il contrôle les is-

ménien, sans doute destiné à former
les futurs diplomates qui seront un jour
nommés en Arménie. S’agit-il
d’un
signe avant-coureur de l’ouverture pro
chaine des frontières avec ce pays et
de l'établissement de relations diplo
matiques ? Autres intentions avouées
de cet aéropage de savants : l’établis
sement d'un dialogue avec des histo
riens arméniens —notez qu’en Turquie
la notion d'arménien est élargie à
toute personne ayant un nom à con
sonance arménienne— et l’organisation
de programmes de recherches en com
mun... Belle ambition qui promet de
beaux voyages en perspective à de
doctes historiens qui auraient néan
moins préféré que l’Institut soit basé
à Constantinople où les instances mili
taires sont moins nombreuses et le
climat plus sain.
Cela dit, une certaine presse stambouliote, quelques historiens rattachés

sues. Quelles préservent ou non une
activité, ces personnes sont impuis
santes à modifier leur sort. Elles por
tent cependant un vêtement qui dé
range le bourreau: elles sont innocen
tes et l’assassin s’attache à les en dé
pouiller. C’est de cette innocence propre
aux victimes dont je veux parler ici,
à la fois en historien et en personne
privée, avec objectivité et avec émo
tion.
L’historien des génocides est dans
une position délicate. Il ne peut inter
préter ces crimes qu'en pénétrant les
mobiles du criminel, mais il éprouve à
l’égard de celui-ci une répulsion diffi
cilement contrôlable qui nuit à son ob
jectivité. Cette difficulté paraît d'autant
plus insurmontable que le meurtrier a,
pour la tuer, déshumanisé sa victime
et qu’en agissant ainsi il s'est dépouillé
de son humanité. L'historien doit donc
résister à la tentation simplificatrice
de considérer l'assassin comme non hu
main. Il s’attache au contraire, pour le
juger, à lui restituer
cette humanité
qu'il a perdue et à examiner les méca
nismes de sa dérive sans remettre en
cause son essence humaine. Pour y
parvenir il se situe en dehors du
couple
bourreau-victime, tout en pré
servant l'empathie qu'il éprouve pour
la victime. Il lui faut donc identifier
clairement l’une et l’autre, ce qui est
parfois malaisé car le meurtrier em
prunte souvent le masque de la victi
me. Dans la tragédie antique, le mas
que exprime les sentiments — la peur,
la colère, la haine, l’indifférence—, il
désigne à la curiosité des spectateurs
l'innocent ou le coupable et gère ainsi
leur émotion. Qu’advient-il lorsque l’au
teur inverse les signes et fait porter
au coupable le masque de l'innocent?
Eviter les confusions introduites par
une polysémie qui partage l'innocence
et par une manipulation des signes et
des sens, repérer l’emplacement des
pièges et indiquer où poser le pied
sans tomber dans l'erreur, tel est, ici,
le travail de l'historien.

«Ni victimes, ni bourreaux», écrivait
Albert Camus en 1946, dans Combat.
Quelque chose en nous a été dé
truit par le spectacle des années
que nous venons de passer. Et ce
quelque chose est cette éternelle
confiance de l’homme, qui lui a
toujours fait croire qu’on pouvait
tirer d’un autre homme des réac
tions humaines en lui parlant le
langage de l’humanité. Nous avons
vu mentir, avilir, tuer, déporter,
torturer, et à chaque fois il n’était
par possible de persuader ceux

à des universités privées, des acteurs
de la société civile turque —comme on
aime à qualifier en France des individus
qui ne sont pas directement issus du
sérail politique— et des Turcs de la
diaspora commencent
à rejeter la
«Thèse turque de l’histoire», c’est-adire tout cet endoctrinement patiem
ment inculqué aux jeunes générations.
La tâche est ardue, mais le bouillonne
ment interne, les frustrations engen
drées dans cette société par les prati
ques de cette
démocratie militaire
peuvent, le moment venu, pousser l'a
ristocratie militaire dans ses derniers
retranchements. Mais nous n’en som
mes pas encore là. Il nous faudra en
tendre encore quelque temps le doux
chant de la négation, du moins en Tur
quie, et entendre des bruits de bottes
sur les frontières de l’Arménie.
RAYMOND H. KEVORKIAN

Ce dialogue interrompu par |a
sentation du spectacle de |a déra’
peut être rétabli par une pensée cf"
qui lève les équivoques et énonce h
évidences oubliées dont celles-ci • [
bourreaux sont ceux qui tuent • |es Հ
times celles qu’on tue; les bourre^
sont coupables, les victimes innocente
Si nous avons assisté tout au J
de ce siècle à ces horreurs qui J
taient l'empreinte de la modernité c’est
parce que la mise à mort avait été im
posée comme remède par des idéolo
gués qui avaient pénétré par effrac
tion dans nos sanctuaires et saccagé
nos valeurs. Ces malfaiteurs ont léqi
timé le meurtre en transformant des in
nocents en coupables pour les désigner
au bourreau. En privant la victime de
son innocence, en la marquant du signe
de la faute, le bourreau s'offre une lé
gitimité
qui autorise la transgrétion
Dans la guerre, tuer ou être tué est
souvent la seule alternative. Ces deux
termes ne sont pas assemblés dans la
mise à mort délibérée de groupes hu
mains. Présenter cette alternative est
un leurre, la terrifiante obsession de
fanatiques ou l’abjecte hypocrisie de
lâches. Pour rétablir les victimes de
ces tragédies dans leur innocence pre
mière, on doit emprunter un chemin
trop souvent pavé de mauvaises inten
tions, celui
du comparatisme. Il est
vrai qu’autour de l’enquêteur rôdent
les faussaires, les manipulateurs, les
réducteurs de sens, les négateurs, qui
passent son rapport au crible d'une
«hypercritique» et qui, à partir d'une
faille, reconstruisent une image défor
mée de la réalité. Ces spécialistes de
l’anamorphose
empruntent les boule
vards du comparatisme. Ils exploitent
sans vergogne l’émotion suscitée par
les meurtres de masse pour dénaturer
les événements, hypertrophier l'un ou
banaliser l’autre au gré des intérêts
qu’ils servent.
Ces pratiques sont
connues et dévoilées. La crainte d'une
banalisation ne saurait nuire à une re
cherche conduite avec méthode et ri
gueur, à seule fin d’interprétation.
L’historien n’a pas le monopole de la
comparaison. Il n'est pas le seul à être,
dans cette quête du vrai, animé des
meilleures intentions. Peu à peu, les
communautés
victimes se parlent,
échangent, offrent à leurs voisins dans
le malheur l’hospitalité bienveillante de
leur mémoire, généreusement, sans ar
rière-pensée, sans frilosité. Les resca
pés, témoins sortis vivants de l’enfer,
tentent de communiquer leur expé
rience. Mais l'espace est trop souvent
infranchissable entre leurs souvenirs
et la sympathie de leurs auditeurs. Une
souffrance voisine réduit cette dis
tance, même si le lieu et le temps les
séparent.
Les uns parlent d'Ausch
witz; ils en viennent; ils sont âges
D’autres évoquent leurs parents, suf
les chemins d’Anatolie; d'autres en in
racontent ce qu'ils ont vu
à Phnom
Penh, à Butaré : ils sont jeunes et ont
dans leur regard cette étrange lueur q
ne s’est pas éteinte. Quand un homm
dit : «J’ai perdu cinquante membre
de ma famille en Pologne», quand un
femme dit : «Mes cinq enfants, nw
mari, mes parents ont été assassines,
je suis la seule survivante», qu0n
couple parle de ses huit gran s
rents disparus en 1915, faut-il temoiç
à l’un sa, compassion, aux trois a
son indifférence ou bien se a
der comment les aider à por er
fardeau? Transmettre, en sachant q
chaque passage de témoin la rne
s’épuise, mais aussi chercher
prendre comment cela a pu arr' cgS
d'abord connaître mieux chacune
histoires, tel est le but de ce
proche comparée.
bour

* Albert Camus, «Ni victimes, ni
reaux», Essais,
Bibliothèque
331
Pléiade, Paris, Gallimard, 1
332.
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Ս՜ԱՐԻՆԷ ՊԵՏՐՈՍԵԱՆ'
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԾՈՎԱՓԻՆ
որհ րդա Jէ>ն կարդերու. ան կոլ մին յաՀորդող աոաջին տասնամ ետկը կ՝ ամբոզ
անայ 2001—/* աւարտին : Այգ տասնամ—
հակը դրական արտա յա յտո ւթեան աղա֊
լթէ/ւն բերաւ Հայաստանին » մի ամ՜աՏւսնակ՝ դրականութեան նեցուկ կանգնող
Հքն տնտեսական Համակարգին ամբող-֊
Հական փլուզումը։
Առաջինը չկրցաւ
{յաղթելդ
երկրո բդին :
Ընգհ անր ա պկ ս
Հասկնալփ է այս : Տն տ ե ս ո լթ ե ան փլուղոլմը, քաղաքական անվերջանալի ճգնամա
մը, ընկերային տագնապը, արտադաղը, մշակութային բարոյականի չգոյութիւնը արգելք եղան յ ետ-իւ որհրգային
Հայաստան եան
դրա կանութեան
զար
թօնքին :
Ամբողիւս տիրական ընկերութեան
մր
անկումը միշտ բաղմ ածալք Է ,
քանզի
ամըողջատիբութիլնը միայն հանրայՒն
կեանքին տիրապեւոելով չի բաւականա
նար : կը փորձէ թափանցէլ նաեւ անհաական կեանքին մկջ, որովհետև իր դա
տումով՝ վտանգաւոր կ անհատին
երետկայութիւնը, անոր հոգեկան եւ
մըաււորական արման ա պատ ո ւո ւթ եան ողին : fl ւրեմն , բի րտ ումով եւ ա ըն
տես ական նեցուկ — կա շա ռքո վ կարելին
ըրած կր թո րհ րդա յին համակարգր ա յգ
ողին ճնշելու , գրեթկ ան հ ետ ա ցն ելո ւ հա-

ՆԿ՝
ԻԱՋՒԿ

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

Կ ■ Եւ 1991—/<Ն յաջո բղող տասնամ
յակին յարաբերական լճացումը, ամյութ/՚ւնը դրական — մտաւորական մարզին
չափ անիշն կր երկարամ եա յ ճնշո ւ^[՚ Հաջողութեան :
րերաէստ աբա ր վերջին ^րկ ու—եր եք
^արիներուն համեստ վերընձիւղում մը
։ Նոր գրիչներ , ընգհ անրապկս րսփիւոքսյհսյյ մտա ւո րա կան ո ւթ ե ան անծա-

2001/>
Wz î/8-^Ն , Լ ոս-Անճըլըսի մկջ փրոֆ.
W մնացած , կ'իջնեն հրապարակ։

^է՚թըր "fi ա ո լիյի կազմակերպած գիտա^ղււվը , որուն անգրագարձած կր «£? աաԵ> (Ապրիլ 25, 26, 27 եւ 28) , մկկտե'ԼԱյձ' կր ոչ միայն հայրենէւ եւ սփէ/ւռքաս՚յ ^րա կան ա գկ տն եր ,, ա յլ նաեւ գրոգեր վէրջինն եր ո լն ելո յթները յաճաթ
յաջող կին , րա յց
ճիգը,

ղլ,տեր

ել ա յնպկս -գովելի
ինչ

չափանի^քմՈլ֊ կիրարկումով Զըն տրուածդ կր այդ
ախերու խմբակը, „չ ալ գիտենք թկ
Հոնր իսկապէս կը ներկայացնե՞ն հ այ^էջ ոտեղծագործող նոր գրող^Ոլ
րուես տա կան բազմածալք գի—՝
լ հ^Ը՛ ^'U,JH ^ւ այնպէս ը—Խւ^ըՒՀ
,

ո,Աքրքրւսկ,աէյյ է

J

ծանօթանալ յայտ-

֊բազմատարր այգ թմբակին , ունԼ bրենց գործեր ու բեմական բն^9ումը, ծանօթանալ
իրենց գիրքե-

^երրերէն մէկն էր
Ա արփնէ
^րոսեանի «կանոնական. Պաւրւմորթ-իւ_ն^ԱՈ^տէէերը կր"ղ բանաստեղծութիւնԽո/՜.

Հ>Ա1տՈքէԸ '

որ

հրատարակուած կ

Հ
t Նրեւանի մկջ, ^Զանգակ — 97»
Լ1լՈւԱ^Աէ^հ.ակլմնթն կողմկ, եւ (անսովոր
Մւե Լ
յ ՚

ե ղին ա կին ծաէսքերովդ ։ Պետհրատարակած կ «իանասՒ ^ն եր^
անունը կրորլ հատոր

♦ ել
ՀԼԿոս,էլՒ

թարգման ո ւթի լայներ
(ԱյԱ

^"‘֊թիւնները կը քաղեմ դիրքին կող-

րի՛'' ն եր ս ը ղե տ ե ղո լած էս տ աց ե ա լ , մլատ
Ը֊Ւլ Մը եփ"թռցուցիշ տողերէն) : 'կկատեԼ1' է, նաէս որ 1990—ական տասնամ—
ե-սկՒ հ այա ս տ ան եան դամ՜ան տարէ/նե—
րուն Պ ետրոսեան շար ո ւն ա կած կ գրել ,
արտագրել, եւ ապա նշմար ելի կ նաեւ
ֆրանսերէն լեզուին
հանդէպ
ո րո շակի
հակում , —nչ
միայն վա հէ Կ ոտկլկն
թա ր գմ ան ո լթի ւնն ևր , այլ նաեւ
դիրքին
հինգերորդ էջր կը կ ր կն կ հ այերկնով ար
դէն իսկ տրուած տեղեկոլթիւններր՝ ֆր-

Mariné Pétrossian, «His
toires Canoniques» : Այս օրերուն , երր

րանսերկնով, -

ռուսերէնը ընդհանրապկս կը նահանջէ ի
շահ անդլերկնի նոր ա շթարհ ա կալո ւթե ան
նաթկին ք]որհ» Աիութեան մկջ, գրական
երեւո յթ կ տեսնել ֆրանսերէնի ներկա
յութիւնը,որ կը թելադրէ այլ կապ, այլ
^չո^կսյթէ1 մը հետ, անդլեւամ երի կեանկն
ա նգին î
Անսովոր , թերեւս նոյնէւսկ թո րհ րգաւոր կ Զպատմ ո ւթիւններդ բառը գտնել
ներկայիս, բանաստեղծութեան հատորէ/
մը վրայ-, ճիչդ կ, անց եալին, մանա
ւանդ 19-/77՜ դարոմն ել 20^րգ գարու ըսևիԳբ[Լ> բանաստեղծութիւնը կը պատմէր
նաեւ*. Պատում մը, դրուագ մը կը գոր
ծածէր իբր առանցք , իբր թել , որուն վըրայ կը շարուկին
շողշողուն
բառեր ,
կամ մողո վրդային իմաստութեան կեղծ
ու իրաւ գոհարներ *. վարումանի ԶՀարճդը , էմում անեանի ա յլազան մողովրրզական ո տ անա ւոր—հ էքեաթն երը , Ջարենsb ոգեւորուած ու ոգեւորող, ամբոթավա ր ԶԱմբոէսները թ ելադար ո ւածդ ը , նրւաճո ւմներ են չափածոյ պա տ ո ւմէւ , ս ակա /ն անցեալին
պատկանող նո ւաճո ւմներ*. Հայաստանի մկջ, բայց մանաւանդ
Հայաս տանկն արտագաղթող ել է ոս—Ան—
ճրլըս հաստատուող քերթողներէն ոմանց
մօտ գեռ կը տոկայ յապաղած , գուսանա
կան հակում մը,
փոքրիկ պա տ ո ւմն եր ,
դրուագներ գործածելու իբր մղի չ գբրգապատճառ ոտանա լորն եր ո լ , կամ իբր
Զկմաթքդ, որոնց չսւ֊րջ կբ կերտուի , սըթա շ պիտի չըէէար Ըս^է որոնցմէ
կր
կա թուի քերթուածը*. Բայց, կրկնենք,
բանաստեղծութիւնը , իբրեւ
պատո ւմ ,
անցեալին կը պատկանի *. Զի բաց առո լէ/ր
որ իսկա պէ ս հանճարեղ եւ յանդո ւգն արւեստադկտ մը կարենայ զարթեցնել այս՝
ա յլապկս բանաստեղծութեան պատմ ու
թէ ան թանգարանին մկջ րնա կելու դա տա
պար տ ո ւած սեռը , սա կա յն հ ա լան ա կան
չէ^
կ սւ կ որ Պետրոսեան կր
Աւելի հ ա ւա ս ա կան
գիտակցի այս իրականութեան եւ ուրեմն
Զպատմութիւնդ բառը
ներքին հեգնան
քով մը կը գործածէ, գառն, այլ վճռա
կան մօտեցումով, — այսինքն' մեր ազգի
սլատմութեան այս կան ոն ա զո ւր կ ,
ան
կանոն տասնամ եակին դրուած տողերուն
կը մնայ տալ պատկերը ճիչդ այգ անկա
նոն , արտասովոր տարիներուն , այն սլկ ս'
ինչպկս անոնք գիտուած, ապրուած ել
զգացուած են բանաստեղծին կո ղմէ : Այս
բանաստեղծը չէզոբ Հայև[ին չկ
ապրըլած պատմութեան ,
ոչ ալ կը յաւակնէ/
ըլլալ ամենատես դէտ մը որուն պարտա
կանութիւնն կ կարդ—կանոնի ենթարկըւած համապատկեր մը ներկայացնել*. Ու
րեմն' դիրբի
թորագրին
Զպատումդն
ալ , Զկանոնդն ալ թա յծեր են , ապա նաեւ
նշաններ , որոնք նաթօրօք կը թելադրեն
ընթերցողին որ հոն պարունակուող քեր
թուածները անհատի մը
դիտան կիւեկն
կը պատկերացնեն , ոչ թէ իսկապէս Զկա
նոնական պատմո ւթի ւնն երդ , այլ կանո
նի մը, կարգ—կանոնի մը (էսորհրգայթԿ

LE FAUTEUIL
D'ORCHESTRE
par
EDOUARD EXERJEAN
Lorsque le rideau s’ouvre, Jacques
Weber*, sourire aux lèvres, semble re
prendre une conversation ininterrompue.
S’adraissant au public qu'il paraît avoir
délaissé quelques instants, il lui ra
conte des émotions, faites d’admira
tions, de coups de griffe, de tendresse,
de poésie, de passions. Car on applau
dit un talent authentique, inspiré, un
vrai comédien pour qui l’effort ne
compte plus, pour qui le bonheur d’être
là, dans cet espace magique, condense
et exalte tous les bonheurs.
Dans un déchaînement de textes al
lant de Claudel à Beckett en passant
par Molière, Courteline, Musset, Mar
guerite Duras dont l’admirable «Cou
peur d’Eau» reste un moment fort et
bien d'autres, l’interprète devient mul
tiple: l'enfance, le couple, la vieillesse
ponctuent ces deux heures de récital.
Un régal, malgré quelques longueurs.
Mais il s’agit de soi en définitive. Dire
ses enthousiasmes comme ses bles
sures prend du temps. Un temps salu
taire.

համակարգի մը փլուզումին
պատմու
թիւնը» քանդուող կանոնի մը, մայրա
քաղաքի մը (Արեկան) ել հայրենիքի մը
առթած զգաց ո ւմն երը , ապրումները :
Նման մօտեցում ինքնին վտանգաւոր կ,
վտանդալից , գա լագիր * Անշուշտ բո լոբովին հ աս կնա լի կ փորձութիւնը ազդա֊
յՒ^ կ ամ հաւաքական մեծ փոըձառութիւնները,
ճդնամամերը,
Հայութեան
պարագային՝ ողբերգութիւնները ներկա
յացնել անձնական տեսանկիւնկ : թ*նչ կ
Ափի ւռքի առօրեայ գրականութեան դԸԷ“
թ ա ւոր վաստակը , 1920—60 տ արին եր ո լն ,
եթկ ոչ հաւաքական ահաւոր փո րձառոլ—
թեան դիւրին ան ձնա կանաց ո ւմր , կամ
անձնական գառն փ որձա ռո ւթ ե ան հաւա
քականա g ո ւմը : Երբ Հայկ Պտրիկեան իր
«Այլգհկութք»
{Հալէպ,
1961) գիրըի
ԶԵս^նգուն կ ադգն ահադ քերթուածը կր
սկսի այս տողերով» —

Au théâtre du Vieux-Colombier, les
Comédiens-Français débutent la saison
par un coup d'éclat. «Monsieur de Pourceaugnac» de Molière s’impose par la
mise en scène endiablée de Philippe
Adrien. Il fallait cette sorte d’exploit
pour rendre plausible un texte qui n’est
pas du meilleur Molière. Ecrite en 1669
pour les fêtes de Chambord, cette co
médie-ballet utilise tous les «trucs» qui
ont fait le succès de tant d’autres co
médies inusables sans vraiment profi
ter à la pièce
La déception l'emporterait sans cette
fougue qui secoue trois actes plutôt
fastidieux. Les situations caricaturales
à l’extrême freinent le rire, mais la dé
mesure et la truculence des comédiens
y pourvoient et justifient le succès.
Car, par séquences successives, on y
retrouve en vrac des réminiscences
de Scapin, du «Bourgeois Gentilhom
me», du «Malade Imaginaire» avec une
satire de la médecine haute en clystères et de la justice burlesque en
outrances organisées. Tout est prétexte
au divertissement le plus loufoque.
D’une brillante distribution, se déta
chent Bruno Rafaelli dont la voix et la
taille gargantuesques donnent au gen
tilhomme limousin une allure idéale
ment grotesque, Thierry Hancisse, ad
mirable en médecin dont la folie atteint
au fanatisme incurable, Alain Pralon,
vieux barbon savoureux dans son cos
tume de dindon. Mais tous sont parfaits
dans cette guignolade judicieusement
orchestrée et ponctuée par les sou
riants costumes de Claire Belloc.
* Théâtre de la Gaîté, Montparnasse

քել զայն, նետոլիլ մեղկ քաղքենիութեան
գիրկը՝ Ել֊ ուրեմն անջատումի
հարկա
ւոր , ս տի պո ղա կան վիճակը կը վերածկ
առաքինութեան մը - Այ- կ որոշ տեսա կի
արուեստագէտի
մը գլէս աւոր նուաճու
մը» — արգի կեանքի պարտագիր անջա
տումը գործածել, վերածել իբր յստա
կատեսութիւն եւ , ինչոՓլ չկ , յստակա
խօս ո ւթեան նախապայմանէ,
Պետրոսեանի քերթուածներուն տիրա
պետող թեմաներէն եւ կառոյցներէն մ կ կն
է բանաստեղծի անձին
ու հաւաքական
կեանքին միջել գոյութիւն ունեց ող բարդ
անջատ ո ւմ-կապին զննումը*. Առաջին տո
ղերը դիրքին առաջին քերթո լածին ,
ասոնք են » —
ԶԵս կանգնած եմ քրովյ, ա փին,
իսկ Տ-ովոլմ քնաձ են ձկները» :
Կը ներկայացնէ պատկեր մը,

ԶԱչքս բացի, ցաւ ու նաէսճիր ես տեսայ,
արցունք , սով ու սեւ քաղց
ես տեսա յդ :
Ան Հայկսլէ/ մկջ
վերապրող որբի իր
կեանքը եւ ազգին ճակատագիրը նոյնաg ընելու ձգտումին տիպական բանաստեղծն
է*. IT անաւանդ f» » գարու հայ արուես
տագէտին
համար,
փորձո ւթիւնը
—անձնականն ու հաւաքականը նոլնացընելու- Զբնականդ կը թոլի : Նաեւ գրեթկ
նոյնքան Զբնականդ կը թուի անոր հակոտնեա յ տ արբերա կը , այն ուր բանաս—
տեղծը իր անձնական փ որձա ռո ւթի ւնը ,
անհատական
կեանքը կը տեսնէ իբրնլ
անջատում իր շրջապատէն *. Երնայ ողբալ
այգ անջատումը*, հրնա յ ա յպանել իր հա
ւաքական ո ւթի ւնը , մեղադրել զայն որ չէ/
տեսներ ու լսեր այն իրա կանո լթիւնները ,
որ հերոսաբար ինքն անջատ
արուեստա
գէտը կը տեսնէ
ու
կը պատգամէ , —
Պոտլէրէն մինչեւ վահէ Օշական կը տես
նենք ու կը լսենք նուրբ ել բարդ երանգ
ները այս անջատումի երգին, որ ոչ գոհ
կ իր առանձնութենկն , ոչ ալ կրնա յ լը-
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որուն

բաղադրեալները պիտի կրկնուին դիրքին
Մէջ֊ իբրեւ մոթիֆ եւ տարր։ Կայ Հ$ձ-ուի>
Մը {Հայաստան Աեւանայ
լիճէն անդին
ծուէ չունի , սակայն բանաստեղծութիւնը
իրաւո նք ոնի փորձառութեան ա շիլարհագրական Հ<վայրի֊» ճշդոլմին
հանդէպ
անտարբեր մնալու) : ՛Մովը մեծ է , ար
տաքին աշխարհն է , անոր
ընդհանուր
խորհրդանիշ-պատկերն է : Անոր
բնակիչները, ՀՀձոլկերը^ , կ՛՚ապրին ծովու կըլան ող ա մբողջա կանո ւթեան մէջ, առանց
անդրադառնալու որ
անոր մակերեսին
վրայ նաւեր կան , կամ որ անոր անծայ—
րածիր թո լող ծաւալը ունի սահմաններ ,
ափեր, եզերքներ ուր ուրիշ փորձառու
թիւներու
կարելիութիւնը
կայ։ Այդ
ծովափին արթուն կանգնած է անհատ մր ,
անջատ անձ մը որ կը
գիտակցի
թէ
«ծովուն մէջ քնած են ձկները»։ ՛Ծովա
փի անհատը կը գիտակցի թէ ո՛վ կը ^ջէ
ծովուն մէջ, բայց «ձուկերը» շեն
գի
տակցիր որ ծովափն ալ ունի իր անհատ
ները, իր տարբերութիւնը։ Յստակատե
սութեան ըն դդծո լած անհաւաս արոլթի Հն
Մը կայ հոս, որ անջատ անհատին , ափին

Fonds A.R.A.M
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վրտյ
մնացած
բանաստեղծին այրած
սրտի մխիթարանքն է :
Յաջորդ երկու, տողերը* —
«Եը գան ու նորից կնանցն են
իմ տեսած բոլոր նաւերը» *
Չարտայայտէ բանաստեղեփն համար
կարեւոր , զգաստացնող ուրիշ գիտակցոլի^՜իւն մը , որ կը խորտակէ քնացող ձուկ —
արթուն բանաստեղծի ինքնագոհ ել այգ
պատճառաւ ալ վտանգաւոր երկուութիլնը։ Արուեստագէտը
պէտք չէ ինքղինք
շնորհաւորէ,
ինքղինք դասէ մարդկու
թեան զանգուածէն
վեր ; Բանաստեղծ ը
իր
հ ա ւաքա կանո ւթեն էն
անջատումր
պէտք չէ պարզօրէն վերածէ ռոմանթիկ
անհատականութեան ջատագովումի : Գի
տակցելով որ կան նաւեր , ան ինքղինքին
կը յՒԺտ՚^է ո Ը կան այլ ափերդ տյլ ան
հատներ , այլ փ որձառո լթի լնն եր , հաւա
քական կեանքի թմբիրը ընդհ•ատող
ուրՒլևեր * Ա,1ս երկու տողերը րնթ եր ց ո ղին
կը զգացնեն նաեւ որ բանաստեղծը որոշ
տրտմութեամբ մը կը զգայ որ ինք ղրP՜կո լած էբ ՝ զր կուած է ՝ ել զր կո ւած պիտի
մնայ նա լուէ ճամրորգեյոլ ւիորձառո ւթենէն՝ կրկնուող ար կածախնդր ո ւթեն էն ՝ որ
ոլըիչներու տրուած է՝
բայց ոչ իրեն*.
Ծովափին դիտողը շատ բան կը տեսնէ ու
կը հասկնայ ՝ սակայն թերեւս
կրաւորական ձեւով ։

քիչ

մը

Յաջորդ երկու տողերը նոր եւ անթա
փանցելի պատկեր մը կը բերեն* —

«&Z. խաղող եմ ուտում , ու կարմիր
աւազոտ են խաղողի հատիկները'» :
1Սաղողը ՝ բալը ՝ միրգերը

յաճախ ւզի-

տՒ կրկնուին այս 144 էՀնոց դիրքին մէջ՝
իսկ աւադը ա՛լ
աւելի*. Աակայն այս
առաջին պատկերին մէջ յստակ չէ անոնց
գերը։ Միայն թէ կը արուի
առօրեայ
կեանքի հասարակ փորձառութիւն մը՝ —
ծովափին կեր ո ւած խաղողներն ալ ՝ սանո լի չն երն ալ ՝
ամէ՛ն ին չ «աւազոտ» է ՝
որ փոխաբերաբար կը նշանակէ որ ծո
վուն ՝ ծովափին կանգնելու փորձառու
թիւնը ամէն ինչ կը պատէ ՝ նաեւ կը պա
տէ «խաղող» ը ՝ որ ո՛չ ծովի ՝ այլ ցամա
քամասի՝ ի միջի այլոց Հայաստանվ տի
պական խորհրդանքւշներէն է ։ Ուրեմն'
մէկ կողմէն ծով — հա լաքա կան ութվւն ել
միւս կողմէ ափ — անջատ անհատի փոր
ձառութեան կողքին կը սկսինք
տեսնել
ստո ւեր ը ուրիշ երկուութեան մը' ծով —
օտար աշխարհի ել ափ — խաղող — ցամաք
— Հայաստանի երկուութեան ,
որ
կը
զարգանա յ ել ձեւ կը ստանայ դիրքին
յաջորդող էջերուն ել քերթուածներուն
մէջ-.
Եւ վերջապէս կան
W՛ երեք տողերը * —

քերթուածին վեր-

«Եկտն ու նորից անցան՝
եկան ու անցան իմ մօտով՝
նորից ինձ չտեսան ա ռի ւծն երը» :
Հոս ՝ «նորից անցան»
բառերը
նախ
կ'ա էնար կեն նախօրօք յիշո լած «նաւե
րուն» ^տող 3) î Աակայն հնար ամիտ բա
նաստեղծը «անցան» բային կու տա յ նաեւ երկրորգ տէր-րայի մը'
«առիւծն ե1 Յալ^ տքամասի արքայ գազանը »
Բանաստեղծը որ կը դիտէր նաւերը ել
ծովը ՝ որուն փորձառութիւնը քիչ
մը
կրաւորական էր եւ որ սակայն կը վա—
յելէր
դիտող — հասկցողի ՝
ձուկերէն
բարձր հասկացողութիւն
ունեցողի իր
ինքնանուէր վարկը՝ յանկարծ
կը զգայ
պահանջքը ոչ միայն դիտելու ել Սւես-նեէու՝ այլ նաեւ Սւե՚Ա—Ն ո ւելո ւ : Ե *- կը զդա յ
նուաստացուցիչ փորձառութիւնը չտես
նուելու առիւծներուն
կողմէ :
Ջոլկէն
չտեսնուելէն գոհ բան ա ս տ եղծը կը զդայ
որ իր կարգին՝ իր ալ ճակատագիրն է
առիւծներէն չտեսնուի յ։ ՅսյԼորդող քեր
թուածներէն յստակ կ՚ըլլայ որ այս առիւծները ազնուական մեծերը չեն դ այլ
արիւնարբու
գազանները հանրութեան
(կր գործածուի Վանօ Աիրագեղեանի uiնունը դ 92 էջ ետք)։
Այս պարագային'
առիւծներու կողմէ չտեսնուիլը թէ՛ ն ըւաստացոլցիչ էդ թէ՛ տեսակ մը բախտաւո ր ո ւթի ւն :
Ուրեմն ՝ Ա արինէ Պ ետրոսեանի դիրքին
առաջփն քերթուածը՝ որ կը թուի ր/ յա լ
վտիտ ՝ շատ մատչելի լեզուով
նկարադրուած պատկեր մը՝ այլապէս կը պա—
րունակէ դիրքին բեղուն կառոյցը ՝ ել
մեկնա րանո ւթիւնն է նաեւ ժամանակա
կից կեանքին î Ընթերցողը յետոյ պիտի
հասկնայ'
յատկապէս ներկան հայաստանեան կեանքին : «կուրսը» կայ ծով —
կեանք մը՝ հսկայ՝ կլանող՝ թէ1
հանգըս տ ացն ո ղ ՝ թէ՛ ալ օմտուած իրեն յա
տուկ խեղդելու ձեւովդ ուր մարդ — ձու.—

