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ցո՞ դը , երկլեզուութեան եւ երկրորդ լե
զուի ուս ո լցումին մասին դաղափար ու
նեցո՞ղը թէ չունեցողը : Ո վ
որո ւն :
Անմիատարր • ար եւմտ ահայեր էնի սուտ
յանկերդը հնչեցնո՞ ղը
արդեօք
(բարի
զգացումէ մղուած կամ զաղափարախօս ո ւթե ան շեփորներէն
տարուած ,
ի՞նչ
տարբերութիւն , քանի որ երկու պարա
գաներուն ալ արդիւնքը սուտի մը ինք
նահաճոյ
արձտդանգումն է) , թէ իր
սեփական լեզուին միատարրութեան եւ
միատարրումի
պահանջներուն
մասին
յստակ (ոչ դաղափա րախօսական) գաղա ւի ա ր մը ունեց ոդր : ասնեակ անդամներ լսած եմ, մասնաւորաբար
մասնա
գէտներ հաւաքող համաժողովներու ըն
թացքին, ար ե ւմտահ ա յեր էնի այլատարրութեան մասին այս կարծիքը։ Այդ նիւ
թին շուրջ լման դա ս ա խօս ո ւթի ւնն եր ո, ալ
ստիպուած եդած եւէ ականջ տալու : Բ՛որող մը հազար ձեւերով պէտք է կրկնուի
որպէսզի դառնայ ճշմարտութիւն : Բայց
ի հարկէ' հոս չէ՞ փաստարկներուն լի աստա րկը 1 միւս
բոլոր փաստարկներուն
տուն տուողը, ել Գաւիթ Գասպարեանի
առաջարկին իսկական պատասխանը։ Սl՛-

քով'

ստացած է վերջերս համ֊ազդային

հւսնդամ անք ï
Բալց

շարունակենք ընթերցումը*

«Ա—

ւելին'
կարդացել ևմ այնպիսի տողեր,
որոնք կարող են զայրոյթ առաջացնել»։
Հոս իջանք վերջնականապէս նշանագրերու եւ ուղղագրութեան ճղճիմ վէճին !
Աարգելփ հեղինակը կ՚ակնարկէ ի հար
կէ' անարժանիս գրած
մէկ յօդուածին
(«Յաււաջ _ Միտք եւ Արուեստ» , Մարտ
2003) , ուր կ՚ըսէի թէ «այդ ուղղագրու
թիւնը պարզ ւԼիրաւոբանք մըն է»։ Այո,
վվլրաւորանք մըն է։ Ինչո՞ւ զայրոյթ
պէտք է յառաջացնէ այդ ըսածս :
Անւ-—
նական զգացում մըն էր արտայայտածս ,
ներգո յակ , ներւսնձնական , մտերիմ զգա
ցումներէս մէկը։ Ա՞ յ՛է իսկ իրաւունք պի
տի չունենամ արտայայտելու։ Ա՞յդ իոկ
պէտք է լռեմ ընդմիշտ, փորիս մ էջը պա
հեմ որսլէս անասելի գաղտնիք ; Վազգէն
Գաբրիէլեանը պէտք է ուրեմն իմ զգա
ցումներուս վրա՞ յ ալ իչթք՚էու իրաւունք
ունենա յ , իրաւունք ունենա լէ ետքը ի՛ք
եւ իւք զաւակներուս լեզուին վրայ իշխե
լու։ Որովհետեւ նրբութիւն մը կայ կըրկին , որ վրիպած է յօդուածագիրի
ու-

հայերէնը պէտք է ընդունուի
արդեօք
Վերջերս (2003 Աեպտ . 12) Երեւան լոյս
րելի Գաւիթ, արեւմտահայերէնը հազիւ
շադրութենէն : Ես իբ^է ոՎ՛ է
ոլաորպէս
Հանրապետութեան
միւս
պաշտօ
տեսնող Դրական Թերթ/, 7,
մէջ երեւցաւ
լեզու մըն է։ Ենչպէ՞ս
կրնայ յաւակնիլ
հանջեմ , բացարձակապէս
ոչի՛նչ,
ոչ
նական լեզուն : Են չի՞ պիտի
ծառայէր
շահագրգռական
յօգուա ե
-քը Վ-սզգէն
պաշտօնական ներկա յո լթիւն
վայելել ï
մէկ զիջում, ո՛չ մէկ քայլ, ո՛չ մէկ փո
ընդունուի լը : Պիտի ծառայէ՞ր , թէ պի
Գաբրիէլեանէ գրիչէն՝ հետեւեալ խորաՀադփւ լեզու մըն է, անմիատարր խօսփոխութիւն, ո՛չ մէկ ւէերադարձ ու վե
տի ՛թասէր ։ lj ո ր հ ր դանշա կան արա՞ րր «/ ը
դիրոՀ ^Տարօրինակ
առաջարկ ՝
կամ
ւածք մը, ոբ ո՛չ իսկ շնորհքով քերակա
րանորոգում
, ո՛չ
մէկ բարեացակամուպիտի մնար , թէ
ատկէ
անդին պիտի
դարձ ի շրջանս իւր» : Խնդրոյ առարկայ
նութիւն մը ունի ։ Առ այժմ' չեմ ուզեր
թիւն
:
Գրածս
Ֆրանսա
լոյս տեսած դիր
անցնէր'. Բան մը պիտի փոխէ՞ր երկրի
առաջարկը Գաւիթ Գասպարեանի կոզմէ
մանրամասնել ու անհարկի կերպով ծան
քի մը մասին էր : Հայաստանի մէջ Վազլեզուական իրականութենէն : իսկ ի՞նչ կը
հրապարակ նետուած էր ատկէ րանի մը
րաբեռնել ակնարկս :
Բայց
ընդունիլ
դէն Գարրի է լե անը կ'ընէ ինչ որ կ ուզէ ,
նչանակէ «խորհրդանշական» :
Ե՞նչ հե
ամիս առաջ՝ նոյն թերթին մէջ տպուած
պէտք է, թէ այնքան ատեն որ այս յանկը խօսի ի՛նչ լեզու որ կ՛ուզէ , հայերէն ,
տեւանքներ կրնայ ունենալ խորհրդանըդրութեամբ մըհ Հոն ի հարկէ կ1արւաիս րկերդները կրկնուին ,
խորհրդանշական
ռուս երէն թէ ուրիչ բւսն , եւ կը տպէ իր
չական ճանաչում մը։ Ահաւասիկ ձեզի
կուէր
Հայաստանի Հանրապետութեան
երեւակա յութիւնը պիտի մնայ չդոյ ել
գիբբևրը ի'նԼ ուզղադրութեամբ
որ կը
լուրջ հարցումներ , որոնք կրնային
(եւ
սահմաններէն ներս
Հ^ար եւմտահայերէինքնանդրա դա րձի
մեր հրաւէրներն ալ
փափաքի։ Բայց
Հայաստանէն
դուրս
դեռ կրնան) լուրջ հարց ագրո ւթեան մը
նին տալ պետական կա րդա ւ]իճա կ» : Վ ♦
կատարելապէս ապարդիւն յ
ս տալէն եան հին բարքերը չեն քալեր եւ
ծնունդ տալ։ Զոր պիտի ո ւզէի ամփո
Գ^որրիէլեան ( որ ի դէպ ծանօթ եւ յար
խղճմտանքներուն վրայ ճնշում չես կըրփել
մէկ ակնարկով.
«խորհրդանշական
գուած մասնագէտ է արեւմտահայ գրա
Երանիկ միայն այդ ԸԱա Ը
սակայն։
նար բանեցնել։
Մարդիկ տակաւին կը
ճանաչում» մը արդեօք ձեւ մը պիտի չըլ
կանութեան ու նաեւ հրատարակած է հա
Աօդ ուա ծին վերջին սիւնակին մէջ ,
խորհին եւ կը խօսին ազատ : Նրբութիւ
լա՞ր ընդունելու Հայ կոչուած այս ժո
տորներ Աւիիւռրի գրա կանո ւթեան վերա
համոզէ չ փաստա րԼլներու սլա շա րը սպանը այն է, որ Ֆրանսա լոյս տեսած դիր
ղովուրդին եզակի դրութիւնը աշխարհի
բերեալ՝ ուսումնասիրութիւն եւ ծա զկառած է այլեւս,
Վաղդէն Գաբրիէլեանի
քի մը առաջնահերթ նպատակը Ֆրանսաերեսին ։ Այո , կը կրկնեմ , չափազանց շա
քաւլ) այս գրութեան է ՝ որ կը հակազդէ
ոճը յանկա րծ կը դառնայ աւելի խածան
հայերու կողմէ ձեոնուիլն էր,
եթէ ոչ
հագրգռական հարցումներ են ասոնք , ոերբ իր մասնագէտի տեսակէտը կը յայտ~
կարդացուիլը (եւ եթէ այդ չէր, ա՛լ աու կ՚իջնէ մէկ մակարդակ
վար, յայտրոնք կրնային դառնալ ազգային չափա
1րեւով յա յտն ո ւած առաիս ր կը
ու
ւևլի անհեթեթ է
կացութիւնը) ։
Թող
նաբերելով միեւնոյն ատեն
մտահոգիչ
նիշով
ու ծաւալով խ ո րհ րդածո ւթ ե ան մը
tjnjtj տալով անոր անհեթեթութիւնը։ Այո
շփոթութիւն
մը։
Կը գրէ«Անկեղծ
Վազգէն Գաբրիէլեանը բարեհաճի ինծի
առարկաները, ուղենիշի
դեր կատարող
ամբոգ^ր
ամենայն
րա զաքա վար ո ւթոյլատրել, որ կարծիք մը ունենամ Ֆը
ասած, լեզուի եւ ուղղազրութեան հար
բանաձեւէ
րը
:
Կրնային
դառնալ
, ճի շդ է ,
Հեսւմբ*. Փաստարկները ըստ ամենայնի
ցում փոխադարձ . . . քայլեր անելու Ա՛
շ՛ անսա լոյս տեսնող դիրքի մը հայերէնի
պայմանաւ որ ունենայինք մտածող մըհամոզիչ են՝ կամ գոնէ այգ տպաւորու—
ռաջ՛"րկ որեւէ
սփիւռքահայի կողմից
ուղղագրութեան մասին։ Ենքը կարծիք
տաւորականութիւն մը, իրարու խօսքը
ի1,լ-նը կը ձգեն։ ա} Արեւմաահայերէն եւ
չեմ լսել»։ Կ՚ընդմիջեմ պահ մը մէջրեմը թոդ յա յտնէ , երբ ես Հայաստան գիրլսել ու յարգել գիտցող
գրչի ու մտքի
արեւմտահայ գրականութիւն բաւական
րումր։ Պէտք ունիմ լուսաբանուելու։ Ե նչ
քեր տպեմ ։
սպասարկուներ , ել պայմանաւ որ նուա
չաւիուԼ դաս ա ւանգո լած են հայաստանեան
«քայլեր»ու մասին է խօսքը, ի՞նչ զիջու
զագոյն չափով հասկացողութիւն մը կազ
դպրոցներուն եւ «բո ւհ»եր ո ւն մէջ՝. բ) Համի եւ. փոխզփջումի մասին։
Մենք ( ըԲայց ամբողջ յօդուածին ամէնէն գե
մուէր
«խորհրդանշական» բառին բորի:
յաստւսնի մէջ արեւմտահ այերէնի պաշ
սենք' հայախօս Ար եւմտա հ այերս) մեր
ղեցիկ,
ամէնէն ուժով,
ամէնէն ապշե
Ձկա՛ն այդ պայմանները, յստակ է։ Մինչ
տոնականացումը ամէն պարագայի մաս
լեզո՞ւն պիտի փոխենք արդեօք ։ Կամ թե
ցուցիչ,
նաեւ՝
ամէնէն
զուարճալի
բա
տ յդ ( ստիպուած ենք
բա ւա ր ար ո ւելո լ
նաւոր նպաստ մը պիտի չբերէր Ափիլռ-<րի
ժինը հիմա գալիքն է։ Կը մէջբերեմ . «Եւ
րեւս մեր ուղղագրութի՞ ւնը։ Անաց շփո
Վազգէն Գաբրի է լեանի փաստարկներով
հտյախօսութեան ա ս տիճանի բարձրաց ութութիւնը։ Պարզ բառերով ըսուած , մէկ
ընդհանրապէս որքանո՞վ է տեղին Ոլ բա
եւ ընդունելու, որ կանուխ է հաւանաբար
թն : y֊) Պ աշտօն ա կան ըս ո ւած լեզուն ըոտ
քուի ձգելով պահ
մը փիլիսոփայական
նական , երբ մասը պահանջում է ամբող
պահանջելու համար խորհրդանշական եէութեան պետութեան մը լեզուն է և ՀՀցամտորումի անհրաժեշտութիւնը խորհր
ջից , տարագիրը երկրաբնակից , պետա
ր ե ւա կա յո ւթեան մը կա զմա ւոր ո ւմը :
ւօք սրտի' միայն այստեղ
Արեւելեան
դանշականի
եզրին շուրջ • պարսալադիկանութիւն ունեցող երկրից, որտեղ հա
Այդ (հա րց ադրո ւթեան եւ խորհրդա
Հայաստանում է մեր պետականութիւնը՝
րին հեղինաէլը կր մոռնայ, որ Ափիւռքը
յագիտութեան կենտրոնն է» (ընդգծումը
ծութեան)
մակարդակին վրայ չեն ըն
ել ապրող մ՜ողո վուրգը Ար ե ւելա հ այերն
(կամ ինչ որ մնացած է հայախօս Ալիի՛ս—
հեղինակինն է) : Եսկ ինչո՞ւ հայագիտու
թանար փոխանակուած գաղափարները ,
է5,»= դ} Երկիր -fը չի՛ կրն ար երկու պաշքէն իր արեւմտահայ թեւով)
պետու
թեան
կեդրոն ըլլալու քիչ մը պոռոտ ու
դժբախտաբար : Պզտիկ օրինակ մը ։ Վերը
տօնական լեզու ունենալ {բացի գաղու
թիւն չէ ու չի կրնար ո՛չ զիջումներ ընել ,
փուչիկ յատկանիշը կը յիչոլի ^ոս ! Ո րնչուած չորս
փաստարկներէն առաջինը
թարար իշխանութեան լուծէն նոր աղաո՛ չ ալ փոխզիջումներ ընդունիլ : Կբ պակպէսզի յարգելի յօդուածագիրը կարենայ
այն էր , որ պետական հոգածութիւնը կայ
աաե երկիրներէն , ուր տեղական լեզուն
„ի հոս պա շտօնականացո ւմի տարողու
բացատրել,
թէ այդ երկրի կառավարու
ու կայ։ Պաշտօնականաց ում չէ ան ու
տակաւին ազդա յին լեզուի արմ՜էք
չէ
թիւնը ել տա ր ոզ ա կ ան ո լթիւնը ։ Ափիւո֊քը
թիւնը
«խարսխուելով
Հանրապետութեան
չի կրնար ըլչա լ, բայց ճանաչումի
ձեւ
ստացած լիովին} -.Ասոնք են
բերուած
կրնալ միայն անհատասլէս իր զգացումլե
ղո
ւա
բանն
ե
ր
ի
եւ
մանկավարժների
ճընմըն է վերջին հաշուով , կ՛՚ըսէ
Վ- Գ ■ :
փաստարկները* Երեւակայութեան
JLU՜՜
ները արտայայտել։ Եւ ով որ կը յաւակշող
մեծամառնութեան
,
ինչպէս
նաեւ
Երր ուրեմն
պետական
հոգածութեան
տուկ պակաս մը ցուցաբերող՝ բտյց երենի Ափիւռքի անունով խօսելու , չունենաԱփիւռքի շատ մտա ւո րականների միաս
խօսքը կ'ըլ±ո-] U’J"
ձեւով,
հեղինակը
ք-Ութապէս^
ոդ^աիյոհութեան կռուանին
լով ոչ մէկ ներկայացուցչական հանգա
նական
կարծիքի վրայ»,
կը գտնէ
որ
այն կարծիքը կը J-ոյտնէ , թէ «պէտք է
վրայ ամուր նստած փաստարկներ են՝
մանք, պարզապէս իրեն արտօնուած դ ե
«Հայաստանի Հանր ա պետո ւթի ւն ո ւմ գոր
պետականօրէն օգնել Ափիւռքի դպրոց
որոնք ըստ ինքնեանց' ո չինչ ունին գտյ~
րէն դուրս ելած կ՚ըլլայ ! Ուրեմն չի՛ք զի
ծող ուղղագրութիւնը գիտականօրէն հիմ
ներին ... , յաճախակի դարձնեշ
սփիւռթակղելի* Ընթերցողին կը ձգեմ ամէն
ջում եւ փո խադարձ քայլ : Մնչուշտ այս
նաւորուած է...»։ 1946-// երջանիկ օրե
քահայ ուսուցիչների' Հայաստանում վե
մէկը կշռադատելու պարտականութիւնը J
ձեւով
պարզուածը
մէկ
մասն
է
միայն
րուն վերադա րձած ենք կա րծէք ï
Երր
րապատրաստման գործը , ստեղծել յանձ^^րջին հաշուով երկու լեզու Լեւ երկու,
րնդհանուր շփոթութեան : Պէտք է խոս
Ափիւռքի
վարձկան
մտա
ւո
րականնե
րը
նաժողովներ, որոնք կը համակարգեն, կր
ոլղզա դրո ւթիւն} ունենալն ալ «միասնուտոփանի
լ
,
որ
Հայաստանցի
մտաւորա«միասնական»
կարծիք
կ'ա
րտա
յա
յտէ
ին
նորմաւորեն այսօրուայ
դրական արե,
թեան խանգարիչ գործօն չէ» ։ Եո հակականները ուղղագրութեան
հարցին
(որ
եւ
այդ
կարծիքներն
ալ
կը
շեփորուկին
մըտահայերէնը , որ տարրեր գազթօնախՈակը պիտի չըսէի :
վերջին հաշուով շատ երկրորդական հարց
հայաստանեան
կամ
հ ա յ աս տ ան ամի տ
ներում տարրեր է---»: Ընդգծումը կը
մըն է) կատարեալ յաճախանքովը կ՚ապ
թերթերէն
ու
բեմերէն
։
Ոթի՚եչ, բացար
պատկանի յօդուածագիրին ։
Հետաքրքրական է
հեռուէն հետեւի լ
րին , սլա շարուածի
հոգերանոլթեա՚քր :
ձակապէս ոչի՞նչ փոթուած ( ուրեմն այղ
հտյաստանցի մտաւորականներու
միջել
օրերէն ի վեր'. Հրաւիրուած ենք ի Բա
Եր ուն հետեւանքով կը շփոթեն խորհ բր
Վստահ եմ' բարի զգացումէ մը եկած
^տլալած այս վէճին։ Մենք ենք Լհայագան շական ճանաչումի հարցերը ուղղա
նս սա։ Որ այլեւս ստալինեան կեդրոնը
յայտարարութիւն մըն է այս մէկը , այս
խՕս Արեւմտահայեր ս} ձեւով մր եւ անգրական վերանորոգումի կոնկրետ խ բն
չէ. Այլ'
հայագիտութեա՛ն
կեդրոնը։
մէկն ալ։ Բայց քանի որ աշխարհը միայն
Լոլշա միայն ի միջի *uj[n*}' վէ^ի*^ ոլ՜ Հի՜՜
դի րներուն հետ։ Մէկ կողմը' ազգային
Նուրբ
,
շատ
նուրբ
փոփոխութիւն
!
զգացումներով չի դաոնար , կարելի
է
ճտբանոլթեան խնդրո յ առարկաներ ը բսէյց
վերասահմանումի կա՛ք ապասահմ ան ո ւմ ի
հարց տալ, թէ արդեօք ո՞վ որո՞ւն պի
Աքէօւկան փոփոխութեան
'1էճը մեզմէ անկախ կ^ընթանայ՝ տարբեր
անհ րա ժեշտութիւնր ։ Միւս կողմը' նշա
տի վերապատրաստէ : Հա յերէն դիտցո —
ոԼորտներու մէջ*, վերացական վէճ ՝ բնանագրերս ւ շուրջ ճղճիմ վէճ մը ։ Աակայն
ղը թէ չգիտՅոՈղԸ ՚ գո-ղ^թնեԸոլ նեՀ՜
է՝ եւ ատով իսկ Լկամ ասով հանվէճ մը, որ նոյն չփոփո, թեան հետեւան
քին պայմ անները ճանչցո ղը թէ է ա է
*Լ^րձ} չափազանց շահեկան : Արեւմտա-
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L’exposition Keshishian à Venise