_

կերը հանգիստ են ու տգէտդ մինչ «ափի»
ել «ցամաքի» մարդիկը կը տեսնեն եր
կուութիւն եւ զանազան կար ելիո ւթի լե
ներ դ — նաւային ճամրորդութեան դ
հաճելի
ար կածախնդրո լթիլններու ՝
նաեւ
վտանգի : Ըստ
Պ ետրոսեանի տեսիլքին'
Հայաստանը անցեալին եղած է
ծովափ
ունեցող երկիր մը* —
«Երեւանը քաղաք է
հեռացած ովկէանոսի ափին î
Օրեր կան ՝
երբ քամին բարձրացնում է
տղը մեռած ծովերի» *.
Ո անա ստեղծը հովէն կ՚առնէ աւազի եւ
աղի համն ու ներկայութիւնը՝
Jnt-JP
տարրեր անցեալի մը ել տարբեր կարելի ո ւթի ւնն եր ո ւ :
Աշխ ար հա դրա կանօ րէն'
Երեւանը ոչ իսկ երկրաբանական հեռա
ւոր անցեալին ծովափ ունեցած է։ Այլս։—
խօսական իմաստովդ սակայն, կային օրեր , ոչ այնքան հեռաւոր , երբ մարդիկ
կը ՂԳայՒն պատրանքը, հաւատքը, թե
րեւս կ՚ապրէին նշոյլը տարրեր կարելիո ւթ՜ ե ա ն մը , — ո ր Ե ր ե լան ը ա ։ իյ ut րհի ծո
վուն՝ ոչ—խո րհ րդային ՝ օտար՝ հրասլուrfo՝ Վտանդաւոր այլ առինքնող կեանքի
ծովափին կը գտնուէր * Պիտի սկսէր հա
ւաքական եւ անձնական նոր փորձառու
թիւնը օտարին*. Ակսած էր կարելի թուի/
ոչ օտա րէն խորշիլ՝ ոչ
ալ ենթարկուիլ
օտարի խորշակին՝ անոր կողմէ ոտնակոխուիլ ոլ- Լա Ը Գո լՒ!■• այլ անոր UI—

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԵՐԵԻԱՆԸ ՄԵԾ

է
ւրԱՐԻ՚ՆԷ ՊԵՏՐՈՕեԱ*!,

հաւլրսւմեսւնը սառած է,
Մութի մէջ դժուար է ժպտալը, երր քեզ ոչ ոք չի նայում
Այսօր գեկտեմրերի քսանմէկն է, ամենաերկար գիշերը,
Չեմ ուզում տուն գնալ :
Դիտես' ես տեսնում ու չէի տեսնում fn լարուած հայեացքը ,
Որովհետեւ ուրախութիւնն այնքան շատ էր' րաժակը շրջում էի
գլխիվայր , րաժակը մնում էր լիքը ;
Յետոյ դարպասներն սկսեցին փակուել , թայց ես չէի հասկանոււք Որ
դրանք փակւոլմ են անվերադարձ,
Ես նոյնիսկ հիմա ցաւ չեմ զգում, որովհետեւ այն, ինչ զգում եմ,
րոլորովին նման չի ցաւի :
ինձ թւում է' ես իմ անցեալը տեսել եմ երազում'
Շոգը , խաղաղութիւնը , գիտական կոմունիզմը , գրական երեկոները
Դրողների տանը ,
Եսկ իրականում Երեւանը ձմեռնային քաղաք է
Հ’.սյաստան ձիւնոտ երկրռւմ :
Ուշ է, այնքան ուշ է, որ նոյնիսկ մոմերը չեն վաուում,
P-այց ես գիտեմ' այնտեղ, քարերի յետեւում, մարդիկ կան,

Նրանք չեն քնել , թոլորն արթուն են ,
Եւ նրանց թոլորի ներսում յոյսն է սեւանում արեւածագ կի նման :

Փին յամենալու երանելի , եթէ նաեւ քիչ
մ'ը կրաւորական , փորձառութիւնը։
Ընդոլնինք պարզ խօսելու ռիսքը։ Այ
սօր, թէ՛ ամերիկեան , թէ
հայկական
լուրջ շրջանակի մէջ, բազմ ամշակոլթային կեանքի ուղղուած,
զայն ջատագո
վող , անդադար կրկնուող
ներբողակա
նին
կ րնկեբանայ «օտարի փորձառու
թիւնը» ընդունելու , գրկելու, անով հ ըրճոլելու հրամայականը։ թէ՛ իբրել ըսփի ւռքա դէտ , թէ՛ ալ իբր հայ մտաւո
րական , այս տողերը ստորագրողը
կր
զգայ օլոարի փորձառութեան պարտագի ր
տնխո ւս ափ ելի ո ւթի ւնը։
Աակայն
ի՞նչ
պիտի ըլլան այգ պարտադրանքին տար
բերակները , ռի ս քերը ,
գի՛նը ել ար
դիւնքները, ել ինչպէ՞ս պիտի փոխակեր
պուի այդ փորձառութենէն ետք,
Հայ
կական հաւաքական կեանքի թէ՛ իրականոլթիլեը, թէ՛
առասպելը։
Ասոնք
հազիւ թէ սկսած են ԼԸ$_°ըէ*ն մտածուիյ
Ափիւռքի մէջ՛. Աինչեւ վերջերս,
չեն
մտածուած Հայաստանի մէջ։ Հոն «ռուսացում»ի մասին մտածելը, 1980—ական
թուականներուն , նոյնը չէ՛ր,
համազօր
չէ՛ր, — օտարի ուժին ՝
տնտեսութեան ՝
լեզուին ել մշակոյթին պարտադրումը եւ
ներխուժումը տարրեր բաներ են՝ — չեն
ա րտօն եր {Պետրոսեանի պատկերով^ ծո
վուն ափին կենալու ել ընտրելու պեր
ճանքը ՝ — չեն արտօներ դիտողի ՝ սուղԼ-Ոդի 1 նաւարկողի կամ ետ ՝ դէպի ներքին ցամաքամաս վերադարձողի
դերերէն մեզի յարմարը նախընտրելու կարե—
լիութիլնները։ Այսօր՝
համայնավարու
թեան տեղ՝ ուրիշ «համ» մը համաշ
խարհէսյն ա ց ո լմը կը սպառնայ մեզի '.tann
inրմնա լից էր համայնավարութիւնը* այո1 ՝ թող չժխտուի ՝ շատ աղուոր տեսիլք
մըն էր՝ որ լեռներու՝ ցամաքամասի վրրտյ հազիւ թէ կծկուած Հայութեան կը
խոստանար մարդկութեան մեծ ծովուն
մէջ ընդգրկուելու գեղեցիկ՝
այլ նաեւ
{ինչպէս պատմութիւնը
փաստեց^ Վը՜՜
տանգաւոր կար ելի ո ւթի ւնը *. Ջեղաւ : Ջախոզութենէն ետք «կղզիացաւ» Հայաստա
նը՝ բայց դմբախտաբար ոչ իբրեւ իսկա
կան կղզի լ որուն բնորոշ յատկանիշը ծո
վս/փն է՝ հսկայ՝ վտանգաւոր՝ հրասլու^—
Ըիէ։ օտարի
ծովուն հետ յաբաբեր ելո լ
կարելիութի՛ւնն է։ Հայաստանը «կղզիա
ցաւ»' իքլոլէ բառին ցաւոտ իմաստով՝
ՏՕ\—ի )
լատինական «հոզ»ին բանտարկ
եալ «կղզին» իբրեւ։ Հայաստանը կրկին
վերածուեցաւ անառի կ բերդ—բանտի ՝ որ
անցեալին ալ յաճախ իր ճակատագիրը եղած է ՝ —. բեր զ-բան տի ՝ որ կա՛ մ կը խ որտակո ւի օտարին կողմէ՝ կամ ալ կ'ան
ջատուի անկէ ։ Բերդ—բանտի ՝ որուն կը
զլաց ո լի օտարին հետ կանոնաւոր ՝
ծով ափային՝
ըսենք
յարաբերութիւնը*.
Բերդ—բ անտի ՝ որուն կը ս սլաոնա յ ոչ մվայն քմոլրքը ՝ այլ նոր եւ հ րապոլրի չ
համը՝ հ ամաշխ արհ այն ա ց ո ւմը :
Իրրեւ բանաստեղծ , Պետրոսեան կը
գիտակցի որ ամէն անհատ ՝ իր մարմի
նին մէջ առանձնացած՝ «կղզիացած» ՝ եթէ կ'ուզէք՝ նման բերդ-բանտ մրն է։
ուն ական Մինոթավրոս ը բան տար կո ւած
իրեն համար կառուցուած լաբիւրինթո
սին մ էջ ՝ առաջփն ՝ միթական պատկերն է
աքգ—գազան
հոգեկան
երկուութեան ՝
«կղզիացած»
իր
րերգ—բանտին
մէջ*.
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Այսօր դեկտեմթերի քսաներկուսն է' ձմեռնային արեւադարձ ,
Ւնձ թւում է ես իմ անցեալը տեսել եմ երազում'
Շոգը, խաղաղութիւնը, զգացողութիւնը, որ աշխարհը մեծէ, որ
ժամանակի գետը հոսում է ինչ֊որ տեղ հեուում,
Այսօր այ ն հոսում է իմ պատուհանի տակով,
Եւ֊ նրա շիթերից պատուհանիս ապակիները փշրուած են :
Ես չեմ ների , որ դու այդքան վախենում ես ցաւից ,
Որ դու. նահանջը նախընտրեցիր պարտութեանը ,
Ր֊այց ես ցաւ չեմ զգում, որովհետեւ այն, ինչ զգում եմ, րոլորովին նման
չի ցաւի •
Եւ որովհետեւ իմ ներսում յոյս՛ն է սեւանում արեւածաղկի նման :
Երեւանը ձմեռնային քաղաք է, աշխարհի ամենալուռ քաղաքը ,
Երր խաւարը թաց շերտով քսւում է հոգուդ,
Աւելորդ են դաոնում թառերը , ճիչերը , աղմուկը , թերթերը ,
Մնում՛ են Բաղրամեան սառած պողոտան ու գիշերը :
Լուսինը լրիւ է, ինչպէս ուրախութիւնը, որ ապրում էր սրտիս մէջ ,
էաժակը խփում էի քարերին, րայց րաժակը միշտ լիքն էր, միշտ
աւելի ու աւելի լիքը ,
Մեր հայրենիքն ուրախութեան օրօրուն դաշտերն են,
Բայց մենք չենք ապրում մեր հայրենիքում:
Վաղը նոր տարի է, հինն աւարտուեց երկաթէ դրան շրխկոցով ,
Մենք գուցէ այլեւս չհանդիպենք ,
Երեւանը մեծ քաղաք է, նրանում տեղ կայ եւ հանդիպման համար, եւ
բաժանումի :
Ուրախութիւնն ապրում է քարերի մէջ , մարմնի մէջ ու թառերի,
Բայն սիրտ կտյ , որ ուրախութիւն չի պահում, եւ թառեր կան , որոնցից
փչում է ցուրտը մահուան ,
Ես ուրիշ տեղ չունեմ գնալու, ինձ մնացել է այս լռակեաց քաղաքը,
Որ դատարկ չի , րայց նման է դատարկ հրապարակի :

փերար տը ներվալփ «էը Փթէնս տ՚Աքիթէն ա լա թուր ապոլի»Ն ա[՚ԳՒ դրակա
նութեան տիրապետող պատկերներէն է $
ուր անհատական մարմնի
բերդ-բանտը
kP. Վիրածո լի
Վքոգ ուա զմական աշտա
րակի մը՝ «մարտկոց»ի մը պիտի ըսէին
Հայաստանի մէջ*. Այս պատկերն է
որ
Թովմաս է[փ ոթ իր անգլերէն գլուխ գոր
ծոցին մէջ զետեղեց' ֆրանսերէն
բնա—
ԳԻՐԸ պահելով՝ եւ որ ուրիշ Թովմաս մը՝
Թովմ աս Փի՚եչրն , կը պահէ վր վէպին

մէջ, „ր «The Crying of Lot 49» ^նթարդմանելի
վերնագրով օժ՜տուած է ։
Պետրոսեան համեստ այլ յատկանշական
ժառանգորդ
եւ գործածողն է համաշխա րհային՝ կամ դոնէ արեւմտեան դրա
կանութեան եւ մտածողութեան պա տկա_
նող այս պատ կեր—կառոյցին ՝ — այսինքն'
ի ւր աքան չի լր անձ իր մ արմնին մ էջ ան
ջատ անհատ մլիւ է՝
ապահով սակայն ՝
բանտարկուած' ինքնութեան բերդ-բանտին մէջ*. Ե ար ելի չէ լքհ՜լ այդ բերդ—րանտը* այդ' մահ է։ *1,մս/ևապէս ՝
իւրա
քանչիւր հա ւաքա կան ութիւն , որ ինքնութեամբ օժտուած է՝ այսինքն' ազգ է՝
փոխաբերաբար կը գտնուի
նման լփւտբութեան մը առջեւ*. Ջի կրնար լքել իր
բերգ—բանտը*. Պէտք է սակայն որոնէ այլ
միջոցներ։ ԱՀնձերու պարադային մարմնի
րերդ—րանտէն դուրս ելլելու միջոցներն
են լեզուն ել սեռը՝ — մտքերու եւ մ աըմիններու ընդելուզումը՝ — լո լզում՝ ոչ

լուծում կամ ձուլում : Ազդերու պարա
գային ՝ լեզուն
եւ անոր խորհրղա<1ւէ
շած հաղորդակցութիւնը փոխաբեբակ^
պատկերներն են այն ըոլոը յարաբերութիւններուն ՝ օտա րին հետ շփումներուն t
որոնք փրկարար դեր կը կատարեն mp
լապէս նեղօրէն հաս կցուած ինքնութեսն
բանտին մէջ տուայտող ազդերու
մար ։
Պ ետրոսեանի գէ^քէ1^
տ ե ղծո ւթի լն է : Առանց համրելու էլ^ր Ա
է ենթադր ել թէ հաւանաբար կը
100—էն աւելի կարճ ՝ մի քոձՎ
րադայի երկար քերթուածներ *• Այ"

նակէ

բութիւնը անո՛նց գրախօսականը չէ 1
կրնար ըլլալ՝ - այդ պիտի ենթ^դք1J
դիրքին մասին
գոնէ գրքոյկ.
Մի քանի տողերու ընթերցումն է •
կա յն այգ ընթերցումը ամբողջ l
կ ա րռա ո ած ՝ ս երտած անձի մը 4
րած ընթերցումն է,
այսվնք՚Ա՝ Հ/' ""
ւորուած է մ եկնարանո ւթեան մը Մ
որուն մանր ամասն քայլերը աJu
Հ
եվն մէջ չեն աըուաե : Եր կրր՚էՒ '
մեկնաբանոլթվւնը հվմնուա է Ÿ
նութեան տեսութեան վրայ *
մը, որմէ այս տողերը ստՈ?Ա,ղ'''!Հ
տակցօրէն {ապա նաեւ անկսակ”

,

գիտակցօրէն) որդեգրաե է
բո ւնքն եր , [,լրացուցած է
էի արն եր : Անոնց կիրարկու Ը IP

տեղվ , նոյնվսկ /նպաաասխ^^

Fonds A.R.A.M

Ո

<6Ա Ո-ԱՋ

_

ՄԻՏ*

ԵՒ

Տարին աւարտուեր , ձմեռը շարունակւում է,
Րայց ձմեռը կ'աւարտուի, գարուն կը գայ , գարունը յեւո կը գայ , ես ուզում
եմ ապրել մինչեւ գարուն ,
Ուզում եմ ջրերը րարձրանան, թրջեն փեղկերն ու փշրեն ապակիները
պատուհանիս,
Վաղր ն11!1, բոլորովին նոր տարի է, ես վազն ուրախ եմ լինելու’
Առաւօտեան , կէսօրին եւ միշտ :
Երեւանը մեծ քաղաք է5 նրանում տեզ կայ քեղ համար, անգամ երէ զոլ
քայլում ես սառած փողոցով եւ չգիտես ուր գնալ,
ճանապարհները թաց են' դէպի հարաւ, հիւսիս, արեւմուտք եւ
արեւելք,
Րոլոր նանապարհները թաց են, ըայց չկայ ծանօթ ոչ մի փակուղի ,
թ՝էեւ սա քաղաքն է , ուր ես ծնուել եմ :
Սա քաղաքն է, ուր ես ծնուել եմ, ըայց սա ուրիշ քաղաք է ,
Առաւօտները սառն են մետաղի պէս, քարերն անանուն են ու անգիր ,
J-ամանակի գետը հոսում է այնտեղով, ուր առաջ Ֆետառն էր հոսում,
Սւ նրա սառցէ շիթերից պատուհանիս ապակիները փշրուած են :
Յունուարն է, րայց ոնց որ գարուն լիւնի,
Մեթրոյի «Երիտասարդական» կայարանում փոքրիկ մուրացիկը
կանգնել ու յամառ նայում էր դէմքիս ,
րայց ես նրան ոչինչ չլռուեցի :

,

Մուրացիկները կեանքի նշան են,
կեանքի , որ հոսում է պղտոր առուի նման,
փւսրնան պղտոր առուի նման' մութ գիշերի միջով :
Արեւը մայր է մտնում, յետոյ նորից բարձրանում է արեւը,
րայց մեթրոյի «Երիտասարդական» կայարանում նոյն գոլ
կիսախաւարն է :
կիսախաւարն այլեւս զգացողութիւն է,
էնչպէս զգացողութիւն է արդէն Երեւանի ձմեռը,
Երր առարկաները չունեն յստակ սահման,
Ել տագնապը լուծուած է օդի մէջ , ինչպէս ադն է լուծւում գոլ ջրում :
Ո՞վ կը վերադարձնի ինձ իրերի ամառային մերկութիւնը
Ել կարմիր ծուխը , որ րաղրամեանի մայթերն էին արձակում
օգոստոսեան արեւի տակ :
Մուրացիկները նոր Երեւանի զաւակներն են,
ֆուցէ նրանք պատմէին ինձ այն , ինչ փնտռում եմ,
րայց ես նրա՛նց վախենում եմ հարցնել :
՜ &՚Հ ՜ . ' ՜ Հ'

Ես ամառն եմ ծնուել , օգոստոսին,
Շոգը Րաղրամեանի շիկացած մայթերից բարձրանում'
Կէսօրին Արաբկիրի 8 փողոցում անհնար էր դառնում շնչելը :
Րայց Հայաստանի մայրաքաղաքում այլեւս ամառ չի անում,
Առարկաները մառախուղի մէջ են , եւ մարդիկ նման են ձկների :
Ես դրսից , բոլորի պէս , նման եմ ձկան ,
Րայց ներսից արեւածաղկի սեւացած դաշտ եմ,
Յունուարի 7-ն է, տասնեօթ օր է' խօսում եմ, բայց նոր միայն յոգնեցի :
*Րեզ արդէն մոռանում եմ, վաղը լրիւ կը մոռանամ
Ֆրանսիայի նախագահը հեռւում մահանում է ,
Րայց ես Ֆրանսիայի նախագահը չեմ,
Ես չեմ մահանայ :
«կանոնական Պ ատմո ւթէւ ւնն եր»
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ԼաԼ\ եթէ ձ եկնարանոլթեան եւ ընթերենթարկուող րերթո լածն եր ո ճէ finլ"ր»վին խորթ են անոնք î Հոս կը հասհատուի „ր խորթ
}
այդ է Պետքոսեանք, գիրքին մկկ կարեւոր առաքի^"ւթիւևը • իր լք ւոածողո ւթի ւնը եւ զդաՀԱ՛ էլան ութիւնը մէկ մակարդակի ւԼրայ՝
Ւ fi ^ն ՝ անձնական են՝ ինչ որ միշտ ալ

ս1ար սւդան է

վաւերական
բանաստեղէութեան : Երկրորդ մակարդակի մը վըւ՚՚՚՚յ

^ա^ա^ակա՚ն են ՝
կու դան դառն
ամեւսկի լքը փ որձա ռո ւթ են էն ՝ 1լարԱ՝ս'յայտեն զայն ու կ՝ ար ւո ւսյ այտ ո լին ամասին որո չակի տեսան կիւն է մը :
‘Ս’ր^ապէո i այդ տ ես անկիւնը նեղ չէ՝
^Ոէ-չ չկ, ազդ—րերդ—րանտի կեդրոնամութ խցիկներէն չի տեսներ եւ խօՒք յ այլ բաղձա լի ՝ դեռ անգո յ , երեւա^յուաե ալիէն կը տեսնէ եւ կը ԼսօսԼւ •
"-A

ուր զամարային բերդ—բան-

դուրս
գտնուող աաշխարհի
հետ
/ ^չսւճ շւի ո լւքի որ ոնո ւմն է գործին աՅօներէն ել
ստանձնած պա րտակա^ններկն մկկը!
(

["I—բ՛ո՛ն տը հայ մարդուն «տոլն»ն
’ եթէ կ՝ուղկր , հ արաղատ տունը լ միշտ

կա

„I 1է1Ատէի
<_<. ել— -մի
Z շտ վտ
*** ան դա ւոչ.ր •:
՞մ’ ոլնեց ողբ չուզեր

տոմնթ

:
Կ' ուղէ դուրսէն
եկող
թերեւս ՝ այո՛ ՝ նոյնիսկ օտար

բս,Հո1ր/էը
Ւ

հՒ՚Րա"Ւլ՚ել - հ է՛՛րը ըերգ~

մէջ ծովափ կը ստ եղծէ :

Ապա

նաեւ տուն ունեցողը , տանտէրը , կ՝ ուղէ
ճամբորդել՝ — նստիլ ծովը կտրող նաւե
րուն վրայ Լքիչելու համար Պետրոս եանի
առաջին պատկերը) :
հը մնայ տեսութե ան յատուկ հարց մը՝ — իր տունէն
դուրս ելլող ճամբորդը կ՝ ո ւղէ& խեքզխեքր
օտար զգալ՝ օտար երկիրներու մէջ՝ ըմ
բո շիւն ել իր օտա րութիւնը :
համ ՝ թեչ—
պէս կը հաստատեն
որոշ սփիւ֊ռքագէտ—
ներ՝ արդեօք տարբե1* ր է իր ա կան ո ւթի լնը՝ ել ճթ*շդ է ըսել թէ բազմաթիւ ճամ
բորդներ կամ
առմամարար
սփիւռքացած ու մանաւանդ տեւաբար սփիւռքա—
ցող անձեր՝ իտէալ պայմաններու
մէջ
չեն ուզեր զգալ որ ՀԾտար)
են ղիրենք
հ իւր ընկալող
հայրենիքին
մէջ՝ ոչ ալ
կյուղեն ինքզինքնին էօտար)) զգալ իրենց
հայրերու ձգած հայրենիքին մէջ*, հարե
լիք է նման ի րավիճա կ ստեղծել իրական
կե անքէէ քաղաքական , ընկերային ու տըն
տես ական
պահանջկոտ
պայմաններուն
մկջ-. Եթէ ոչ' կ արելթ* է արդեօք ՝ դոնէ
ա յդ րն—տանի—ութիւնը
երկուստեք ըղդալ, թկ՛ հիւրընկալ երկրի, թկ' հայրենիքի մտքի՝ արուեստի ՝ լեզուներու՝ մըշակոյթներու ծիրէն ներս՝ որոնք գոնէ
մ տ ա ւոր ա կանն եր ո ւ եւ ա րուեստադէ տներու երկրորդ հայրենիքներն են։ հարելիք
է : ք*աղձալթ* է : Նո վալի սին վերազրուած
խօսք
մը կայ՝ — «Փիլիսոփայութիւնը
տունի
կարօտն է՝ փիլիսոփայութիւնը
արդիւնքն է մղումի մը եւ փափաքի մը
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Aïda KAZARIAN:
le rythme de l'iris
Le parcours d’artiste d’Aïda Kazarian
compte de nombreuses balises en Bel
gique, i! évolue et s’approfondit au fil
des prix qu’il reçoit des diverses insti
tutions qui en reconnaissent la qualité.
Dans sa dernière exposition à la Cha
pelle de Boendael à Bruxelles, Aîda Ka
zarian a mené vers un degré de pureté
une problématique qui la hante depuis
ses premières recherches, celle du
nouage et de la trame. La tapisserie ne
produit plus un dépassement de la bidimensionalité de la toile elle devient
au contraire intériorisée,
donnant à
penser ce qu’il en est de l’arrière-plan
du tableau et du geste de l’artiste. Les
travaux présentés à la chapelle relèvent
pour la plupart d’une investigation sur
la limite du visible et la capture de
la lumière. Abstraites, de grandes toiles
blanches révèlent des taches irisées,

leur impose. Loin d’être désordonnées,
elles occupent l’espace de la toile en
scandant, de manière répétitive,
le
comme un chant secret de moine ou de
prisonnier, un chant doux et salvateur
qui offre par sa répétition un autre es
pace, soit, pour reprendre les termes
de Gilles Deleuze et Félix Guattari, une
«déterritorialisation». A l’intérieur de la
Chapelle, Aida Kazarian produit, par
ses toiles un déplacement des limites
spatiales, donnant par la temporalité
qui appartient au rythme
des taches
irisées, une capacité à dépasser et dé
placer le territoire. L’artiste a choisi
plusieurs formats, ceux auxquels est
habitué le spectateur occidental et ce
lui, oriental, du rouleau. Celui-ci occupe
la place d’honneur dans la chapelle, un
lieu qui entre en accord avec sa forme
qui est le rappel de l’émergence
du
signe graphique, du tracé en colonnes
verticales des débuts de l'écriture. Les
œuvres font le tour de la chapelle,
par
jouant le blanc sur blanc, l'interrompant
Chaké MATOSSIAN
parfois par une petite toile verte, un
Docteur en philosophie et théorie
sursaut sur les murs, nous faisant
de la communication
comme un clin d’œil pour nous rappeler
qu’il y a l’herbe sous les pieds, la terre
avec l’idée, le dehors du dedans. L’un
de ces petits tableaux nous présente
non pas des taches comme salissures et en gros plan les mailles d’un tricot ou
autres scories mais comme points lu d'un filet, l’autre plus marécageux, se
mineux, vides optiques et haptiques, rapproche du camouflage et tous deux
ocelles d’une peau d’animal inconnu. sont là comme monstration du piège du
A la limite de la disparition, émergeant regard.
subtilement du support blanc, les ta
D’où, peut-être, le caractère insolite
ches de couleur affirment une minéra՜ des titres qui ressortissent aux noms
lité de la touche par leur aspect irisé. de code, comme par exemple :
L’artiste travaille ainsi une sorte d’oxy
«AKOOTCD180.3.2000».
more en peinture, par l’association du II s’agit d’un encodage, une sorte de
plus dématérialisé (1a. lumière) au plus code barre, résultant d’une synthèse
inerte (le minéral qui donne lieu au mé des initiales de l’artiste, de la techni
tal). Elle réalise avec et par l’œuvre une que utilisée, des dimensions et de l’an
expérience alchimique,
effectue la née de création du travail. Mais, autransformation de la couleur métal delà de cet aspect pratique, le titre se
lisée en lumière et pose des taches fait chiffrage. L’œuvre détient une di
irisées comme autant de miroirs reflé mension supplémentaire, secrète et pré
tant un monde empli de multiples di servée par le nom de code derrière
mensions qui échappent aux sens. D’où lequel se cache une dédicace qu’il re
l’abstraction voulue et revendiquée, qui vient à l’artiste de pouvoir révéler. Le
perturbe plus d’un visiteur dans ce lieu secret alchimique est montré dans sa
ouvert à tous, aux habitants du quar formule qui, en même temps, préserve
tier, aux curieux et aux passants, à ces et masque un certain rapport du ta
promeneurs qui ont l’habitude de croire bleau au monde vécu et à son inter
qu’ils «comprennent» un tableau par le prétation. Le code nous renvoie aussi
simple fait qu’ils y reconnaissent une à l’élaboration de la toile, aux chemi
forme familière. Comble de l’illusion nements de la pensée qui surviennent
dont Aîda Kazarian s'amuse à démon pendant que le travail s’effectue et dont
ter le piège en exhibant les taches il garde la trace, soulignant la dimen
brillantes, c'est-à-dire en produisant le sion mnésique du travail. Une toile, un
travail d’un repli de l’icône sur l’indice. tissu, une trame peuvent se faire cof
Aucun endroit ne pouvait mieux cor frets et nul doute que, chez Aïda Kaza
respondre à la monstration de cette re rian, le tableau-toile
ne soit la
cherche qu'une chapelle. La valeur et transmutation d’un tapis d’Orient dans
la fonction indicielles des taches irisées l'image duquel, on le sait, quelqu’un a
se renforcent par le rythme que l'artiste laissé un secret.

«ամէնուրեք
ի տուն զդա լու.'»։
Այսինքն ,
համայն ա շխա րհ ը ,
համայն
մարդկութիւնը իբրեւ «տուն» զդա լու։
Սա կարելի ել բաղձալի կ, օրինակ' մաթեմա թի կոս ի մը՝ ֆիզիկ ոսԼէ մը համար։
Այգ krPա նրներու աշԼսարհը միայն գի
տական հմտութեան անձագիրը կը պա
հանջէ՝ ազգի ու մարմնի յատուկ բերդբանտերը անկարեւոր են հոն։ fiutjg անոնցմէ դուրս որքանն բաղձալի եւ կարելի է «{' տուն» ղդաէ ամէնուրեք։
Հայ մշակոյթը բառին ի սկական առում ուէ փիլիսոփայութիւն չունի , ինչպկս
կարպիս փորթեան յանդդնած կ հաստա
տել տասնամեակ մը առաջ։ lu ոըհ. Հա
յաստանի մկջ մի րանի գիըրեր հրատա
րակուած են հայ փիլիսոփայութեան մասին, ստկայն յօէրնուած բան մլն կ ան։
Գմրախտաբար ,
կամ բարեբախտաբար ,
հայութեան փի լիսոփայութիւնը իր արւես տին մէջ սլկար կ որոնել, — երդի,
քերթուածի պատմագրութեան
ել ճար
տարապետութեան մկջ,
գլխաւորաբար
եւ թերեւս այդ կարգուէ , առանղ անտե
սելու հայ
հրապարակագրութիւնը
ել
Ցա կոր 0 չական կն ետք, քննադատութիւ
նը։ Ասոնք են սեռերը
ուր հայ միտքը
փիլիսոփայութեան
հիմնական հարցերը
պեղած կ ել այդ հարցերուն մասին հա
ւաքական մտածողութիւն մը ստեղծած Տ
«ներս»ի եւ «դուրս»ի , մտքի ել մարմնի,
տունի ել օտարի երկուութիւնները լուրջ ,

անխուսափելի նիւթեր
ել հարցեր
են
որեւէ փԼւ լիսոփայութեան համար ' Սսկրատէսէն եւ Պղատոնէն ի վեր : ՊետրոսեանԼէ դործը՝ որուն ընթերցումը
այս
յօդուածին մեկնակէտն էր ու պիտի ըլ
լայ վերջակէտը՝ ունի իրեն յատուկ գե
ղագիտական տ կար ո ւթի լնն եր ել նկարագիր t որոնք անարդարօրէն, բայց
հար
կադրաբար ,
անտեսուած մնացին
ա յս
գրութեան մէջ՛.
Ողջունելին ,
կանոնա

կան

Պատմոլթիլններ քերթուածներու
հաւաքածոյին մկջ, այն կ որ հոն նիւթ,
պատկեր , խօսք, կառոյց , միասին ել բա
ւական հմտօրկն
կը ներառնեն անձնա
կան ել հաւաքական փորձառութիւն
եւ
մտածում , կը ստեղծեն ու կ'արտայայտեն նման մտածում : խոստմնայից կ այս
գէ՚[՚քը, որուն խոստումը դրական
է,
սակայն , միանգամայն' մտահոգ ու մըտահոզիչ : Բանաստեղծը կը գիտակցի որ
ապագան ել անոր կապուած յոյսերն ու
էսոստոլմները հացի պէս կենսական
են,
սակայն այդ հացը կտրող դանակին պէս
վտանգաւոր ։ Գիրքին վերջին քերթուա
ծին վերջին տողերն են - —
«ինչպկս դանակը, որ արդկն դրուած է
հացի կողքին,
դեռ չեն կարդացւոլմ , րայց արդէն
դրուած են գրերը» ;
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collectif où musiciens et amateurs se
rassemblent et où, en toute liberté et
jusqu’au bout de ses potentialités, s'ex traditionnel durant toute nntr!Pe.tOîre
prime un processus créatif. Il a fallu L’utilisation d’instruments traditi™'"Հ
que le temps passe, il a fallu la fin du dans les orchestres de ja22 lï??18
monde soviétique symbolisé par la tative de faire fusionner le ja?? ten՜
Chute du Mur de Berlin pour que cela des musiques traditionnelles data?0
Paris, New Morning,
devienne possible. D'une manière géné années 70. Mais alors qu-au 1 «
rale, c'est bien à partir de ce moment cela exprimait plutôt louvertur,P, '
19-20-21 Octobre 2001
que des Arméniens d’Arménie et de monde occidental aux muSînues J.u
Tout s’est passé très vite. Le 1er no enthousiaste et des musiciens armé Diaspora peuvent
réellement trouver tionnelles, la tendance contampoï
vembre 2000, nous assistions à
un niens jusqu’alors «isolés dans leurs les moyens de se retrouver, de se ras semble montrer un mouvement Ջ"
concert au New Morning, à Paris, et montagnes»... En France, de son côté, sembler, tout à fait librement.
que entre les deux parties. Le
quelques jours plus tard nous nous lan le Festival de Junas, qui chaque année
Cela ne signifie pas —loin de là— ment musical arménien fait partie do
cions dans l’organisation d’un festival de invite des jazzmen d’un pays étranger, que les Arméniens n’aient pas offert de cette tendance actuelle. On remarque®
jazz arménien. Que
s’est-il
passé? avait pour son édition 2001, en juillet nombreux talents au monde de la mu donc la nouveauté du րհ,Ո0Լ8
Pourquoi le plaisir d’avoir assisté à ce dernier, fait le choix de l’Arménie et sique durant le XXème siècle. Le pa —hormis quelques précurseurs- et P
concert ne
suffisait-il pas, pourquoi occasionné des rencontres entre mu trimoine musical arménien a su résis décalage temporel par rapport à d’autre
avoir voulu plus encore : un festival. siciens arméniens et français. La thé ter. Il est étonnant de constater com parties du monde, comme le continent
Cette
soudaineté, cet emportement matique arménienne relève ici d’un ment, notamment en France, le jazz, africain, la péninsule indienne, des ré
nous interrogent encore... Tout s’est moment ponctuel.
cette nouvelle musique, a pu être in gions comme la Bretagne...
passé comme si nous étions prêts à re
On peut donc affirmer qu’il existe vesti par nombre d’entre eux.
On découvre que les musiciens n'ex
cevoir ce qu’on allait nous donner, mais dans le domaine du jazz une mouvance
Citons, par exemple, le cas assez ex plorent par les mêmes régions musi
sans le savoir.
festivalière toute nouvelle et que l’Ar- traordinaire de Grégor
—figure ou cales arméniennes, les mêmes styles de
Ce soir-là, entre errance et odyssée, menian Jazz Festival participe à ce phé bliée— de son vrai nom Krikor Kélékian. musique. On notera, par exemple
l’étrange navire d’Arto Tunçboyaciyan, nomène. L’une de ses caractéristiques Jacques Hélian, dont on peut également I existence d’un style que l’on pourrait
[ Armenian Navy Band
nous entraîne est d’assumer le «syndrome diaspori- rappeler ici la renommée, en France, appeler arméno-gréco-oriental, plutôt
dans son sillage. Un Navy Band d’un que arménien» qui consiste à toujours en tant que chef d’orchestre, évoque le méditerranéen, avec l'intervention d'un
pays qui n’a pas de mer... Les émotions se poser la question de son existence destin peu commun de Grégor dans son instrument comme le oud, ou alors une
sont recueillies dans le riche passé mu dans le monde : «Qui suis-je exacte ouvrage «Les grands orchestres du mu approche influencée par des réper
sical arménien, dans l’histoire même ment, quelle part d’arménien en moi, sic-hall en France» édité en 1984. Dan toires de chants populaires et des ar
et ce passé, ces terri quelle part d’arménien en toi, la musi seur, chanteur, chef d’orchestre et im
de l’Arménie
rangements qui avaient cours en Armé
toires, ces traces sont redonnés à tra que, en toi, le jazz?». L’autre caracté présario, celui qui aimait à se faire ap nie soviétique, ou bien encore il s'agit
vers la sensibilité musicale de notre ristique est le désir de perdurer, de peler le «sublime Grégor» fut un véri presque d un travail d'archéologue qui
temps. Arto ne se contente pas de re questionner et de vivre dans la durée table précurseur. Né en 1898 à Constan exhumerait les traces musicales attes
produire les chants traditionnels, mais ces phénomènes jazzistiques, de créer tinople, il échappe
miraculeusement tant la présence arménienne dans des
grâce au pouvoir créatif du jazz, il les un espace favorable aux rencontres aux massacres de 1915 dans lesquels régions qui en sont actuellement dé
amène jusqu’à nous, c’est-à-dire qu’il entre musiciens, entre ces derniers et périssent son père et plusieurs mem sertées. Les jeunes talents que nous
nous les fait réellement entendre dans
bres de sa famille. Il finit par trouver présenterons —cette année, la chan
le temps présent. Quitte à les réinven
refuge en France où, pionnier du grand teuse Alla Lévonian— donneront une
ter.
orchestre de jazz en Europe, il forme en idée de ce qui se fait actuellement en
Ce concert provoque une véritable
par
1928, à Paris, le premier orchestre de Arménie, dans la jeune république in
onde de choc. Pour les membres de
jazz français, Grégor et ses Grégoriens dépendante.
Claude Tchamitchian,
Coopération Arménie, présents dans la
ou ses Grégorians. S’y illustreront de contrebassiste
Liliane DARONIAN
(France), «triloguera»
salle, naît aussitôt, comme une néces
jeunes musiciens de talent comme Sté avec Sophia Domancich , au piano et
sité, l’idée d’organiser un festival de
phane Grapelli. «Presque tous
les Simon Goubert à la batterie. Edmond
jazz arménien. L’association Coopéra
grands solistes de la première généra Hosdikian, saxophoniste (France), en
un public, en conviant l’élément «temps» tion lui doivent d’avoir été révélés à
tion Arménie mène prioritairement des
gagera un duel avec Gaquig Mouradian
actions d’aide à l’Arménie, mais elle qui rapproche, fait et défait, crée et re eux-mêmes et au public» (Dictionnaire au kamantche (Arménie)...
s'est impliquée, parallèlement, dans crée. L’Armenian Jazz Festival veut du Jazz, 1994). En juillet 1929, il fonde La
, Coexistent, au même titre, recherche
des activités
culturelles notamment offrir, au fil du temps, des opportunités Revue du Jazz, où l’on trouvait pour la
d’expression à partir du terreau musi
de rencontres, de maturation, de dé première fois l'affirmation que le jazz cal arménien et désir tout aussi fort de
dans le domaine de l’art contemporain.
Arto Tunçboyaciyan et l’Armenian voilement. Il se veut un lieu festif ou était une musique spécifique et qu’il de
partage, d’ouverture au monde, d’univer
Navy Band, c’est d’abord une symbiose
vivre collectivement des événements vait être enseigne en tant que tel au salité. Il est vrai aussi que les artistes
réussie entre Diaspora et Arménie. Le musicaux. Il rêve d'un lieu où les créa Conservatoire. Après maintes pérégri
pourront déborder du cadre du jazz
terrain de cette rencontre est celui du teurs seraient conviés, par le
fait nations, il décédera en Allemagne, en proprement dit, vers la chanson ou
jazz ou si l’on souhaite reprendre la dé même d’un vécu collectif, à des nou 1971.
même la musique contemporaine. Mais
finition d’Arto, le folk d’avant-garde.
velles aventures intérieures.
Rappelons qu'aux Etats-Unis, le lé- les éléments de créativité, d’improvisa
Sur le versant Diaspora, Arto Tunç
On ne peut s'empêcher d'interroger aendaire producteur de jazz, George tion, cette façon de traiter les instru
boyaciyan. Né en Turquie, en 1957, il la nouveauté du phénomène «festival Avakian, produisit et contribua à popu
ments, cette liberté, feront la diffé
est encore un enfant lorsque son frère de jazz arménien». En effet, pourquoi lariser Miles Devis, Keith Jarett et bien rence.
Onno l’initie à la musique .Arto s’exile ce phénomène apparaît-il maintenant ? d'autres.
Le Festival de Jazz arménien, c’est
aux Etats-Unis en 1981 où il finit par C'est ce nouveau, ces premiers pas
A la question posée d’un festival qui l’occasion d’écouter des musiciens de
frayer avec les plus grands du jazz. qu'il faut interroger. Assistons-nous à chercherait à présenter une musique
haut niveau réprésentant les diverses
Compositeur et interprète, percussion l’apparition d’une approche nouvelle re spécifique, un jazz particulier, le jazz tendances du jazz contemporain. Il ne
niste et chanteur, créateur de génie, connue comme telle par les amateurs arménien, les organisateurs ne souhai se cantonnera pas dans la présentation
extraverti, il est débordant d’énergie et qui aurait incité à l’instauration de tent pas apporter une réponse préma de la rencontre du jazz et de la musi
et d’inventivité. Sa musique est la re festivals ? S’agit-il d’un jazz émergeant, turée. Il ne souhaitent pas qualifier ce
que traditionnelle arménienne. On l'au
cherche de l’expression d’une vérité, d’un croisement d’influences multiples, jazz car ce serait l’enfermer déjà. Ils ra compris, le Festival veut échapper à
la sienne, et celle d’une terre aussi.
ou tout simplement de l'expression des voudraient lui laisser le temps, le lais tout classement.
Sur le versant Arménie, l’Armenian diverses tendances du jazz actuel ?
ser évoluer librement, au gré des ras
Si la diversité peut être appréhendée
Navy Band comprend des musiciens de
Un regard rétrospectif sur des événe semblements, au gré des rencontres. comme risque, le risque peut l'être
jazz, presque tous issus de l’Armenian ments survenus au siècle passé per C’est la musique qui décidera, en défi comme liberté. Dans tous les cas, ce
Jazz Band. Ils sont d’une retenue, d’une
mettrait peut-être d’apporter un début nitive. C’est aussi pourquoi le Festival qui frappe c’est l’authenticité des di
intériorité tout orientale. Rappelions de réponse à ces questions et, en tout veut inscrire son existence dans la verses approches.
que l’Armenian Jazz Band fut créé par cas, de comprendre ce qui est advenu durée.
L’établissement de ce premier Fes
Constantin Orbelian en 1956, en pleine à la musique et, plus généralement, à
Nous pouvons avancer, cependant, tival international de Jazz arménien à
période soviétique et sous
surveil toute création arménienne. Le génocide dès à présent, que depuis quelques an Paris, capitale d’un pays qui a accueilli
lance. Après une éclipse consécutive de 1915 élimine une grande partie de nées et probablement sous l'influence le jazz, qui l’a tant nourri et produit,
aux années Glasnost, il connaît, depuis la nation arménienne, chasse les sur de la world music, des formes musi n’est pas neutre. Cette première édition
quelques années, un réveil certain sous vivants de leurs terres, et par voie de cales traditionnelles arméniennes sont de l’Armenian Jazz Festival se sent im
la direction d’Armen Mardirossian. A conséquence, frappe de plein fouet la liées à des formes plus purement mergée dans une tradition jazzistique
ces musiciens de jazz sont venus se musique arménienne elle-même. La Ca contemporaines, qu’elles soient jazzisti persistante, ouverte, forte.
joindre des musiciens d’instruments tastrophe emporte des milliers de mu ques ou autres. Souvenons-nous, au dé
La présence de Didier Malherbe lors
traditionnels comme le doudouk,
le siciens anéantissant du même coup ce but des années 80, en France, du de ce Festival n’est pas neutre non
zourna, le kamantcha, le kanun.
qu’ils avaient à transmettre aux généra groupe éphémère Zartong. Aux Etats- plus. Le parcours de Didier Malherbe
L’Armenian Navy Band est déjà le tions futures. Puis, la soviétisation de
Unis, le groupe Night Ark d'Ara Dink- est fait d’ouvertures successives sur ce
lieu d’un rassemblement, déjà à lui seul ce qui restait de l'Arménie donne lieu jian, joueur virtuose de oud, apparaît que l’on appelle
les «musiques du
un festival, il ne restait plus qu’à don à une société isolée du reste
du en 1986. Arto Tunçboyaciyan est mem monde». Une ouverture qui s'effectue a
ner corps à ce qu’il insufflait. Si bien monde sur laquelle s’exerce un contrôle bre de ce groupe. Lorsqu’il se rend en partir de sa pratique du jazz et à Par
que l’on ne s’étonnera pas de la pré totalitaire.
Arménie et rencontre les musiciens qui tir aussi de son instrument premier, e
sence d’Arto Tunçboyaciyan en trio
En France, le phénomène «festival formeront l’Armenian Navy Band, il est saxophone. C’est ainsi qu’il rencon re
pour l’ouverture, puis le lendemain de jazz» initié par des associations d’a déjà riche d’une
expérience ouverte sur son chemin le doudouk arménien.
avec l’ensemble du Navy Band pour la mateurs suivi par une politique cultu aux formes traditionnelles au sein du Et comme le hasard fait bien les c o
première édition
de l’Armenian Jazz relle des pouvoirs publics commence à groupe Night Ark,. On remarquera que ses, Djivan Gasparian, maître du do
Festival.
prendre son essor dans les années 70 l’impulsion qui conduit actuellement douk,
l’invite à participer, au mo
L’Armenian Jazz Festival est-il le pre et alors qu'en 75 on ne compte que 5
d'août
dernier,
au premier festival cons
des musiciens de jazz, en Arménie, à
mier festival du genre? Pas tout à fait. festivals le guide Jazz 2000 recense en jouer de concert avec des musiciens cré à cet instrument. C'est donc apr
En Arménie, depuis 1998, des festivals 1999 «285 manifestations qui affichent d’instruments traditionnels, vient des s’être produit devant de milliers &
de jazz sont organisés. Dans la mesure une programmation jazz plus ou moins U.S.A. et plus précisément de la dias spectateurs
arméniens à Gumri
où cela se passe en Arménie, on ne prononcée».
Erevan
que
Didier
Malherbe nous
pora américaine.
Depuis
deux ans,
s'appesantit évidemment pas sur le ca
Lacunaire, dispersé, voire empêché, l’Armenian Jazz Band a intégré des l’honneur d’un concert qui clôturera
ractère «arménien» du festival.
Des le monde musical arménien n'est pas joueurs d’instruments traditionnels. Tout festivités, le dimanche 21 octobre.
grands noms du jazz comme Chick Co- en mesure de produire un festival de
récemment, en Arménie, des joueurs de
rea sont invités, rencontrent un public jazz car un festival de jazz est un lieu kamantcha, de doudouk,
de tar nous Septembre 2001
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Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN

«ԱԵՐ ՃԱՆԱՊԱՐՀԸ ԱՆՓԱՅԼ»
(ՉԱՐԵՆՑԻ

«ԴԻՐ՛Ի ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ»Ի ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹԵԱՆ ՇՈՒՐՋ)
ՆԿ'

ՎԱՐԴԱՆ

ԱԱՏԲԷՈՍեԱՆ

Եղիշէ Ձարենցի
առեղծուածայէն ու՝
րարդ
կենսապատումին
խնդրայտր ոյց
վէտերէն մէկը «Գիրք ճանապա րհի»ն է :

մակէ սկզբունքով {ժ՜ողովուրդը «հանճա1'ե'Լ» ՝ ղեկավարները «անհանճարի ՝ եւա Jfi') ե. եզրափակումը հետեւեալն կ ♦ —

Անոր չուրջ հիւսուած մեկնաբանութիւններոլն շարքին, ծանօթ է Ձարենցի հաՏայնավարոլթենէ հիասթափութեան
ել
Հ- g. Դաշնակցութեան գաղափարնե
րուն յարելու վարկածը :
Կամ' կարկի
նը աւելի լայն բանալով, ընդհանրապէս
ազգայնական ՛լիրքերու որդեգրումը :
Այ՛1 կարծիքը երկար ատենէ ի վեր
աքփւռքահայ մամուլին մէջ չլ^ած է աոանր հանգամանալից քննութեան ենթար
կուելու , որքան որ դիտենք : Եթէ „՛չ ա_
ոաջին ֊ստուգելու մ[Հոցը չոլնինք֊, գո
նէ ամէնէն տարածս ւ ած տարբերակը Վա
հան Նա ւա,, արդեան ի (1886-1956) գրիչին
կը պատկանի : «g ո լա աբեր»ի երկարամ
յայ խմբագրին յետմահոլ գործ մըն է
մարենց»ը , որուն ատաղձը պա տր ա ս տրլած էր 194օ/,ե , գր ո լած կյիկո լ Աղյրալեայուչագրոլթեան որպէս արձագանզՎ :
Հերջերս հատորիկը մեր ձեռքը անցաւ,
թոյլ տալով այս վարկածը նմարի զար
նել զուտ զրապատմական
մտահոգոլթեամր : Արդեօք «Վիրք ճանապարհի»»ի
զաղափարական աշխարհը հա՞շտ է Դաշ
նակցութեան
կու ազգայնականութեան)
հանդէպ Չ ա րենց է կաբծեց եւսլ համակրան
քն հետ :

Եւ սւյսպէս֊պւաոմոԵթՒսւն քաււուղինւեթով
Անցել ենք ւքենք անղեկ ու անգաղափար,
Շաոագունուած անվերջ ուրիշների հրով ,_
Եւ մեր նանասլարհը անփայլ
Եղել է ճանապարհ ունայնութեան, մահիԵւ չենք կարող այսօր հեզ մեծարել
0՜ , նախնինե՜ր մեր խեղճ,
առաջնորդնե՜ր մեր հին
Մեր պատմութեան անդէմք ու
անհանճարեղ • • •
Ահաւասիկ ելած ձեր աներազ քնից
Նզովում ենք մենք ձեր եղկութիւնը մթար0՜ յ կերտողներ չնչին մեր անհանճար հնի
Եւ հերոսնե'ր անքանքար
մեր պատմութեան ■ ■ ■
Մոլորակի վրայ այս խայտաբղէտ,
Աշխարհի սկզրից մինչեւ վախճանը
Երեւի աոաջին ժողովուրդն ենք մենք ,
Որ կամենանք անգամ _ դաւաճանել
Անկարուլ ենք փաոքին մեր
ու պատմութեան անցած
Ու կանգնած ենք ահա ապագայի հանդէպ
Զարմանալի՜ թեթև , զարմանալի՜ անդէմ՝
Մերկութեան պէս տկլոր ու անանցեալ • • •
Այդ մենք ենք երեի այն ուղտը
հաստակող ,
Որ Յիսուսի աո ակին հակաոակ Պիտի մտնենք' անգամ ասեղի
նուրր ծակով '
Ապագայի դրախտը անարատ • • •
Այդ մենք ենք երեւի այն հարուստը,
Որ անցեալի մեր այդ տկլորութեամր
հարուստ ,Պիտի ժառանգենք մեր դարերի կորուստը ,
Որ րոլոր տկլորներին սահմանուած է
վերուստ • • ■5

թստ կարելւոյն, փորձած ենք

հարցին

չուրջ գոյացած գրականութիւնն ալ նըկատի ունենալ: թեր մատենագիտական
պըպտումներր սպառիչ չեն եդած , բա յց
Տեր նշումները , թերեւս, նման այլ կար
միրներու ալ կրնան վերաբերիլ î Բնականարար , վերջնական
կարծիք տալու
Հաւա կն ո լ_թի ւևն ալ չո մնէնր :
Ինչպէս յայտնի է, Ձարենց ել *էյաւ_ա—
սարդեան Հռոմէ ժկջ հսւնդէպած
կէն
Փետրուար 1925—j^^î Երկու, ամէս ետք՝
բանաստեղծը հանդէպումէն դրա կան հան
դերձանք տուած կ «Jfl ո րհ րդա յէն Հայասաան^ օրաթերթէն
ժկջ՝
«Հանդո ւց ե ալ
զարոնը կամ սլա րոն հանդուցեաչր {Ար
տասահման եան պատմ ո ւած,£>)» արձակով :
Նսւասարդեան քսան
տարէ ետք
այդ
պատմ ո ւածքէն եւ հանդէպումէն անդրա
դարձած կ (Ն. , էջ 7-26)3 :
1933-^, , «Գէրք ճանապարհէ^ն ար գիււսյծ էր
տպաքանակը' հ աւաքուած : /?—
^ՈԼ
t-մներ ո ւք ու /աւերումներով՝ LnJu
տեսած է 1934-^îr ՝ պահելով
հ ան դերձ
1933 թուադրումը։ Գրադկտէն պա րտաՊքւոլ/ոծ
փ ուէ ո էս ո ւ թէլններյր դա ա ա փ եԱւոլմկ ել դատապա րտութենկ չեն փրկած
‘ll'1'քւ՚-- Օրին ա կ , Օգ ոստոս 1934“^^ ՝ Հա^այնավար կուսակցութեան Ա ♦ քարտու-

1աԸ Աղա սէ էյ ա նջե անր Հայաստանէ/

—
եղներու Աիութե ան Ա • Համադումա րթ՛
ն յայտնէր . -

«Մեր ժողովրդի ամրողջ անցեալի մէջ'
®1ս Վ գտնում ո'չ լքի լուսաւոր կէտ- նրա
ՄԴմւսն վերածուած է մի նոր ողբի , եւ
Ղ սւմէնից զարմանալին է ու պախարա—
^՚փն, նրա ողրը տ արած ւում է ո'չ միայն
Jh1 անցեալի' այլ որոշ չափով նաեւ մեր
քկսւյի՜ վրայ : Այստեղ արդէն այնքան
է Ձարենցի կատարած սխալը , _ըստ
'-թ եսւն նացիոնալիստական
շեղում-,
"P նա պէաք է շատ լուրջ մտածի եւ անՄպաղ ուղղի այց»4:
ՈլԱԱէ կցական — քաղաքական հա կա դէր
^^ք^րկ ՝
*Լյաւասարդեան
էյանջեանր
ե^ըորդէ ) մկկ նրբերանգով* Ձարենցը
Հ^ղոլմ^ գործած
չկ ՝ այլ պարզապէս
^րեսյյ['ն ակո ւնքներուն ւէ երագարձած կ :
^րօ նք ծն էր հ է մնա լո ր ո ւմն եր ը î

ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՛բառ ՈՒՂԻՆԵՐ ով»
ր զետնի վերլուծումին էական
.^“"երիշները «Պատմութեան քառու’
յ

ել «Մահուան տեսիլ» երկարս/—
Լ քերթ,, ւածներն
են :
Առաջէնը
հրազարդ պատմ ութէւն
Հայոժ^
սհ.ՒՂըկն մէնչեւ Հոկտեմբերեան
Î փ օխ ո լթէ լՀյը . փողաէուրդն ու ղեկաF ևըը կը քալեն քով—քովէ , գ1ւ ու ճեր

Նաւաստ րդեան հոս կր մտտնանշէ եր
կու թոլացեաւ հ ա կա ս ո ւթի լեն եր .—
ա) «Մեր ո՞ր "փառքին" ել ո՞ ր "պատ
մութեանն
է արդեօք,
որ կամենանք
անգամ՝
դաւաճանել
անկարող
ենք ,
մե՛նք — ^անդկ^մ" ՝ "տկլոր" եւ "անանցեՀ՝ա լ ՚ մի ժ՜ողովուրդ» :
Հ») «էՒկեւ դժ՜ուարութեամբ՝ թէեւ տա
ռապանքով ՝ սակայն հաստակող
ուղտէ/
յամառութ՜եամբ ՝
հակառակ
առակէն ՝
սլէտէ անցնենք ասեղէ/ նուրբ ծակով ու
ժ՜առանգենք դարերէ/ մեր կորուստը* • .»

(Ն •, էջ 60) =
Այսենյ>ն ՝ Ձ11/րենց էբր թկ կ'ուզկ ըս ե/
ւոէ՜յւ կսւնգնկնք մԽր սւ(ւց1ոււլին :
Արդեօք այդպէս ս կ :
Ահա լաս էկ վէճակ մը՝ երր նա է/ եզրա
կար ո ւթէ ւնը հ ան ո ւած կ ել ապա փ ա ս տ ե—
րը անոր յարմարցուած են։ Առարկա ըսկան գնահատումէ հետ
անյարէր
'այս
կեցուածքը թէ ւր ընթ ե ր ց ո ւմէ/
մղած
կ
Նա լաս ա րդեանը ՝ որ էր կանէ/ադրոյթը չէ
կրցած յաղթահարել ։
Հեղինակին յայտնի էր , որ գիրքը ազդա յնա կան ո ւթեամր մե ղա դր ո ւած ու ա րդէյուած կր*
Այս
ամբաստանութեան
հ էմնաւոր ումը ստուգելու փոխարկն ՝ Նալաս ա րդեան
զայն րնդո լնած կ որպկս
անվէճելէ/
ճշմարտութէ/ւն եւ /ծուած կ
անոր բանա լէներուն գէւտէն : Եր տենդագէն որոնումէն մկջ՝ Ձարենց է/ ըսածը
բոլորովէն
շրէո ւած կեր պ ո/է հասկցած
է*
fiu/նաստեղծէն
գծած ո ղբեր դա կան
պատկերէն
ու անցեա/է
համատարած
մերժ՜ումէն կու թէւնր չկ րմբոնա ծ կամ
չտեսնելու տուած
է:
Անոնցմէ ծորող
հեգնանքը ՝ քմծէծաղը չկ կրցած նչմա
րել։ Հե տեւեալ հատուածներուն մեկնու
թիւնը այս առումով պերճախօս է. —
ա) «( . . .)Երեւի աոաջին ժողովուրդն ենք

մենք.
Որ կամենանք անգամ - դաւաճանել
Անկարող ենք փառքին մեր
ու պատմութեան անցած ,— :
Ու կանգնած ենք ահա ապագայի հանդէպ
Զարմանալի՜ թեթև , զարմանալի՜ անդէմ'
Մերկութեան պէս տկլոր ու անանցեալ . » :
Հեգնանքը թափա նսՒ1ւ է * առաջփն ժ՜ո
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ղով ուրդն ենք՝ որ ցանկութեան պարագայ/՚ն Ւ ս կ մեր անցեա լէ/ն չենք կրնար դա
ւաճանել ՝ h րովհետեւ աԹց^ե՜սւլ չու_Սկ(ւք :
ԷԼյ^էնքն ՝ վա ղո ւան առջեւ պա րա պ ձեռ
քեր ո/է կանւլն ած ենք՝ առանց դէւ մ ա գիծի
ու անցեա լէ :

ր) Այն ՄԻնք ենք երեւի այն ուղտը
հաստակող ,
Որ Յիսուսի առակին հակաոակ _
Պիտի մտնենք' անգամ ասեղի

նուրբ ծակով'
Ապագայի դրախտը անարատ •• •
Ան շուշտ , քանի որ անցեալ
չունինք ,
կրանանք հերքել տ ս տ ռ լած ա շն չե ան առա
կը՛ Մեր պարագային , ուղտը աս եղիէ ծա
կէն պիտի անցնի որովհետեւ իր կշիռքը
այնքան թեթեւ է , որ եր նեհ ար մարմէնր
ա ւոէ 1/ ա ընելու կը զօրէ: ինչո^լ այնքան
թեթեւ կը կշռենք մենք'
«այն ուղտը
հաստակողի:
Որովհետեւ,
ներյայտսրէն կը յիչեցնէ Ձարենց , անցեալ
չու_

Թինք;
գ) Այդ մենք ենք երեւի այն հարուստը,

Որ անցեալի մեր այդ տկլորութեամբ
հարուստ , _
Պիտի ժառանգենք մեր դարերի կորուստը ,
Որ թոլոր տկլորներին սահմանուած է
վերուստ • ■ •
Այս ինքն , անցեա լէն եկած աղքատու
թեամբ հարուստ ենք ու «մեր դարերի
կորուստը'»» պիտի
մ՜առանգենք,
իմա'
անցեալի ոչի՛նչը :
՛թանի որ
«հոգիով
աղքատ ենք»» (անցեալ չունինք) , ըստ Տէ
րունական
պատուէրին ,
մեզի րամ՜ին
և'ՒյԻայ «ապագայի դրախտը անարատ՛» :
Այստեղ ո՛ չ «տառապանք»ի
ել ոչ ալ
«գմուարութեան»
խօսքը կայ, ի դէպ:
հետեւութիւնը պարզ ու մեկին է> —

«մեր ճանապարհը անփայլ» եւ «մեր
պատմութիւնը անհանճարեղ» կը հռչակէ :
Մէկ խօսքով ժ՜առանգ չըևդո ւնէր ՝ քանի
որ ան դո յութէւն չունի: րստ էրեն :
Այո մեէ/նաբանո ւթեան ընդունումը կամ
մերժ՜ումը
ղուտ
դա ղա փ ա ր ախօս ա կան
հարց մրն կ
որ ւէ երէ հէմնական եղրակացուէժէւնր չէ փոխեր յ

«ՄԱՀՈՒԱՆ ՏԵՍԻԼ»
Աօտ յէս ուն կջնոց
«Ա ահուան տեսէո Ր Ձտրենցէ երկրոլւդ
նոյնանուն
կտորն կ {առաջփնը 1920-/^ դրուած կ ՝
երրորդը' 1935—էն ) , պտոյտ մրն կ բանաստեղծը նախորդող
Հայոց պատմ ու—
թեան հարէլրամ եա կէն
ժ*կջ՝ ամբո^ովէն այլաբանական խորքով : Ան դժ՜ոէսք
կ Ւ?նկ ջ ուր այլափոխուած կերպարանքներու տակ ՝ հայ գրականութեան և Հայոց
պատմութեան բազմաթէւ դէմքեր (Ալէշան ՝ Pաֆֆէ ՝
Հ*
Գ ա չն ա կց ո լթ ե ան
հիմնադիրները,
րիմեան Հ այրիկ, Աի ամտնթօ , Վարուման եւյն . ) կր տողանցեն :
Բանաստեղծը իր ճանա պա րհ ո ր գո լթի լնը դժոխքին մէջ կը կատարէ, «Մահ
լան Վարպետ»/,?,'
Տանթէի ոլղեկցոլթեամթ: Ամէնէն մռայէ ու սա րսափաղգսւ ղ ո յներ ո վ նկարագրուած յտռաջխ՚աղտցքը իր բնոյթով իսկ արդէն մէկ բան
էոլ տայ ■ Ձարենցի համար, ազա