Passeur d'images, passeur de textes
par Anahide TER MINASSIAN

un chantre des sociétés multiculturelles
du Moyen Orient et un spécialiste re
connu en Italie des relations culturelles
inégales entre l’Orient et l’Occident.
Voici, en quelques mots, une brève pré
sentation d’un homme et d'une œuvre
sur lesquels nous reviendrons plus en
détails.
En avril 2003, lorsque je reçus d'Ita
lie, le superbe catalogue de l’exposition
«1862, La Perse, images d’un voyage ita
lien» qui débutait à Pavie, c’était le troi-

En effet, en automne 2002, Herman
(c’est sa signature d’artiste] a participé
à Venise, dans le cadre du Ca’ Zenobio,
le collège des Mekhitaristes surnommé
le Palais des Arméniens, à l’organisa
tion d’une exposition des œuvres d’un
photographe arménien de Bulgarie,
Garo Keshishian, et à la préparation de
son catalogue1. Garo Lévon Keshishian
est né à Varna en 1946. Artisan-photo
graphe anonyme dans un petit port de
la Mer Noire lorsque la Bulgarie était
encore une démocratie populaire, il
s’est hissé au rang d’un artiste créatif
dont les œuvres ont été exposées à
Varna, Plovdiv, Budapest, Arles, Tokyo,
Huston, Los Angeles, Istanbul etc. Dans
le catalogue qu'il a établi et préfacé,
Sergio Poggianella, historien d'art et
galeriste milanais, spécialiste du futu
risme et de Giovanni Balla, analyse
l’œuvre de Keshishian en invoquant Ba
taille, Barthes et Derrida. Dans des
cycles de photos en noir et blanc où pri
ment les hommes et le social —Les Tzi
ganes, Les Ouvriers de l’industrie sidé
rurgique de Varna, des Soldats astreints
au travail, des Nus à la chair pitoyable

ձընեն մեր մամանակաշրջանին վրայ ել
հարց տան իրենք իրենց ՝
թէ ի՛նչ
էր
նրբոլթիլնը նկատի առնելով՝ օր ըստ o—
րէ աւելի։ համոզուած եմ թկ կը սխալինք ,
երր կը կարծենք ոը նշանազրերոլ հարցը
սլարղ թէքնիք կամ ա րհ ես տ ադիտա կան
հարց մըն կ : Բայց նոյնքան ու աւելի կը
սխալինք , երբ կը կարծենք որ նշանադրերու շուրջ
քաղաքակա՛ն
սկզբունքներէ
մզուած որոշումի մը պատմական յի շատակոլմը բաւա րար
փաստարկ մրն կ :
1Լերջասլկս ՝ ել աւելի քան երբեք՝ կը ս ըխալինք երր վերակոչի կ՛ենթարկենք ազԳայՒ^ ձ*իա սնո ւթեան վեր արերող
կարդախօսներ : կը բամնենք նոյն պատկերա
ցումները՝ երէկ' ստաւինե ան կեդրոնին՝
այսօր' հայագիտա՛կան կեդրոնին
։ոլրջ
եւ հետ-.
^tuJ3 կարծեմ ինչ որ երկար ատեն պի
տի շարունակէ
հնչել ուղեղիս մէջ այդ
բա ռերը սլիտի մնան * « . . .երբ մասը պա—
հանջում է ամբողջից , տարագիրը երկ
րաբնակից ..
. ճիշղ է՝ խ"նչ իրալոլչնք
ունիմ ես ՝ խեղճ խլեակս , որեւէ բան պա
հանջելու պետականութիւն ունեցող երկrh ։ Իր որոշումները անձեռնմխելի են*
Իայց ուրեմն երկրաբնակը ինքզինք կը
տեսնէ եղեր որպէս «ամբո ղջ»ը ։ Ա՛յդ է՝
որ վերին
աստիճանի յափշտակիչ
կը
գտնեմ ՝ մնացեալը երրորդական է։ Ա՛ լդ'

ազգայսականոՆթ-հան տրամաբանութիւնը :
Պ/՛t ull‘t կը նայիմ , կը լսեմ ՝

կը կար-

դամ , /լուսո ւմն ա սիր ե մ y մկկ առ մկկ գի
տեմ այգ տրամաբանութեան ներքին ոյո րտներր } գարձգարձի կ փաստարկներն
ու փա ս տա ր կո ւմները ՝ ոլորապտոյտ բա
նականութիւնը (իիոլումպիա համայսաբանկն ներս այդ մասին
ղասեր ալ կոլ
տամ , աշակերտներուս հետ կը քննեմ ու
կը քննարկեմ ՝ դիրքեր կ ր յանձնարարեմ ,
հարցը իրենց հետ կը խորացնեմ տիւ ու
գիշեր ՝ անխոնջ հետաքննութեամբ) ,
ել
սակայն ամէն օր վերստին' կը հիանամ ՝
չեմ կշտանար ընծայուած հանդիսադրոլմէն: Ուրեմն ամբողջն էր ինք եւ ես չէի
դիտեր՝ չէի անդրադարձած մինչեւ այ
սօր: Էս' մաս՝ դուն' ամբողջ-, Ինչպէ՞ս
կԸՍ^Ը
""7[՛[՛լ այսքան տարի առանց
!սյգ
ծակող ճշամրտո ւթեան գիտակ
ու գիտակից ը/լալու: Այդ յայտնա գոր
ծումին : խենթենալիք է :
Բայց կարծեմ կը հասկցուի հիմա՝ թէ
ինչո՛ւ
անհատական զգացումի ել ափ
սոսանքի մը արտայայտութիւնը զայրոյթ
կը ս[ատճաոէ վերին չ^անակներէն ներս :
Ո՛չ մի այն ազգայնական տրամաբանու
թիւն: Այլեւ իր ա լա տ է րի հոգեբանու
թիւն : Այսքան տարի է' կը ճզմեն զիս իրենց մոյկերուն տակ իրենց
«ամբողջվի
իրաւունքով : Բայց այդ իոկ բաւական
չէ : Ե՚ոլղեն նաեւ որ մ֊պտիմ ել շնորհա
կալութիւն յայտնեմ :