3*

տագրական շարժումը դժոխք ու մահ
խորհրդանշած է, համահունչ' «Պատմու
թեան քառուղիներով» բաժնի միւս քեր
թուածներուն ոգիին : Այսինքն, «ան՛ցեա
լի պարապ» կամ «գմոխք» նո յն դրա
մին տարբեր երեսակներն են- մեր ետին
միայն աղէտալի երէկ մը կայ, ըստ բա
նաստեղծին :
Ասիկա , /, հարկէ, անցեալը մերմել չի
նշանակեր ,
այլ'
զայն իր ա րդէ ւևքո վ
մեկնել :
Բ- մասին մէջ, Ալիշանին հ անդէպէլկ
ետք ու Ատֆֆէն տեսնելկ անմէջապկս
առաջ ՝ երկու քերթողները Ձտրենցն ու
Տանթէն՝ բլուրէ մը դէմ յանդէմ ան կգլ
լեն. -

«Մենք նայում էինք բլուրին'
աչքերս սարսափից չոած,
Այնտեղից ռազմի մի շեփոր կանչում էր
խրոխտ ու առոյ գ ,
Վաուոլմ էր բլուրի գլխին բարձրաբերձ
բոցով մի կրակ ,
Թւում էր, թէ վառել են այնտեղ
մի հսկայ տօնական խարոյկ ;_»

(&-Ժ-, էջ 235)
՚ Միքայէլեանր , քիոստոմն ու !էա-

լարեանը տեսնելէ անմիջասլէս ետք, երբ
կ՛ուզեն հեռանալ,
հետեւեալը կը պա
տահի - —

«Մենք նայում էինք քարացած պատկերին
այդ մութ ու յոռի ,
Եւ ուզում էինք հեռանալ , ընթանալ
բացատով կրկին ,
Երբ հնչեց բլուրի գլխից հռինդը
ռազմի շեփորի ,
Եւ լսուեց աղմուկ, ոտնաձայնդներքեւից , անտառի խորքից» :
(ծ-ժ-, էջ 240)
խեփորէ կանչէն հետեւելով՝ դկպէ ՛այս
բլուրը հսկայ թափօր մը կը շարժ՜է՝ n—
բուն շարքէն քերթողներո լ խումբր {վա
րուժ՜ան՝ Աէամանթօ եւ ուրէչներ}
կայ։
Իրենց ուղղելով
էր
խօսքը ՝ Տանթկն
առաջէն ու վերջին անգամ էր լռո ւթիւնը
կը խղէ (Ե -փ -, էջ 258-259) -

«—Ո՜վ տխուր ու խեղճ գուսաննե՜ր ,
նոխազնե ր կեանքի բարբարոս ,Բարբառեց Վարպետը յանկարծ’
դառնալով նոցա ստուերին_ Դուք կոչուած էիք լինելու Լռյսի
ու Խնդութեա՜ն փարոս :
Բայց սրտերը ձեր բոցավառ _
այն Ատի՜ն ողջակէզ բերիք» :
Ի՞նչ «Աոլտ»ի մասին կր խօսուի : Նալասա րդեան/, համաձայն, «ըստ երեւո յթի՚ե , վերաբերում է "քաղաքակիրթ" Եւր ո պայի մեղ տուած խոստումին
տղտտ
ել անկախ հայրենիք ունենալու մասին»
(Ն - , էջ 69) Î Այս վարկածին ճշգրտու
թիւնը պէտք է ստուգել :
Ա ո լտին թւ քն ո լթի ւնը բացատրելու հ ամ տ ր , Վտ րպետ ը կը նշէ - —

«Եւ նա ցոյց տուեց հեռւոլմ,
բլուրի գագաթին վառուող
Այ ն կրակը դժնի ու դեղին, որ
վառւում էր անհուն տագնապով ,—» :
Յե ո/ոյ կ)ըս կ *—

«Եւ ապա, դառնալով կրկին
բարբարոս յորձանքով տարուող
այԻ' ասաց իր սրտի բովանդա՜կ
տխրութեամբ ու թափով —
Դուք կարո՜ղ էիք ֊Բերթոլթեան եւ Մտքի
լուսէ պարտէզում
ճաշակել Ոգո՜ւ խնդութիւն' սնուելով
խոհով ու բանիւ ,Եւ երթում այս մութ ու դաժան
կա՞յ արդեօք աւելի՜ մեծ զոհ,
՛Բան հանճարը ձեր բոցավառ'
մատուցած այս պի՜ղծ սեղանին-..»;
«Պիղծ սեգան»ը Ա ուտին ողջակէզի մա
տուցման վայրն է: Ըստ Նաւասարդեանի , «վերաբերում է Ապրիլեան Եղեռնին
եւ հասցէագրուած է "Բաղաքակիրթ Եւրոպա՚՚յին»» (Ն-, էջ 69):
Այդպէ՞ս
է
ա րդեօք յ
Թտփօրը բլուր կը բարձրանայ : Ձտրենցն
ու Վարպետը տնոր կը հետեւին : Հոն կը
տեսնեն «զառանցանք»»ի նմանող պատկեր
Ր1՚"[՚ին կեդրոնը «մի հսկայ, երկնա
հուպ խարոյկ»» կայ՝ «Արքայի շուրջը քա
շած» -, Արքան «կերպարանք որոշ»
չուն1' >
երեք տարբեր կերպարանափո
խումներ կը կրկ (Ե-փ-, ££263).-

*") Մերթ թւում էր, թէ գա _ կրակէ
մի մարդ է' թռունցքը սեղմած,
Որ բռնել է սեղմած բռունցքում ս.
մի փոքրիկ եռագոյն դրօշ :
ր) Եւ ահա — գահի վրայ նոյն —

Պ1 Գայլի գւխով վարդապետ,
Սեւասեւ վեղարը գլխին եւ
դեղին ճակատի վրայ _

Մի հսկայ , շողշողուն ադամանդ, որ
pV խաչ է, թէ՜ գուճդ է, թէ՜ նետ է:
ï) Երեւում էլւ դեզին լքի կատու'

աչքերում կրակներ ահի,_
եւ թւում էր, թէ դէմքը նա իր _
ոսկեկար քօղով է պատել,
Եւ նետը դարձել է նժար, եւ խաչը
դարձել է մահիկ :
Այս բազմակերպարան Արքայի շեփորն
է: Հր «ՀըգտհիՀլն, Հըդահբլն, Հըդահի՜ւն»» ոռնացող «ամբոխը մոլի»» կը կանչէ «դէպի նոր մի մեռեալ Երիքով» ել իր
տռջելն է , որ «ճիւաղը յանկարծ այն ծա
նօթ, որ նման էր
մարդակերպ
հոլի^
«կտրած
գլուխն իր նետեց...
իբրեւ
տուրք, կամ զոհ սրբազան» (Ե-Ժ-, է9
262-265):
Արքան բլուրին կեդրոնն է, իսկ րլոլ_ «

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Նոյեմրէր 4, 2001
Հենրիկ էդոյեան,ի
հիմնաւոր բա
ցատրութեամբ «պոէմոլմ տրուած է իբ
րեւ
ազգի կործանման այլաբանական
պատկեր»'’ : Արդ , ո՞վ է այդ Արբան, որ
դկպի մահ կը կանչէ «Հըդահիւն» պոռացող բազմութիւնը: Ո՞վ է այդ Արբան,
որուն «մարդակերպ հ ոլը»
('Որ. Միբա
յէլեան) իր գլուխը որպէս «զոհ սրբա
զան» կը մատ ո լցէ : Արդեօբ Ա ւրո պա՞ն ,
որ ազատ ու անկախ երկիր խոստացած
էր (Նաւասարդեա
: թէ նոյնինբն 1918—
20L-A ան կախ ո լթքր լքևը •
Այլապէս I ինչո՞ւ Արբան աոաջին ան
գամ իր բռունցբին մէջ «մի փոբրիկ եռագոյն դրօշ» կրելով կԴրելի: Ջարենցի
բերթողութեան՛ մէջ «եռա՛գոյն դրօշ»ի
երկրորդ ու
վերջին գործածութիւնն է .
առաջինը չնչին տարբերութեամբ, «Ջարենց-Ն ա մէ»ի մէջ է._

՞եոԲի9 Հայաստան գնացի
Տասնըիննը թոսի վերջերին :
Այնտեղ Նայ իրի երկրռւմ,
Հ նաւանդ ցանկութեամբ ուրիշ'
Արդէն խմբապետ Գրօն
Պարզել էր երեքգոյն դրօշ :
Պարզել էր _ Երեւան քաղաքում,
Հնամեայ Մասիսին մօտիկ :
lopin էին հոդագոյն
Ուրուներ քաղաքն անօթի8 :
թէեւ Աբբային ա ռաջին կեր պար անա_
փոխումը , արդարացիօրէն ,
Արամ Մանոլկեանը կրնայ խորհրդանշել, ինչպէս
Պօղոս Անապեանը ենթադրած է վերջերս0 ,
անտեղի չէ նաեւ որպէս վարկած , առա
ջարկել «Չարենց-Նամէ»ի մէջ յականէ֊
յանուանէ յիշուած Դրօն , որ «խմբապետՇ աւարշ» վիպերգի գլխաւոր
դէմբերէն
մէկն է:
Իսկ եթէ խօսբը համընդդրկուն , իրա
կան,, ւթենէն վեր կանգնած դէմբի մը մա"llh է 1 Արբան կրնայ ընդո ւնո լիլ որպէս
Ջարենցի «Երկիր Նայիրի» վէպի կերպար
ներէն (չակերտաւոր «հերոս»ներէն , պի
տի ըսէր բանաստեղծը) մէկը' Մազութի
Համօն , որուն ուղեղը կը կրէր Նայիրիի
«ուղեղային մորմոբը, սրտի հիւանդու
թիւնը», եւ որ վերջին տեսարանին մէջ
ստացած է «Մազութի Համօ' Արքայ Նայիէիի» ծ"՛դրական ան ո ւանա կոչո ւմը ։
«Պէտբ է ենթադրել, որ այս կերպա
փոխ ո ւթի լնն երը արտացոլում են աբբա
յի էութեան տարբեր կողմերը»10 , իրա
ւացիօրէն նշած է Ազատ Եղիազարեանը'
առանց մե կնաբան ելո լ : Այսինբն, մէկ իրականոլթեան երեբ տարբեր պատկերներ :
Նախ կրակէ մարդ ու եռագոյն դրօշ11 ,
ապա' վարդապետ ու խաշ, ապա' «ոսկե
կար բօղով» պատած դէմբ ու մահիկ :
Երկրորդ պատկերը թէեւ կարծէբ կա
թողիկոսի մը ներկայացումը ըլլար (սել
վեղար' ադամանդով) , սակայն ադաման
դիդ խ ա չ—գո լն դ—ն ետ ըլլալը միջնադար
եան կայսերական (պա պա կա՞ն) գա լա ղա
նի մը տպաւորութիւնը կը թողու :
Իսկ երրորդ պատկերին «ոսկեկար դէմ֊
մր» եւ խաշին մահիկ դաոնալը իսլամս,—
կան ա կնա ր կո ւթի ւններ կը թոլին բերել :
Արդ , լպրծուն գետին կոխելոլ գիտաt կրնա՞նբ Արբւսյին է ս ւթէ ւնր բանաձեւել որպէս «Հայաստանի Հանրապե
ԷՒս

տութիւն -j- Եւրո պա ֊|֊ Թուրքիա — Ան
կախութիւնէ :
Արդարեւ ՝ 1926—30—ական թուականներոլն ՝ խորհ րդահայ
«գռեհիկ սոցիոլոԳՒԳմ»Ը Ա * Հանր ապետ ութիւնը նկ ատած
էր «իմպերիալիստական» պետութիւն , ևրոպական «ինտերվենցիա»^ գործիր եւ
թուրջերը օգնութեան
կանչողի' Փետր .

18-ի «դաշնակ

աւանտիւրա»յ/,ե :

«Մահուան տես ի լ»ի

մէջ այդ

Եթէ
հոսանբը

«միայն երկրորդական ,
օմանդակ
դեր
կարող էր կատարած լինել»14, ահա հոս
է, որ ան կրնայ երեւան եկած ըլլալ:
Երբ բանաստեղծն ու իր ոլղեցոլցը խ՛ա
ւար անտառին մէջէն կը փախչին, «մի
մարդ» կորուստէ կըփրկէ ղի բենը (Ե-Ժ • ,
էջ 268-269)--

«Մի մարդ էր գալիս դէպի մեզ'
ոսկեզօծ լապտերը ձեռին •
Գունատ էր • հսկայ ճակատով .
երկնագոյն աչքեր նա ունէր.
էոյսի պէս սպիտակ դէմքին
խազում էր ժպիտ մի վերին,
Հայեացքը թափանցում էր կարծես
անսահման , անծիր հեռուներ :
(•••)

Արդ' անցել էինք արդէն մենք
Անցեալի մռայլ եզերքից,
Լայնահուն աշխարհն էր իմ դէմ
ողողուած հրով փրկարար ,Այն ոսկեայ լապտերի լոյսով
ես դարձայ Գալիքի' երգիչ ,Այդ լապտերը , ո՜վ Առաջնորդ ,
կը փրկէ աշխարհը արար • • •» :
«Մի մարդ»ը, անշուշտ, Լեն ինն է- Առս,ջնո րդը Ա տա լինը : Ջարենցի
շրջա
ն՛ակը կը
փ ա կո ւի - այդ լոյսը անցեալի

Սուտէն ու աղէտէն մեզ կը Փրկէ եւ դէ_

« e

Ա Ո- Ա»

-

պի ապագայ կ՚ուղղէ :
Ինբնըստինքե ան կը հ երքո լի ՝ ուրեմն ,
*Լյաւաս արդեանի
հռետորական հարցու-

մԸ'~
«Արդ ջ նորից ենք կրկնում ՝ այս ամէbի ^էջ ի նչ կա յ արդեօք՝— ցեղային արմ՜էքների
ո ւր աց ո L-մ ՝ հ եղնարնք նրանց
հանդէպ , թէ՞ կայ , ընդհակառակն , դէ
պէ՛ նոյն արժ՜էքները աննուաճ սէր եւ ան
խորտակ հաւատք» (Ն • , էջ 69) î
Պատասխանը աներկբայ է.
ՈՆթացՈՆլք
հեգնանք : Անոնք ՝ սակայն Զարենց ր
ո՛չ «հայութեան թշնամի» կը դարձնեն ՝
ո՛չ ալ իր «Հայկա կան ո ւթիւնը» 'լը նս եմացընեն :
M/IZ բարդ բերթուածին իմաստը հետև
ես,ին է .- Յեղափոխական շարժումը ոչինչ

բերած է հայութեան, բացի զայն կործա
նումի առաջնորդելէ' ազատութեան ու
անկախութեան Սուտին զոհարերելով18 :
Երեսուն տարի ետբ, Գուրդէն Մ ահա րի
այս դրոյթը պիտի զարգացնէր «Այր ուող
այգեստաններ» վէպին մէջ, որուն դիմա
գրաւած հակազդեց ութիւնը այնբան բիրտ
եղած է , որ նախ
‘էՒԸ-ԸԸ ^Ըոե ձարակ
դարձած է , ապա՝ գրագէտը ստիպուած
է վէպը այլափոխել, եւ ի վերջ„յ' իր կըրած բարոյական հալածանբը ղփնբր մահւան առաջն որդած է16'- Երկ ռ ւ մ՜ամտնակ ,
երկու հա կա զդեց ո լթի ւն -, Ջարենցը «նա֊
ցիոնալիստ» էր 193.3-//Ճ , իսկ Մահարին'

«թուրք ջարդարարների դատապաշտպանի
անպատուաբեր դերը»!? ստանձնող, 1966A^ 5 Բայց վախճանը մէկ էր. դրաբննոլթիւն ու անհ անդո ւրմ՜ ո ղո ւթի լե :
Նաւասարդ եանի հատորին ներածական
«Երկու խօսբ»ին մէջ,
Մ- թ ■ (Մինաս
թէ°/էօլեան) Ջարենցի մասին գրած էր-

«ճիշդ է, լեզուագարոլթիլններ ունե
ցաւ դաշնա կց՚ա կանն եր ո լ հասցէին . սա
կայն ճիշդ է մանաւանդ ա'յն' ոը պաշ
տամունք ՈԼ սէր ունեցաւ Դաշնակցու
թեան եւ անոր գաղափարներուն հա՛նի
դէպ-- հայ ժողովուրդի բոլոր յաւիտե
նական տենչերուն, ոգորումներուն եւ
անկախութեան իտէալին հանդէպ» (րնղգծումները բնա դրային են} յ
fy' կարգին , 1935 Ապրիլ 21-ի իր խմ
բագրականով,
տած էր

«Դրական թերթ»ը

չեչ-

«Եդիշէ Չարենցի "Գիրք ճանապարհի"
բանաստեդ ծութիլնների ժողովածուի մի
շարք պոէմները իրենց գադափարախօսութեամբ հէնց հայկական նացիոնալիզմի
կոնկրէտ արտայայտութիւններն էին պոր
էզիայի մէջ» (Ն - , էջ 36) :
«Գիրբ

ճանապա րհի»ի

ոչ կանխակա լ

ընթերցումը այս երկու բանաձեւոլմնեբուն տրամագծօրէն հակառակ տեսակէ
տ՛է՛ մը կ^առաջնորդէ մեզ-,
Ջարենց ո՛չ
«պաչտամունբ ու սէր ունեցաւ Դաշնակ
ցութեան ել անոր գաղափարներուն հան
դէպ» ւ
«չ ալ իր գիրբը «հ այկական
նացիոնալիզմի
կոնկրէտ արտայայտու
թիւն» էր՝ Ընդհակառակն' պատմութեան
իր մեկնաբանութիւնը թէ՛ Դաշնա կց ութե տն և թէ ազգայնականութեան դրոյթ
ներուն հ եր քումի ւիորձ մրն է :

«ՊԱՏԳԱՄ»
Ինշպէ՞ս
կը բաց ա տր ո լի ՝
ուրեմն ՝
«Պատգամ» բանաստեղծութեան
հանրա
յայտ ծայրակապը (ակրոստիքոս} : Հարցո^Ը կ(ը րխի) նրբ քերթուածն ու ծայ
րակապը իբրեւ մէկ ամբողջութիւն չեն
կա րդացոլիր եւ բեմ երէն արտասանուած
նշանախօսքը կը շեշտ ո լի : Առանց հիմնա
ւորելու ՝ Հ . *1/սււասարդեան քերթուածը
կ՚որակէ «այս անմիտ կտորը»՝ «մի բա
նաստեղծութիւն ՝ ուր յ այ m նապէ՜ս "2 մի
իմաստ չկայ» (Ն • , էջ 78- ընդգծումր'
բնագրայինի :
Աակայն՝ ի հեճուկս այս կարծիքին՝
չափածոն բաւական թափանցիկ
իմաստ
մը ունի (Ե.փ.՝ էջ 427-428): Աշխարհի
111,այ նոր լոյս մը ծագած է՝ որ «դարեր
անմար' պիտի արեւէ» : Այդ Լոյսր ողո
ղած ու լուացած է «վառուող ոգին մեր
անմահ»՝ որ «կքած կեանքի բեռի տակ Հ
Խո ր գերութեան ընդերքում J Ամա ստու
թեան մի գետակ Հ Q իմա րութեան
հա—
մ երգում j Ո ւսնի' տարի, բանի* դ՛ար J
վկայեց իր անհերբոլմ . . .» ï
Ը անա ստեղ
ծը կը հարցնէ .—

«Չկա՞ր արդեօք գետ մի յորդ,
Որ գերութեան անհաղորդ*
Լուրթ' հոսելով դարից-դար'
Մթութեան մէջ այն յամառ
Այս այգաբացն էր կրում,
Հո՛ւր այգաբացն այս հեռու'
Հնուց պահած իր ջրում
0՜ , ըղձական այս հեռուն • • •» :

ՄԻՏ-fi

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*-

Մեր անցեալի խորամիտ
է՜ջն այն արդար ու ռամիկ'
Մեծահանճար ու վարար • • •» :
Հա ւաբա կան ումը փառաբանելու
ար արբին մ էջ , Ջարենց ակրոստիքոսը կը
ստեղծէ •—

«Ով հսւյ ժողովուրդ, քո միակ փրկու
թիւնը fn հաւաքական ուժի մէջ է» :
Երբ lltJu տողր կը կարդանք քերթուա
ծէն էաք եւ ո չ անկապ կերպով ՝ բնականաբար կը հասկցուի ՝ թէ ա կնա րկը յե
ղափոխական «խելագարուած ամբոխներու» եւ ո՛ չ թէ «ա ղգ» ի հաւաքական ումին մասին է : Արդարեւ , 1936 Նո յեմբեր
16—// հարցաբննոլթեան մամանակ ,«Պատգամ»ի ծայրակապին մասին Ջարենց հե
տեւեալը յայտարար՛ած էր.—

«Բայցեւ ես դա ամենեւին չեմ համա
րում հակայեղափոխական, դաշնակցա
կան լոզունգ,
որովհետեւ ժողովուրդ
հասկացութիւնը ես կիրառել եմ սկըզբունք օրէն հակադիր ըմբռնումներով ազգ
տերմինին, որ օգտագործում են դաշնակ
ցականները»19 :
Ուրեմն,
նշանա խօսբը կոշ մրն է որ
յետ յեղափո խական
մ ա մ՛ան ա կա շ ր ջ ա նին
հաւաքական ում՜ր չանտ ես ուի , «նմ՜ա րն երիզ չթափենք»։ փողովրդա յին ումը կր
հակադ րու.ի մոդովուրրյ֊ր վկայակոչող՝
րտյց ղայն
արհամարհող ամբո ղջա տի
րական ումին։ Ա՛յս իմաստով հակաստալինե ան է ՝ ին չպէ ս որ
հ ա ս կց ո ւած է :
Հք աչեայ ո չա րի դլխա ւո ր ած' Զար ենցի ՝
Աակունցի եւ այլոց արդարացումին համար
19օ4—ի
զ րական յանձն ամո ղ ո վր
«Պ՚ատգսւմ»ի մասին յայտնած է, թէ «Այ1է

բանաստեղծութիւնը
Չարենցի ներքին
բողոքի արտայայտութիւնն էր ընդդէմ
իմպերիալիզմի լակէյ Բերիայի քաղա
քականութեան' ուղղուած Անդրկովկա
սի ժողովուրդների բւսրեկամոլթեան տա
պալմանը»20 :
A դէպ, նոյն Հր. Ոոչարը 1937 Ապրիլ
Մի ութեան
րնդյա յնըւած նիստին Զարենցի մասին հետեւեա լր
ըսած է *—
IG-ի Գրո դ ներու

«Վերցնենք, օրինակ, նրա "Գիրք ճա
նապարհի՛՛ն , որտեղ նա ունի '՛Պատմու
թեան քառուղի [ներում]'' եւ "Մահուան
տեսիլ", որոնք կազմում են այդ
գրքի
հիմնական նիւթը : Չարենցը այդ նացիո
նալիստական գրուածք ներում տալիս է
հայկական ամէն ինչը, ինչ որ յետադէմ
է, ինչ որ նացիոնալիստական է • • • Այս
բոլորը նա անում է այ ն նպատակով , որ
պէս զի վարկաբեկի մեր ժողովրդի ներ
կայ վիճակը. . . Նա շարունակում է զըխպարտել, հակայեղափոխական, դաշնակ
ցական ցեխի մէջ թաղել մեր ժողովրդի
անցեալը եւ ներկան • • -»21 :
Մերօրե այ մեկնաբանը «հա կա ս m nf լի^ք-.
եան»ը «նացիոնալիստական»ի
հոմանիշ
ւ1' կրնար դարձնել*. Արդարեւ՝ նոյն հար
ցաքննութեան մէջ ՝ Զարենց
նշա ծ էր,
թէ «խոստովանում եմ, որ չնայած այդ

լոզունգի բովանդակութեան վերաբերեալ
իմ ունեցած սուբիեկտիւ պատկերացմա
նը , որպէս ոչ հակայեղափոխական , ամ
բողջապէս եւ լիովին կարոզ է ընկալուել
որպէս հակայեղափոխական»: Այս մարդարէական խօսբը կրկին ցոյց կոլ տայ,
որ ամէն ինչ կախում ունի, թէ կրակա
նութիւնը ի՞նչ ակնոցներ ՈւԼ ևր դի տ ո լի :
«.Զ^իրք ճանապա րհի»ի
«Պատմութեան
քա ռո ւղին եր ո վ» խ ո ր ա գր ո ւած բամնի տի
րական թեմաներն են մողովուրդ ! ղեկա
վար հակադրութիւնը («Ա ասունց ի
Դա
ւիթ» ՝ «Պատմութեան քառուղիներով»} ՝
անցեալի առասպելական բնոյթը («Զրա
հապատ վարդան Զ°րավար»} ՝ մողովըրգային հանճարի դոփրը («Դալիքի որմնա
դիրները»՝
«Համայնական
դաշտերի
սերմնացանները» ՝ «Դովք խաղողի ՝ գինու
եւ գեղեցիկ դպրութեան»} ՝ մռայլ անցհալ ! պայծառ ներկան («Ա*ահուան տեսիl^> «*Լյռրք»} : Աառի դասական իմաս
տով՝ ազգայնականութեան հետքը չկայ*.
Ինչ որ «աղդային» կամ «ազգայնական»
կրնայ համարուիլ՝ վ երիմա ս տ ա ւոր ո ւմի
կամ հերբո ւմի հ ամար կը յիշուի : ftj ո րհ ըրդահայ տեսարաններուն նախասիրած «մո
զս վրդայնո ւթի ւն» յղաւյքը կը տիրէ հոն*.
«Պատգամ»ին ծայրակապը այս ծիրին
մէջ կր զետեղուի ՝ անշուշտ' քերթուա
ծին քօղա ր կո ւած գա ղափ ա ր ախօս ա կ ան
մեկնաբանութիւն
մը դառնալով*.
Այւ
հարց , որ Ջարենցի հ ս, ր ղ ա բնն ո լթե տն հե—
տեւելսլ
խօսբերը
վերապահռւթեամր
պէաբ է ընղունի լ .—

Այդ «գետ մի յորդ»ը մողովուրդին հաւաբական ոլմն է, որ «հուր այգաբացն
տյս հեռու»' Լ} եղա փ ո խ ո լթիւնը իր մէջ
ԷԸ հ.քէը («հնուց պահ՛ած իր ջրում»)10:
Ու այդ մոզովրդա յին ումին արմէբը դր՝—
նահատելով, Ջարենց կը պատգամէ .—

«Այդ բանաստեղծութիւնը գրուած է
1933 թուականին ,
երբ , ինչպէս յայտնի
է, Հայաստանի լեռնային շրջանների դը(_
րութիւնը աղէտալի էր, դա օբիեկտիւ
նախադրեալ է հանդիսացել իմ որոշ չա
փով
յոռետես ական տրամադրութեան
համար, ինչը եւ արտայայտուել է իւք
գրքի մի քանի էջերում, յատկապէս այդ
լոզունգի մէջ» :

«Նժարներից հիմա մենք
Յիմարութեան չթափենք
Իմաստութիւնն այն արար՛ս.

Աակայն , այս յայտարարութիւնը բրննի շներուն նետուած ա շբի փոշի է միա յն :
«Գիրբ ճանապարհի»ն 1916—«Դանթէա-

կսմԱ առտսպել»ի
վեր զարգացած
եալին հանդէպ
բին որակական

մէջ ներբէն բէ
պատմո^թէ^ 1
[՛
ըննադատական "Լ
զարգացայ
^^Տ֊

յանկարծադիւտ կեցոլածբ Jր . ’
Ըստ Ջարենցի , «մ/,^ փ'

ft

ազատումն էր «այն ղեկամարլլլ. ւ"' Լ11

քեր մեղաւոր են Հայաստանի
ւած վիճակի համար» :
1 Պ1 նՍԷ
բռնաղբ0Ա,,
ՊՊատճառաբանութ^նը
ատճառաբան ութիւնր բրՀջ,
-Հն, „r
Հ»

fe

յին շրջանների աղէտաշի դր„լթեա,
սին որևէ ոլղղակփ կամ անոլղղակ^ Հ'
•
-վ է**4 ‘11
րադարձ չի ..շարունակեր - Ապա ,
է հարց տաշ, թէ ովբ^ր
J “■րկք,
ղեկավարները : Ջարենցը անՈլն շե
/
ի Հ“՚րէէ , բայց կ'արմէ նշե, , թէ
'
աշունէն մինչեւ 1934 Աունխ, Ա.
ջեան' ծան,,
հիւանդութեան բերոՀ,'
բացակայ էր բաղաբական բեմէն («<j.l,
ճանապարհի»ն արգիլուած էր ճի
ատեն) : Իր կնոջ' Դողս,
/
կայութեամբ, 1933-^
աոաբուած Կենտկոմի

Բերիավ էՀյ.
Ը. բարտ

Լ -

Ստեփան Ակոպովր «այդ Ժսւմանսւկ լլ™,
բացակայութեամբ , չյայտնելոկ էա[կձ_
նին (համարեա նրա վերադարձից անմի
ջապես առաջ) , լեոնային շրջանների ղըփ
ւարութիւնների կապակցութեամբ կա.
տսզւեց գրեթէ բոլոր կադրերի վերադաս
սալորում»22 :
Պատմա-բտ զ,սբական

այս

հս,րցաղ.

րումներուն
բննոլթիւնն ոլ հերբ„լ.մր
ճամբա , կր բանան , որպէսղի «Դիրք ճանապարհի»ի զուտ դրական վերշոլեոսքթ
անհ ր ամե շտ ո ւթիւնը
վերահ աս տատով ,
Աղաս ի իյանջեանի մասին հետեւեալ նկատոդութիւնը շատ դիպուկ է

«Ա- Խանջեանր ծնուել էր 1901 թ- Վա.
նում, ուստի եւ նրա մանկութեան տարի,
ները համընկան պատմական այնպիսի ի.
րադարձութիւնների հետ, ինչպէս Ա,
Համաշխարհային պատերազմը, ցեւլսա.
սրտնութիւնը , տեղահանումները , հայրե
նի օճախի , հարազատների անվեբադարւ!
կորուստը եւ այլն, ինչը անխուսափելիօրէն իր բացասական ազդեցութիւնը ունե
ցաւ ինչպէս ողջ հայ ժողովրդի, սւյնպէս
էլ այդ դէպքերի ականատես ե մասնակից
իւրաքանչիւր հայ մարդու հոգեբանական
բնութագրերի ձեւաւորման վրայ»23:
Աղէտին ազդեցութիւնը Ջարենցի վրա,
տա րբեր շէր կրնար րշլւսլ î Իր գրակա
նութիւնը անխուսափելի
Հ ակազդելյութիւնմը պիտի դառնար, որուն մաս պիտ)
կազմէր անցեալին իր մ ե կնաբանո ւթիւնը:
Այդ մեկնաբանութիւնը, իր կարգին, իրեն պիտի արմէր իր կեանբը Ï

Նիւ-ճըրզի

Վ ■ V•

(1) Վ՛ Նաւասարդեան, Ջարենց (յա
շեր եւ խ որհ րդ՚ածո ւթի ւններ) , Գանիրե •
1957 (վերատպում՝ Թեհրան , 1962) : Այս

գիրքին բոլոր յղումները այսուհետեւ Ն՛
տառով ու էջաթիւով կը յիշուին : Վեր
ջերս վերահրատարակուած է զուտ յուշ01գրական մասը, տե՛ս - Ջարենցի հետ ՛Տ՛՛՛
շեր , Երեւան, 1997, 145-155:
(2) Ն- Աղբալեան, «Եղիշէ Չաբենցն ու
ես» , Ակ OU ՝ Զ-, 1945 (վերատպուած՝ Ն
Աղբալեան, Գր ակտն—քննադւստւսկսւն ^[՚՜
կեր, h- 1, Պէյրութ, 1959- հմմտ՛ Ջ<"րենցի հետ, 61-76)- Վ- Նաւաս արդեան,
«Ն • Աղբալեանի գրութ եան առթիւ» , Լ“yArA, 1952 Գեկտ. 21 (յղումը՝ Հ - ftfլիկեան , Բ՚^՜իչկ փր եւ արդի հայ ï/""՜
կ անո ւթիւնը, Երուսաւլէմ, 1964, 184):
Տե՛ս • Գր • Շահինեան, «Նիկոլ Ազբալե,ա6|.
Եղիշէ Չարենց յարաբերութիւնը եւ յա
րակից մանրամասնութիւններ», 8առս,ջ Միտբ եւ Արուեստ , Նոյեմբեր 1997*
(3) Հանդիպումին բուն բնոյթին մա
սին , տե՛ս Ահարոն Խաչատուրեան ,, էլէ
չՀ Ջարենցի հետ Հռոմի մէջ (192օ^^'
Պէյրութ, 1966 (հմմտ- Ջարենցի
160Լ163) :
, »
(4) Աղասի Խանջեան , «Գբականութ ®
խնդիրներ»,
է) "բերդային
1934 Օգոստոս 5 (հմմտՄինաււ P ՜
լէօլեան, Դար մը գրականութի^ ւ
հատոր , Գահիրէ, 1Ց56, 344) :
(5) Եղիշէ Չարենց, Երկերէ՛
"՛Մ
ծու, h- 4, Երեւան, 1968, 212-213 ’
սուհետեւ, այս հատորի բոլոր
,
շարադրանքին ւքէջ կը կատարուի .
եւ էջանիւթի նշումով :
ո ւ ւ1
(6) Տե՛ս- Սուրէն Աղաբաբեան,
Ջարենց, գիրք երկրորդ, Եր^աէւ:
267-274 :
ք 0 ւն,ի
(7) Հենրիկ էդոյեան, Եղփշէ Տսւր
պոէտիկան, Երեւան, 1986 , 404:
կ8) Տ,հԼ -MpM,,,
ծու , հատոր 2, Երեւան, 196. ,
(9) «Վերծանուած եւ ՔԲ^
րօտ» Բագին , 4-5-6 1995 , 88 _

թՈՆթփւնը լման
,։
բոլոր կերպարանափոխումների •
Պ- Սնապեան կ՚ըսէ, թե
ցարդ չէր առաջարկուած, Ս
կը թոլի զայն ս^տայայտա ր
ււսւնց մանրամասնելու., եթք «J ’

Fonds A.R.A.M

է,

թէի
պ,

« e Ա Ո-ԱՋ

ՄԷԿ ԱՐԱՐ
W
իիչ անգամ

հ րատար կո լթիւն մը մեր

fi, «Հայկական /մա տ ևր կաչա ր»ի այս
զոյգ հատորները : 1841—կն ,
այսինքն'
Աբովեանի «Ֆէօդորա կամ որդիական
սէր» թատերաթաղկն մինչեւ Պ էշի կթա շթանի «Աուզում»ը 1953 , երկու հատոր
ները կը ներկայացնեն 22 հեղինակներու
25 միարար թատերախաղերը կամ թատերկները, ինչպէս կ'ըս է «Աառաջաբան^ին մէջ խմբագիրը Ա. Q ո վհ աննիս եան :
Այս հեղինակներուն մէջ կան անուններ
որ ըՒւ 1?է ւ'1"" ^անօթ են , բայց
կան
նաեւ բոլորովին անծանօթները . չեմ գի
տեր ո՞վ կը ճանչնայ Աովհաննէս Գոլըդէնբէկեսւնն ու Ըր «Հա ճի Սիւլէյման»ը ,
խսրեգին էիչտունին եւ
իր «Վեց ո լկէ ս
պորտի մառանդ մնացած սնտուկը» կամ
Փրոֆ • Ա- [մ ո ւմ այե ան ը-. Առաջին երկու
սին մասին կան որոչ աեղեկոլթիլններ ,
Տինչ երրորդը ,
«Արդիական օրիորդնեթուն հեղինակը , կր մնայ տակաւին մեծ
մասամբ անծանօթ , եթէ ոչ առեղծուա—
նային :
ինչ kf վերարերի։ ծանօթ
կոչած անուններուս , ասոնց մէկ
մասը անուա
նական ներկայութիւն մը ունի ս ով որ tu—
րար գրականութեան պատմութեան գիր
գերուն մէջ֊ Վալադ Վալ ա դե ան }
fr'il11*1
Գասպարեան ) Հրաչ S ուր օն եան : ՀԼել^ապէս ծանօթ թ ա տ եր ա ղվւրն եր ո ւն
միւս
մասը կը բաղկանա յ դրադէտներէ որոնց
հոս հրատարակուած երկերը ո1 չ քննարկուած են , ոչ ալ շահեկան նկատուած՛
ասոնք մեր դրա կանոլթեան երկրո րդական մարդիկր չեն ապահովաբար . Արովեան }
Օտեան ) Պ արոնեան y
Սունդոլկեանց ,
*իուրեան , Qիւրճեան , Գ ե ր են ի կ
^եմի րճեան ՝ յարեան > Օշական։
Այստեղ կան
թատերախաղեր
որոնք
ցարդ կը մնային անտիպ (Գուրդէնբէկեանի եւ Հրաչ Տուր օն եանի
խաղերը} )
կարեւոր մաս մր հանուած է մամ ու/ի էջերէն՝ վերջապէս չն չին մաս մր վերատպո ւթիւն է) անշուշտ
մեկնելով կա՛մ
ձեռադի ր էն կամ ալ առաջին հրատարակութեն էն- :
Այէ խօսքով՝ այււ հրատարակութիւնը
մեզի կը ներկայացնէ
մեր ղրականութեան ու թատ բոնի պատմ ութեան
ամբողջ մոռցուած) ակամայ թէ կամո
վին մոռցուած) պիտի ըսէի լքուա ծ մէկ
շերտը։ Իբր այդ տրդէն պիտի արդարաՅք^էր ['P tl;nJnt-P՝bL'iJ[L՝> հթէ որեւէ ար
դարացում մը պիտի փնտռէինք
նման
ïAw/' մը հ ամար) որ չատ [nL['^_ խըմրադր ական ս կղբո ւնքն եր ո վ կատա րուած )
ցծաինդիր հրատարակութիւն մրն է) եւ
մեր մէջ շատ ■et՛/ անգամ հանդի պելի հո-

կարգով» կը յիջէ 14 դէմք , որոնցմէ Սիամանթոյէն ոն Վարուժանէն էաք Վերջիւնը Արամ Մանուկեանն է (տե'ս • Թէօլէօլեան, նշ. աշխ. , էջ 364) :
(10) Ազաա Եղիազարեան, Զարենցը եւ
պատմութիւնը, Երեւան, 1997, 89:
(11) Մեկնելով եոագոյնի
ներկայ ութենէն, Հ. էդոյեան զայն կը նոյնացնէ
Դաշնակցութեան հետ (էդոյեան,
նշ
անՒ • ւ 406) , ինչ որ մեր կարծիքով
ճիշդ է ;
(12) Ըստ Հրանա Թամրազեանի , «հըր_
ն-եհի արքան, որ ստանում է զանազան
կերպարանքներ, իրենով խորհրդանշում
է հայ բուրժուազիային , եկեղեցուն եւ
քաղաքական ուժերին( . ..)»
(Հ • Թամքաղեան, Եղիշէ Զա րենց , Երեւան, 1987,
436) , սակայն իր մեկնաբանութեան հիմքաւորումը չէ տուած :
(13) Հ . էդոյեանի համաձայն , աոափե երկու պատկերները «ելք չեն տալիս
Գէպի երրորդը» . երրորդ պատկերին մէջ
Արքան «ցոյց է տալիս իր "լիւցեֆերեան"
էութիւնը», որուն նշանները ահի կթակ6հ PP , նժարը եւ մահիկն են — «( . . . )"Դրթ°2"ի տակ կործանւում է հայրենիքը,
էկ "խաչ"ը կապւոլմ է մահուան հետ»
(էդո]հան , Վ,. ս,շխ . ։ 406) :
(ք*4) Եղիազարեան, նշ • աշխ., 92:
(15) Ըստ Վարդգէս Ահարոնեանի այ
դպէս միտումնաւոր գրախօսականին,
էոսո»ր «հայկական ազատամարտ»ը կը
եթկայացնէր, իսկ «պիղծ սեղան»ը՝
(< այրենիքի ազատութեան սեզան»ը (Վ*
Ահուրոնեան, «Եղիշէ Չարենց- Դիրք ճաWhb», Հ՛՛՛եր ենիք ամսագիր , Դեկա ■
W), 174) :
(16) Տե'ս.
Marc Nichanian, «The
arr>es of Van», in R. Hovanissian, ed.,
5nî?®nian Van/Vaspurakan, Costa Mesa,
20 259-296:
11) Դսէոնիկ Անանեան , Հրապարակա
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ԴՐՒԳՈՐ ՊԶԼՏԵԱն

ս/»,վեւ կը պարղէ այնքան նորութիւն որ-

ղ

ՄԻՏ-fi

ղածո։ թեամր ու սիրով իրագործուած :
Պիտի չըսեմ «գիտական՛» , այնքան եր
բեմն ատոր տակ մարդիկ կը դնեն ամէնէն
անխոստովանելի բաները ։

ԵՏՄՎՈՒՄԸ
8 տյտնո ւթթ լն մը :
Կարեւորք ըստ իս երեւոյթն է, որուն
շնորհիւ երկրորդ կեանքի մը կը կանչըլին դործեր ու թ ա տ եր ա գիրն ևր , որ մեր
րեմադիրներր , մեր դրականութեան
ու
թատոնի պատմութիւնը
գրողներն
ու
ուսուցիչն երր արմ՜անի չեն նկատած իրենց ուշադրութեան ) չեն կատարած **/յն
ան հ ր ա մ՜ եշտ ա շխատանքը որ կր կա լ անա լ
ս տ ե ղծո ւածր ոչ թէ պահպանելու) այլել
պատպանելու ) զայն մա ռանդելու մէջ^
դարձնել ո ■I
ղա լն աւանդութիւն )
քտնի որ) րս եր եմ ասիկա արդէն } չի թԱ1_

ւեթ սսւեղծել , հարկ է նաեւ ստեղծուածը
ԱՍԱԱնձնել: Գմ՜բախտաբար չս տանձն ո լա ծ՜ ,
իրենց ժամանակը չեղած երկերուն թի՚-ը
մեծ է մեր մէջ ։
Հատորներու աւարտին իւմբադիրր տրւած է երկար ցանկը միարար թատեըա՝ —
խազերու ) սկսեալ 1805-էն մինչեւ 1953,
ցանկը տյն խազերու ո րոնց դո յո ւթի ւնր ստուգած , տեսած ու կարդացած է :
Ջեմ հաչուած ա յդ ցանկին անունները :
Սակայն կա րեյի է երե լակ այել որ տպաւ-որիչ քանակ մը կր կազմէ) որուն դուդէ սքէտք է տ ւելցնել նաեւ ո ւշադր ռւթենէ վրիպածները) քանի որ մենք տակա
ւին չունինք հա յ սլա րբերա կան թէ ա մէնօրեայ մամուլին բովանդակութեան լի
ակատար ցանկերը , աԼ չեմ խօսիր տարեդիրքերուն մասին) որոնք ուրիշ կարւած մր կր մնան տակաւին : Ալ ըԱ ե հ որ
տա կ ալին հրատարակուած խաղերր միարսւ բնե՜րն են ♦ բազմարար խազերուն թի
լը անկասկած շատ աւելի մեծ պէտք է
րք/այ։ Ուստի' կրնանք միայն գուշակել
թէ որքան անծանօ թ աշխարհ մր կայ պե-

ԱՐՈՒԵՍՏ »ռաց ո ւմ , հերքում կամ լքում , քանի որ
եղածը այդ է) տեսակ մը եամղՈւմ նոկխապէս ստեղծուածին, երեւոյթի մը
յայտարարն
է։ Ասոր
չթ
հետեւիր
հանրայայտ կեց ուածքը. չունինք , մենք
չու"եինք ,
^րԼս,^ներն
ալ
եր կխօս ու
թի ւնն եր են )
ոչ
թատերակ :
^Մէկ
Արուրի հատորներուն յետին ա րմանիքն
ալ այս կեցուածքին խորտակումն է) որ
ինչպէս ըսի ) ի զօր ու է նաեւ մեր մշա
կոյթի տարբեր կալուածներուն մէջ ալ)
ուր տգէտութիւնը կամ հ ո սհ ո ս ո ւթի լնը
^IP իջամտեն սովորաբար • օրինակ հայ
կական վէպ
չունինք)
մամանակակից
բան ա ս տ եզծո լթի ւն չունինք , քննադատութիսն չո ւնինք , կար ելփ է
եր կւսրել
ցանկը։ Ախտաբանական երեւոյթ' ի միջի այԼոՅ »
Հպվ՚նP
հերքելու հակումին
•Ոկ տ արբերա կը , բխող անշո ւշտ ոչ թէ
օտարի ճանաչումէն եւ ասոր հանդէպ
ստորակայութեան զգացումէն) ույլ օտարին •տնտեսումէն ) մերմումէն : 'Ո անի որ
չունինքներ յայտարարողներուն մեծ մա
սը դուրս էն շատ ալ տեղեակ չէ : Արեւմըտեան թատրոնին իսկական ծանօթ ‘քէկը այնքան ալ դիւրաւ պիտի
չարհա
մարհէր այս երկերը) որոնք անպայման
բաղդատութեան մէջ դրուելու չեն իս
կապէս դնահ ատուելու
համար։
Ս^րբ
սլիտի նուաճուի մտային հ ա ս ո ւն ո ւթի ւնը )
որ ինքնագովութենէն ու ինքնահերքումէն անդին ) արդար) ճիշդ} անվերապահ ,
դիտակից ել անրարդոյթ խանդավաոութիւնն է ։
<հՄէկ Արուրի ը նախ մեստ մըն է) նշա
նակալից արարք մը} որ հեռագոյն տե
ղեր թաղուած նի ւթե ր ը
կը բերէ
կր
յանձնէ մեզի։ Ջի ձգտիր գլուխ գործող
ներ տալու) եւ կարծես կարեւորն ալ այդ
չէ) այլ պարզապէս կ^ուղէ հաստատել որ
ասոնք բո լո ր ը կան , ասոնց հետ հաշփւի
պէտԸ է նստինք , ր բ կհուզենք խօսի լ ու
գրել «ազգային թատրոնի» , «Հայ թատր ո նի» , խ աղաց անկի մասին) եւայլն։

ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹԻՒՆԸ
Հակառակ ակնկալուա ծին, մէկ ա րար-

^,ՈՍ թատ^րախաղերր բաւական հարուստ }
խայտաբղէտ ամբողջ մր կր կազմեն։ Հե
ղինակները կը նշեն ) բացի 'Լալադեանէն
ո լ Հիաս պարեան էն • երգախաղ ! մէկ ան
Դ^ւՒք
նորութիւններ մեղ կր
սպասեն։ (յամենայն դէպս' իրրել երկար
դամ տ ա լո ւ {Աբ ովեան') ,
ֆարս—կոմե—
ու հետեւողա՚կան պրպտումի արդիւնք'
դիա ի Մի դործո ղո ւթեամբ ) (փիուրգէնայս հատորները փաստը կը բերեն) ի մի
րէկեան) ֆարս—վօտըվփլ ! Մէկ արարջի այշոց) որ մեր մտաւոր կեանքի ) մըլածով (Ս ո ւն դո ւկեանg) , Ողբերգութիւն
շակոյթի պատմութեան
շատ մը երես
f f* մի ա րարուած Լփուրեան^ , ^ատաներ) ամբողջ կալուածներ կը
վրիպին
կերդո ւթիւն ! մէկ արարով (Պար ոնեանի ,
մ եր հասողութենէն ) որով մեր մշակոյ
կատակախաղ f Մէկ արար (ք^չտունթ ,
թի մե՛ր գիտակցութիւնը լեցուն է պա
Պո էմա (Լ* Մ*ոնուէլեան^ } Տո֊*ոմ ! Մէկ
րապներով î
արարուածո վ
(Մ • Կիւրճեան} , Ջալ-^չտ
Հա րց ին մօտեցա յ ) ին չպէս կը տեսնը/ Մէկ արար {0 տ եան—Կիւրճեան} , Տրաւփ 1 Ո Լ աթատ ր ոնի պատմ ո ւթեան
մատի կա կան էդիլդ Հ Մէկ դործո ղուտ ես ան կի ւն էն ) թա տ եր ա կան ա ւան դո ւթ ե- թեամր (Մ • Ման ո լէլեաî<),
Թատերա^—
Նէն)
որքան մշակոյթի
պատմութեան
խաղ / մէկ արարուածով (թլկատՒնցՒ) »
դի տ ան կի ւն էն ։ ինչ որ տեղի կ' ունենա յ
Հոգերդո ւթիւն (յարեան} , Տո.ամ / Մէկ
թատրոնի պատմութեան մէջ) իրրեւ մոարարուածով (Վ .
քծէքէևան} , հաղ ի
Մէկ
արար
{Օչ ական} ,
Մէկ արար
(Փրոֆ. թում այ եան} ) Մելոտրամա ! Մի
ա րար ով
(Դ- ԳեմիրճեաÎ»), Պիէ" /Մի
խօսութիւն եւ քնն ա դա տ ո ւթի ւն , Երեւան ,
դործողութեամբ (Չ" ♦ Դեմիրճեան} , կա
1996, 332:
տակերգութիւն ! Մէկ դո րծողութեամբ
(18) Ըստ Դաւիթ Դասպարեանի իւրա_
(Ար ամ եւ Աշոտ Պա պայեան} , փամանց j
յատուկ մեկնութեան, «իմաստութեան Մէկ արար {Տ արօնեան} , կատակերգուգետակ»ը «Սասնայ զօրեղ ործ զետակ»ն
թիլն / Մէկ արար (Ն • Պ է շի կթաշլեան) :
է , իսկ «Մ եր անցեա լի խորամիտ ի }մջն Այս նշումները յիշատ ա կեցինք անոր հաայն արդար ու ռամիկ' ի Մեծահանճար
տատումը կը թելադրեն , այ/եւ թատերաու վարար . . .» տողերը որպէս «Սասունցի
բառապաշարի
կազմաւո բումն ու հաս‘|՝սւլիթ»ի ակնարկութիւն ( Դ • Դասպար- տաոտլմր կր թե/ադրեն) այլեւ թատերա
եան , Եղիշէ Ձա րենց . Հա յո ց բանաստեղ
կան սեռերու գիտակցութեան նշաններն
ծութեան մայրաքաղաքը, Երեւան , 1996,
են ։ Ինչ պէս կարելի է նշմարել) կան թա
403): Մեր կարծիքով, Ջարենցի խօսքին
տերական սեռերուն դացող
յղումներ ,
րաոացի ընկալումը («էջը» = գրական ինչպէս ողբերգութիւն , կատակերգուգործ) րոնազրօսիկ մեկնութեան մը ա- թիւն , կ Ո մեդի ա )
ֆարս , զա ւեշտ ել
ոիթ տուած է, քանի որ յայտնի չէ, թէ այլն ) կան նաեւ թատերակին իսկ գաի՞նչ գետակի կ՚ակնարկոլի «Սասունցի յող հեղինակային մ ասնայատուկ բնո րոԴաւիթ»ի լքէջ :
շումներ , որո նցմէ Լեւոն Մ ունուէլե ա նի(19) Դ- Գասպարեան, Փակ դռների
նր (Պ ո էմա} եւ Զար եանինը (հոգերդո լգաղտնիքը . Զարենցը , fi ա կո ւն ց ը և միւսթիւն) ամէն էն զարմանա լին երն են : Անոնք
ները , Երեւան , 1994 , 28 (հարցաքննու
արարին կամ գործողո ւթեան
չեն յըղթենէն մեր մեջբերումները այս էջին կը ւիր , ույլ երկի տեսակին։ Այլապէս արար
յղուին) : Շնորհակալութիւն կը յայտնենք կամ գործողութիւն ) ըստ երեւոյթին , կր
Մարկ- ՞Նշանեանին' այս վաւերաթուղթ նո քնանան ։
թին վրայ մեր ուշադրութիւնը հրաւիրե
Մէկ արաբնոց թատերախաղերը մաս
լուն համար :
նաւոր բնոյթ մը ունին) Ա. Աովհաննիս(20) Այեդ, 38: Ալմաստ Զաքարեանի
եան կը թելադրէ , որ առանձին թատե
1968-ի մեկնաբանութիւնը, թէ «"Պ ատ—
րական սեռ մը կը կազմեն
ատոնք եւ
դամ11 ր հայութեանն ուղղուած
համա
կրնան թատերական արո ւեստին մէջ ու
խմբման կո չ է' Սովետական Հայաստա
սուցողական դեր մը կատարել :
Ընդ
նում կառուցելու իր ապագան))
( Ե • Ժ* • , գծելով կը դրէ* «Արարը մէկ ամբո ղջաէջ 606) , որեւէ կերպով չի հիմնաւոր- կան բարդ նախադասութիւն է»
Այո
ւիր:
սահմանումը տառացի պէտք չէ կարդալ)
(21) Հ - Րախչինեան, Ջ ար ենց ա պա տ ո ւմ
թէեւ կարելի է որոշ խաղեր ամփոփել
ըստ
անտիպ
վաւերադրերի , Երեւան,
մէկ նախադասութեամբ) ինչպէս է պսլ^—
1997, 105:
բադան դասական
կո չո ւած խազերուն ,
(22) Ա- Ամրիկեան, Անմեկնելի են Աս- կամ ներկայ թատ երախաղերուն մեծ մա
տըծոյ ճանապարհները, Երեւան , 1,998,
սին։ 8 ո վհ աննի ս եան մէկ արարը կը նրէջ 185-186:
մանցնէ հնչեակին , որ հազոլադէպօրէն
(23) Եդուաբդ Մելքռնեան, Հայկական մէկ նախադասութեամբ դրուած կ}րլլայ :
Ո tu ր եդո րծա կան Ընդհանուր Միութիմնը Այստեղ մէկ նախադասութիւն
րսուածր
ե] որհ րդա յին Հայաստանում 1923 — 1937 kP վերաբերի թէ՛ գործողութեան թէ ալ
թթ.) Երեւան , 1999 , 103 :
մամանակ—տարածք եզրերու մէկութեան :

Կիթսւկի, Նսյեմրեթ 4, 2001, էջ 3
Ինչպէս որ նախադասութիւնը ունի են
թակա յ—ենթա կան եր y գործողութիւնը կո
չող բայեր ) պարագաներ (տեղի , մամանակի, միջոցի, եւայլն} եւ դեռ երկրորդական նախաղաս ութիւններ , այնպէս ալ
միարար թատերախաղր կ^իբացնէ մէկ
դործողո ւթփւն )մէկ տեղ ու մէկ մամա
նակ
սկզբունքը։ թատբոնի պատմու
թեան մէջ ) գոնէ իր արեւմտեան տարբե
րակին ) ույս սկզբունքը
կը կիրարկուի
գրեթէ անխափան կերպով Ասքիլէ սէն ի
վեր, այսինքն' թատրոնի սկիզբէն : Արիստոտէլ զայն կը բանաձեւէ իր ծանօթ
բանարուեստի)
«Պոէտիկա»յի
ողբեր
գութեան յատկացուած գլուխներու եր
կայնքին։ Հին յունական թատրոնին մէջ)
գործողութիւն (ta pragma) կ„չ ուածը
ընդմիջուած է քիչ թէ շատ քնարական
նկա րադիր ունեց ող , երգախառն խմբական մասերով) որոնց
mél()S“£ , երամըշտութիւնը շատ քիչ անդամ հասած է
մեղի։ Հետաքրքրական է տեսնել օրի
նակ որ Ար ովեանի «Ձ)էօդո ր՚ա
կամ որ—
գե ական սէրը» երգախաղ j մէկ անգամ
տալու կո չուած միարարը երգին կը վերապահէ քն ա րա կան բամինները , որոնք
գրեթէ բոլոր տեսարաններուն մէջ ներկուլ են։ Որոշ
չափով յունական թատ
րոնը միարար թատրոն մրն է եւ
դա
դարները աւ ելի
ճիշդ
դո րծողո ւթեան
լնդմիջումները գո րծողութեան մաս կազ
մող պահեր են։ Տեղի) մամանակի , գոր
ծողութեան այս սկզբունքը) որ բաւական
մե/ան հոսեցուցած է արեւմուտքի մէջ)
մանաւանդ ֆրանս ական Յփ • դա րո ւն ,
անվիճելի է մէկ արաբնոց թատերա խա
զերուն մէջ) որով ասոնք կ^իրագործեն
ույդ հերոսներու համ եմատա կան սակա
ւութիւնը ։
Հետաքրքրական է
տեսնել
օրինակ , որ Աղիւս Ղ*ասպարեան , «Եր ՈԼսաղէմի մէջ», ինչպէս Աւսսին իր Atfia֊
|ie-/4, մէջ, գործո ղո ւթեան մէկ կարեւոր
մասր (8իսուս ի խաչելութիւնը} կը ^դէ
բեմի խ ո րքին ) բո / ո ր ո վին անտեսանելի ,
այլ միայն լսելի։ Գործողութեան արտա
քին երեսը այսպէս կը նետուի
դուրս ,
kp մնայ միայն ներքինը) եթէ էլար^ի է
ըսել։ Նման միջոցի կը դիմէ նորէն Գուս'պարեան «Մուհամմէտ fi.» ին մէջ, երբ
թատերական հնարքով մը) որ հոգեբա—
նա կան է նոյն ատեն) ստրուկի մը գլխա
տումը կը տեղափոՒէ •pH
սենեակը )
հանդիսատեսի ա չքէն հեռու։
Մէկ ու—
րարնոց թատերախաղի տեղի միութեան
սկզբունքը ույս ձեւով կը սատարէ գոր
ծողութեան ն երքնա g ո ւմին , աւելի ճիշդ
թատերագիրը կը սեւեռէ ոչ թէ դէպքը,
դրուագը ըսենք իր արտաքին երեւոյթին
տէջ, ույլ անոր ստեղծած թրթիռր
հե
րոսներէն մէկուն կամ միւսին վրայ։
Մէկ արարնոց թատերախաղերը
կը
զանց են մամանակի միութեան
ukP1~
բո ւնքին բերած դմո ւա ր ո ւթի ւնը ։
Գաս ական թատ ր ոն ը այդ մի ո ւթի ւնը կը տա—
նէր մինչեւ քսանչորս մամ :
Հայկական
միարարներուն մէջ կարելիէ է ըսել գոր
ծողութիւնը քանի մը մամը չանցնիք , քանի որ բեմը կը բսւցուի երբ արդէն գոր
ծողութիւնը բաւական հասունցած է) այ
սինքն հասած է իր վերջին փուլին ։ Տ արօնեանի «կիրակի մը»ին մէջ գործողու
թեան մամանակը գրեթէ ճշգրտօրէն ^ըշւած է առաւօտեան եօթուկէսէն թերեւս
դիշերուան մամը տասը։
Հեղինակը ի
^UJPkk կը խտացնէ ույդ մամանակը) կ'արադացնէ անոր ռիթմը սրամիտ կողմնակՒ
ակնա ր կութի ւններով դէպի
մամացոյցը՚՛ 0շականի «Փառը Աստեոյ»ն տեղյի
կ ունենայ ըանի մը մամուան
ընթացըին , ինչպէս է պարսւգան Վալագեանի
եւ Վեմիրճեանի խագերուն՝.
Ա*ամանսւ_
կՒ միութեան
խնդիրը այնքան ալ երկ
րորդական խնդիր մը չէ , քանի որ անոր
տիրապետումով է որ շարմումը կ'ընդլայնի*. Ւ հարկէ տեղվւ ու մամանակի մի_
ութեան պարտադրանքով հեղինակին հա
մար հարկը կը ստեղեուի գործողութեան
բոլոր մասերը տեսանելի կամ լսելի դարձընելու հանդիսատեսին :
Սատկանշական պարագայ մըն է Վալագեանի «Խղճի
ամ ա ր» ը , ուր փախստական , դաշնակ
ցական գործիչը
Ավի
Բարսեղեանը կր
բերուի իր ոխերիմ թշնամիին , չեկիստին
տունը, որ անոր համար ամէնէն ապահով սլ պա ս տ սւն սւ ր սւ
է , Ւնէ որ հակադրրութիւնը կը հասցնէ իր ծայրագոյն լա
րումին՛. [մատ երա/լան տեղի
միութեան
պարտադրանքը
փաստօբէն
յուղումի
սաստկացման կը նպաստէ , ըեմի վրայ
դնելով խաղին բոլոր բաղադրիչները ։
'Բսանհինգ թատերախաղերը թատերա
կան սեռի զանազան ձեւերը կ'իրացնեն ,
ըսուեցաւ արդէն i Դմուար , ել կը խորհիմ
որ ի զուր է փորձել դասակարգումի մը
ենթարկել ատոնք-.
Միւս կողմէ' պէտք
է միչտ ի մտի ունենալ այն հանգամանքը ,
որ միարարներու կողքին , գոյութիւն ՈԼ_
նին բազմարար թատերախաղեր ,
որոնց
հետ ասոնք
հանգիտոլթիւններ կրնան
ունենալ : Օրինակ Գուրեանի «Տարագիր
ի Աիպերիա»ն անհ րամեշտ է կարդալ ըա-
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Էջ 4 , Կիրակի , Նոյեւքբեր 4 , 2001
«► նաստ եղծէն մէւս պատմական թատերախազերուն հետ։ Այլ խօսքովխ մեր ընթերցումը մոռնալու չէ թատերական ար
տադրութեան
[*կը •
թերեւս կարելի է նշմարել որ մէն չեւ
ԺԹ* դա ր ո ւն վե՚րֆ_երը թատեբադիրներ ր
կը փորձեն զանազան սեռեր ՝
եւ ինծի
այնպէս կր թուէ որ փորձառական աւելէ
լայն հնարաւոր ո ւթէ ւններ ունէն քան ա•՜ելի ուշ։ Աբովեանի երդախաղը՝ Աունդուկեանցէ ֆ ար ս—վո տ\ըվիլը ՝ Դոլրգէնբէկեանէ ֆար ս—կոդեմիան եւ Դուրեանի
գրեթէ մ ամանա կա կից
ողբերգութիւնը
(Մ- Ն ալպանդեանի մահը} ՝ էեւոն Ա*utնուէլեանի սլոէմ թատերախաղը բոլոր ովէն տարբեր ուղղոլթիլններով կ՚երթան :
Այնպէ ս է Ի ի1""P անոնց միջել ^uiiriii—
րակաց յայտարար մը կարելի չէ գտնել՝
ինչ կը վերաբերի սեռին : Այս իմաստով
Զարեանի հ ոգերդո ւթի ւնը ել կյշան Պ էշ ի կթ աչլեանի կատակերգութիւնը նոր հր
նարա ւո ր ւթի ւնն եր կը բանան բեմին , առաջինը կը դիմէ դէպի բան ա ս տ եղծա կ ան
թատրոն ՝ երկրորդը էր ա պաշտ—երգիծական թատերախաղը կը բանայ ֆ ա նթաստիքին ու հրաշալէէն վրայ՝ էն չ որ կուր
■ա րդէն Ա ունդուկեանղի ֆարսէն մէջ î fl—
րոշ չափով Փրոֆ* թումայեանէ «Արդիական օրիորդներըդ եւ Տարօնեանէ «Եիրակիդն կը բխէն նոյն վոտրվիլի աղբիւ
րն » առածէն ը աւելէ երգիծական չեշ—
տով ♦ եր կո ւքն
ալ կ'ընթանան նեբքէն
գործողութեան մը լծակներով :