*
**

արդեօք այդ շրջանի
հայ մշակոլթ այէն
կեանքի յատկանիշը , ի՞նչ պիտի ըլլա յ իրենց պատասխանը : <]■[<>'. դարուն կար
Զարթօնքը՝ կար
Ազգային Բանասիրու
թեան սկզբնաւորութիւնը՝ կալ, Գրապայ
քարը՝ կար Յեղափոխութիւնը: ի. գա
րուն ՝ կար Ազգային Գատը , կար Համայն ա վա րո լթի լնը , կային Ներգաղթի վէճերը , Անկախութիւնը : Բա յց ի՞նչ սլա տա
պեցաւ յանկարծ Ի • դարոլ վերջաւորու
թեան ՝ ԻԱ -ի սկիզբը : Ի՞նչ բան յուղեց
ամբողջ Հայութիւնը ՝ ի՞նչ բան բորբոքեՅոլց ' Ըռնկե9 ոլ֊դ ամէնուն եըեւակայոլթիւնը թնչ բան պատճառ եղաւ որ մա
մուլին մէջ էջեր ոլ էջեր դրուին թեր ու
՛էէ1? 1 /' նչ բան բեմերէն խանդավառեր
ճառասացները ու սրահներէն ճաթեցուց
ունկնդիրները : Ի՞նչ բան դարձաւ մտա
յին սնունդ՝ խօս ա կց ո ւթ եան նիւթ , հա—
ղորդակցութեան առարկայ՝ ուղեղային
պրկումի առիթ՝ գեղարուեստի
ծնուցիչ
տարր: Այսինքն ի՞նչ էր ասոնց մշակոյ
թը -. Նարեկացի ել Առաքել Աիլնեցի ու
րիշ մամանա կներու մշակոյթն էր: Նիկո
ղոս Աարաֆեան ել Յակոբ Օշական չէին
կարդացուած տակաւին:
Ուրեմն ասոնց
մամանակի մշակոյթը ո՞րն էր արդեօք:
Եւ պատասխանը պիտի ըլլա յ պարզ ու մե
կին : Ո՛չ թէ Ո •֊ղղափառոլթեան պա յքա ր
ինչպէս անցեալ դարերուն : Ո՛չ թէ Գրա
պայքար՝ ինչպէս
փթ. դարուն: Այլ'
Ո ւղղադրա պայքա ր : Միծա գելի՞ է : Ո՛չ
իսկ: Բայց տխուր' անկասկած:
Իսկ այս պատմաբանները միթէ պիտի
հասկնա ն , թէ Ո ւղղադր ա պայքարը մի
այն յատկանիշ մը չէր՝ այլեւ' ախտանիշ
մըն ալ էր՝ ընդհանուր հիւանդութեան
մը ախտանիշը: Միթէ պիտի հասկնա՞ն՝
թկ յԱմի Տեառն Մերոյ 2003-/,' ախտա
բանական շփոթութիւն մը կը տիրէր ամ էն ո ւրեք նշանագրերոլ հարցի՛ւ, ու արելմըտահտյերէնի
խորհրդանշական
ճա
նաչումին միջեւ: Եւ վերջապէս'
պիտի
հասկնա՞ն միթէ ՝ թէ ինչո՛ւ արեւմտահայերէնի պետական ճանա չում մը Հադաս
տանի Հանրապետութեան կողմէ ան կաըելֆ էր "•֊ անկարելի պիտի մնար ՝ ի հե
ճուկս բոլոր անձնական ու անհատական
բա րի կամ եց ո ղո լթի լնն երուն : ՅսՀսրդ սե
րունդներու պատմաբանները պէտք պի
տի ունենան ներկայ մ տո ր ո ւմն եր ո ւն առիթ տուող Վ . Գ -ի յօդուածը խորաթա
փանց քննարկումի ենթարկելու՝ ըմբռնե
լու համար այդ անկարելիութիւնը հիմնող տուեաշները *
Պետութիւնը որպէս զաղափար ել որ
պէս իրականոլթիւն անկարելի էը Ոբ իր
սահմաններէն ներս անդրադառնար ղինք
հիմնող արտաքսումին : «Ամբողջ^ը սՀ,,_
հերքելի է: Ափիլռքը զուտ մխտականութիւն մըն է :
Մ. Ն.

Երբ յս՚^որգ
սերունդներու պատմա
բանները իրենց ուշադրութիւնը ղար-

contre le terrorisme, le livre de Herman
est une tentative de réhabiliter les Etats
de l’Orient islamique assimilés à «l'Axe
du Mal». C'est aussi une tentative de
rationaliser le Djihad: le recours chaque

sième ouvrage auquel, en quelques
mois, Herman Vahramian avait apporté
sa contribution.

HERMAN
VAHRAMIAN

Architecte, peintre, sculpteur, éditeur,
écrivain, journaliste, Herman Vahramian,
I une de figures les plus originales de
la diaspora, est né le 29 novembre 1939,
dans une famille arménienne aisée de
Téhéran, Depuis 1960, il vit en Italie et
s est fixé à Milan où, après un passage
à Rome, il a achevé ses études d’archi
tecture à l’Institut Polytechnique. C’est
avant tout un créateur. A Milan, il a été
l’un des fondateurs de l’ICOM et des
éditions Oemme. A Munich, de l'Institut
Musicam. Au fil des ans, il est devenu

ԵԻ

ou superbe—, Keshishian cherche
à
saisir, à travers l’image du réel, l’inti
mité des êtres. C’est une photographie
«subjective», grave ou ironique, qui sus
cite la réflexion. Selon les termes mê
mes du critique italien, les 42 photos
d Arméniens de Varna datées de 1996,
lui ont, «ouvert les yeux sur le Monde
arménien». Ces portraits d'hommes, de
femmes et d’enfants, sérieux, joyeux ou
tristes mais jamais résignés, disent
«comme dans une séquence de cinéma,
l’histoire d’un peuple persécuté à l’égal
des Juifs et dispersé depuis le génocide
de 1915 aux quatre coins du mon
de...» (p.10).

Un homme révolté

Tout autre est le contenu du petit
ouvrage dont Herman Vahramian est
I auteur: Superpartes. Il «pensiero nano»
al tempo délia globalizzazione (Super
partes. La «Pensée naine» à l’heure de
la globalisation)2.
C'est une diatribe

contre la «pensée unique» surgie au
cours de la mondialisation qui a instau
ré une culture de la médiocrité. Son ex
pression typique est la «pensée naine»
definne comme une forme de «créti
nisme» politique, moral et culturel, fon
dée sur les pseudo-valeurs d’une mo
dernisation sans projet et la capacité
d homogénéisation culturelle des média
Dans ce livre qui s’adresse d’abord aux
Italiens, dont la cible est le pouvoir de
S. Berlusconi et les mafias politicofinancières, Herman dénonce la stérili
sation spirituelle et le conformisme de
I intelligenzia rangée sous la bannière
du «politiquement correct», déplore la
disparition de la gauche et de la droite
laissant place en Italie au Nouveau
Centre et à l’ultra-libérale Forza Italia.
vitupéré contre l’idéologie du marché
imposée par l’Occident aux pays du
«Resto del Mondo» («le reste du mon
de») réduisant l’homme à sa seule fonc
tion d Homo Oeconomicus. Et, se sou
venant du peuple arménien, il voit dans
occidentalisation sauvage qui entraîne
la destruction des traditions et des iden
tités culturelles une forme de génocide
culturel ou de génocide blanc. Aujourd hui alors que prévaut sur la planète
une .dentité interchangeable, alors que
setend le «monoculturalisme améri
cain», la médiocrité de la «pensée
naine» a aussi envahi le domaine de
I art. Ces jugements, si excessifs soientils, ne sont pas très loin des analyses
d un Joseph Stiglitz, Prix Nobel d’Economie qui dénonce la politique économi
que dévastatrice du FMI dans les pays
en transition et les pays du Sud et une
mondialisation sapant les valeurs traditionnellles3.

Նիւ֊-Եո֊րք
début de

,e.11 sePtembre 2001 et
la croisade américaine

jour plus fréquent au sacrifice, à l’immolations de jeunes kamikazes par le
suicide», «arme du pauvre», (basse technologie/perte totale de l’humanité) n’est
pas moins efficace pour frapper l’ennemi que le recours à la «très haute
technologie à risque zéro», (comme cela
se passe entre Paléstiniens et Israé
liens) (p.54).

Ce texte violent est le cri d’un homme
révolté, artiste et militant, qui revient
à ses engagements de jeunesse _le
tiers-mondisme
et
l’anti-américanisme— à l’heure de l'altermondialisme.
L’usage constant des aphorismes, des
expressions poétiques, des formules la
pidaires où se côtoient intuitions génia
les, humour grinçant et moralisme, ré
vèle un imaginaire apocalyptique et
l'influence de Nietzsche.

Un voyage imaginaire en Perse

L’exposition organisée à Pavie sur La
appor
tées par une expédition italienne4, est
le fruit d’une
collaboration féconde
entre le critique Sergio Poggianella et
Herman Vahramian. Ils ont su trouver
l'appui d’institutions officielles (le Mi
nistère des Affaires Etrangères d’Italie,
la Région de Lombardie, le Ministère
des Biens culturels à Téhéran, les Am
bassades d’Arménie et de Géorgie à
Rome), le soutien de Zatik (association
d'amitié arméno-italienne à Rome), celui
de l’Union des Arméniens d’Italie de
Milan et obtenir le prêt d’un certain
nombre d’objets de l’Institut culturel
iranien de Rome, du Musée National et
du Musée du Palais de Golestan de Té
héran.
Perse en 1862, autour d’images

Dans son introduction «La Perse aller
et retour. Le voyage comme métaphore
de l’Art», Sergio Poggianella rapporte les
circonstances de sa première rencontre
avec Herman. En décembre 2001, celuici était venu l’interviewer dans une ga
lerie d’Art moderne de Milan, lors d’une
exposition de «tapis de guerre» d’Afgha
nistan. Ces tapis représentent des car
tes et perpétuent une tradition persane.
Ces tapis témoignent de la vision géo
politique des artisans qui
les ont
conçus. Herman a immédiatement tra
duit les caractères persans des Etats et
des drapeaux figurés sur un tapis
tissé à Herat en 1950. Il a été ce «ta
pis-volant» qui a permis à Sergio Poggia
nella d’entreprendre avec Herman un
voyage imaginaire en Perse.
L argument de cette exposition a été
fourni par une Mission scientifique ita
lienne en Perse, en 1862. L’année précé
dente, le 27 mars 1861, le Roi Victor
Emmanuel II a proclamé Rome capitale
de I Italie 'et même si l’unité italienne
n’est pas achevée avant 1870, on as
siste à une multitude d’initiatives pour
insérer le nouvel Etat dans les relations
internationales. Cette mission en Perse
doit, sous couvert scientifique, recueil
lir un maximum de renseignements po
litiques, économiques et culturels sur ce
pays lointain mais connu des mission
naires catholiques. La Mission scienti
fique, composée de quelques 16 civils
et militaires, arrive à Téhéran après un
longue périple d’abord maritime, puis
continental en suivant la route des ca
ravanes, Batoum, Tbilissi, Erévan, Tab
riz, Zanjan, Qazvin. L’expédition com
prend un photographe, Luigi
Montabone, qui va se révéler un artiste. Armé
d'un appareil acheté à Paris où triom
phait Nadar, il rapportera un album de
72 photos sépia, d’une valeur esthéti
que et d'un intérêt documentaire réels
sur le Caucase nouvellement conquis
par les Russes et surtout sur la Perse
des Qadjars5. Sans négliger les monu
ments et les sites des villes traversées,
les mosquées et les palais de Téhéran
dont le palais royal de Gostan et son
célèbre Trône, Luigi Montabone s’est at
taché à photographier les hauts digni
taires, qui ont accepté, à commencer
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ar le souverain lui-même, de «poser» triangles de céramique (mosquée de l'invitation du Comité «Spurk» de Ere Vahramian, Agopik Manoukian et son
devant l’objectif, de laisser «prendre» Kassian). La photo du jeune prince héré van, chargé des relations avec la dias fils Sétrak s’associent pour créer
leur image, en dépit de la tradition ico ditaire, tirée à Tabriz par Luigi Monta- pora, une première mission part en Ar Oemme Edizioni, acronyme de Onnik
noclaste de l’Islam. Les portraits de bone, a pour toile de fond, un tableau ménie. Elle est dirigée par A. Alpago- Manoukian, une maison d’édition sans
Nasr-ed-Din Shah (1831-1896), du prince représentant en cavalier son père, Nasr Novello; elle comprend A. Manoukian, but lucratif, spécialisée dans la culture
héréditaire, un enfant rachitique de 8 ed-Din Shah, œuvre du célèbre peintre H. Kazandjian et un excellent photo et l’iconographie. Désormais, les Docu
On re graphe, Giovanni Nogaro. La mission menti sont édités par Oemme, et por
ans relégué dans sa cour, à Tabriz, des arménien Hakob Hovnatanian.
khans et des gouverneurs, des soldats trouve, jusque chez les Arméniens d’Is- visite une cinquantaine de monuments tent comme estampille l'élégant logo
de la Garde royale, porteurs des hautes pahan, Dame Soleil (Khurshid Khasnum), médiévaux arméniens, très souvent à dessiné par Herman : un cercle bleu
coiffures coniques ou cylindriques, in à la face ronde et resplendissante, un l'abandon et rapporte 4000 photos. C’est ou rouge en suspens au-dessus d'une
signes de leur autorité, sont autant de talisman zoroastrien matrimonial de bon la première d’une série de missions en calligraphie noire.
révélateurs politiques et psychologi augure reproduit sur divers supports : Arménie caucasienne dont la dernière
ques. A Tbilissi, le portrait en pied de céramique, bois, carton, tissus brodés —et la 27e— a eu lieu en octobre 2002!
la princesse Klobje, nièce du prince Or- multicolores. Même, dans la représenta Au cours des ans, la composition des A la recherche d’une identité artistique
béliani, avec les jeux de lumière sur ses tion des événements fondateurs de la missions soutenues financièrement par
Les activités éditoriales d’Herman
le des institutions italiennes a changé. De
nattes somptueuses, sur le velours, la mystique chiite, le martyr d’Ali,
Vahramian,ne
peuvent faire oublier ses
nouveaux
chercheurs
et
de
nouveaux
gendre
du
prophète,
et
de
ses
deux
fils
fourrure, et la moire de sa robe, avec le
activités
artistiques
et ses recherches
champs
d’investigations
en
Turquie
et
léger voile
transparent soulignant le Hassan et Hussein, le drame de Kerpersonnelles.
Arménien
venu d’Iran, il
en
Iran
sont
apparus10.
Herman
Vahra
modelé délicat du visage, peut être bala commémoré chaque année le jour
lui
a
fallu
d’abord
apprendre
l’italien,
comparé à un tableau contemporain d’In dit d’Asciura, (le 10 du mois de Mohar- mian participe à trois campagnes en
puis
découvrir
et
assimiler
à
travers
la
1970 dont deux en «Arménie histori
ran) par des processions de flagellants
gres ou de Winterhalter.
culture
italienne
les
forme
et
les
valeurs
et par des lamentations publiques, on que». Plus tard, il retournera en Armé
repère un tableu de l’arménien Sarkis nie soviétique puis en Arménie indé du monde occidental, même si l’Italie
Le matériel iconographique recueilli
pendante. Depuis 1968, il est engagé constitue à ses yeux une «voie mo
au cours du voyage à illustré le récit de Zakariran9.
dans l’aventure éditoriale de la publica yenne» vers ce monde. Un apprentis
l'expédition italienne recensé dans un
Le catalogue de l’exposition est un tion des Documenti di Architettura Ar sage difficile durant les années 1960
copieux ouvrage par l’un des membres
de l'expédition, Filippo di Fillipi6. Pré ouvrage d’art raffiné complété par une mena. Elle a débuté en octobre 1968, et 70 dans une Italie en pleine mutation.
sentées sous forme d’anthologie, des bibliographie et un glossaire. Une ma avec la grande exposition d’Architecture H opte pour la pratique de la peinture
pages de cet ouvrage ont été intégrées quette combinant avec subtilité images Médiévale Arménienne de Milan. C’est et de la sculpture. Paradoxalement, c’est
à la collaboration en Occident qu'il découvre les riches
dans ce catalogue de 2003.0n y constate et textes, des fonds où domine le noir, un événement dû
entre
l’Arménie
(Institut
d’Art de l’Aca ses spirituelles et artistiques de l’O
l'esprit d’observation et la capacité d’in renforcent la qualité visuelle des photo
démie
des
Sciences,
Municipalité
d’Eré- rient, qu’il découvre la culture armé
vestigation des Italiens. De Tbilissi à graphies et en favorisent la lecture. La
nienne. H sort enfin du ghetto des Ar
van,
Comité
«Spurk»)
et
l'Union
Cultu
Téhéran, ils n’ont négligé aucune ex structure du catalogue est thématique.
méniens d’Iran où l’on connaissait mieux
pression de la vie politique, économi De la légende de Rostam, le héros du relle Arménienne de Milan, une petite
que, sociale et religieuse : l’organisa Chah Namé (Livre des Rois) aux justi association (l'ensemble des Arméniens les EU que son voisin : «le processus
de diasporisation avait commencé».
tion et la personnalisation du pouvoir, ciers Artavazd et Mehèr, des mythes d’Italie représentent à l’époque 2 à 3000
Après une période d’études des écoles
l’histoire et les rivalités régionales (tur- de la Caverne aux dragons et aux vi- personnes), qui va, prendre le relais des
co-perse et anglo-russe), la vie urbaine, shaps, on retrouve les Arméniens. Li Mekhitaristes de Venise et se montrer artistiques occidentales, ses recherches
sur la couleur, la ligne, la forme, le ra
le commerce, les moyens de communi thographies, tissus imprimés à la main, remarquablement active et efficace jus
mènent vers la tradition abstraite et le
cation, la diversité des peuples, des poèmes calligraphiés, miniatures aux qu'à nos jours. Les organisateurs sont
symbolisme
du Moyen Orient, vers une
couleurs éclatantes évoquent l’épopée les frères Hrant et Vasken Pambakian,
langues et des croyances.
peinture
(une
sculpture) qui n'est pas
d’Eskandar
(Alexandre Le Grand), la A. Alpago-Novello, H. Kazandjian, Armen
une
représentation
du réel mais obéit
Autour du monde caucaso-persan dé geste du Shah Ismaïl (1498-1523) le fon Manoukian, Herman Vahramian, Paolo
à une nécessité intérieure. A Van Gogh
couvert par l'expédition de 1862, Her dateur de la dynastie séfévide qui fit Cuneo, Tommaso Breccia Fratadocchi et
il préfère bientôt Kandinsky et Klee.
Armen
Zarian
(en
Arménie).
Les
textes
du
chiisme
duodécimain
la
religion
d’E
man Vahramian, le principal responsable
Longtemps, il se tient aux rigueurs du
du
catalogue
sont
signés
par
A.
Alpagode l’exposition de Pavie, a cherché à tat de l’Iran, le règne de Fath Ali Shah
blanc
et noir —le noir, cette non-cou
Novello
et
Armen
Zarian.
L’exposition
élargir à l'aide de cartes, de manuscrits, le fondateur, en 1796, de la dynastie
leur,
«symbole
de vie dans la tradition
fera
le
tour
du
monde
pour
finir,
en
de miniatures, de lithographies, de ta qadjar. Les spécimens d’art populaire
orientale»—
comme
on le constate, en
pis, d'objets vernaculaires ou rituels, de racontent la vie quotidienne : peintures 2000, dans le nouveau Musée d’Archi
1981,
dans
l'exposition
de ses peintu
calligraphies, de poèmes, voire de pho figuratives naïves et scènes amoureuses tecture d’Erévan. Hrant Pambakian et
res
au
Palais
Stelline,
à
Milan ou en
tographies récentes, la «vision» des «osées», décors muraux, cartes à jouer, son ami Onnik Manoukian l’accompagne
1983,
à
Bergame
où
sous
le titre de
voyageurs italiens du XIXe siècle et icônes religieuses, narguilés, miroirs, ront souvent d’une ville à l’autre.
Ararat
il
a
présenté
des
«images
pour un
notre «vision», à nous, spectateurs du instruments de musique, talismans, soie
art
arménien
moderne».
Mais,
en
1988,
Il faut s’arrêter un instant sur la per
XXIe siècle. Lecteur de Mircea Eliade, il ries et brocarts. Une série remarquable
au
Muséum
Bochum,
le
noir
a
pour
(1900 a montré, à l’aide de manuscrits et d'i de peintures sur verre, une technique sonnalité d’Onnik Manoukian
contrepoint
une
féerie
chromatique
de
mages, les aspects culturels, spirituels apparue au XVIIIe siècle, reproduit des 1983). Cet industriel italien, arménien
rouge,
de
jaune,
de
vert
et
d’or11.
La
pra
et symboliques du chiisme et de l'héri versets coraniques ou des figures fé patriote, admirateur et bienfaiteur des tique de l'épure et des arabesques, la
tage zoroastrien, la place de l’épique minines dévoilées. Sans oublier les hé Mekhitaristes, père de cinq enfants distribution pondérée des volumes et
une dont trois, Armen, Agopik et Virjin vont
et du mythique dans les gestes de la vie ritages zoroastrien et chrétien,
des couleurs trouvent leur application
place importante a été accordée au se passionner pour la culture armé
quotidienne.
nienne, a joué un rôle décisif dans la dans l’art de l'affiche : au total 22 af
saint et au sacré dans l’art musulman :
fiches de Herman, souvent magnifiques,
Dans ces regards croisés entre l’Italie calligraphies arabes du Coran, apport carrière de Herman Vahramian en finan ont rythmé expositions, conférences, sé
çant la vaste entreprise éditoriale, hiset la Perse, entre l’Occident et l'Orient du soufisme à la tradition musicale des
toriuqe
et critique, des Documenti, pla minaires et concerts.
au XIXe siècle, regards croisés car Nasr achoughs. La bataille de Karbala repré
cée
sous
l’égide de la. Faculté d’Archi
par des peintres modernes,
ed-Din Shah fut un souverain modernisa- sentée
tecture
du
Polytechnique de Milan et de
teur et le premier à voyager en Europe «chantée» et mimée par des conteurs
L’ICOM
l’Académie
des Sciences d'Arménie. En
(1873, 1878, 1889), Herman a introduit le professionnels photographiés dans les
effet, de 1968 à 1994, de la publication
regard des Arméniens, témoins et ré rues de Téhéran, fait le lien entre le
Mais la grande œuvre de Herman Vah
du premier volume consacré au monas
passé
et
le
présent...
cepteurs millénaires, comme les Géor
ramian,
celle qui a été l’aboutissement
tère de Hagbad (inscrit aujourd'hui
giens et les Juifs, de la culture ira
de
ses
recherches
sur l'identité et sur
Soutenu par des amis italiens et ar par l’UNESCO dans le patrimoine uni
nienne. Et surtout il a donné sa propre
la
culture
arméniennes
contemporaines,
versel de l’humanité) jusqu'au 22e vo
perception du monde iranien. Et de fait, méniens —citons parmi ces derniers
sur
le
concept
de
minorité
culturelle,
la majeure partie des 420 pièces de l'ex Sétrag Manoukian, Vazrig Bazil, Minas lume consacré à Makaravank, le nom a été l’ICOM (un sigle formé des ter
de Herman Vahramian apparaît comme
position sur la Perse viennent de la col Lourian, Piero Kuciukyan, Alice Tachco-éditeur et secrétaire éditorial à côté mes «Institut» et «Communication»),
djian,
Zareh
Baghoomian—
Herman
Vah
lection patiemment constituée durant
du nom des éditeurs Agopik et Armen l’Instituto per le culture non dominent։
cinquante ans par le couple Margo To- ramian a fait une lecture très person
Manoukian. D’un volume à l'autre si les (Institut pour les cultures non domi
massian (une arménienne originaire d’I nelle de la culture iranienne, une lec
textes trilingues
(italien, anglais, ar nées). A l’origine, il y a ses retrouvail
ran) et d’Anselmo Francesconi (un ture inspirée et enrichie par sa double
ménien), sont rédigés par des spécia les, à la fin des années 70, avec un ca
sculpteur italien) résidant à Milan7. expérience diasporique d’Arménien d’I
listes différents, Herman impose à ces marade de jeunesse, Ludwig Bazil, un
Une collection dépoussiérée et classée ran vivant en Italie.
ouvrages un style dénotant les exigen compositeur arménien d’Iran, échoué en
par Herman qui a aussi déniché d’autres
ces d'un architecte qui a abandonné les Allemagne. Puis sa rencontre avec Gior
objets «méprisés des Iraniens». Le rap
chantiers pour les ateliers d’imprimerie: gio Pacifici, sociologue et poète italien.
prochement entre des pratiques artisa LES documents
dimensions et graphiques de la ma Tous les trois sont des artistes margi
nales, des formes, des couleurs, des de l’architecture arménienne
quette, cartes en noir et blanc, plans, naux dont l’art (musique, poésie, pein
images et des textes contemporains
ture) n'est pas «reconnu», tous les trois
La carrière de Herman Vahramian a élévations et textes en regard des ima
leur a donné une profondeur historique
ges, compositions typographiques. Pa s’intéressent au devenir des cultures
et les a ancrés dans une tradition préis démarré en Italie avec la publication
des peuples minoritaires et persécutés
de la remarquable série des Document։՛ rallèlement, de 1970 à 1985, Herman
lamique.
du Moyen Orient (à l’époque, principale
di Architettura Armena, résultat du tra Vahramian s'investit dans l'édition de
25 ouvrages publiés dans la série plus ment les Kurdes) et à la crise d’identité
Outre les nombreuses mentions des vail enthousiaste d’un groupe d’archi
éclectique des Ricerche sull’Architettura des peuples (Perses, Turcs, Arabes, Ar
voyageurs italiens au sujet des Armé tectes et d’ingénieurs italiens et armé
méniens, Azéris, Géorgiens etc.), qui
ce groupe Armena (Recherches sur l’Architecture
niens, la remarquable carte des sanctu niens. Constitué en 1967,
soumis
à la domination économique, po
Arménienne). La création à Milan en
aires arméniens établie, en 1691, à pionnier comprend le professeur d archi
litique
et culturelle de l’Occident, libé
1976, avec la participation de Gabriella
Constantinople, par Eremia Tchelebi tecture du Polytechnique de Milan, Adral
ou
soviétique,
recherchent une solu
Uluhogian et de Lévon Zékiyan du
Koumurjian8, les inscrit dans un espace riano Alpago-Novello, Haroutioun Kazantion
dans
le
fondamentalisme
religieux
CSDCA (Centre Studi e Documentazione
Pui comprend l’antique Persarménie, djian, Armen Manoukian, Herman Vah
ou
le
nationalisme.
'actuel Azerbaïdjan iranien, où Tabriz ramian et le fils de I écrivain Kostan Za délia Cultura Armena / Centre d’Etudes
et de Documentation de la Culture Ar
est encore le siège d'un évêché armé rian, Armen Zarian, qui vient de quitter
C’est en 1978 que l’ICOM parut au
ménienne) co-financé par les familles
nien. La représentation de l'Univers, l'Italie pour rejoindre son père en Armé
grand
jour, lorsque du 29 juin au 1er juil
Manoukian, Pambakian et Serapian est
concept abstrait de l’infini, sous la nie soviétique avec sa femme et ses
let,
eut
lieu, au Club Turati, à Milan, un
forme d'un centre, nombril du monde, quatre enfants. Deux ans après la une étape. La disparition, en 1983, d'On- premier séminaire international sur le
grande manifestation du cinquantenaire nik Manoukian qui laisse un legs des
souligne les homologies culturelles :
tiné à continuer les travaux éditoriaux thème de «La structure niée: la culture
gemme irradié par un lacis de fils d’or du génocide arménien à Erévan (1965),
arménienne dans la diaspora». C est un
(triptyque de l’église géorgienne de des changements sont perceptibles tant et les activités du Centre en est une souvenir inoubliable. Ce fut ma première
autre.
Jusqu'à
sa
mort,
les
livres
avaient
Khakhouli), rosace taillée dans la pierre en Arménie ou l’on assiste à la mon
(Chapelle St-Jean de
Gandzasar
au tée des revendications nationales que été édités à Venise, par la maison d’édi
dans la diaspora. En automne 1967, sur tion catholique Ares. En 1985, Herman
Karabagh) ou enchâssée dans des
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rencontre avec Herman Vahramian. Il
frappait par sa beauté, par son élégance
naturelle et par un mélange de suscep
tibilité et d'orgueil qui tenait les gens à
distance.C’est dans ce séminaire qui réu
nissait des intellectuels et des artistes
italiens et arméniens souvent en marge
des institutions et venus d’horizons
différents, que j’ai rencontré pour la pre
mière fois Jeanine Altounian, Séta Kapoïan, Bédros Terzian, Marc Nichanian,
Nora Nércessian, Krikor Beledian, Agopik Manoukian, Ludwig Bazil, Annie Garmirian. C’est là, que j’ai retrouvé Jiraïr
Libaridian et Haroutiun Kurkdjian. C'est
là que j’ai connu les Manoukian et les
Pambakian. Durant trois jours, l’autopsie
du «hayabahbanoum», théorie et prati
que préconisées par les organisations
politiques et religieuses de la diaspora,
la critique du culte, mortifère pour cer
tains, du passé, l’affirmation de la dias
pora comme entité distincte, la justifica
tion d'une identité et d'une culture ar
méniennes diasporiques furent l'occa
sion de confrontations fécondes, de jou
tes verbales, d’amitiés (ou d'inimitiés)
durables et, pour quelques uns, d'un dé
but de notoriété. De 1978 à 1983, sept
séminaires de l'ICOM rassemblèrent de
vant un public motivé, à la Sorbonne, à
Aix-en-Provence, à Milan, anciens et
nouveaux intervenants’2. Citons parmi
ces derniers Hérold Alexanian, Krikor
Chahinian, Edvart Gulbenkian, Tigrane
Jamgotchian, Varoujan Kazandjian, Claire
Mouradian, Bruno Sakayan, George Bournoutian, Richard Hovhanessian, Tigrane
Kouyoumdjian, Liliane Daronian, Houri
Varjabédian etc. à côté d’intervenants
français (Richard Marienstras) et ita
liens (Giorgio Pacifici, Giancarlo Bolognesi, Rosa Bianca Finazzi, Claudio Gugerutti, Franca Olivetti-Manoukian, Augusto Zuliani etc.), témoins de métis
sages culturels des diasporas. D’un sé
minaire à l’autre, chacun s’exprimait
dans sa langue maternelle ou culturelle
(arménien, français, anglais, italien).
Toutefois, dans cette Babel, l’arménien
—oriental ou occidental, littéraire ou
pidgin— s’imposa comme la
langue
de communication. Il apparut qu’il exis
tait en diaspora une prose, une poésie,
une musique, des
arts arméniens vi
vants, ayant intégré, après la catastro
phe de 1915, l'espace étranger et «l’ou
verture à l'Autre»13.
L’ICOM fut un mouvement intellec
tuel mais son expérience se solda par
des ruptures. Ruptures inévitables dues
au contexte international. L’ICOM avait
été un «lieu» de dialogues, mais aussi
d'affrontements entre des individus, des
générations et des idéologies. Pouvaitil en être autrement à l’heure de Brej
nev et d’Andropov en Arménie soviéti
que, en ces «années de plomb» mar
quées par la violence politique en Italie
et en RFA, dans le contexte de la guerre
civile libanaise et de la déstabilisation
des communautés du Proche-Orient, au
moment où le terrorisme arménien
(1975-1983) exigeait de la Turquie la re
connaissance du génocide de 1915 ?
Ruptures dues aussi à des luttes inter
nes pour la direction de l’ICOM.