ՀԱՐՑԵՐ
էնչ որ սակայն
ակներեւ է
այն ալ
կատակախաղ ՝ զաւեշտ կամ տռամ կո չ՛
լածէն րնդմէջէն թ ա տ եր ա գէրն եր ո ւն կեդ
րոն աղումն է մ՜ա ման ակա կից մտահ ոգութէ ւններու վրայ՝ որուն պատճառով
ո՛
րոշ չափով թատրոնը
կը դէմէ
դէպէ
ա զգայնացում* աղդայէն մ՜ամանակակէց
պատմութեան հարցեբը կը դաոնան տէրական եւ կա րծես անխ ո ւս ափ ելիօր էն կը
պարտագրեն «իրապաշտդ թատրոն մը։
Անշուշտ
Աբովեանէ
«9)էօդոբանդ
կը
թարգմանէր էր ձեւով լուսաւորութեան
գարուն յատուկ մէկ հաւատքր՝ թէ է շխանութեան բարձրագոյն տէրը՝ ցարը՝
բարի է եւ ներողամէտ։ Աակայն Աբովեան էր նէւթը առած էր արդէն ծանօթ
1/1 եղիքէ մը։ Լուսաւորութեան նոյն գա
ղափար ախօս ո ւթէ լնը ներկայ է տակաւէն «9*^ լիլէ եւ Միլտո5>» սլոէմէն մ էջ ՝
որ
փաս տօրէն Ա ո ւնդուկեանց է «Ա ս կան
Պետրովէչն էն կինքում£/» խաղէն հետ կը
կազմէ ամէնէն ընդհանրական՝ «ոչ—աղ—
գայՒ^ թատերախաղը։
Այո խազերուն
մէջ ընդհ անրական հարցը առնո լած է
իբրեւ տեսակ մը փ ո խ աբեր ութէ լն աղդա յինին . յամենայն դէպս* ազատութեան
մարդկայէն ձգտումը՝ ստեղծագործ մտքի
ազատութեան հարցը կ' ոդեկո չուին կար
ծես օտար շթարկի մը մէջ՝ մէնչ ազդա֊
յէն պահանջքը կը թուէ բացակայ։ Ասէկա անշո ւշտ ա ր տ աքն ա պէ ս ա յսպէս
է՝
քանէ որ մասնաւորը՝ ըսենք ազդայէնը՝
ձԸ յայտնուի էբրեւ ընդհանրականէն մէկ
մասնի կը ՝ անոր հետեւանքը գրեթէ *.
Ասոր մէկ տա րբերա կը՝ աւելէ ազդա յնացոլած ՝ եւ ուրեմն անցնող այլաբա
նութեան
մաղէն՝ կտրելէ է նկատել
Դուրեանի
«Տարագիր է Աիպեբիադն *.
Դուրեան կը դէմէ ա յլա բան ո ւթեան ՝ բայց
մտահ ո գո ւթէ ւնը կարծեմ նո յնն է. աղատութէլնը։ Այս հարցը՝ ո* վ չէ գէտեր՝
մեր 3*Բ' . _ ի . գարուն հայ մոզով ուրդէ
հ էմն ահ արցն է ՝ որուն կ՚երթան
Կէւրճեանէ ՝ Ատեանէ ՝ թէ քէ եանէ թատերա
խաղերը մէկ կողմէն՝ մէւս կ ո ղ մ էն Նէալա դեանէ եւ էն չու չէ Դեմիրճեան ի մի—
արարները։
Այ լ խօսքով* թատերական
այդ խէտ ձեւէն մէջ թատ երագէբները կը
զբաղին ՈԼ այնքան ազատութեամբ ընդհան րապէս՝ այլ ազատ ութեամբ կոնկրէտ
կերպով ել մեր պատմութեան շրջադարձ
ներով։ Էնչ որ տեղէ կ՚ունենայ* կտրելէ
է կոչէ՚լ թատերական մէջող է ազգայնա
նում մը։
Ասէկա չէ նշանակեր որ Պա
րոն եան է ՝ քէշտ ո լնիի' Գուր դէնբէկեանէ
կամ թո ւմա յ եանէ թատերախաղեր ը ապազգա յէն ա րտա դր ո ւթէ ւնն եր են ՝
ատոնք էրականութեան մը մասնակէ խրնդրականացումներն են ։ Էն չ էն չ պատճաոներով՝ որոնցմէ ամէնէն հղօրր՝ ամէնէն
ամլացուցէչ^ը դր ա քնն ո ւթէ ւնն է՝ վեր ո֊
յէշեալ անունները զգուշացած են մեր մ ոզո վո լրդէ ամէնէն կա րեւո ր խնդրէ ար
ծարծում էն ♦ թումա յեան 1924-£ե տ րպ—
լած էր
թատեր ախաղէն մէջ 1915—^5/
կ^ակնարկէ թէթանէք
նաւու
խորտա
կումէն րնդմէջէն։ Հալածանքէ շրջանէն
յատուկ ռա դմա tf տ ր ո ւթի ւն մրն է ասէ—
կու՝ զոր դրոզխերը
կը կէրարկեն մեր
մօտ էնչպէս այլուր։ Ցեղափոխութեան ու
1885—/ր դէպքերուն պատկերացումը
կր
յայտնուի կա՛մ արտասահման (Կիւրճե ա֊
նէ «Տ ոլրքըդ} կամ ալ 1908—էն ետք ։ Աղդայէն հիմնահարցի կողքէ h անշուշտ շա—
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հեկան է բա րքերու թատրոնը ՝ նկատէ ու֊
նէմ
թլկատինցիի ,
0չա [լանի խաղերը :
Բարքերու թատրոն ըսի, գիտնալով հան
դերձ որ երկուքին մօտ ալ երկերը չեն
սահմանափակոլիր զուտ տեղական բ [՛—
նոյթ ունեցող խնդիրներով : Երկուքն ալ
սակայն պատկեր մը կու տան
մեղմէ՝
մէկը գաւառէն ՝ միւսը Պոլիսէն ՝ ինչպէս
որ Վս, լադեան ել Գեմի րճեան քաղաքա
կան թատրոնին րնդմէջէն կը յաջՈղին
չրջան մը՝ մամանակաչրջան մը խլուսցընել՝ մէկը խորհրդայնացման բրտութէւ֊
նը բացայայտելով ՝ միւսը քա ղաքա ցէա
կան
պւ ղերաղմը ել ա սլա
Երկրորդ
ա“ձ/"
}/սա րհ ամարտի տադեա ԱէԸ>
՚յ շուշւ
կռուէ դաշտէն հեռու *.
Միարար խաղերը
ի հարկէ թատե
րական ոչ թէ ճաշակ մը՝ այլ ճաշակներ
կը բերեն էրենց հետ՝ ընկեր ա յխե,
թէ
Ա՛զգային հարցերու
կողքին : կարելի է
անոնցմէ հանել հասարակութեան մր մէկ
ն ախըն տ ր ո ւթի ւն ր սա կամ նա թատերս։—
կան սեռին հանդէպ . թերեւս աւելի ճիչդ
պիտի ըլլար մ տածել որ ա յդ րմբռնու
մը մեզի կը հա սնի
թա տ եր ա գէր է նայւածքէն րնդմէջէն ՝ որ անպայման պարզ
հայելի մը չէ : 3ամենայն դէպս' եթէ առաջին չրջանին թատերագիրները ձել ու
գրեթէ նիւթ կր փնտռեն , աւելի ուշ այդ
նիւթը կր դտնեն իրենց իսկ հասարակու
թեան մէջ. որով թատրոնը կր սկսի կա
տարել իր պաշտօնը , որ է հ ա ս ա ր ա կո լթեսմն հետ խօսիլ՝
անոր մասին խօսիլ՝
զայն նկատի առնել՝ զայն ցոլացնեք հայե/իին մ էջ :
թօսեց այ հարցերու մասին՝
անտ ես եէով րն կեբա ,ին մակարդակներն ու անձ—
նաւո րութիւնները*. Պէտք է ընդունի լ որ
միարար մը դմուար է որ քանէ մը անձ
նաւորութեան համար առիթ դառնաք որ
վեր ած ո ւէն հերոս /' ,
/ծմ էւօս էր մէթականաց ո ւած հերոսէ *. Ա* անու է,ե ա նի «Գալիլէ եւ Միլ տո ծ» կամ Ե զէ ա Դասպարեա—
նի «Ա*ուհամմէտ Բ *դը ամէնէն աւեքի կը
մօտենան հերոս Ւ Ըմբոն ումէն՝ մինչդեռ
թէքէեանէ ՝ Աչականէ ՝ Եէւրճե անի կամ
Օտեանի խազերուն մէջ՝ եթէ
զեղչելու
ըլլա՚էւք երգիծանքը ,
դէմ յանգէ ման կր
դտնուէնք ն կ ա ր ա դէրն եր ո լ . 0: ականէ Տէր
եւ Տէկէն Ետնկառեանը քէ չ մը մէաձոյլ՝
մխտական նկար աղ էըներ են ել թատե֊
րախաղր ն կա ր ա գէրն եր ո ւ բախումն է որ
ht1 բեմադրէ քան թէ անձնաւորութեան
մը դանդաղ՝ ըսենք հոգեբանական
հ ոLnilnjP(l* Ւնծէ այնպէս կր թուէ՝ որ միջ
արար
թատերախաղը՝
մամանա >ւե Ւր
սահմանափակումով ՝ թոյլ չէ տար նման
հոլովոյթներոլ զարգացման՝ որով մենք
հ անդէս ատես կ'ըյյանք
աւելէ հոգեվJr—
ճակներու ընդլայնումէն քան թէ անձնա
ւոր ո ւթէ ւնն եր ո լ զարգացման՝
մամ ու
նակէն մէջ*. Անմէջասլէս որ բեմէ վար սւգո J րը կը բացուէ՝
անձնաւո րութէւն ր
արդէն կազմաւորւած կր թուէ րյլալ եւ
■բՒէ անդամ կ'ենթարկուէ այ լափսխո ւմէ։
Դեմէ րճեան է «Հերոսէ օրր^էն մէջ՝ հերո
սէն մա յրը կ 'անցնէ մէկ վէճակէն էր հ սլ
կա դէ րէն ՝ բա յց անշո ւշտ ն կար ա դրա քէն
ղար դա ց ման չենթարկոլէ ր ։
Վփճա կներու տյս թատրոնէն ամէնէն /տւ նմ ո լշ֊
ները կարելէ է նկատ ել Պ էշ է կթա շլ եանէ
«Ա ո ւղո ւմը»է Աատանան եւ Ա տ եան—Ե է ւրճեանէ «Հերոսախաղ^է Ա եր չօն ♦ երկուքն
ալ էւաղը կազմակերպողներն են՝ տեսակ
մը չարախէնդ հեղէնա կ ՝
որ էր ձեռքէն
մէջ կը դտրձնէ մ արգոց ա պր ո ւմն երն ու
ճ ա՝կա տ ա դէ րները ։
Ւն չ կը վ եր ա բե րէ րն կե րա յին բախ ում—
ներ ո ւն ատոնք ամէնէն աւելէ բացայայտ
են Վ ա լա դեանէ ՝ Դեմէրճեանէ խա ղեր ո ւն
եւ աւելէ նուազ չափով Ա շականէ ՝ թումա յ ե անէ խազերուն։ Ւ հ տ ր կէ քաղայւական ատաղձը աւելէ ատակ է նման բա
խումներ ստեղծելու քան ընտանեկանը ։
Վփրջտպէս քանէ մը խօսք ալ քէարեանէ
«Լայներ եկեղեցումդ հոգերգոլթեան մ աս էն ՝ տպուած «Երեք երդ ասելու համար
‘ԼէչտԸ հրկրէ եւ վէչտը եր կնքէդ
հատո
րէն մէջ (1931)
որ կարծեմ հանդէտութեան եզրեր ո ւնէ ՝ ունենալու է նո յն Զարեանէ
«հոգեկան տռամդէ («Ա*էհեանդ ՝
19H էջ 53) «տռամաստեղծ երդդէ գաղա
փարէն հետ։ քէարեանէ ներկայացուցա
ծը էսկական տռամ մրն է՝ հակառակ անոր որ դո րծո ղո ւթէ ւն ը տեղէ կ՚ունենայ
զուտ
բան ա ս տ ե ղծ ա կ ան
հնարքներով :
էէար եան խաղին մէջ կը հ ամա դր է գերմարդկայէնն
ու մարդկայէն ը՝
բայց
մա րդկայէն ողբերգութեան մր
առթէւ՝
որ ըստ երեւոյթէն աղէտն է {եւ ըս ե, թէ
կան մեկնաբաններ որոնց համար քէա րեան չէ խօսած աղէտէն մասէն* » * ՝ բայց
ասէկա ուրէշ հարց է^ ։ Jfjաղր հոս
կր
դառնայ
տեսակ մր տէեզերական՝ քոսմիք սլատկեր մը՝ ծրբ հալածեալ ՝ մահ
լան սպառնա լէքէն տակ փաէէ չող ամբոխ
մը կը յտջողէ եկ եղեց է ապաստանէլ եւ
ուր սուրբը էոկ կը հաստատէ որ
ծրբ
Յի սուս մարած ձայնով էր անձկութիւնր

ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*֊

կ^ըսէ՝ Հտյրր կը մնայ լուռ՝ էնչպէս որ
նոյն լռութէլնը կ^էշխէ հէմա ծկեղեցէէն
մէջ լքուած ամբոխէն վրայ։ Հոտ թատե
րական ոչ հերոս կայ՝ ոչ ալ էսկական
նկա րադէ ր ։ խօսողները ձայն եր են ՝ հ ր եչտ սւ կներ ու՝ սերովբէներու՝ մարդոց ու
մ են երգ ողէ ձայներ ՝ կարծես թէ է ր ա կա
նո ւթենէն մնացած է մէայն խօսելու կարողոլթէլնր ՝ որ անպայման փոխանակե—
Լու կա ր ո զո ւթէւնը չէ :
Աատկանշակա^ւ
է "ր Զարեան տեսարանը ղետեղած է եկեղեցիին մէջ՝ որ՝ ինչպէս կը գրէ իր
տեսական յօդուածներէն
մէկուն
«համատրոփ դո րծո ղո ւթ ե ան թատրոնդն
էր (նոյն՝ էջ 50) = Զ արեան փ ա ս տօր էն ո չէրասլաշտ «ոչ—քաղքենէդ թատրոն մ\ր կր
հետապնդէ ՝ էնչ որ կր կո չէ «խ ո րհ ո ւրդդ
ծ ւ որ հասկնալէ կը դա րձն է էր ւք երա պա
հո ւթէւնը Աչականէ «Նոր պսակդէն առ
թէ1- դրած նամակէն մէ^* «Բեմէ վրայ
ս էր ծլէ Ա չա կան ՝ պէտէ ո լզէէ տեսնել քեղ
քո հ է քե աթն ե րէդ լուսն utցան եր ա դր ՝ ու
թողնելու! քա ղքենէն երէ աղբը լրագրող—
հերէն ՝ ճա խ րէէր դէպէ քու գէւդդ նոր
հունձքը
րեր ելո լ
նոր
տեսէլքներէդ
{«Բարձրավանքդ՝ 1922, էջ 67) :

ԹԱՏՐՈՆԻ ԼԵԶՈՒՆ
Բաւական այլազան ՝ բազմատէպէ խա
ղեր կը կազմեն այս ^5 կտորները։ Եթէ
որեւէ հասարակաց եղը փնտռելու ըէ"*
լանք ՝ ան ալ կարծեմ անոնց թատերական
լեզուէ ՝
թատերականէ
զգացողութեան
նուաճումն է : Եը խոստովանէմ որ ասէկա զէո հետաքրքրող ամէնէն
կարեւոր
հարցերէն մէն է. էնչպէ՞ս խօսա կցական
Հայերէնը դարձն ել
գեդար ո ւես տ ա կան
գործէք՝ ել ոչ մէայն արտայայտութեան
> տր ո ւած Ը_լ1ա Լո վ որ
արուեստէ
գործը արուեստն է որ կ'ըսէ ու կ'արարէ ՝
մինչ \քխթծրցողն ու հ անդէ սա տեսը անոր
էմաստով կը տ ար ո ւէն հ ար կա դրաբար յ
թատերական լեզու, ըսելով չեմ հասկընար մէայն մեր երկու եւ աւելէ բարբառներուն փոխադրումը բեմ : Նկատէ ունէմ
langage-ը • Ւ հարկէ խօսակցական լե
զուն նախապայման մըն է՝ որ ունէ էր
էծորդը՝ այս էնքն ոճաւորո ւմը։ Երբեմն
կբ թուէ թէ թատերագէր Ատեան ՝ Կէւրճեան կւս մ թումայեան պո լսական հայե֊
Ը Ը հում կե ր պո վ բեմ կը փոխադրեն :
ԱԱէ կա սակայն գեղա ր ո ւե ս տ ա կան պատ
րանք
է յ Հանդէս ատ ես ը չէ նշմարեր ՝
պէտք չէ նշմարէ՝ որ խ օսքէ
զանազան
մակարդակներու օգտ ագործո ւմ մը տեղէ
կ՚ունենայ ՝ առան ձէն շերտերու վարպետ
կէրաբկում մը՝
որ մարդէկը՝
մէջավայրերը կը
բնորոշէ՝ կը տէ պա ւո ր է ՝
ՐայՅ չֆ սահմանափակուէր ատով : Պէտք
է զփտնալ չէ բաւեր որ խօս ակց ա կան լե
զուն տաբուէ
բեմ
որպէսդէ դառնա յ
թատերական ՝ քանէ ո՚ր կրնա յ մնա լ երկ
խօս ութեան մակարդակէն ՝ որ մասնաւո
րաբար թատերական չէ ՝ վէպն ալ ունէ
երկխօս ութէւններ : էեզուն բեմականացման օրէնքէն ենթարկուելու է ։
Ինչպէս Շ ա նթ կ՛՚ըսէ տեղ մը՝ թատե
րականէն սլայմ անն է շարմումը ՝ ոչ մի
այն տեսանելէ շարժ՜ումը՝ ա յլ նաեւ ու
մանաւանդ ներքէն շարմումը՝ այն որ
յուղում ՝ մղում ՝ կամք ու կէրք կր ստ եղ
ծէ ՝ այն որ կը խլրտէ վէճակներուն տակ ՝
կ'աճէ՝ կր զարգանայ ՝ մէկէն կը պայթէ
կամ կը խ ո րտա կո ւէ ՝ ղանոնք կը փոփո
խէ ծլ գործողութէւնը կը տանէ սկէզբէն
Ւր աւարտէն ՝ այ սէնքն* կատարէն
ու
կատարու մին, որով թատերական լեզուն
մէտյն խօսք չէ՝ է նաեւ լռութէլն ՝ աբարք՝ մեստ՝ մէմէք՝ այս էնքն* կեն գա
նէ մարմէնը էր ներքէն ու ա րտաքէն այլաւէ ոխո ւթէւննեբուն մէջ*. Ներքէն
ու
արտաքէն ՝
բայց մէ շտ տարածական։
Այս խազերուն մէջ թատերական լեզուէ
զգաց ողո ւթէւնը
կայ
նոյնէսկ այքնքան
խորհրդանշական ու այերայէն թուող եր
կերու մէջ ինչպէ ս են Գ ուր եանէ «Տ ա բա
զէ ր է Աէպերէադն եւ Qut ր ե անէ «2,այներ
եկեղեցումդը։ Եեանքը՝ կեանքը՝ կեան
քը ՝ էն չպէս կ}ըսէ Ա շական ՝ նո յնէսկ մ եռելներու ա չխաըհին մէջ ՝ ել ատ 1՚կ ա կը
տեսնենք ՝ կը զգանք Աունդուկեանցէ այն
քան հմայէ չ «Ասկան Պետրովէչն էն կէնքումրդ խաղէն մէջ*. Ե nt ըեւՒ լէ ըսել որ
բոլոր թա տ եր ա դէ րն երր կր
դո րծածեն
նոյն թատերական լեզուն ՝ բայց
բոլորն
ալ կր յաջողէն տյս կամ տյն չափով շա բե
մումէն մէջողը գրաւել եւ մեզ դր ա ւել nt
յուղեի :

ԱՒԱՆԴՈՒԹԻՒՆԸ
Հարցր տյն է որ աւանդո ւթէւն մը կ,ր
կազմեին*. Ւ^նչ է պայմանը որպէսզէ թա
տերական աւանդո ւթէւն մը
կազմուէ։
Անցե ալ դարասկէղրէն ՝ «Աեհեանդէ
եւ
«Բարձրավանքդէ գրողներուն համար ՝ այս
հարցը էական ՝ գրեթէ ստէպողական բբ*նոյթ մր ունէր՝ քանէ որ թատրոնը՝ Աշական — Զարեան — թէքէեան երրորդու
թեան համար ոչ թէ պարզ դրական սեռ

,,ըն fr, այլ աղդ/,
սատարող հա,1 ակարո J- „

«
լԸեԱւն
P
‘‘Ci Հսրեանւ, „
հ-՚քատրոփ՝ Հ<հ ա ս ս,ր,ս1
1 !""֊
մը», թատրոնը հեղինակ „/
ւ ’ ^եքււ՚“՚սն , ,
•'•"դիր երրորդութեամբ հլ..
՝ մհ<֊
,յեստ մը
մր ըլլալուն թէ' ա
արուեստ
կանո, թիլնը կ՛՚ապահովէր թ^“' բ"1Խ֊
կը կատարէր, Գա բասկի' Լ ա
/

ճ

դոլթիւնը կը հիմնուէր հասս,աՀ^՝
վրայ թատրոն չունէինը՝
թէ չէեըը չկար՝
ոչ թէ մլ։ան\

Ղ

այլեւ խաղը, Կամովին դործածեձ
ղը բառը՝ որ թէ՛ թ աւոծրսյխալէ
թիւն կը նշանակէ թէ ալ խազս,
մը՝ խաղի օրէնը մը, ի հասկէ մլկ
մամ նակ

,

գրողներու արամՀ^

թեան տակ չկար հաւաըուած սէոո
ւած թատերախաղերով , նոյնիվ ^ո,
ըլլար ,
թիւնր ,

անհրամեշտ
էր . . .
էե փ"եր՝ որ թաաեՀԼ

դրութեան մէջՈցէն
ձ ամ ան kfi
’ ՚՜ պ
մարմնաւորումը կԴնթադրէ
հ
՝յտ fiLu^
կ՚ ո,թեան
մւ
ր առ9եւ ■■ պ՚ղ
1ԼՈՈ՝ բ՚ս-յաոսլթւ^
„
ո
1
ները յարգելով ՝ միարար թաաևրախամ
րը բեմ չեն ելած՝ արմանի չեն նեատ.
ւած ՝ խօսըի միջոցէն մնացած են զր/
ւած, այսինքն'
թատրոնի շեն ,/եր.,Լ
ասծ : Հասկնալի է "Ր ցիրցան ՝ աշիա
հադրականէն տարրեր րայց անոր
ցրուումով մը՝ անոնը չեն լսուած՝ չԱ,
տեսնուած, Ատոնը կարդալով մարդ t/,..
բեմն
այն տպաւորլթիլնր կ'ունենալ „„
թատերախաղ մը գրելու ձեռնարկող ա.
մէն մ է ել գրագէտ կը սկսի սկիզբէն՝
ռանց օդտուելոլ նախորդներու փորձէն,
որուն կը թուի անծանօթ : Աւանդոլթթն
կոչուածը նախնիներու փորձին՝ թատե.
բտկանի հ ա րց աղ ր ո ւթ եան ՝ որոշ չափու[
խաղարկութեան ՝ դերասանի
պատրաւ,,
տոլթեան փոխանցումն է ՝ ասոնց խրա
ցումը՝ կրկնութեամբ կամ նորոգումով,
Ամէն մէկ սերունդ ել ամէն մէկ գրող
ամԳ վ՚՚՚րճր կ'ընէ ՝ երբ կը գտնուի կազ
մակերպուած ընկերութեան մը մէք՝ բազ֊
մախալ ու բազմածաւալ, կյման ընկերու
թիւն ունեցա՞նք ել քանի՞ տարի, Տեղի
ու մամանակի հարց՝
ի հարկէ, իայզ
նաեւ նստած հ ա ս ա բա կո ւթեան , որ րիւ
անդամ մերք եղաւ, Հիմա՝ րստ երեւոյ
թին , մենք է որ յօրինելու ենք աւանդու
թիւնը ՝ ինչպէս այս հատորներու իմբա՛l Ւ Ր Ր կր թ Ո է.ի ձև ռնւսր[լւսծ 11Է1Ա,Է'
դտնևլով բն ւս ղփ րն ևր ր ՝ քննելով ՝ ուսումնասիրելով՚ ՝ լսելու!
րնթաբւլ
1լեսէնքր՝ շա րէեո ւմր ՝ երեւակայելով զա
նոնք բեմի մր ւքրայ* թատերախաղն է որ
պիտի յօրինէ հ ա սա ր ա կո ւթի ւնը *.
Վերջ,ոպէ ս թերեւս
գրելու ենք մեր
պաշտօնական դա րձած թատրոնի սլատմ ո ւթե ան
կողքին
ան տ ե ս ո լւսծներ ուհ
պատմութիւնլվ ï

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱն

(*) Ֆրանսահայ Գրողներու Ընկերակցու
թեան Սեպտ • 23—ի հաւաքոյթին ներկա
յացուած :
(1) Նշոլած հատոր ՝ Էջ 18:
(2) Զարեանի յօդուածները կարելի է
գտնել «"հաւատոմար» հատորին մէջ, Երեւան, 1999- կազմեց, յաոաջարանը եւ
ծանօթագրութիւնները գրեց Եուրի Խաչատրեան : Մէջրերած հատուածիս մէ?
այս հրատարակութիւնը վրիպակ մը ու
նի • «հեքիագներիղ- լուսնաց ան երազը)
եղա՛ծ է «հեքիաթներից լուսնացան երա
զը» : Հասկնալի է թէ ինչո՞ւ կր
աոաջին հրատարակութիւններուն :
(3) Այս թատերախաղերուն մէկ մասը
ներկայացուած է, կրկի(ւ Արէի Յովհաննիսեանի ղեկավարութեամբ ,Փարիզ «Թա
տերական ընթերցում»ի ձեւին տակ.
նոնք որ աոիթը ունեցած են տեսնելու
լսելու այդ ընթերցումները նկատած
թէ ինչպէ՞ս թուղթէն տարածութեան մէ?
փոխադրուող, սկիցրը աննշան ըուոէ
այդ թատերակները կը յաջողին թա
րական յուղում ստեղծել : նայց ա
թեմականացում մեկնաբանութիւն է
թսւդրէ եւ գուցէ այստեղ է որ բեմագիԸ
երեւակայութիւնը , երկը հասկ նալ ու
զայն փոխանցելու կարողութիւնք կք 1
տարէ

իը

դերը :

(4) Մատի վրայ կը հաշուուին ասու '

նասիրութիւնները : Օշական թ Ր Ղ
ուսջինն է եւ կարծես վերջինը
£
ըադարձած է Եղիա Գասպարեա ր
լադ Վալադեանի FuWPnIi(îfnïunlU,ulpմակրական կեցուածք մը ունի
հանի եըկխօսութեաւն հաէե^’ ևէ,
խիստ է Վալադեանի Թ^Հ^Լ-ւլԱլմԷ
որ կը նկատէ «թատերակա ւ
ի,
փարսախ նհթով» հեււՈՆ ՝ ա ս
ներու շուքին տակ», ՊէյՐուէ ’ ' ‘ ^ցլլ
Հ78 հ t
B.
տեղի ունեցած է 1931-ին . Ե
աջւօեանի մասին կայ Համաս տեզ է J
բանը «Տրդատ եւ ուրիշ թ® W
ներ» հատորին մէջ, Գահիրէ,
....
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Հ. ԼԵԻՈՆ ԶԷ՞ԲԻԵԱՆ

Իաա|իոյ , յեա Հոոմի, երկրորդ մեծագոյն քաղաքին ու եկեղեցական
կեդրոնին Աիլանոյի արքեպիսկոպոս ական Թեմին պատկանող «Պօղոս Զ •
Ամթրոսեան Հիմնարկ»ը 1970 թուականէն սկսեալ, համագործակցութեամբ
ականաւոր եւ թարձրավարկ ակադեմական ու եկեղեցական հաստատութիւններու, կազմակերպած է ուսումնագիտական «Եւրոպական շաբաթներ», այն առաջադրանքով' որ լաւագոյն կերպով ծանօթացնէ, սեղմօրէն
գիտական չավւանիշերով կատարուած հետագօտութիւններռւ հիման վրայ ,
ուշադիր եւ մասնաւոր հետաքրքրութիւն ցուցաբերող ընդարձակ հանրութեան
մը' քրիստոնեայ Եկեղեցիներու պատմութիւնը, կարգաւորոլթիլնները, կրօ
նական մտածողութիւնն յււ ծիսական կեանքը , աշխարհագրական , մշակութա
յին , քաղաքական այլեւայլ համագրերու համաձայն , որոնց մէջ այդ Եկեղեցի
ները գտնուած են իրենց երկար . խայտաբղէտ ու յաճախ ալեծուփ պատմու
թեան ընթացքին :
Հիմնարկը Հայ Եկեղեցւոյ յատկացուց ընթացիկ տարուան ուսումնագիտական շաբաթը , որ տեղի սւնեցաւ' ըստ սովորութեան' Սեպտեմբերի ըսկիզբները ֊աւելի նիշդ' Սեպտեմբեր 4-8- Միլանոյէն շուրջ 50 fմ • հեռու
գտնուող Վաբեգէ քաղաքի կածծաաա աւանին «Վիլլա Վանեոլա» պալատին
մէջ , համագործակցութեամբ Աիլանոյի «կաթողիկէ» Համալսարանին եւ Վե
նետիկի Պօ-Արաքս մշակութային Միութեան : «Շաբաթ»ուան ընդհանուր բընանիւթն էր' «Հայաստանի կրօնական պատմութիւնը- Սահմանագծային քըրիստոնեայ ժողովուրդ մը' ընդմէջ իր անցեալին հաւատարմութեան ու ներա
կայի մարտահրաւէրներու ն» :
Այս «շաբաթները» կը կոչուին «ուսումնագիտական շաբաթներ», աւելի
քան «գիտաժոդով» , քանի որ կազմակերպութեան գլխաւոր նպատակն է խո
րացումի , այժմէտցման կամ վերապատրաստութեան աոիթ մը ընծայել իտա
լական երկրորդական վարժարաններու ուսուցիչներուն եւ աո հասարակ զար
գացած անձերու: կազմակերպիչներուն եւ գիտական պատասխանատուներուն
կողմէ մասնաւոր ուշադրութեան առարկայ եղած էր սա կէտը' որ, առանց
թերանալու գիտական խստապահանջութեան եւ ուսուցողական որակին նըկտտմամբ, հաւաքը զգենուր միանգամայն գործնական, համամիութենական'
այսինքն էքիւմէնիք, եւ հովուական նկարագիր մը, հանդիսանալով միասնա
կան անդրադարձութեան վայր մը' Հայ Եկեղեցւոյ առաւել այժմէական եւ
հարկադբիչ հարցերու մասին : Այս պատճառով զեկուցաբերներու միջեւ նըշելի էր բազմութիւնը նուիրապետական տարբեր պաականելիութիւններէ հո
գեւորականներու, նաեւ' բարձրաստիճան, ջանալով, ըստ կարելւոյն, ընձե
ռել այս մասնակցութեան առաւելագոյն չսոիեըով ներկայացուցչական հան
գամանք մը : Մասնաւոր հրաւէրներ ուղղուած էին Հայոց Նուիրապետական
Աթոոներուն, որպէսզի ղրկէին պաշտօնական ներկայացուցիչներ: Միանգա
մայն վիճարկումի ընդարձակ ժամանակ յատկացուած էր առաջարկուած բնանիւթեբուն շուրջ , ի տես' հարցերու եւ տեսակէտներու աւելի խորամուխ քըննարկռւմի մը :
Ամենայն Հայոց Հայրապետ Գարեգին B- , ինչպէս նաեւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոս Արամ Ա • եւ Կիլիկիոյ Տան կաթողիկէ Հայոց կաթողիկոսՊատրիարք Ներսէս-Պետրոս ԺԹ • ուղարկեր էին, իւրաքանչիւրը, հայրապե
տական մասնաւոր շնորհաւորագիր պատգամներ, ձեռամբ' ըստ կարգի' Մայր
Աթոռ Ս ■ էջմիածնի Միջեկեղեցական յարաբերութիւննեբու պատասխանատու
Եզնիկ Եպիսկ- Պետըոսեանի, Պէյրութի Առաջնորդ Գեղամ Եպիսկ- Խաչեր
եանի եւ Զմմաււեան միաբան Անդրանիկ Վրդ • Կռանեանի , որոնցմէ առաջինն
ու վերջինը նաեւ զեկուցաբերներ էին :
Հրաւիրեալ զեկուցաբեբներէն ոմանք այլեւայլ պատճառներով չէին կըրցած ժամանել - այսպէս' Պոլսոյ Պատրիարք Մերսոպ Արք - Մութաֆեան, զոր
նոյնինքն Պատրիարքին ցուցմունքով կը փոխարինէր' Լոնտոնէն Հրաչ Սրկ •
Չիլինկիրեան - նոյնպէս' Նիւ-Եորքի Առաջնորդ Խաժակ Արք - Պարսամեան եւ
Մոնփըլիէէն փրոֆ- ժերար Տէաէեան - երկուքն ալ ուղարկեր էին սակայն խ_