Un homme du livre

Inlassablement, H. Vahramian, continua
ses activités éditoriales en multipliant
les collections éditées chez Oemme.
Les travaux des deux premiers sémi
naires de l’ICOM furent publiés, entre
1979 et 1982, avec la collaboration de
Marc Nichanian, dans les séries la
Structure Niée et Kamar où trouva place,
en 1988, un livre composé avec Sétrak
Manoukian, Gharabagh/Documenti. Dans
la collection Skyes and Lands, dévolue
aux
œuvres de photographes euro
péens, orientaux, russes et arméniens
sur des «thèmes anthropologiques his
toriques et culturels du plateau cauca
sien, iranien et anatolien», il publia trois
superbes albums, en noir et blanc, Ermakov-Armenia 1910 (1982),
Hayduk
(1862-1912), (1984), Hichatak (1990),. La
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collection Muhrak (Sceau) se résuma à
deux éditions (1988), l’une en anglais,
l’autre en français, de l’Histoire de la
Fédération Révolutionnaire Arménienne
Dashnaktsoutiun (1890/1924) de Hratch

Dasnabédian et à un livre consacré à l'i
tinéraire d'un missionnaire italien de la
Propagande de la Foi en Arménie, Kur
distan, Géorgie, Perse, Giovanni Batista
Boeti 1743/1794 (1989). Tous ces ouvra
ges, rédigés par des collaborateurs ar
méniens ou/italiens, portent sa mar
que : le noir «couleur» dominante, des
maquettes esthétisantes, la qualité de
l’iconographie et de la cartographie, le
mélange hardi de gravures d'époque et
de photographies récentes.
Une amitié très forte a uni Herman
Vahramian à Ludwig Bazil (1931-1990).
Tous deux ont eu en commun d’être des
Arméniens nés en Iran, d’avoir été af
fublés par leurs parents de prénoms
germaniques, d’avoir fait des études en
Italie et d'avoir rejeté leur société d’o
rigine. La réelle empathie qui existe
entre les deux hommes a abouti à la
création de la collection Musicam, et
d’un Institut de même nom à Münich où
résidait Ludwig Bazil. Si l’Institut Mu
sicam a été un échec, Herman a cepen
dant publié une série de 15 études textes (en français, italien, anglais, ar
ménien) et partitions musicales origina
les de Ludwig Bazil sur la musique
contemporaine arménienne et cauca
sienne et a organisé une série de
concerts. Né à Hamadan, violoniste et
compositeur, Ludwig14 a été l’élève de
Luigi Zamerini et diplômé de l’Académie
Santa Cecilia à Rome. En 1959 il a créé
le groupe Hay Yerg qui cherche à allier
la musique classique à la musique po
pulaire arménienne. En 1964, il quitte
l’Iran pour s'installer à Münich et joue
dans des
orchestres symphoniques.
Mais dans sa vie, l'essentiel reste la
composition musicale. Ses recherches
sur Sayat Nova et Komitas, sa concep
tion très orientale d'une musique qui
«incorpore» répétition et silence et fa
vorise la méditation, le poussent à
écrire des quattuors, à privilégier cer
tains instruments —la flûte, «archétype
primordial de la sonorité», les instru
ments à corde (violon, violoncelle, al
to)— permetant de créer ainsi une
«abstraction musicale». En mars 1977,
Herman et Ludwig, réussissent à pré
senter, durant plusieurs jours, dans
l'église San Maurizio du Monastero
Maggiore de Milan, une exposition de
peinture, des concerts de quattuor, des
chants, des poèmes de Daniel Varou
jan, des textes de Krikor Narégatsi, dans
le cadre du programme Ararat dont
l’ambition est de réaliser une «œuvre
d’art globale» (musique, poésie, pein
ture, architecture), fondée selon la le
çon des Anciens, sur les arts du
rythme. La disparition brutale de Ludwig
le 18 août 1990, deux ans après le sui
cide du jeune frère de Herman, «lâché
comme un caillou à Toronto»
est un
drame. Elle a créé chez Herman un vide
qui n’a jamais été comblé.
C’est une période de
bouleverse
ments en Arménie soviétique (séisme
de 1988, révolution de 1989, guerre du
Karabagh, indépendance en 1991) et
d’engagements dans la diaspora brus
quement réveillée et mobilisée en fa
veur de l’Arménie. Réalisée à Milan, le
29 novembre 1990, l'interview de Her
man par Rouzan Zakarian, envoyée du
mensuel Arvest d’Erévan, lui a permis
de «dire», en arménien, ce qu'il n’a pas
eu la capacité «d’écrire» (hantise de la
page blanche? maîtrise insuffisante de
la langue littéraire?)15. Malgré le «drame
psychologique» (hay spürkian hokédrama) vécu par Herman sur le mode d’une
ironique défaite, malgré sa posture hé
roïque d’artiste incompris, il y a dans
sa tentative d’analyser le puzzle de ses
souvenirs où, aux rêves et désirs contra
riés, se mêlent fantasmes, amour de la
mère, haine du père et du philistinisme
de la bourgeoisie, un effort d'investiga
tion introspective et une claire vision de
la diversité culturelle des diasporas ar
méniennes. Ce «testament» où Herman
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annonce sa démission de la vie armé
nienne, comme Garabed Poladian l’avait
fait en 1949, se heurta au silence glacial
de l’intelligenzia arménienne. A l’excep
tion notoire de Vahé Ochagan qui lui
dédia, en mai 1991, quatre chroniques
littéraires élogieuses dans Asbarez se
référant aux angoisses des Kostan Zarian, Chahan Chahnour, Hagop Ochagan,
il rappelait qui plus qu’une étendue ter
restre l’Arménie était un espace spiri
tuel.
Le retrait annoncé de Herman Vahra
mian de la scène arménienne coïncida
avec l'indépendance de l'Arménie et des
changements en Italie. Le transfert de
la chaire du professeur Alpago-Novello
de Milan à Venise entraîna, en 1992,
le transfert du CSDCA et des éditions
Gemme dans un petit palais vénitien,
propriété des Mekhitaristes mais res
tauré par la famille Manoukian, la Log
gia des Temanza. Une unique associa
tion, l’OM, remplaça les précédentes
avec comme objectif la recherche et la
sauvegarde de tous les aspects de la
culture arménienne mais en favorisant
l'architecture. Le changement de lieu
s’accompagna du changement des hom
mes. Depuis 1992, le musicologue Minas
Lourian est le secrétaire de l’OM, dont
les activités diversifiées tournées vers
l'Arménie, l’Italie, l’Europe mériteraient
une étude séparée. La même année, les
conversations de Herman Vahramian
avec trois amis sur ce qu’il appelle la
«diaspora de l’esprit»
faisait l’objet
d’une publication originale16. Cet «adieu
aux armes» relativement serein est un
apport à la connaissance de l’identité ar
ménienne en diaspora. Lorsque, en 1993,
parut Vagharchabad/Etchmiadzine la 23°
et dernière monographie des Document),
trois des fondateurs de cette série, Ar
men Manoukian, H. Kazandjian, Armen
Zarian étaient morts et à la place de
Herman Vahramian, Ara Zarian, le petitfils de Kostan Zarian, en assuma l’édi
tion.
Le mariage de Herman Vahramian
avec Chiara Negri, une éditrice, fille
d’un célèbre sculpteur italien et la nais
sance de leur fils Pietro-Khosrov lui ont
donné une nouvelle impulsion. Ces dix
dernières années, il a tenu dans Agora,
le supplément culturel du quotidien
catholique milanais l’Awenire, une chro
nique sur les questions religieuses et
culturelles dans l’espace méditerranéen,
sur l’Islam, sur les fondamentalismes
religieux,
sur les conséquences hu
maines des conflits du Proche et Moyen
Orient (déstabilisation, déplacements et
migrations des populations, afflux de
réfugiés) et des bouleversements adve
nus dans les Balkans. Il a mis aussi son
talent de dessinateur au service de la
caricature politique17:
de féroces his
toires sans paroles dont le message
peut-être décodé de Paris à Téhéran,
pointent capitalistes, marchands d’ar
mes, pollueurs, dictateurs, télévision
etc. Il a aussi cherché à créer avec des
partenaires italiens et iraniens des es
paces de dialogue dans un café littéraire
ou une galerie d’art.
Son éclectisme, son besoin de li
berté, sa difficulté à accepter une auto
rité, à se plier à des règles consen
suelles I ont empêché de s’engager dans
une carrière universitaire ou politique.
Avec les risques que cela comporte, il a
été et il reste un artiste, un créateur
constamment en gésine de nouveaux
projets. Son «retour» aux Arméniens
depuis un an ou deux coïncide avec la
certitude, douze ans après l’indépendence de l’Arménie que la diaspora est
destinée à durer, que l’identité armé
nienne n’est pas seulement territoriale.
Témoin de futur, il veut, aujourd’hui,
reprendre et actualiser le programme
de l’ICOM, réaffirmer la diaspora délia
mente, découvrir, l’esprit des diasporas.

Poggianella,

Nicolodi edit.,

Rovereto

2002, 163p.
(2) Edizioni Médusa, Milano, 2002, 61p.
Une tête grimaçante, œuvre du sculpteur
F.-X. Messerschmid (1736-1786), orne la
couverture. Le livre a été publié dans une
collection où l’on,
trouve
Grégoire de
Tours, Jacques Derrida, Michel de Certeau.
(3) Cf. Joseph E. Stiglitz,
Illusion, Paris, Fayard, 2002.

La Grande

(4) 1862, Persia, Immagini di un viaggio
italiano, catalogue de l’exposition du Castello di Belgioioso (Pavie)
(5/21
avril
2003) rédigé par S Poggianella et H. Vah
ramian, Nicolodi edit.
Rovereto, 2002.
163p.
(5) Réunis dans un album conservé dans
la Bibliothèque Royale de Turin. Treize
de ces photos concernent la Transcaucasie,
essentiellement Tbilissi. Une photo de la
cathédrale d’Etchmiadzne évoque l’Armé
nie.
(6) Filippo de Filippi, Note di un viag
gio in Persia nel 1862, Milano, 1865, 404p.
(7) En 1993, à Erévan a été fondé un
Musée du Moyen-Orient grâce à la dona
tion de Marcos Grigorian (un Arménien
d’Iran, peintre diplômé de l’Académie des
Beaux-Arts de Rome,
fondateur à NewYork de la Gorky Gallery) et de sa fille
Sabrina, couvrant
l’art de la Perse du
IVe millénaire avt. J.-C. au XIXe siècle.
(8) Cette immense carte
manuscrite
(358x120 cm.) récemment découverte
à Bologne a fait l’objet d’une étude ma
gistrale. Cf. Gabriella Uluhogian, Un’ antica mappa dell Armenia, Ravenna, 2000.
(9) Sarkis Zakarian, Scène de procession
de l’Asciura, (huile sur toile, 56x43 cm.),
Téhéran,
1976,
collection de l’artiste,
Glendale, Calif.
(10) Il est impossible dans

le cadre de

cet article de citer tous les protagonistes de
ces missions. Citons pour mémoire Agopik
Manoukian, Paolo Cuneo, Gabriella et
Hayk Uluhogian, Marco Brambilla, Gaïané
Casnati.
Remerciements particuliers à
Agopik Manoukian qui m’a envoyé une
importante documentation. Il ne faut pas
oublier les travaux de Sirarpie Der Nercessian à la même époque.
(11) Muséum Bochum, Herman Vahra
mian, Werke 1973 bis 1988,
Gemalde,
Zeichnungen,
Skulpturen,
Graphik.
Oemme edizioni, 1988.
(12) Sous l’intitulé général de Struttura
Negata (Structure Niée),
ces séminaires
furent consacrés à la «Culture arménienne
dans la diaspora», aux «Intellectuels armé
niens», au «Christianisme en Orient», à la
«Femme arménienne en Orient et en Oc
cident», au dilemme «Arménien, non-Arménien».
(13) Cf. Krikor Beledian, Cinquante ans
de littérature arménienne en France. Du
même à l’autre, Paris, 2001.
indispensable.

Un ouvrage

(14) Il est le père dû jeune poète de
langue arménienne Vazrig Bazil.
(15) Un tapuscrit de 63 pages, «Տէր,
կեցո դու զՀայո qbրապսւյ ծսու հւ հրջսւնկտյիշաւոակ», ,յօոէ լշ je biobihlographie,
envoyé à une trentaine d’intellectuels ar
méniens. Je lui ai consacré une ou deux
séances de mon séminaire à l’EHESS de
Paris.
(16) Agopik Manoukian, Ornella Rota,
Andrea Beolchi, Diaspora délia mente.
Conversazioni
con Herman Vahramian,
Milano, 1992.

A.T.M.
Paris, novembre 2003
(1) Garo Keshishian, a cura di Sergio

(17) Un genre prisé en Orient. Cf. Kambiz, intro. de A Zuliani, graphisme de
H.V., Oemme èd., Milan, 1985.
Dessins
d’un remarquable caricaturiste iranien.
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Զ11.ՊԼ-1. ԵՍԱՅԵԱՆԻ
bl>
RIL'llll- ՕՇԱԿԱՆԻ
ԹՂԹԱԿՑՈԻԹԻԻՆ ՄԸ
ՆԿ'

Վ.ԱՐԴԱՆ ՍԱՏ^ԷՈՍեԱՆ

«Այսօր նորից փորձեր ենք անում: Մո
խիրների տակից հայ ոգոլ չմարած ածուխ ների կտորներ ենք ժողովում : Աղ
քատ գիւղացի կանանց նման* հնձուած
ցորենի դաշտից' նիհար հասկեր ենք որո
նում :
"Բարձրավանք"—ինք նամփոփումի փորձ :
Այրուող անտաո֊ի մէջ ’ դիտարան : Նա
յում ենք»1:
Ակնարկելով 1921—22—// Պոլսոյ մէչ իր
կերութեան , կոստան Զարեան այսսլէս կը
բնորոչէր էմք եհեանր քր
վեր ա պր ո զն եր ո վ
(թեր ու 3 ա կոբ Օշական} ել նոր անուննե
րով (Հրահան Պէրպէրեան , Վ ահ ան Ւէըէեան եւ Պ*եղամ Չ* ավաֆեան} հրատա
րակուած «Բարձրավանք»ի
առաքելու
թիւնը : իր հինգ թիլերով , թէեւ «£/*եհ—
եան»ի յախուռն խանդավա ռո ւթեան աստիճանէն հեռու մնար
այս հանդէսը
հետամուտ եղաւ բարձր մշակոյթի
մը
պահպանումին ու
զարգար ումին i
Առ
WJT։ Կ Լոլր1ը 4 ամախմբեր ընտիր ա շ[սատակիչներու շարք մը։
Չ,ա րմանա լի չէ ՝ որ նաեւ քէտպէլ քյսայեանը աշխա տա կրո ւթեան
հրաւիրուած
Ըլլար ՝ ին չպէս կը պա ր զո լի ստորեւ հ ըրատարակոլող թղթակզութենէն : Այս նա_
մակագրութիւնը տեղի ուներած է 1922
H եպտեմբերին ,
^րբ
հ.Բտրձրա վանք»ի
^թգերորգ թի՛ր արգէն լոյս տեսած

էր

> թ՚էպէո Տա կոր Օշական կը գրէր փա
րիզաբնակ դրագիտուհիին } հանդէսի շարոլնակոլթեան մասին հ րա տարա կիչները
<<ն"1՛ որոշումի առչեւն» էին ։ Գիտենք,
Որ այ՚1՝ ո բոշումը մխա ական եզաւ } քանի
որ հինգերորդ
խխը փփրջինը եզաւ եւ
բոլոր խ մբա գիրն երը , բարառելով
Ղ*ա—
վաֆեանը՝ մեկներան Պոլիսէն։ Ահա՝ թէ
ինչո լ Եսայեան ի
անունը չէ
երեւրած
հոմնդէււին մէջ^ հակառակ
իր խոստու
մին i
0 շա կանի պա տասխ անը

կը պարզէ նա-

ւ իր Հ իա ր ո ւմը Եստյեանի
գրականու
թեան հանդէպ
՛զոր յետագային լայնօրէ՚ե զարդար ուր ած է
«Համա պատկեր»ի
•Լեցերորդ հատորին մէչ ,
Եսայեանի նամակը կը վկայէ այդ թըւա՝կանի իր
դրական
ա շխատանքներուն
մ թե : Մեզի
համար յատկապէս հետարրր^րական է «Լահ անջրէզ ոլմեր» լԼէւՂԸ
ճակատամարտ» օրաթերթին մէչ հրաարակելոլ դիտաւորութիւնը։ Այդ վէ~~
էէ յ^զափոխական շարմո ւմի իր քննաԳ,Աաո լթեամբ բոլորովին

անյարիր

էր

3-

ճակատամարտկի հրատարակիչ Հ.
աէակցութեան քաղաքական ոլղեգիՀետեւաբար՝
տրամաբանական է
թ՚ոդրել ՝ Որ 1922 Աեպտեմբերին Զ • &—
յեան
ուա կա լին իր խո րհ ր դայնամ էտ
Դարձը չէր կտտար ած վեր^նականորէն ։
•յզ Գւս[յձը^
րարդ չուսումնասիրուած
( յմունն եր ո լ տակ
հաւանաբար
զու^դք-պաՏ
է
վէպի
աւարտին $
ոբ
1923_/„î, է՛՛յս տեսած է Աիմէոն 3 ակոբեայնպէս խո րհ րդայնամէտ
«Արեգ»
^դէսքրն մէչ (Վիէննա), իսկ 1926-/-1
^՛սնձին դիրքով' Երեւան։

Եսայեանի նամակը անտիպ չէ . աոաչին անգամ լոյս տեսած է Պէյրութի Հևայիրխ» շաբաթաթերթին մէչ
(1957, Ն„յեմբեր 20, է չ 7), բայց զա րմանալիօրէն
ընդգրկուած չէ դրագիտուհիին երեւանեան Հէյամակներ»ուն մէչ (1977) ։ Պատ
ճէնը մեզի տրամադրած է Եստյեանի նա
մականիի ֆրանսերէն քննա կան թարգ
մանութեան (ցարդ
անտիպ)
հեղինակ
Լեւոն 'Բէչէեանը, որուն կը յայտնենք մեր
շնորհակալութիւնը
իբ գործակցութեան
համար։ Օշականի անտիպ նամակին րընադիրը կը գտնուի Հայաստանի
Գրա
կանութեան ել Արուեստի թանգարանին
մէ$_ (Յովսէլի Փոլշմանի ֆոնտ, թիւ 76) ։
ՋոյԳ նամակները նոյնութեամբ կը հրա
տարակենք , աւելցնելով կարգ մը ծանօ
թագրութիւնն եր , որոնք սպառիչ ըլլալու
յաւակնոլթիւեը չունին :

Վ-ՄՆիւ-ճըրզի

ծութիւն մը y աւելի քան կենսագրական ,
զս ր մաս առ մաս
կը
ղրկեմ «Նաւասա րդ^ին6 ։
Եթէ 4 աշուեմ թարդմանո ւթի ւնն եր եւ
կողմնակի գրական աշխատութիւններ } օրական ութէն տասը մամ անընդհ ատ ըդ-*
բաղած եմ : ^յսւտ դոհ եմ անշուշտ իմ այս
վերամուտէս դրական աշխարհին մէջ եւ
հոգիս չա փ ա զանր խաղաղ է Տ բա յր եր
բեմն ինքզինքս կը զդամ
շատ
մինակ
եւ շատ անջատս ւած հայկական դրա կան
կեդրոններէն :
^իալով «Բ՝ա րձրավանք»ի ա շխատակր ութեանս հ աւելորդ է ըս եյ թէ մեծ հաճոյ
քով կը ղրկեմ ձեզի դրական էջ մը եթէ
մեր թերթի շրջանակին արմանի
{^դոնէ
մասամբ} րան մր ունենամ պատրաստ։
«Նահանջող Ումեր»ը [sic] ուղերի նա
խապէս թատ եր դո ւթեան մը նի ւթր Ը^^լ
եւ տյդ պարադային
որոշեր էի
ձեզի
ղրկել, բտյց հտզիլ թէ մինչեւ երկրորդ
արարուածը դրեր էի y զգարի որ անիկա
անյաչող էր ,
լայնքին
ու երկայնքին ,
րայր անյաջող անփրկելի ըլլալու աստի
ճան ։ Բնականաբար } իմաստութիւնը ու
ներ այ հր ամա րելու դրական տյդ սեռէն 1
որոն մէջ ըրած բոլոր փորձերս ս ի ս տե—
մաթիք ա
ողո ւթեան կը մատնուին^
եւ սկսայ գրել վէպը*
Ս՝յգ կտլուածին
մէջ ինքզինքս աղատ կը զգամ ել un ս կա
լի ճիգեր ընելու
հարկադրուած չեմ ։
Ետրծես ոտքերս նեղ կօշիկներէ հաների
եւ ընտանի ու բարի մուճակներ հագա յ ։
Զտրմանալի է տյս
անկարողութիւնը»
մանաւանգ որ նիւթը յղարեր էի թատե
րախաղի համար։
Ետր ծեմ բա ւա կան է տ յսքան շատախօ
սութիւն ։ ^յատ դոհ կփէէտյի եթէ դուք
աԼ Գէ՚էիք ինձ ձեր ծրագրած
դրա կան
գործերուն մասին եւ այդտեղի գրական
աշխարհի մասին ։
Եը խնդրեմ որ իմ ջերմ բարեւներս հաղորգէք ձեր ընկերներոն եւ յա յտնէք իրենր իմ սի րտլիր զգարումներս ։
Զերդ լա ւա դո յն զդար ո ւմներով

Ա-

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

5 Սեպտ. 1922
9, Rue Dulac, Paris
Սիրելի Պարոն Օշական ,
Ամիսներ աոսվ, կարծեմ Ապրիլ ամսուն, Պարոն Շահան Պէրպէրեանը ինձ
նամակ մը դրած էր որով կը հրաւիրէր
ինձ աշխատակցելու «Բ արձրա վանք՛»ին ։
Առանց
պոլսեցիական
զէ վզէ կոլթեան
ապաւինելու , անկեղծօրէն
էլ ըսեմ
թէ
այդ նամակով անշուշտ ուզած էիք ինձ
պատիւ մը ընել։ Այդ միաղին ևս Պելճիքա
էի ուր ինձ հասաւ նամակը ուրկէ ել պա
տասխանեցի Շահանին , Ա կիւտա ր ի Պ էրպէրեան վաքրեաբանի հասցէով, քանի որ
"•֊րէշ հ ասրէ չկար իր նամակքրն
մէչ..
Զ եմ դի տեր թէ այդ նամակս կորսուա^ծ
է թէ
4 ասած է ։ Ամէն պարադայի ՝
խնդրեր էի որ ինձ ղրկէք «Բ արձրավանք»ը
եւ չս տա ր այ : Առիթ ունեցայ միայն տես
նելու առաջին թիւ֊ը î Ուրեմն կը խնդրեմ
ձեդմէ որ որքան կարելի է շուտով ինձ
զրկէք «Բարձրավանք»ի բոլոր թիլերէն ,
1—էն մինչեւ վծրջյին հրատարակուածը»
շատ անհամբերո ւթեամբ պիտի ս պա ս եմ :
Ուրախութեամբ լսեր ի որ ձեր
«Նոր
Պսակը» պիտի հ րատարա կուի Նաւասար
դէ մէթ. բայց եթէ առանձին հ րատա—
րակուած է՝ երախտապարտ
կ'ըլլայի
ձեզ եթէ ինձ ղրկէիք ։
Ես ջ /յնչս^էս գիտէք հ բոլորովին մագ
մանակս տրամադրած եմ դրական աշխատանքներու» անշուշտ ստացաք «Հոդիս
աքւարեալ»թ ։ Այս տարուան աշխատս ւթիւններս } գոնէ քանակի տեսակէտով , իմ
յոյսերէս անդին կլանչնին։ Աւերեալ
0—
գոստոսէն ի վփր
գՍ^ր ^մ «*bnp էքսէ՜—
լսւն.ս»3>£^ր£ւ 5 որ հատոր մը կ՚ըլլայ ել ան
տիպ է*՝ «Հոգիս Աքսորեալ»^?
«Արգել^Ը»5 (վէպ) : Բ ացի մէկ քանfr վխզակնե
րէ, տյս միչոցքրս ղբացուած եմ գրելու
«Նահանջող Ոյժերը» (վէպ)
որ պիտի

3*Գ* Եթէ
պատեհութին
ոնենաք
տեսնելու Պտրոն Վ ♦ Բ^էքէեանը 5 ըսէք ,
կը խնդրեմ y իրեն որ շատ գոհ կ^Ըէ/տյի
իբ
բանա ստ եղծո ւթեանր
հատորներէն
զըկէր ինձ ։ իՒերեւս շուտով պէտք ու
նենամ որոշ գործի մը համար։
Արդեօք ոնթք Ար տաչէս Յտրո ւթքրւնեան էն լալ լուսանկար մը։ Եղբօրը զբ
րած եմ Ա*տլկարա y բայր Աստուած գի
տէ թէ եՀրբ պիտի հասնի իրեն :
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Պոլիս
Ազնիւ Տիկին
Ձեր նամակը հիմա առի։ Եւ որովհե
տեւ նամակի մէջ ծոյլ եմ ՝ անմիջապէս կը
պատասխան եմ ։
քահանին գրածը Բտրձրավանքի կողմէն
էր անշուշտ ։ Երկար Ապասերինք ձեր դրա
կան աջա կ ր ո ւթ ե ան : Հյահանր Պուլկար իա
ԸԼԷաէոլ-^ չեմ դիտեր թէ ձեր պա տա սխ անր
կըզտւ առնել թէ ոչ : Աձձրեալ շարթու ձեր
սրամիտ նամա կը կարդարինք
մեծ հաճոյքո1Լ) ուղղուած Հայ Արուեստի Տան։
Զտրմանալի է որ չէք տեսած Բարձրավանքը։ Փարիզ Պ* Հայ կ Պէբպէրեանին*
klL Գ^կ/յ^ք տասը օրինակ։ Աիայն յանձ
նարարած ենք ձեզի տալ ։ Առաջին առի
թով կը զարմանենք այդ թերին ։
Բարձրավանքի
5րդ թիլին մէջ
իմ
հիարումս բերած եմ «Հոդիս Աքսորեա
լին» լիրայէ ։ Ե^ոլք գիտէք իմ անկեղծու
թեանս չափը ու հիարումիս տեսակը։
Ձ ափ աղանր ուրախ եմ որ վերջնական
դարձ մը կ\_'՜\րեէք այսպէսով դէպ fr գրրական ո ւթիւն որուն ամէնէն արման աւոր
տիտղոսաւորներէն կը մնաք ինծի
հա
մար քանի մը ս ա կա ւո ւթի ւնն եր ո լ հետ։
Անշուշտ ինծի չփյ^տր ձեզի ուղղակի
թելադրանքներ [խել ։
Երնամ շատ շատ