րենց զեկուցումները , որոնք հանրութեան կարդացուեցան ուրիշ զեկուցաթերներու. կողմէ : Չէր կրցած գալ նաեւ փրոֆ • Ատբիանօ Ալփակօ-Նովելլօ , տնօ
րէն Վենետիկի Հայ Մշակոյթի Ուսումնասիրութեան եւ Վաւերագրումի Կեդ
րոնին, որու կողքին նախատեսուած օժանդակ զեկուցաթեր փրոֆ- Գայեանէ
Վա զնարի ն, Վե,նետիկի Համալսարանէն, ստանձներ խնդրոյ առարկայ զե
կուցումին լրիւ պատասխանատուութիւնը : Վերոյ իշեալ ներէն զատ միւս գեկուցաբերներն էին' Մեսրոպ Արք - Վրիգորեան' Վիէննայէն, փլաուտիօ կուճերոթթի' Հոոմի Արեւելեան Եկեղեցիներու ժողովէն, Գերպ • Գրիգորիս Սիրենեւսն, Մխիթարեան' Պէյրութէն, Գանիէլ Ֆնտըքեան' Նիւ-Եորքի Ս - Ներ
սէս ճեմարանէն, փրոֆեսէօրներ' Կապրիէլլա Ուլուհոճեան' Պոլոնիայէն,
Գլաուտիա Պոնարտի' Թորի նոյ էն, Վալենթինա Վալցոլարի' ժընեւէն, Արամ
Վհրովբեան' փարիզէն, Ալտօ Ֆերրարի' Միլանոյէն եւ Հ- Լեւոն Զէքիեան'
Վենետիկէն, որ միանգամայն «Շաբաթ»ուան գիտական համակարգողը ու
պատասխանատուն էր :
Զեկուցումները հանգամանօրէն քննարկեցին Հայ Եկեղեցագիտութեաճ
այլեւայլ ասպարէզներուն եւ տարածքներուն աոընչակից հիմնական հարցերը ,
թէ7 համաժամանակեայ թէ7 տարաժամանակեայ մերձեցումներով - պատմու
թիւն' սկսեալ Հայոց քրիստոնէութեան նախագրիգորեան արշալոյսէն, աստւածաբանութիւն' իր բազմածալ ճիւղաւորումներով , ծէս , հոգեխօսոլթիւն ,
իրաւակարգ ու նուիրապետական կարգուսարք , ճարտարապետութիւն ու կեր
պարուեստ , հոգեւոր երաժշտութիւն: Այս «Ուսումնագիտական Շաբաթ»ուան
գործերը լոյս պիտի տեսնեն' բնագրային իտալերէն լեզուով' աոանձին հա
տորի մէջ, «Պօղոս Զ-» Հիմնարկի հոգատարութեամբ: Յուսալի է, որ կարե
նան լոյս տեսնել նաեւ հայերէն եւ անգլերէն թարգմանութիւններով :
Շաբաթը փակուեցաւ Վարեզէի հոյակերտ Մայր Տաճարին մէջ Ուրբաթ,
Սեպտեմբեր 7—ի երեկոյեան մատուցուած համամիութե նական արարողու
թեամբ, զոր առաջնորդեց Իտալիոյ Հայոց հովիւ Աարգիս Վհնյ • Սարգիսեան,
մասնակցութեամբ Գեղամ Եպիսկ • Խաչերեանի , Վարեզէի լատին կղերին ներ
կայացուցչութեան, զեկուցաբերներու, ունկնդիրներու եւ տեղացի հաւատացալներու բազմութեան :
«Ուսումնագիտական Շաբաթ»ին համընկէց լրումը եւ բնական շարունա
կութիւնը եղաւ Հայութեան վերաբերեալ բազմակողմանի ցուցահանդէս մը ,
որու բացումը կատարուեցաւ Հինգշաբթի, Սեպտեմբեր 6, ժամը 18-ին, քա
ղաքին ամենաշքեզ դահլիճներէն «Սալա Վեբաթթի»ի մէջ , որ վեհանձնօրէն
տբամադրուած էր Քաղաքապետարանին կողմէ: Ցուցահանդէսը չորս բաժին
ունէր- ա- Աիլանոյի Հնագիտական Թանգարանին մէջ պահուող Խաչքարը
(նուիրուած' Հայաստանի կառավարութեան կողմէ, 1981-ին). բ._ հայ ձե
ռարուեստի նմոյշներ. գ.- «Հայերը Իտալիոյ ուղիներու երկայնքին» եւ
հուսկ' դ._ «Արմին Վեկնէր ու հայ ժողովուրդի նահատակութիւնը 1915-//ե» :
Ցուցահանդէսի կազմակերպիչ գիտական յանձնախումբը կը բաղկանար հե
տեւեալ անձերէն' ըստ բաժիններու հերթականութեան ■ էրմաննօ Արսլան,
Սանտրօ Քլերիչի , Վարդուհի P-ւսմպակեան , Կեկել Խաչատուրեան, Գլաուտիօ
Պոնաըտի, Աննա-Մարիա Սամուէլլի:
Այս բոլորի իրագործման մէջ արժանիքի մասնաւոր բաժին մը ունին
փրոֆ. Ալտօ Ֆերրարի, որ 2001-ի «Եւրոպական Շաբաթ»ին Հայ Եկեղեցւոյ
յատկացման գաղափարը աոաջին յղացողն ու առաջարկողը եղաւ , ոլ «Պօղոս
Զ» Հիմնարկի ընդհանուր քարտուղար էոլչանօ Վաք ք աթօ , որ առանց վար
րանումի եւ խանդավառօրէն իւրացոլց գաղափարը ու վճոակամօրէն հետա.
պնդեց անոր իրացումը: Իսկ Տիկին Վ. Րամպակեանի եւ փրոֆ. Ա. Ֆերրարիի կը պարտինք' կազմաւորման հոգն ու խնամքը «Միտք եւ Աըուեստ»ի սոյն
թիլին, որ կը պարունակէ մասնակի քաղուածքներ ներկայացուած զեկոլ_
ցում ներու մի քանիէն, «Ուսումնագիտական Շաբաթ»ի բնոյթին եւ տարողոլթեան մասին ընթերցողին աւելի իրամերձ գաղափար մը ընծայելու մտա
դրութեամբ :

Fonds A.R.A.M
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երկս,յ խտաց եալ ակնարկով ջանացած
ենք լուսարձակի տակ առնել
կարգ մը
հարցումներ , որոնք ընթերցողին մտքին
մէջ կ'արծարծ ո լին' կար գալով երջան
կայիշատակ Գարեգին Ա- Ամենայն Հա
յոց Կաթողիկոսի հ ետեւեալ հաստատու
մը.

«Ջանացի ցոյց աալ np մեր պատ
մութեան ամբողջ ընթացքին, հինգե
րորդ դարէն սկսեալ , էքիւմէնիք ոգին
երբեք է չլքած քրիստոնէական հա
ւատքի փորձարկութիւնը Հայաստանի
մէջ :
Տարբեր
ժամանակաշրջաններուն, մենք մեր եղբայրական կապե
րը պահած ենք ասորի, յոյն, Աղեքսանդրիոյ , Անտիոքի , կապագովկեան ,
էեսարիոյ , Կ • Պոլսոյ եւ Վրաց եկե
ղեցիներուն հետ, եւ, աւելի կարեւորը, Խաչակիրներէն ետք' Հոոմէական
կաթողիկէ Եկեղեցւոյ հետ: Սա ցոյց
կու տայ որ հայկական էքիւմէնիգմը
անպայման նոր երեւոյթ մը չէ' ներածուած ուրիշ տեղէ մը»* :
JJ*եղ

մասնաւորաբար հետաքրքրող հար
ցումներ,, հետեւեալներն են.
ա. ՒՈնչ էր հինգերորդ գարուն փ որ
ձար կո ւո ղ էքիւմէնիք ոգին էա յաստանի
մէջ.
բ ♦ Ի^նչպէս կարելի է բացատրել այգպիսի էքիւմէնիք ոդիիի մը դո յութիւնր
Հայոց մօտ դեռ այդքան վաղ դա բաշըըջանի մը մէջ, մանաւանդ երբ Հայաստան
դուրս կը գտնուէր Հռոմէական կայսրու
թեան սահմաններէն.
գ. Ընչո* ւ կամ ի^նչպէս տյդ էքիւմ էնիք ոգին երբեք էԼվ^ց «քրիստոնէական
հաւատքի փորձարկութիւնը Հայաստանի
յէջ».
գ. Ի՞նչ ապրնչութիւն կայ տյդ ոգիին
եւ տրդի էքիւմէնիզմի միջեւ*.
Օիշեալ հարցումներուն լփակատա ր պա
տասխաններ գտնել չէ
մեր Նպատակը,
տյլ պարզապէս ներկայացնել կարգ մը
փաստեր եւ դաղափա ըներ , վա ղո ւց ծա
նօթ արդէն ո ւս ո ւմն ա սիր ո ղն եր ո ւ ,
որ
պէսղի ընթ երց ո ղը առիթ ունենայ հայ
կական էքիւմէնիզմի մասին յանգելու իր
եզրակացութեան՝ :
Ղ*տրեդին վեհափառին հետեւելով' Ե *
դարը կարեւո ր սկղբնական
հանգրուան
մը կը նկատենք։ Ասիկա չի նշանակեր որ
Հայաստանի քրիստոնէութիւնը նախքան
Ե * դարը չունէ ր սերտ
կապեր դուրսի
հետ : Հանրածանօթ են Հայաստանի
եպի ս կո պո ս ա պ ետն եր ո ւ
յարարերոլթի ւնները Ղ* • եւ 9* ♦ դա րերու ընթա ցքին
Աղեքսանդրի ո յ ,
ես արի ո յ , Եք ուսա ղէմՒ >
Մ ելիս,ինէի , Աս որիքի , Վրաց, Աղուանից
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ՄԻՏ*

դաց ո ւմ\ր կապուած են ոչ թէ եկեղեցա
կան բաժանումի մը հետ, տյլ միջեկե-*
ղեց ական համերաշխ կապերու։ Որպէ ս
օրինակ կրնանք
յիչ^Լ հարաւէն
եկող
ասորական եւ արեւմուտքէն ներմ ո լծուող
կապադովկեան
եւ յո ւնա կան աւանդու
թեանց ամբո ղփա կան եւ վերջնա կան միտհիւսումը հայկական հողի վրայ Գ* գա
րու ընթացքին եւ & . դարոլ սկզբնաւո
րութեան , Կովկասեան երկիրներու
^ջ
քրիստոնէական կրօնքի տար ածումը հայ
հ ո գե ւոր ա կանն եր ո լ միջոցաւ , կ ո վկա սի
մէջ քրիստոնէական գրականութեան հիմ
նադրութիւնը Մաշտոցի կողմէ՝ սերտ եկեղեցական կապերը Հայոց ել այլ եկեղեցին-երոլ միջել՝ Հայոց եպիսկոպոսէսպետներու ընդհանրական իշխանութիւնը
կովկասեան քրիստոնեայ
այլ եկեղեցիներու եւ ժողովուրդներու վրտյ, կովկասետն քրիստոնեայ
ժ՜ողովուրդներու
միահամուռ պայքարը ի պաշտպանութիւն
կրօնքի եւ խղճի ազատութեան'
. դաբու կէս երէն սկսեալ։ Պտտմ ական յիշեալ երեւոյթներէն կարելի է եղրակացրնել , որ Ե * դարու հտյ քաղաքակրթու
թիւնը եւ անոր մաս կազմող
Հայց, Ե—'
կեղեցին ոչ միայն
կրօն ամշա կո ւթա յին
տեսակէտէ արդիւնք են Գ . ել Ե . դարերոլ էքի^էնիք ոգիին, այլեւ մաս կը
կազմեն էքիւմէնիք տյն ոլորտին, որուն
մէջ ի գործ գրուեցաւ այդ ոգին։
Նկատի

առնելով

Հայց.

Եկեղեցւոյ

բաղկացուցիչ կրօն ա—մշա կո ւթ ային տար
րերը կարելի չէ երեւակայել՝
որ ան
կղզիացեալ վիճակի
մը մէջ զարգանա ր
անցնող 1600
տարիներուն : Ընդհակա
ռակն , Հայց . Եկեղեցին իր պատմութեան
ընթացքին
միշտ աննախ ա պա՚շար ե՝ւ»> լ ոգիով մօտեցած է նոր գաղափարներու եւ
երեւոյթներու։
Հակառակ դալանա բա
նական վէճերու եւ բաժ՜անումներու' հայ
եկեղեցւոյ հայրերը երբեք չեն ե ղած ա յլամերժ եւ չեն վա բանած տյլ եկեղեցիներու
հետ կապ պահ ելո լ եւ կամ փոխ
առնելու
տյն ինչ որ օգտակար կրնար
Ը1չտլ հայ
հաւատացեալներուն ։
Օրի-*
նակ' Ղքուարսակի դաշն ադր էն ետք , ե ր ր
կրօնա կան տեսակէտէ աղատ շնչելու ս/—
ռիթը ունեցաւ հտյ ժ՛ողովուրդը,
մեր
հայրերը
ընդունեցան
ՀՀենոն
Ե տյս եր
հրատարակած ՀԵնւ1լո|ւ1լՈ.(ւ անուամբ ծա
նօթ հրովարտակը, որպէսզի կարենային
դարձեալ ընդհանուր
քրիստոնեա յ աշ
խարհի
հետ
հ աղորդա կց ո ւթեան
մէջ
մտնել î
Արդի ո ւս ո ւմնա սիր ողն եր
ընդհան րա
պէս նկատի կխառնեն եկեղեցիներու մի-»
ջեւ եղա ծ վէճերն ու տարբերո ւթի ւնն երը՝ եւ քիչ կ'անդրադառնան զանոնք մի
ացնող երեւոյթներու մասին։ Երր ետ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

յայտնի հտյ աստուածաբանը, որ Ը. դարու սկզբնաւորութեան մի
քանի տա րե
Ե* Պոլիս մնաց' կապեր հաստատելով Ե*
Պոլսոյ Գերմանոս Պտտրի արքին հետ եւ
յո ւնարէն էն թ ար դմանել ով կարդ մր կարեւոր կրօնա կան դործեր :
Ըստ արդի պատմաբաններու' հայկական
քաղաքակրթութիւնը մեծ հարուած կրեց
Ը . դաբուն եւ Թ- դարու առաջփն կէսին ,
երբ արաբական տիրապետութիւնը
եւ
մանաւանդ խալիֆայո ւթեան
հարկերու
ծանրութիւնը առա ւել եւս զգալփ
դար
ձան ամէնուրեք : Ըայց նոյնիսկ տյդ
օրերուն' Հայոց
իշխան
Աշոտ Ըա գրա
տունի Ա* սակերի
պա լատին մէջ
տ եԳե
կ՚ունենար հանդիպում եւ երկխօսութիւն
քաղկեդոնական եւ ասորի միաբնակ աստւածաբանն եր ո ւ մՒջեԼ.. Ւ սկ լետադա քին ,
Աշ ոտ Ա* սա կերի թոռան'
Աշոտ
Ըաւրրատունի ք1 շխանաց ք1 շխանՒ ( ապա թա
գա ւո ր Հայոցն նախաձեռնութեամբ
861
թո ւականին Շիրակա ւան մայրաքաղաքին
մէջ գումարուած ժ՜ողովը պայմաններ կր
ստեղծէր, որպէսզի Ե ո վկասի եւ ի մաս
նաւորի Հայաստանի մէջ քաղկեդոնականն
ու
հ ակաքաղկեդր ոնա կանը
համերաշխ
ապրէին եւ դո րծէին:
Հայկական էքիւմէնիզմի լուսաշող դէմքերէն է Գրիդ որ ^Ըկայասէր մեծանուն
հայրապետեր ,
ծանօթ որպէս ուխտաւոր
եւ ուսումնական իր կատարած ճամբորդո ւթի ւնն եր ո վ դէպի
Ըի ւզան դի ոն ,
Ե~
դի ոլտ ո ս , Պտղես տին եւ հաւանաբար հ!՛ռոմ : Այս կտթողի կո սին կը պարտինք
մեր տօնացոյցին մաս կազմող տօներէն
եւ օտար սրբոց
յի շա տա կո ւթի ւնն եր էն
շատերը։ Այդ տօներու ներմուծման առրնթեր վկայասէր թարգմանած, խրմրադր ած եւ թա րդմանել տուած է բազ
մաթիւ
օտար սուրբերու վարքեր։
J1 ր
էքիւմ էնիզմին որպէս ժ՜առանգորդ ունե
ցած է ան իր քրսջ երկու թոռները' Գրիդոր 9* • եւ ^յերսէս փ . Շնորհալի կաթողի
կոսները ։ *[/երսէս Հյնորհալի հանրածանօթ
է մի ջե կեղեց ա կան շրջանա՛կներ ուն մէջ որպէս pn/nP
ժամտնակներու
մեծագոյն
էքիւմէնի սաներէն մին*.
Անոր թղթակղութի ւնները Ըի ւղա նգի Ոնի Ա*անուէլ Ե ոմ—
նենոս կայսեր եւ Միքտյէլ 9* • Ամնքփա ղոս
Պատրիարքին հետ հասած են մեղի
եւ
գաղափար կոլ. տան անոր մէջ տիրական
հանդիսացող
իսկական քրիստոնէական
ոգիին մասին ։ Ա . *էյերսէս Շնորհալիի տյդ
էքիւմ էնիք ոդին մեր ժողովուրդի սրտին
շատ հա րազատ եղած է միշտ եւ հասած
է մինչեւ մեր օրերը։
էքիւմէնիզմր ինչո*լ
ընդունելի երե,.ռյթ մը ե ղած է մեր ժողովուրդին հա
մար։ Հարցում մը
որուն պատասխանը
հաւանաբար կարելի է որոնել մեր հնա-
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ՀԱՄԱՌՕՏ ԱԿՆԱՐԿ
ՀԱՅՏ. ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ
ՀԻՆ ԵԻ ՄԻՋՆԱԴԱՐԵԱՆ
ՄԻՋԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ
ՅԱՐԱՐԵՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐՈԻՆ
(ԷՔԻՒՄԷՆԻԶՄ) ՄԱՍԻՆ

Դոյն Հրի“"'""եէութիւնը առան
մութե,սն րնղ ո, նեց,ս,
Կապաբ .^‘՜
հաւ,,օծ յունալեզու քարոզիչնե
րուն.. Բայց երբ կը կարգս^յ,^'
գարոօ պատմիչներուն գործեր.,
պատկերացում մը
կը տեսնեն
Ք «Ani,,
մէջ . Ըստ ռ,յգ աղբիլրնևրոճւ
Ս ■ 'քրիգոբ Լուսաւորիչ և իր
'
ոէո Պարթեւ կը հաօաաաե^ յունԼւ^
ասորերէն լեզուներով դպրոցնե Լ
պէս աչակերա կ'ընարեն Ասորխ,
Հ
պագովկիացներ եւ Հայեր՝ որոն 'Ի
գային կր դառնան Հայց. ԵկեղեձՀ'՛
գեւորական յայանի
դէմըերը,
ցռյց կոլ
Ե. դԱ1րոլ ը
ոլագռվ^է

եւ

ԱՀ

1^

ասորական ,„լանԼ

թիւններու արդէն միաձոյլ վիճակը հ _
կական աարաղի ներըեւ' բ„լ„րովյ,Ն
յացած։ Տեաագային մեր աւանդոլՈլ.
բ\նրե!ե
մՒն դարձաԼ այ՚ ^՜
ցիներէ փոխառես,, ընաիր սովորութէդ
ներ ՝
ուղղափառ վարգապեաոլթխ^լ
եւ այլ երեւոյթներ իւրացնել զանՀ
Հեր իրականո ւթեան պատշաճեցնեք ե,
հայացնել :
Հաւանաբար պատճառների
մին, այս է ՝ „ր Հ.այց . Եկեղեցւոյ հոդլ_
ւո րականո, թեան, եւ հաւատ,,, g ետք յողո_
՚1ոլրդՒն համար երրեը խորթ չեն
տարբեր քրիստոնէական
աւանգութէդ
ներ : Հայ մողովուրդը հէնէն ի ,/եր
ռրնչութիւն եւ հաղորդակցութիւն ունե
ցած է այ, քրիստոնեայ ո ղո վ ո ւլոքներ„լ
հետ ՝ որպէս դրացի եւ կամ որպէս „փ,
խաւոր. Այղ
տեսակէտէ
կարեւոր
գեր խաղացած են, Ա . Երուսաղէմր I, Տրն,օրինական վայրերը՝ ոլր մնայուն հա,կական ներկայութիւն մը եղած է Դ ■ գա
րէն ՝ եթէ սչ տւելփ կւսնուխէն*.
Կայ ուրիշ պատմական, պատճառ մր
եւս՝ որ էքիւմ էնիզմի ոգին, վառ պահս,},
է հայ մողովուրդի
մօտ-. Հայ Արշա
կունեաց
թագաւորութեան
անկումի
ետք , հայ ազատագրական գաղափարախօսութիւնր միշտ սնալցած է մասնաւոր
ակնկալութիւն ՝ ըստ որուն արեւմոլտչի
քրիստոնեայ
պետոլթիւններ եւ մողովուրդներ օգն,ութեան
սլիտի
հասնէէն
ար ե ւելքի քրի ս տ ոն եան։ եր ո ւն։ եւ յատկա
պէս հայ ժողովոլրգին։ : Ա.յս ա կն կայ ո ւ~>
թծան իրականացումը կը նկատ ո ւէր կիլիկիոյ հ տյկական թագաւորութեան հիմնադրութիւնը
Լեւոն Ա*ի զոյգ թաղադրո լ թեամբ որպէս թագաւոր
Հայորյ ,
եւ h րպէս վասալ Գերմանական կայսեր ու
Հռոմի Պ ապին :
Հանրածանօթ են ան
շուշտ Եիլիկեան թագաւորութեան շրջա
նի ներքին կրօնական վէճերր եւ Հայոց
յո ւս ախաբո ւթի ւնն եր ր Արեւմուտքէն : Սutկա յն ի ր ո ղո ւթի ւն՝ է նաեւ , որ հակառակ
այդ բոլորին' Եիլի կեան թագաւորութեան
անկում էն
ետք եւս
շարունակուեցան
նոյն ակն կա լութիւններ ը Արեւմուտքէն ե
մէկէ աւելի ան գա մն եր հա յ կաթողիկոս-*
ներ անձամբ կամ պատգամաւորութեամբ
խնդրանք ներկայացուցին Հռոմի պապե
րուն' նոր խաչակրութեան եւ Հայաս
տանի փրկութեան համար։
էքիւմ էնիզմի ա ւան դա կան ոգին ժնաց
եւ դեռ կը մնայ տիրական Հայոց մօտ,
քանի որ վ^*Ը^ի^ դարերուն հաղորդակր
g ութեան միջոցները դիւրացան
եւ յտճախակի կապերը Արեւմուտքի եւ Արէ"

Դրեց'

ԽԱԺԱԿ ԱՐՔ. ՊԱՐՕԱՄԵԱՆ

ւելքի քրիս լոռնետներու միջեւ տակաւ
սերտացան։ \յոր էքիւմէնիզմին
նպաս
տեց հա յ կա կան տ պագր ո ւթեան ա րուես՜
տը. հայ հոգեւորականներու երթեւեկը^
Ափիւռքի մը գոյացումը, արեւմտեան մըչակոյթի տարածումը, Մխիթաըէ»ռձւ Մխ
աբանութեան դործունէութիւնը եւ մա
նաւանդ հ ոգեւոր ճեմարաններէ շրջանա
ւարտ եւ եկեղեցական ԸէէաԼու՜ սահման

Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի
Արեւելեան Թեմին
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ւած հտյ ուսանողներու առաքումը եւրո
պական ել ա մերիկեան բարձրագոյն ու
ս ո ւմն ա կան կեդրոններ եւ այլեւայլ
րանո ւանո ւթեանց պապ կանո ղ ճեմարա

եւ տյլ եկեղեցիներու հայրերուն
հետ,
եւ Հայոց Արիստակէս Հայրապետի մաս-*
նակցոլթիլնը *Լւի կի ո յ Տիեզերական փո
ղուէին , որ տեղի ունեցած է 325 թուակա
նին։ Ա ենք մասնաւոր նպատակով ուզեսա հ մանափ ա կո լիլ Ե* եւ յետադայ
դարերով, որովհետեւ ունինք ժամ անակա ԿԷյ < ա յկական աղբիւրներ , որոնց մ է—>
ջէն կար եfի է յստակօրէն
ուսումնասի
րել Հայոց մօտ էքիւմէնիք նկարագիրը։
Հայկական աղբիւրներէ
մեր ստացած
տպաւորութեան համաձայն' Ե*
դարու
սկզբնաւորութեան Ըրիստոսի եկեղեցին ,
հակառակ 9* ♦ դարու աստուածաբանական
վէճերուն , որոնք
արդէն յիշողութեան
անցած էին, դեռ կը մնար իր միութեան
մէջ։ Այս պատկերացումը եկեղեցւոյ տի
եզերականութեան եւ միութեան մասին
հայկական
աւանդութեան
^է՚մքը
կը
կազմէ ել կը շեշտէ, որ մեր «ազգայինդ
եկեղեցւոյ ծագումը եւ մանաւանդ զար-

նայինք մեր անցեալին, յստակ կը տես
նուի որ Հայց. Եկեղեցւոյ եւ տյլ եկե
ղեցիներու
միջել եղած վէճերուն կա
րեւոր մէկ մասը կապ ունի իրերհտսկա
րողութեան
համար տարուած ջանքերու
հետ։ իրողութիւնը տյն է, որ դա ւանաբանական վէճեր յաճախ յանգած
են
հ ա ս կա ց ո ղո ւթ ե ան ու
նոյնիսկ հա շտութեան : Որպէս օրինակ կրնանք նկատի
առնել 631 թուա կտնի հաշտութիւնը հայ
ել բիւզանդական եկեղեցիներու միջեւ՝
հակառակ Ըաղկեդոնի ժողովփն եւ էեւոնի Sut-մտրին նկատմամբ Հայոց ունեցած
Լոլրջ
վերապահ ո ւմն եր ուն : Այդ
հաշ
տութեան յաջորդող բաժանումներէն ետք
իսկ հ ետաքրքրական է տեսնել սերտ
տռրն չութի ւններ հայ եւ բի ւզան դա կան եկեղեցիներու միջել' դրական եւ մանա
ւանդ ուսումնական գետնէւ վրտյ , որուն
բացայա յտ օրինակներէն մին կը հանգիսան այ J] . Ա տեփանոս ԵպՒս կ . Աիւնեցի

գոյն պատմ ութեան մ էջ ։ Հայաստան աշ
խարհը գտնուելով տարբեր
մշակոյթներու խաչմերուկին վրտյ'
տյն վայրն
էր ուր հազարամեակներ
շարունակ արեւելքը կը հանդիպէր արեւմոլտքին եւ
հիւսիսը հարաւին։
Մեծն Աղեքսանդրի
աշխարհակալ տիրապետութեան արդիւնք
հ անդի սա ց ող
հ ելէնի ս տի կ քաղաքակ[րրթութի ւնը որ յունական , Փոքր ասիա
կան եւ իրանական մշակոյթներու խառ
նուրդ մը կը հանդիսանար , կը կազմէր
տյն ոլորտը որուն մէջ սկսաւ աճիլ հայ
քրիստոնէութիւնը առաքելական չը^_տնէն մինչեւ Ե* դար.
Հայաստանի մէջ
տիրապետող այդ մշա կո յթՒն ա ղդեց ո լթեան ներքոյ'
հ այ
քրիստոնէութիւնը
տարբեր, երբեմն նոյնիսկ
ներհակ , աւան դո ւթի ւններ համադրած է' ստեղծե
լով ի լրա յա տ ո ւկ նոր աւանդութիւններ :
0 րինակ' անկարելի է երեւակայել որ
Աս որիքէն Հայաստան ներմուծուած հնա—»

ներ *. Այո նախլփէթացներէն ետք
Եկեղեցին առանց երկմտութեան անդ
մա կցեցաւ Եկեղեցիներու Համաչխ^ր^՜
յին fOորհոլրդին , Ամերիկայի
ա հ ան դա ց Եկեղեցիներու Ազգային
հ ուրդին եւ ա յլ տեղական միջեկեղ^Յ
կան կազմակերպութեանց եւ դէտ^
ղար կեց վատիկանի P * փողովին •
Եկեղեցին տյսօր գործօն դեր շլն1՛
մա շխարհային էրիկէնիք չ'Ս[' Ո
մէջ՝ ոչ միայն որպէս
րական ներկայութիւն ՝ այ, որՊ “
նտկցող' ընդհանուր եկեղեցի
ւ
կութիւեը յուղող հարցերու էոէ՜
խ ա տ անքին :

* Giovanni Guaïata,

Between Heav^

and Earth: A Conversation wrtn
liness Karekin I (St. Vartan

r

York, 2000), pp. 226-227.