փափաքներ յայտնաբերել։ Ես չեմ ճանչնար մէկը որ կարենայ հոգիներուն հետ
այդքան սրտագին կապ ստեղծել թուղթին
վրտյ։ Մեր վէպը ձեզմով կը սկսի։ Ենծի
հասար քիչ մը տղայական ու շատ պա
րագայական են վարմապետին աղջիկը^
^ւ Աղջկան մը սիրտլխ։ Ալ չեմ խօսիր
Տիւսաբի շառլաթան ո ւթեան մասին։
Հետաքրքրական տպաւոբութիւն մը ձեր
«Մայրը» տրամէն որ իմ քովս կը մնայ^։
յաջողած ոչ թէ լեզուին եւ թրամիքի
թերութիւններ էն
այլ կեանքի մասնա
ւոր պորտովը որ ՀՒԷ սր վէպե ևր մօտեցընէ ■
«Ն«ր սլսա1րրը չատ ծեծեց խմ2 : Եը կար
ծեմ թէ անքրրաւ էքէն :
հ ր ա պար ա կքէ
՚Լբա՝յ խօսելու ftր աւո ւնքներուս մէչ մարդ
չեմ ճան չնար որ քէնծքր
ի 2""/'] տրամք։
թատրոնը ոլսումնաս քր րած ըլլայ։ Եաորը
բացարձակ դեղեց կո լթft ւն չբերաւ անչուչտ։ Բայց անկեղծ շունչ մը ունի որուն
համար կԼ^արմԷ որ փրկուի։ Այդ նկա
տում ով էր որ
տպագրութեան
յանձնեցի։
\յոր գիրրս , <S.]H որհ ո լրդներո ւ Աեհեանը-»ս խր կած [sic] եմ ձեզի : Եթէ ստազտծ էք խնդրեմ բարի եղէք իմաղնելու ։
Ձեր բո L"ր յանձնա ր ար ո ւթի ւնները պի
տի փորձեմ կատարել յ
Լալ կ'ըլլար որ աւելի շուտ գրէր ինծի ։
Ինծի համար հաճոյք է ձեզ կարդալը, մա
նաւանդ նամակի մը աւելի անկեղծ էչերուն վրայ :
Հասցէս ճիշդ գրած էք :
^Բարձրավանք՚^ի մասին նոր որոշումի
առչեւն ենք : Հ աւատքս
սքօղուած
կը
նախընտրեմ :

Տ

տ ր դանքո վ
8. ՕՇԱԵԱՆ

(1) Կոստան Զարեան, Երկեր, Անթիլիաս, 1975 , էջ 36 :
(2) «Նաւասարդ» ? գրական ամսաթերթ ,
խմբագիր ՝ Եդոլարդ Ա ահա կեա ն (ՆիւԵորք, 1922): Տե'ս.
Յակոր Օշական,
«Նոր Պսակ» , "նաւասարդ, Օգոստոս 1922,
էջ 464-484 (թատերախաղից աոաջին ա_
րարր, շարունակութիւնը լոյս չէ տե
սած) :
(3) Զապէլ Եսայեան, Հոդիս աքսորեալ, Վիէննա, 1922:
(4) Հատուած մը լոյս տեսած է Երեւաև.
նի «Նոր Ակօս» պարբերաթերթի 1924-ի
քանի մը թիլերով : Հատորը մնացած է
անտիպ :
(5) «Նայիրի»ի մէջ սխալմամբ տըպպած է «Արեւելքը» ձեւով :
(6) Լոյս տեսած չէ:
(7) 1910-ական թուականներուն, Զապէլ Եսայեաց թատերախաղեր գրած
է հայկական թատերախումրերոլն հա
մար՝ Շահան ծածկանունով (Léon Ketcheyan, «A la découverte de Zabel Essa
yai!... Ou ébauche d’une 'biographie’ en
construction», L’Intranquille, 6-7, 2001,
p.431).
(8) Հայկ Պէրպէրեան (1886-1978),
ֆրանսահայ բանասէր : 1922-ին Ազգային
Պատուիրակութեան քարտուղարն էր Փա
րիզի մէջ :
(9) Յակոթ Օշական, «Հանդէսներ (Արեգ հ "նաւասարդ)-» , Բարձրավանք , 8ունիս 1922 , էջ 164-165 :
(10) Տիգրան էամսարականի վէպը,
տպուած' 1888-ին :
(11) Սիպիլի (Զապէլ Ասատուր) վէպը,
տպուած' 1902-ին:
(12) Այս թատերախաղից ձեոագիր վի_
նակին ակնարկած է յետագային (տե'ս •
Յակոր Օշական, Հ ամապատկեր արեւմրտահայ գրականութեան ,
huiuinp Զ*յ
Պէյրութ, 1968, էջ 348):
(13) Այս թատերախաղը ներկայացուած
է Պոլսոյ մէջ երկու անգամ ու ենթար
կուած' մամուլի րագմաթիւ յարձակում
ներու (տե'ս • Մարկ Նշանեան, Յակոր 0—
չականի մատենագիտութիւն , Լոս-Աննըլըս, 1999, էջ 99-101)։
(14) Յակոթ Օշական, Լյ որհուրդներու
Մ եհ եանը յ Պոլիս յ 1922 !
Վ. Մ՝
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Dérives botaniques, dérives de discours
par Chaké MATOSSIAN
Docteur en philosophie et théorie
de la communication

Dans notre société où les voies de
l’apprentissage des connaissances et de
la communication se trouvent situées
sur les réseaux virtuels et lumineux des
ordinateurs et s’énoncent avec les ter
mes «naviguer» et «surfer»,
il n’est
peut-être pas sans intérêt de penser ce
qu'il en est des naufrages, des galères
et particulièrement des dérives. Le ter
me «dérive» vient de «dériver», écarter
de la rive (rivus, ruisseau) au sens
d’être entraîné par le courant, to drive
en anglais ou drijven en néerlandais. Au
moyen âge ’desriver’ est en outre at
testé au sens de 'déborder, faire débor
der’.
Le dictionnaire étymologique de Bloch
et von Wartburg (PUF, 1968) donne deux
entrées à «dériver» à l'une correspond
un sens actif «détourner une eau de son
cours» à l'autre un sens passif «être
entraîné par le courant». Ce sont sur les
rives que croissent les végétaux, que
l’herbe pousse, que la nature, que la
poussée même («physis» grecs, «pnoutioun» arménien, provenant d'une même
racine indo-européenne: bhu, pousser).
L’apprentissage le rapport au monde
peuvent-ils se faire sans dérive? La dé
rive n’est-elle pas le fondement même
du langage en ce que les mots et les
concepts relèvent de la dérivation ?
Nous essaierons de voir comment la
philosophie pose, par la dérive botani
que, une réflexion sur l’émergence du
signe graphique, sur la forme et sur le
nom. On peut dire que la philosophie
entretient un lien privilégié avec la bo
tanique, qu’elle en est, en tant que dis
cours et écriture, sa dérive, son débor
dement, son délire. Des arbres de So
crate aux rhizomes antigénéalogiques
de Deleuze et Guattari, en passant par
l’arbre de la connaissance de Descar
tes et surtout ses mimosas ou par
l’homme-plante de La Mettrie, l’herbe de
Pascal, la Botanique de Rousseau, la mé
tamorphose des plantes de Goethe, le
chêne sacré de Proudhon, l’herbe et la
mousse de Michelet, la philosophie n’a
cessé d’avoir
quelque chose à dire,
non pas sur le végétal mais par le végé
tal, non tant par métaphore que par mé
tonymie, en tant que la philosophie est
affaire de discours vivant, de ce qui
croît et pousse, de «physis», pour re
prendre le titre d’Aristote.
Le philo
sophe contient le physicien, c’est-à-dire
aussi le médecin. Tout aussi bien, il ne
saurait y avoir de discours philosophi
que qui ne soit une manière de déri
ver, de déborder, de changer le cou
rant, d'être à contre-courant (Lyotard:
dérive à partir de Marx et Freud).
Nous aborderons, en dérivant de So
crate un questionnement sur le lien
entre botanique («botanè», herbe, plan
te), signe d’institution et liberté. La li
berté trouve son modèle dans la crois
sance végétale et en rapporte l'image
dans son nom. Ainsi Emile Benveniste
souligne-t-il : «Le dieu Liber et l’adjec
tif liber peuvent coexister sans que le
nom du dieu soit une application de
l’adjectif. Liber, comme en vénète Louzera, est le dieu de la croissance, de la
végétation, spécialisé plus tard dans le
domaine de la vigne. (...)) Nous saisis
sons les origines sociales du concept
de 'libre'. (...) c’est celui de l’apparte
nance à une souche éthnique désignée
par une métaphore de croissance végé
tale»1. Propos renforcés par ceux de
Jacques Brosse: «Liber était une vieille
divinité italique de la fécondité, connue
surtout par sa fête, les Liberalia, cé
lébrée le 17 mars et au cours de laquelle

les adolescents quittaient la robe pré
texte pour revêtir la toge virile... En la
tin, liber signifie «écorce d’arbre», le
mot désigue plus précisément ce que
les botanistes nomment encore liber, la
partie interne et vivante de l’écorce qui
convoie la sève élaborée dans les feuil
les jusqu’aux racines...»2.
Socrate-Platon

C’est à contre-courant que Socrate,
en compagnie de Phèdre, remonte le
ruisseau llissos. Dans le Phèdre, So
crate parle de l’origine simulacrale du
signe graphique, de l’écriture, sembla
bles à la peinture. Ce dialogue constitue
une véritable dérive botanique. Pour la
première fois, Socrate se trouvera hors
les murs d’Athènes, dans la «nature» où
Phèdre l’entraîne, un jour de grande cha
leur, pour lui lire un discours de Lysias
démontrant qu’un jeune homme a tout
intérêt à prendre pour amant l’homme
qui ne l’aime pas. Séduit par la future
lecture, comme la bête par le fruit qu’on
agite devant elle, Socrate avance dans
une nature qu'il ignore, un pays dans
lequel «il a l’air d’un étranger», selon
les mots de Phèdre qui s’étonne. So
crate répond: «J’aime à apprendre, voistu. Or, les champs et les arbres ne
consentent à rien m'enseigner, tandis
que c'est ce que font les hommes qui
sont dans la ville» (230 d-e). Le philo
sophe est dans la ville, il s’occupe des
actes, ceux-ci sont inséparables des dis
cours oraux ou écrits.La distinction clas
sique entre «bien dire» et «bien faire»
qui caractérisait la séparation entre At
hènes et Sparte aura permis à bon
nombre d’auteurs, se revendiquant du
bien faire, d’affirmer leur efficacité, la
valeur d’acte
de leur discours (JeanJacques Rousseau, par exemple, mais
aussi l’une des publicités de Médecins
sans frontières)3 pour mettre en évi
dence leur acion et leur refus du bavar
dage. La pensée de Socrate, plus nuan
cée, ne sépare pas le dire du faire. En
disant, nous nommons et nommer, à At
hènes, signifie établir les lois. Socrate
souscrit à l’oracle de Delphes «connaistoi toi-même», lieu consacré à Apollon,
bâtisseur des villes. Pourtant, Socrate,
via Platon, est la dérive botanique en
personne. Le dialogue signale que la
«nature» semble le lieu de prédilection
pour examiner la valeur du discours
écrit et dans ce cadre naturel, tapissé
d’une herbe merveilleuse où Phèdre et
Socrate s’allongeront, auraient eu lieu
les ébats de Borée et Pharmacée. Dans
ce lieu, se dresse un platane, mentionné
trois fois.
1) en 229a: «S: avance donc et, en
même temps, vois où nous nous assié
rons. — Ph.: Dis-moi, aperçois-tu, là-bas,
ce très haut platane?»
2) en 230b: Phèdre dit à Socrate
«voilà un bel endroit pour s'y arrêter!
le platane qui est là est en effet vrai
ment aussi large qu’il est élevé!»
Enfin 3) en 236e: Phèdre jure devant
le platane: «je te jure en effet...» par qui
pourtant? par lequel des Dieux։
A
moins qu'il ne te plaise que ce soit par
le platane que voici? «oui, je l’affirme:
si, face à cet arbre même, tu ne me
prononces par ce discours, je jure de
n’en mettre jamais sous tes yeux aucun
autre, de qui que ce soit, ni de t'en in
former!».
Ce platane,c’est Platon. Par le recours
à la paronomase, «Platanon» évoque,
ainsi que l'a remarqué Giovanni Reale,
«Platona»4. Voilà le nom auquel s’iden
tifie Platon qui, à sa naissance, s'appe
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lait Aristocle. Platon est un nom donné
au philosophe par son maître de gym
nastique, un nom qui signifie l’ample,
le large qui lui est devenu propre. Un
nom en rapport avec la forme, un nom
conteneur du corps du nommé.
Dans ce cadre merveilleux, Socrate
doit parler, comme Lysias, contre l’a
mour. Il a un geste étrange, il se voile
la face. Trop beau, le lieu est médusant,
mais, et c’est la raison plus vraie qui
nous sera donnée ensuite, trop sacri
lège, le discours est un discours de
honte (comment un «philo»sophe pour
rait-il parler contre l’amour?). Nouvelle
dérive botanique: le lieu, proche du
sanctuaire d’Agra, est tellement beau
que des nymphes doivent l’habiter, ce
qui revient à dire que ce morceau de na
ture n’est pas naturel mais, comme le
dit Socrate, «surnaturel». Cette dimen
sion surnaturelle se traduit immédiate
ment dans le discours de Socrate: il est
comme possédé, une éloquence inhabi
tuelle s’empare de lui. Le mot «surna
turel» au sens du divin, est utilisé pour
son discours et pour le lieu (238c-d). Le
lieu ne peut être innocent quant au dis
cours qui s’y tient: Socrate dans le lieu
surnaturel profère un discours surnatu
rel, qui n'est pas de lui et relève de la
dimension dionysiaque (les dithyrambes)
et qui s’oppose à sa force apollinienne.
Il lui incombe dès lors de s’excuser au
près du dieu Amour et d’entamer une
palinodie: Socrate se dévoile, il voit
donc le paysage et là, son démon parle,
il parle contre la dérive: l’horrible dis
cours que j’ai tenu, contre l’amour, est
une dérive de discours, c’est un dis
cours de gens en dérive, d’homme non
libre, un discours de matelots (243c)5.
Il dérive la dérive en lui substituant le
délire, la mania, ce délire positif, cette
folie nécessaire à la société. C'est par
le délire que les choses se font pour le
bien public: «La prophétesse de Del
phes, les prêtresse de Dodone, ont en
effet, et justement quand elles sont en
proie au délire, rendu à la Grèce nom
bre de beaux services, d’ordre privé
aussi bien que public, tandis que lors
qu’elles ont toute leur tête, elles n’en
rendent que de bien minces, ou point du
tout» (244b) et il ajoute, «ceux qui, dans
l’Antiquité, ont institué les noms ne te
naient pas la mania, le délire pour une
chose vilaine, par davantage pour un
sujet d’opprobre» (244b-c). Nouvelle dé
rive botanique, le sanctuaire de Dodone
resurgit lorsque Socrate, après avoir
dénoncé la puissance mortifère de l’in
vention
du signe graphique, gronde
Phèdre parce qu'il est illusionné, pri
sonnier de ce qu’on appelle aujourd’hui
l’illocutoire, il se laisse naïvement as
sujettir par la personnalité de l'énonciataire du discours au lieu de chercher
à examiner la valeur de ce qui est dit.
Le philosophe, «comme les prêtres du
temple de Zeus à Dodone», sait que la
vérité se rapporte au contenu du dis
cours et non à celui qui le profère et
que, en ce sens, elle peut se révéler
par «la voix d’un chêne»6 ou même d’une
pierre7.
Tel est le lieu de l'engendrement de
l’institution qui commence par le nom.
Dans un passionnant chapitre du voca
bulaire des
institutions indo-euro
péennes, Emile Benveniste démontre
que le chêne des Grecs, «drus», a d'a
bord eu le sens plus large et générique
d’«arbre» (habité par des nymphes, les
«dryades») et qu'il dérive d’une racine
indo-européenne
«*drew», signifiant
«être ferme, solide», qu’on retrouve
dans la racine germanique «*dreu» en
gendrant les mots comme «trur, fidèle»,
«trausti, pacte alliance», «trust, confi
ance», «true, vrai».... Il conclut le cha
pitre en écrivant «tout le vieux droit
n’est qu'un domaine particulier régi par
des pratiques et des règles qui bai
gnent encore dans le mystique»8. Ce
qu’annonce le discours de Lysias contre
l’amour, c’est la puissance de mort, son
danger, son pouvoir. Phèdre est une
alerte à l’anti-pouvoir, il se révèle contre
la tyrannie qui se manifeste par divers
procédés comme la rhétorique et l’écri
ture. Dérive encore: i! fait chaud, très
chaud sous le beau platane, les cigales
ne cessent de chanter, il suffirait d’un
rien pour succomber à leur charme ma
gique et s’endormir sur le tendre tapis