Fonds A.R.A.M

I

« Տ Ա fl-ԱՋ

lf ջնադարեան

դրականութիւն

J-Ա. ղարԸ վճռական դարաշրջան
մըն
(, որովհետև սկիզբը կը դնէ Մայր Հայ
րենիքի եւ Սփիւռքի միջել եր կրտման ո լմի եւ բզքտումի շրջանի մը որ մինչել մեր
օրերը կը շարունակոլի : ՛Նոյն J-ամ u/նա—
կաշրջանին մշակութային աշխարհն ալ
վերանորոգումի չ^ան մը կ՚ունենայ ՝ որուն իմաստը հարկ է բացատրել -. Արդա
րեւ՝ ընդունելի
չվ, թոլիր ըլլալ
այդ
շրջանի արտադրութիւնը նախկին չրրջանին հակադրել , իբրեւ տեսակ մը «վերաենունդ-»ի յաղթական
ուղի' աշխարհական—լաիք ,
իջնադարեան—աւատական
եւ քրիստոնէական մչակոյթին հանդէպ:
Աեկնաբան ական
նման
մտած ե/ա կեր պ
մը տարածուած էր մանաւանդ Խորհ .
Հայաստա նի մէջ՝՝ բ ամՕ նոյնիսկ տա րբեր

Հագումի գիտաշխատողներ
այս շրջանը
կր նկատեն հայ մշակոյթի բեկման՝ աշ
խարհականացումի՝ նոյնիսկ քրիստոնէա
կան
աւանդո ւթիւններու
հակադրուող
շրջան մը2:
Ի րականութեան մէջ ա յղ
շրջանի դրականութիւնը կը հարստանայ
այնպիսի նիւթերով որ նախապէս բացա
կայ Ա՛՛՛ '•՛ արտայայտութիւն կր գտնեն
նոր ղդաց ո ւմներ , նոր ներշնչումներ
ել
ձգտումներ ՝ բայց այնուհանդերձ ՝ հեղի
նակներու ընդհանուր ոդին կր մնա շ ամ
բողջապէս քրիստոնէական 3 : խո յնիսկ երբ
Հիրիկի նման բանաստեղծ մը կը թոլի չրհանդուրմել պատմութեան
արհաւիրքին
\
ՈԼ

•♦»

Աստուած արդար ել յիրաւի ,

-

Մ Ի Տ

Ք

ԵՒ

կազմէ ՀԱ1յ հանճարիւն
ամկնկն բարձր
ա րտադփոլթիլններէն մ կ կը y
թարմ
ել
էնքեաբո ւխ բանաս տեղծ ութէ ւն մը y թէեւ աղղ ուած արեւելեանդ
մտսնաւորա—
սքէս
ա["JJ բա կան-պա բ ս կա կան
օրէնակներէ y առանց սակայն դադր ելու հայկա
կան ըլլա լկ : Դարձեալ
ըստ fiրիւ սուիի ,
այս բանաստեղծութիւնը
«... կը շնչէ
հ արա լի տարփ անքը եւ արեւելքի պերճոլթիլնը^ի y բայց միեւնո լն
մամանակ*
« • • * չունի արեւելեան մո ղո ւիրդային եր
դերու հեշտասիրութիւնը • • ♦ հակառակ
նիւթին
սլար ո ւնա կած բոլոր տարփան—
քին ՝ հայկական երգը մաքուր էդ եւ նոյ
նիսկ երբ հրաբորբոք էդ իր արտայայ
տութիւնն եր ո ւն մէջ ողջ ա խոհ է :
թէեւ
ա րեւե յեան զարդարուն բանաստեղծու
թիւն մրն կ y բայց ողջամիտ կ արեւմրտեանէն պկս y կը կրկ կսկիծը առանց յու
սահատութեան դ տ ա ր ւի անքը' առանց մըղձ աւանջի , խանդա վառո ւթի ւնը' առանց
սանձարձակութեան i Հարկմէ պարս՛
տիրոջ մը երդը չէy տյլ սիրահարի մր
սրտատրոփ տ ա ր փ ան քը որ կր սպասէ սի
րած անձին մամ ադր ո լթեան :
Ա*ոհամմ կտի դրդումըդ անոր
երիտասարդները
ստրկացնող իսթանր չէդ տյլ մօր
մր
օր հնութէւնր իր ղա ւկ ին որ կ^ երթ ա յ ար
դար պատերազմ մը մղելու*. Այրի Հնդէկ
կնսջ մր հեծեծանքր չկ մահուան խա—
րո յկՒն առջեւ որուն մկջ պիտի
ամփոփոլի դիակի մը հետ դ այյ քրիստոնէա
կան խոնարհութեամբ կնոջ մը տրտուն՝—
Ւր սիրած ամուսնոյն դագա ղվն
առջեւ» 5 :

ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
ԵՒ ՔՐԻՍՏՈՆԷԱԿԱՆ Ո ԴԻ

Ել ողորմած յամենաւյնիԱո. քեղ հանդէս գամ ի վիճի,
Թէ դու լըսես fn ծաոայի :

Եւ դիպն ի fn սիրտըդ չընկնի:

fi ւրայատուկ ձեւեր ով եւ մա ման ակնե
րով դ նոր մա մ ան ա կա շրջանն եր ո լ
հայ
կական մշակոյթն ալ ունեցաւ բարեփո
խութեան ընթացք մըդ որ առանց կասեց ընելու իր շա ր ո ւն ա կա կան ո ւթի ւնը դ կա
րեւոր փոփոխութիւններ ներմուծեց*, ք*նչսլէս ծանօթ կ դ արդիականութեան գա
ղափարը ի սկզբանէ անմիջա կանօրէն շաղկապո ւած կ ա շխ ա րհ ա կանա ց ո լմՒ դաղափարին հետ եւ յաճախ պատճառ եղած կ
կրօն ական
աւանդո ւթի ւնն եր կ հ եռան ալուն*, fiuijg տյս սլարսւ դան միայն լու
սան ց քային իմաստով կար ելի կ վեր աղըրել հայ աշխարհին ալդ թկ1 որովհետեւ
քրի ս տ ոն կ ա կան պատ կան ելի ո ւթի ւնը եւ
աղդային ե կե ղեցին վճռական դեր ո ւնեց տն հտյ ազգին պահպանութեան համար

Դիտես մարմինք եմք մըսեղի

r

Զերկիր աըւեալ ես Մահմէտի,
Ել կէս երկրին* սատանայի •
Նիշերն խաթա'ծ սատանայի,
Ցորեկն նորտ եմք Մահմէտի:
Որ ոչ ունիմք դաշտ վախըսի ,
Ո՜չ քարանձաւս ապաւինի •
Զի պատեալ են շուրջանակի
Սպանող գազանք ու վայրենի :
Դու խաչասաց թ-ողեր յերկրի •
Այս ի՞նչ պատեհ, որ կու լինի

Կիրակի , Դեկտեմբեր 2, 2001 , էջ 3

ԱՐՈՒԵՍՏ»թեան շարմումէ ( 111Ա m Î Ո i Տ m Ց ) յատկա
նիշ չունեցաւ անշուշտ դ բայց միաձոլլւեցաւ քրիստոնէական հոգեբանութեան
եւ հի լմանի ղմի հետ եւ
մինչեւ
çfifi'՝
դարու
կկ ս երը
հայկական մշակոյթին
յատկանշական տիպարը
մնացդ
որմէ
վերջ գերակշփռ դարձան աշխարհական
հոսանքները յ
fi ս կա պկ ս դ (էթ . դարու կէսերուն դ Հսւ֊
յ^ՐՐ. նշանակելփ փոփոխութիւն մը ապրեցան իրենց աղդային ինքնա դի տա կց ո ւթեան մկջ ուր աւանդական կրօնական
գերա կշռո ւթի ւնը —որ ի միջի այլոց
կը
հ ամա պա տ ա ս խ ա նէր նաեւ թկ՛
Օսման
եան կայսրութեան դ թկ' Ա արա կան իշխա
նութեան վարուելակերպին y
որ Հայերը
կը նկատէր հիմնականապկս դաւանական
ամ ա
թւ,բ մըհամ
այնք
եղփ տուաւ
ազգային
.արդիական ւլդա ցումի մը որուն մէվ լեղլական ել աշխարհական ազդակներու կա
րեւորութիւնը կը սկսէր գերակշփռ րլ/ա յ :

չրԽնՒ հայ1ւ ական մշակոյթի բազ
մաթիւ դրսեւորումներ ուն մէջ կը դըտնենք քրիստոնէական
հաւատքին
հետ
հազարամեայ
նոյնացումի
արտայայտութէւևներ*. Այս երեւոյթը տեղի ու>նե ցաւ անկասկած Ա*խի թ ա ր ե ան Ղ^եւոնդ
ԱլՒշա նի (1820 - 1901) ռոմ անթի կ դործերուն մկջ ո ւր
ան րանաստեղծական
ա րտադր ո ւթիւնր թողելէ
առաջ նուէրւելո լ համար պատմա — փիլիսոփայական
ո ւս ո ւմն ա սի ր ո ւթի ւնն եր ո ւ ,
արտա դրեg
աղդա յին^—կրօնական բարձր
ներշնչում
ներ սվ , գրա բա ր ել մ ո ղո վր դա կան լեզուով դրուած ոտանաւոբներ : Սակայն եր—
բեմն y հ ա յ կա կան նոր
գր ա կան ո ւթեան
մէջ քրիստոնէական դրոշմը կը յա յտնուի
առաւելապէս իր (պա տմա—մշա կո ւթա յէն»
կերպարանքին տակ դ քան հո գեւոր : Այ/ւպէս կրնանք դասաւորել ffl/u չատուր
Աբովեանի
<Է^Լէրք Հայաստանէ»
վէպըդ
գրուած 1840-/^1 , որ դործն ա պկս սկիզ
բը կը նշէ արեւելահայ արդի գրականութե ան ՝■ Այդ դրութեան
մէջ ո- ուսերուն
դկպի Ե ո վկա ս ծաւալումըդ որ 1828—ին
վերջնականապէս
լուծեց
Հայաստանի
պարսկական
գերիշխանոլթէլևը դ կ'ողջո լնուի ոչ միայն իբրեւ քաղաքական ազատութիւն դ այլ նաեւ իբրեւ կրօնական
յաղթանակ եւ ապացոյց թկ հխաչը պկտք
չէ ենթակայ ըլլայ մահէկէն» : Աինչդեռ
Ո>-ՐՒԼ անդամներ դ ՀՋՀՀՕ—ական հայկական
դրականութիւնը կը յա յտնուի ոչ միայն
աշխարհական եւ կրօնական սահմանում
ներէ
հեռու դ այլեւ նոյնիսկ եկեղեցւոյ
Ա/գ

հանդէպ թշնամական դիրքի լԼրայ
^ւ
իբրեւ ազդակ
հանրային
քաղաքական
պահպանողականութեան *,
Այս նոր մի-

ին չպկ ս ն կա տ ո ւեց ա ւ դ
Հտյերը
որոնք
խանդա վառո ւթեամր իւրացուցին քյւրոպակւսն արդի գրականութեան շատ մը
ն ո ւաճո ւմն երը դ այս ուհանդերձ դ կարծես
պահած են հաւասարակշփռ
դՒՐ^
:
},ո յնիսկ երբ իրենց մտային արտադր ո սթիւնը զօր աւոր կերպո վ ազդո ւած P!!ա !
կը թուի
Ե^րսպտկան արդի մշակոյթՒ
փ որձա ռո ւթեն էն եւ դ դէթ
երեւոյթովդ
հեռու՝ քրիստոնէական աւանդական ար
տայա յ տ ո ւթի ւնն եր կն դ
Հայերը շար ո Լր
նա կեցին յաճախ ցուցաբերել սրբազնու
թեան զգացումներ որոնք խորունկ կերպով արմատացած են իրենց
պատմու
թեան մէջ^*, Եը բալէ յիշել Աեծարենցը
(1886—1908) որուն ներշնչումը կը ծագի
զգացումէ մը որ կը հաղորդուի հո դեկ ան
եւ նիւթական բոլո ր իրա կան ո ւթի ւննեբուն հետ դ կամ
^‘ա նիէլ
Հարո լմ՜ան
(1884—1915), որ կը նախ կը վերագտնկ
Հ,յւյ մոզով ուրդին
հեթանոսական արմատներվէդ վերադառնալու համար քրիս
տոնէական միջավայրին*,
Աաճախ զոհ ողո ւթի ւնները եւ
տառա>պանքները
եղած են պատճառը որ Հտյ
դրա կանո ւթիւն ր վերադառնաք դէպի իր
քրիստոնէական արմատները*. Այս է պա
րագան դ օրինակի
համարդ
Յովհաննէս
Ւումանեանին (1869-1923) ,
տ րդի ական
տյս բանաստեղծին դ որ ուրիշ որեւէ մէչկէ աւելի
եւ լաւադո յնս ներ շն չուած կ
մողովրդային հին եւ միջնադարեան աղրի ւրն եր է , խորունկ կերպով կեդրոնանաէով իր մո ղո վո ւր դին վրտյ , բայց միեւնոյն ատեն եւ ազատումտօրէն
մտնելով
միջազգային սահմաններէն ներս։ Իր տողեր ուն մէջ սւլ կը դտնենք տրտունջի արտայայտութիւններ դ բան մը որ այնքան
յաճախակի կ հայկական բանաստեղծութե ան մէջ-. Օրին ակ դ 1915-A ց ե ղա սujur—
նութեան զոհերուն համար իր դրած «Հոդեհ անգի ս տ^ին մէջ. —

Ու վեր կացայ ես,
որ մեր հայրենի օրէնքովը հին*
Վերջին հանգիստը կարդամ
իմ ագգին անբախտ զոհերին
Ու շէն ու քադաք , որ սար ու հովիտ ,
ծովից մինչեւ ծով
Մ արած են , մեոած , փըոուած
ու ցրրուած հազար հազարով • • •

Րտյց մամանակակից բոլոր
։1/ր~
րողները նոյն ոգիով չդիմագրաւեցին այն
ծանր փորձութիւնը
ղո ր պատմութիւնը

"Հ

Դեմ արձան չեմք զինչ պըղինձի

ԿՐՕՆԱԿԱՆ ՀԱՅ ITbS'PQ

Հայ
բանաստեղծէն
ըմբո ս տ ո ւթէ ւնը
պատմութեան
չարէքներուն
հանդէպ^
1ի^քը էի բերեր մինչեւ Արարիչը մըխԱլելու դիրքին: Ոչ
միայն այդ՝ այլեւ
իր անձկութեան սփոփանքը կը գտնէ Անոր մէջ.

Դրեց*

ԵՒ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆԸ

ԱԼՏՕ ՖԵՐՐԱՐԻ

ԺՐ.-Ի. ԳԱՐԵՐՈՒՆ

Ես քեզ մեղայ երկնաւորի'
Տհասն աստուծոյդ ահեղ, լքեծի՜քո դատաստանն է յիրաւի •
Նիաթով կոլ աաս ամէն մէկի :
Տէ՜p, fn կամացն է աշխարհս լի •
Այսպէս լինել* զոր ասացիՔեզ օրհնոլթ-իւնէ մէնջ տացի,
Ամենազօր տեաոնդ Յիսուսի :

1 անձկո ւթեան
եւ տ րտո լնջին
Ք ՞Հ ւ միջնադարեան հ ա յի ական բան ա ս—

անոր կործանիչ քաղաքական տագնապէն
վերջ՝ թէ այն իւրայաաուկ հանգամանք
ներուն համար որոնց միջոցաւ արդիակա
նաց ո ւմը մտաւ հա յկական պատմութեան

տ^ղծոլթեան մկջ կը գտն ենը նաեւ կեան-

մէջ^.

fl՛: սիրոյ եւ բնութեան հանդէպ
ի^սւրմ ել ումգին զգացումներու

նոր՝
տրաա-

!այտո ւթի ւնն եր : Այս եղելութիւնը հիաղ՚՚ւմի բառերով կը նշմարէ ռուս բանասօ՚եղև վալերի խրիւսով որ առս,ջին ընդ
հանուր պատերազմին եւ 1915֊-/' ցեղաս
պանութեան օրերուն հայկական բանաս‘ո1-՚լեութեան ռուսերէնի
թարգմանու
եցան ստուար գործի մը խմբագրութեան
ձեմնարկեց եւ որուն մէջ' «Զարմանալի ՝
ճիչգ այդ օրերուն
հայկական դրա կանո^թեան մէջ կը սկսի ծիլ առնել զուտ
^՚արերգական նուրբ ծաղիկը» 4 : Եւ իա՝ միջնադարեան այս բանաստեղ"-թիւնը ՝
եկեղեցական ճարտարապե‘""'թեսւն ել պատմագիտութեան հետ կը

Աասնաւոր հետաքրքրութեան արմա
նի կ որ արդիականացումի այս մեծ գոր
ծին կեդրոնական
դէմքը հանդիսացաւ
Մխիթ ար Ա եբա ստացի (167 G—1749) ,
ր օն ալոր
U,JU
մեծ անձն ա ւոր ո ւթի ւնը դ
հիմնադիրը հտյ
կաթողիկէ վանական
Մ[էաբանութեան որ կը կրէ իր անունը :
Աձւ ծրագրեց հտյ հանրութեան ի սպաս
դնել
եւրոպական
քաղաքակրթութեան
լրիւ- հարստութիւնը դ
դիg աբան ո ւթեն կն
եւ դասական բանաստեղծութենէն մինչեւ գիտական նորագոյն գիւտերը : Արխիթար եանն եր ո ւ ջանքով
յառաջ բլբ
լած վերածնունդը
որեւէ աշխարհակա
նացման կամ ֆրանսական
լուսաւորոլ-

ջավայրը բնորոշող դկմքըդ օրինակ' բա
նաստեղծ եւ հրասլարակագիր Ղ*տբրի կլ
նտլպանդեանն է (1829 — 1866) դ զոր մա
նաւանդ սովետական իր ա կան ո ւթեան շըրջանին իբրեւ
հայկական աշխարհական
նոր դրականութեան օրինակ պարտագրել
ջանացին :
Հայկական արդի մշակոյթըդ մանաւանդ
դրականութիւնըդ իսկապէս ել լայնօրէն
ամբողջացած է աշխարհականի սահմանին
մ էջ : Այմմ եան նիւթերն • են աղդային դ
անձնական ա ր մ ան ա պա տ ո ւո ւթ ե ան դ ազա
տութեան նուաճումը ® յ Ասոնց ումական ութի ւնք կը յիշեցնէ Եւրոպական մշա
կոյթՒն նախապէս
ապրած հոլովումը՝
նոյնիսկ ևթէ ՝ հաւանաբար՝ անոր ծալրայեղոլթիւնները չունեցաւ: Հայ J-ողո—
վոլրդխն քրիստոնէական հաւատքին հետ
Ո ւնեցած կապերը այնքան զօրաւոր էին
ո(՛ P"JL էՀՒն

տար

անջա տ ո լի լ

անկէ :

սահմանած էր իրենց : 1915—/> ողբերգութիւնը՝ 1> . դարու այս առաջին գաղա
փար ա կան ցեղասպանութիւնը , Հա յ մոդովուրդին մչա կութային կեանքին
ալ
կսկծալի հարուած մը յառաջացոլց : Արդի
Հայ գրականութիւնը ուսումնասիրող մը ,
խօսելով «ջարդի սերունգ»ին պատկանող
հ ե զինա կն եր ո լ մասին կը զրէ. «...անոնք
գրեթէ բոլորը իրենց փոքր հասակին մէջ
ճանչցան աքսորի ՝ ջարդի
արհաւիրքնե
րը՝ իրենց մանկութիւնը անցուղին դէպի
անապատ եւ դէպի բնաջնջում առաջնոր
դող ճամբաներոլ վրայ՝ ականատես եղան ջարդերու ել մնալով առանձին , ճաշակեցին որբանոցներու դառնութիւնը ել
ապա' թափառական երկրէ երկիր ի խխն
դիր հիւրընկալութեան
մը՝ կեանքի մը
կարելիութեան փնտռտուքին^՝ բայց անոնք չունեցան երբեք «կարծր ՝ ցաւոտ ել
անհամբոյր ՝ նոյնիսկ երբեմն զայրացած
ու կասկածամիտ ել անհատապաշտ րա-
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եկեղեցական երաժշտութիւնը
նոյնքան հին կ' որքան
Հայաստանեայց
եկեղեցին։ \յման բոլոր կենդանի աւան
դս ւթի ւնն եր ո ւն , ան դարերու ընդմկջկն
անցած կ իր զարգացման ՝ այլափոխմանդ
դրացի ա լանդո ւթի ւնն եր ո լ հետ յա րա բերութեան հ ոլո վոյթն եր ո վ* փոխանցուած
կ մեզի իւրայատուկ նկա րագրով եւ սա
կայն քօղա րկուած'
մ՜ամ անակա կից
եւ
մամանակաւո ր սլար ա գան եր ո վ : Այսուհանդերձդ միջազգային եր ա ժշտ ա ղի տ ո ւթիւնը ներկայիս Ւը ուշադրութիւնը սե
ւնռած կ անոր վրայ։
Հայոց եկեղեցական
երաժշտութիւնը
մաս կը կաղմկ Մերձաւոր Արեւելքի միա
ձայն եւ ձայն եզանա կա յին (tTlOClâl) Ը^ւր1՜~
հանուր դրութեան î Հայոց Ութ Զայները
կառուցային նմանութիւն ունին դրացի
եր ա մ՜շտ ո ւթի ւնն եր ո ւ ձա յնեղանա կներուն
հետդ բայց անոնցմ կ կը տարբերին իրենց
գործածութեան ձեւեր ո ւԼ դ որոնք կը սահ
մանուին լեզուի եւ եղանակի համ ադրու-

_

ՄԻՏ-fi

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

եւ կը բաւարար ուԼ/ եղանակէսյվն ճչգըրտութեամբ դ երբեք ճիշդ չէր նկատուերդ
եւ տակաւին ալ այդպէս կ աւանդական
դպի րն եր ո ւ միջեւ ։ Երգը
է
րը տն ո ր Զտյնին պար ո ւն ա կո ւԼԺԼէ ւնը յայտնԼէ
է- Uj- պատճառով դ ^վարպետէ
աշա
կերտէ փոխանցումը կը մնայ լաւագոյնդ
եթէ ոչ մի ակ
մԼ^ո ց\ը՝
եր աժշտ ա կան
Զտ յներու ուսուցման մկջ*.

ղոլթներուն մէջ, դպիրնևրուն
ԼԸ աԸՂ^լը չըլլար սակայն,

թիւներուն ներկայ
\ԸԱ_Ա,ԷՈ1Լ)
ո[*
այդ ծկսերուն մկջ կ որ կ'երգո լին բոլոր
Զտյներէն բազմաթիւ երդեր։ Միաժամա
նակ կը փոխանցուի երգեցողութեան ոճը
եւ Qui յներուն
ստեղծած
մթնոլորտը։
փարերու փորձառութեամբ հաստատուած
դրութեամբդ
եղանակներու իւրացումը
կ'ընթանայ երդերու դժո ւա ր ո ւթեան կար
գով։ Այո պատճառով կ որ մանուկները
նախ Մոմակալ կ^ըլէտյին դ անկկ վերջ ա1
Փոխասաց :
թո ւերդ ութեան վա րժո ւեւէ

Միւ֊ս կողմկ դ Հայոց եկեղեցական երաժրշտութիւնը իսկական առումով ^աւան
դութիւն» մը րր ա f ո վ դ ունԼէ մէ՛կդ ւսնփափոխ յատկանիշդ որ կ ժամանակի ընթաց
քին
մշտական
փոփոխութիւնը*
այդ
կապուած կդ ի միջ[t այլոցդ ժողովուրդի
բն կեր ա յին եւ քա ղա քա կան պայմ աններուն դ նաեւ Պատմ ութեան ընթացքին մրշակոյթին ապրած զարգացման։ Այս եր
կու սլա ր ա դան երը հակասական չեն դ ա յլ
կը բացայայտեն կենդանի մշակոյթի մր
ի ր ա վիճա կը ։

րեւելեան Սփիւռքին մէջ ալ «վերան,,,,
ման», այսինքն ծէսերոլ սահմանափակ,
ման զաղափար,, սկսած է
‘
r
\
լ
հ
տարաեոււ,1
մանաւանդ Ի . գարոս երկրորդ

վծրջ դ
երիտասարդ դ^ՒՈԼ
իԼԸա9*եէ
տիպար եղանակներու էըիլ
համ ակար*դը դ որ կը վերաբերի երգացանկի հ իմնա-

Մինչեւ 1915 ? այս դ ր ս ւթի *նը կը բա նի
Ւր բնական միջաւԼա յ րին մկջ*.
Եղերա—

ջոցաւ յատկապկս ծիսական երգերը կը
ստեղծ ո լին դ կը պա հո լին ել կը փ ոԼս ան
ցուին տ ո ւեա լ աւանդութեան ծիրկն ներս :
Հայոց մէջ, դարերէ ի վեր այս դերը կը
կատա րեն
եկեղեցւոյ դա ս ա կար գո ւթ եան
«փոքր» կարգերը
կազմող ձեռնադրեալ
դպիբներ ը դ որոնք կը Լսմբոլին
փպրաց
փասերու մէջ-.
փպրութեան րնթա ցքը կը սկսի մանուկ
տարիքկնդ մասնաւորաբար ժամերգու

ղութիւն կը կատարով, , տռանո
լ"'
ծէսին կառոյցը , Այմմ , Արեւմտեան Ï
փիւռքին մէջ բացառիկ , մէկ կայ լ է '
տեգ միայն կարեթ, է շարական աե^ Ո

վեր . երամշտական
'խւ-՚^խ՚ո ,
, Ավ

a

ԴՊԻՐՆԵՐԸ*

Դրեց'

ՀԱՅՈՑ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ

ԱՐԱՄ *ԵՐՈՎՐԵԱՆ
Երաժշտապետ
Փարիզի Ս . 8ովհաննէս-1քկրտիչ
Մայր Եկեղեցւոյ

ԵՐԱԺՇՏՈՒԹԵԱՆ
ԱՐՀԵՍՏԱՒՈՐՆԵՐԸ

Երաժշտագէտ

Հ.

թեամբ : *Լյո յնպկս
ալ կը
զա տ ո ր ոշո լի
հայկական
Զտ յներուն կթոսը։ կատա
րումի րնթաց քին այս իւրայատկութիւնները կը դրսեւո բուին երկու
հիմնական
միջոցներով* փոխանցում ել երաժշտա
կան տ ես ո ւթիւն ։ ի ւր ա քանչփ ւրի ուսումն ա ս Լէ ր ո լթիւնը, միչ տ ն կա տի ունենալով
միւսըդ թոյլ կու տայ Հայոց եկեղեցական
երաժ՜շտութեան այսօր բաւական մոռցըւած իրականութեան մերձենալու։
Զ ու յն ա դր ո ւթ ե ան միջոց ներ գո րծածելով հանդերձդ Հայոց եկեղեցական երա
ժշտութիւնը իր ամբողջ
պատմ ութև ան
ընթաց քին փոխանցուած կ բան ա ւո ր կեր
պով։
ւսն ա լոր
ո ւս ո ւց ման
հիմքն կ
<&վարպե տ—ա շա կե ր տ»ի կապը դ որու*ե մի-

նաս տեզծո ւթիւն մը* * *» 11 :
Ե Լ- եթկ Աուսական
կայսրութեան մէջ
բնակող Հա յեր ը տ եղա հ ան ո ւթ ե ան եւ ցե
ղասպանութեան արհաւիրքը չա պր եց ան }
բայց ել այնպկս
անոնք
է] որհ րդային
Միոլթեան միւս ժ ո ղո վո ւր դն եր ո ւն
հետ
բաժնեցին
համայնավար
բռնութեան
տասնամ եա!լևեր ը y մասնաւորաբար կրօ
նական տեսակէտէ
որուն խստօրէն դէմ
գրուեցաւ ՝ մասնաւորապէս յեղափոխույթեան անմիջապէս հետեւող տասնամէակ
ներուն ։
Անկաս կած ա յս բո լո ր ը ծանր կերպով
փորձութեան ենթարկեցին Հայոց քրիսւոոնէ ական ինքև ո ւթի ւնը մ անաւանդ ներք—
նապկ ս որո վհետեւ արտաքնապէս հանրա յին
մշա կո յթՒն տեսանկիւնէն դիտւած դժուար կ եր եւա կա յել ոչ քրի ստ ոնեայ Հտյ մը^-։ թայց նոյնիսկ մեզի ժա
մանակակից շրջանին հակառակ
պատմ ական ա յս տա ռա պանքն ե ր ո ւն 1ւ ա շխ ար
հական ւս ց ո ւմի
ընդհանուր
յառաջդիմ ութեան }
կը շարունակէ արձագանգ
գտնել Հայուն սերտ կապը քր ի ս տ ոն կա
կան ոգիին հետ ։
սւցնելու համար,
լսենք խորհրդահայ
բանաստեղծ Ա ո վհաննէս Շիրազի խօսքերը, հ,Հրաչք» քեր
թուածէն •

կտն մասին՝

շարականներուն։

Այս բո

լորէն վծրջ կ որ փ որձառո ւ
ԸԸ ևեԼր՜
նայդ ըստ իր անձնական կա ր ո ղո ւթի ւնն ե—
բունդ ճշդրտօրէն մեկնաբանել նաեւ դըմ՜—
լարին երգերը :
Այս Ըո էո ր ը տեղի կ՚ու
նենան փ պր ա ց փա ս ո ւ թէ՛ վարչական եւ
թէ բարոյական կազմակերպութեան չընո րհ ի լ : Հ Լւ մն ա կանԼւն դ ա ւան դո ւա ծը Զա J—
նի Հոդին» կ' խումբ մր տիպար եղանակներու ընդմէջէն , որոնք տուեալ երաժըշտութեան եւ անոր ոճին Հբա ռա ց ան կը» կր
կազմեն : Այ ս ձեւով են պահ ո ւած եւ փո
խանցուած' եղանա կները դ ոճերը դ ին չպկ ս
նաեւ երաժշտական
տեսութիւնը։
Հայ
դպիրները կ՚ըսեն Հ,ձայնին
մկջ ըլ/տլ»դ
Հձայնը փախցնել»* մեկնարանութիմս մը
որ չի յարգեր Զայնին յա տ կո ւթի ւնն երը

Մօրըս րարի աչքերի մէջ
մեծ Խաչեցեալն է խօսում ,
Ես Աստրծու ոտնաձայնը

կանները շատ յաճախ դպրաց դաս երկ եկած անձեր ըէէաէո*Լ 1
մաս կը կազմեն
նո յն երաժշտական աւանդո ւթեան ։ fin—
յոր դասակարգերկ Հայոց առօրեային բր—
ն ա կան մկկ տարրն կ եկեղեցական երաժրշտութիւնը։ Երդոյ ցանկը մաս կը կ ազ—
մկ հասարակաց յիշողութեան : 1915-էն
վերջ դ Արեւմտեան Ափիւռքի կարդ
մը
վայրերուն մկջդքանի մը տասնեակ տարի
ներ կը շարունակէ նոյն դրութիւնը դ իոկ
Մերձ աւո ր Ար եւեշքի մէջ' մինչեւ
մեր
օրերը դ հակառակ 1960—ական թ n ւա կ աններու զան դո ւածային գա ղթ եր ո ւն' դէսլի
Արեւմուտք։
ո րհ րդա յին Հայաստանի
մէջդ Եկեղեցւոյ կրած հալածանքին հե
տեւանքով արմատախիլ կ՛բ//այ երաժըշտ ա կան աւանդութիւնը։ Արեւմտեան գա-

(2) Տ. Hairapetian. A History of Arme
nian Literature, Delmar,
New York,
1995, p. 221.

Ինչքան էլ ինձ րոտուեր դառնայ
իմ դարի չար սատանան'

(3) Այս նիւթին շուրջ տե'ս • Դ- Փիպարեանի հաւասարակշիռ գրութիւնը •
«Պատմութիւն Հայ Հին Գրականութեան» ,
Վենետիկ, Ս - Վազար, 1992, էջեր 380-

Ինձ չի կարոդ անդունդ գձել,

381:

սրտիս միջից եմ լըսում,

ինձ հետ Աստուած է խօսում • • •
Թարգմանեց' Վ- Ի-

(4) V. Ja. Brjusov«Հայկական բա
նաստեղծութիւնը ամենահին ժամանակ
ներին մինչեւ մեր օրերը» , Երևան , 1996 ,
էջ 51, ռուսերէն :

(1) Այս գիրքը կը ցոլացնէ մանաւանդ

Մ • Արէլեան իր գրքին մէջ «Հայոց հին
գրականութեան պատմութիւն» , || , Երե
ւան , 1946 : Արէլեան տիրական դէմք b—
ղած է Խորհրդային Հայաստանի գրական
կեանքին մէջ , տե'ս • էջեր 1 - 15 : Աւելի
վերջ այս նիւթը ընդլայնուած է Վ- Չալոյեանի 1964(-ին գրուած «Հայկական Ռընեսանս»ին մէջ : Այս տեսանկիւնը վեր
ջերս ունեցաւ նաեւ Լ • Մկրտչեան երկ
հատոր «Հայ դասական քնարերգութիւն»
բանաստեղծական երկերու հաւաքածոյին
համար գրած իր նախաբանին մէջ, Լ,
Երեւան, 1986 , տե'ս • էջեր 61-69 :

(5) Նոյն, էջեր 42-43:
(6) Այս նիւթին շուրջ կարդալ մանա
ւանդ Հ. Լ. Զէքիեանի «The Armenian
Wa.y to Modernity. Armenian Identity
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