d’herbe. La tyrannie fonctionne par |e
recours à la magie, magie de la parole,
magie du son qui l'emporte sur le sens.
Socrate le dit: si nous subissions, par
«fainéantise de pensée» au charme ma
gique de leur chant, les cigales riraient
et nous prendraient pour des esclaves
ou des bêtes, cest-à-dire pour des hom
mes non libres. L’homme libre, celui qui
pense, doit aller à contrecourant, faire
de la dérive: «si au contraire elles nous
voient en train de nous entretenir et de
voguer le long d’elles, comme au long
de Sirènes, sans subir leur charme,
alors, ce privilège que les Dieux leur
ont donné d'accorder aux hommes,
peut-être, contentes de nous nous l’aecorderaient-elles!» (259a-b, p.52). Ce
privilège est celui de la communication
avec les Muses. Le danger de l’écriture,
comme celui de la rhétorique, réside
dans la puissance de mort. Le signe gra
phique, l’invention de l’écriture, est, à
proprement parler, l’invention du corps
prothétique et l’engendrement d’êtres
asociaux, insupportables car ils sont
ignares, confondent l’amas d’informa
tions avec la connaissance. Le texte
écrit ne sait pas se défendre, il est iné
vitablement jeté en pâture au public
qui risque d’en faire n'importe quoi, de
le tuer dans le contresens, de le trans
former en objet de haine. A la différence
de l’homme politique, ce logographe qui
satisfait sa vanité et celle du public
auquel il s’adresse, le philosophe garde
la trace de la mania, il émet une parole
qui résulte d’un travail contre la puis
sance assujettissante et abrutissante du
charme du son, il opère le renversement
du charme et profère une parole plus
puissante encore que le chant des ci
gales, quelque chose comme l’interpré
tation d’une interprétation de la voix
d’un chêne.
Notes
(1) Emile Benveniste,
Le vocabulaire
des institutions indo-européennes, Paris.
Minuit, 1969, t.l, pp.323-324.
(2) Jacques Brosse remarque la double
dimension végétale et sociale présente dans
le culte de Liber, «confondu avec Diony
sos». Mythologies des arbres, Paris, Payot,
1993, p.117, p.135
(3) Rousseau, dans le discours sur les
Sciences et les Arts, déclare qu’il ne sait
pas bien dire mais veut bien faire. Méde
cins sans frontières recourt à l’argument :
«le sida vous ne voulez pas en parler?
Nous non plus» agissons, etc...
(4) Giovanni Reale; «Le ’Phèdre’ mani
feste programmatique de Platon, ’écrivain’
et ’philosophe’», Les Etudes philosophi
ques, Paris, P.U.F., n° 1,
janvier-mars
1998, p.136 :
«Enfin, une importance
toute particulière est accordée au grand
’Platane’ à l’ombre duquel
se déroule
l’action du dialogue (279a, 276e). Le
terme ’Platane’ renvoie
probablement à
Platon’ et peut être considéré comme une
allusion d’une très grande importance».
L’auteur examine cette paronomase dans
Platorte — Alla ricerca délia sapienza segreta, Milan, Rizzoli, 1998, pp.77-79.
(5) Platon, Phèdre, p.31 : «à nous en
tendre ainsi parler d’amants qui se lais
sent emporter à une forte inimitié par de
faibles motifs, qui se comportent à l’é
gard de leurs aimés de façon jalouse et
dommageable, comment ne croirais-tu pæqu’à son jugement ce sont propos tenus
par des gens élevés dans là société des
matelots et qui jamais n’ont été témoins
d’un amour d’homme libre?».
(6) Platon, Phèdre, 275b, trad.
Léon
Robin, Paris, Gallimard, (Pléiade), 1950,
t.II, p.76.
(7) Nous revenons sur le thème de l’oracle et de la prophétie dans la partie
«Proudhon prophète» du chapitre consa
cré à la langue et dans celui consacré à la
«source physiologique de la faculté esthé
tique».
(8) Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes, Paris, Minuit, 1969, t.l, PP՛
104, 107, 121.
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ԳՈՀԱնԱ՜Մ...

Եթէ լք իայն տրուէր քեզի օրհնութիւնն ալ ձայնարկելու «Խաղաղութի՜ւն

Տէ՜ր, Բանաստեղծն հայցեց քեզմէ պաղատանօք,

ամենեցուն»,
Ինչպէս լուսէ իր <<եղիցի»_ն' ամենազօր հայր Աստուծոյն,
Գուն կր զգայիր քեզ աոնուազն արեզայ
Քառասունքի նման խստին դպրեվանքեան կեանքէն ետք ; որ քոլկրգ եղաւ:
Բացիր լար օրդ ու գոզեցիր զայն անպայման
Գէր մէկ րերան ազօր-քով եւ «Հայր մեր»_ներով տէրունական,
Բայց մանաւանդ, երկուշաբթի օրուընէն իսկ, Կիրակմուտքին սպասեցիր
տենդայ նօրէն,
Երր «Լոյս զուաթթ»-ը լուսեղէն զուարր֊ոլթիւններ կը թոցընէր քու հոգիէն:

Որ սեփական իր մահը տաս ամէն մարդուն :
Ահ, չեմ գիտեր' երկինքիդ մէջ տեղ մը արդեօք
Ինծի համար պահեստի ի՞՛նչ մահ ունիս դուն:

Բայց գոհանա՜մ զքէն, Տէ՜ր, Տէ՜ր ամենաձիր'
Տարերքներու կանխի՜չ, կասկի՜չ չարիք՛ներու,
Որ ցարդ վախնան մը ինձ թաժին չհանեցիր,
Ուր կան միայն ժուռ ու ազոխ ատամնառու:

Խուցըդ լոկ քուկըգ ըլլալու գիտակցուրեամր սիրելի էր անշուշտ քեզի,
Ուր Աստուած, օրն իր բաշխելէ ետք ամէն մոնթ ու մոնազի,
Գիշերն իր քու անքնութեամթ միայն կարնել մերթ կը փորձէր
Այնքա՜ն բարի ու լիաձեռն:
1՜'այց լռութիւնն էր աւելի որ կը տանէր ձեր հսկումն իր կատարածին,
Նոյնիսկ երր որ իր գմբէթին խաչէն բխող լոյս մատներով եկեղեցին
Պատուհանիդ մութ ապակին հարել կոլ գար ,
Թզենիի քառաթեւեան տերեւի մը նման ժանգառ :
Կարծես թէ ձեր միջել վաղուց' ի սկզբանէ արարչութեան,
ճշդուած էին որոշակի դեր ոլ սահման,
Թէ Ինք Ալֆէ օրհնեալ գետին նման յունաց
Ափէ ի ափ կը կարէ եւ կ՛անցնի անվերջ ու սրթընթաց
Ամէն մարդու ել մարդկութեան ընթածիրին ծովն ու կ՚երթայ
Սուզոլիլ անգին անկերպարան դուիններէն, չրացուելով անգամ, ինչպէս
երկնիւդ տելդայ :
Իսկ դուն , իսկ դուն' սոսկ ջրիմուռ ,
Գետափի գորշ քարշէպնեբու գարշապարին կառչած ամուր'
Օրհնանքի կարժը կը քակես ջուրերուն մէջ , ջուրերն ի վար
Միայն, այդպէ՜ս, հոն ըլլալու փառքին համար:
Ծովէն ասդի՜ն, ծովէն ասդի՜ն
Լոկ կը նոզվւայ թեւերուդ թին,
Եւ կորստեան հետ զօրութեանն արմատներուդ
Կը փրթիս դուն յանկարծ ափէդ, հազիւ պեդած խորքըդ ժեռուտ,
Ու կը կտրես թերեւս ծովն իրրել փրփուր ու պղպջակ
Կամ, ո՜վ գիտէ, թերեւս ալ կը տարրանաս հովերուն մէջ, այլուրներու
սառէն փչած • • •
Առաջին սիւքը վաղորդեան մեզ կը գտնէր
Հոն, ուր, ինչպէս րաց երկինքին յեցած սանդուխը Յակոբին, կը բարձրանան
կիպարիսներ,
Որոնց սօսափը քեզ գուցէ
Չկարենար կտրել խուցիդ լուռ զրոյցէն,
Եթէ երթեք Հովիւի աստղը , ոզնիի պէս ծովային
Բացխփելով, թեւեռօրէն չխրուէր խոր ալիքներուն մէջ հորիզոնին,
Եւ կամ եթէ սկիւռն այն, որ բարեկամն էր նռնիներու ննջաժամոլն,
Չհոսեցնէր արեւմաղի նման անոնց հասակն ի վար շուքն իր տմոյն
Եւ փչակի մը մէջ կարծես զայն կախելով,
Չնայէր քեզ երկաբօրէն, շեշտ ու խելօք,
Մինչ կը հնչէր ժամերգութեան զանգը, եւ ան
Ղօղանջներուն հետ կը լուծուէր սաղարթին մէջ , ինչպէս ղօղանջ ու շարական :

Կը սկսէր օրըդ, որ կարծես սոլրր գբային էջ մը ըլլար,
Ո ւր մերթ ոչինչ կար թանական, ինչպէս վթար :
Գոճերուն մէջ , ճապկտելով, թեզանիքներ թայն Ոլ հաստոյր
Կը լեցնէին զանոնք , ինչպէս խթման թեմի սեւ վարագոյր :
Հողաթափի քսքստոցներ կը շարուէին արտորանօք
Եկեղեցւոյ սեմի փսիաթը լոկ պիտի քամէր զանոնք :
Կը պսակէր աւանդատան ապակիները դափնիի հիւղ մը դալար ,
Ուր առաջին շոդն իսկ օրուան ողջ արեւմար մը կը թանար :
Նահատակաց արձանն ստէպ ,է անտեսելով պատշան պահ թէ նաւակատիք ,
Կ՚իջնէր թակ ու սրահ, ինչպէս հնուց շիրմի հուր շրջմոլիկ:
Զղաձգման տենդ մը իսկոյն ձեզ կը պատէր
Հանդէպ անոր յանախանքին տարաժաման ու անպատեհ ,
Եւ կ՚ըսէիր անոր ականջն ի վար • • • «Արձա՜ն ,
Գուն տարուան մէջ օր ունիս , չէ՞ , հանիս , այդ օրն իջիր միայն» :

Գոհանա՜մ, որ չեղայ առնէտ փորձառական
Վրան նոյնիսկ անմահ մտքի սեղաններուն,
Որ չարթնցուց կացինիս թինդը խուլ տայգան,
Ել չզգայվեց կուրծքըս անպարտ որսի արիւն :

Գոհանա՜մ ,ոթ չըրիր կենուոր զիս թաթձրակերտ
Շէնքեթու, ուր մերթ հուրն, իրմով խցանելով
Ելքերն ամէն, թարկ ձազկէր զիս գտնելու գէթ
ճեղք մը' մայթէն կեանք հայցելու համար մահով:

Գոհանա՜մ, որ վիշապ հողվի երախին մէջ
Չքշուեցայ անապատով ու ապատով
Ո՜չ իսկ ինչպէս սրափուշի հունտ մը կռէն,
Ել գիտցայ լոկ ահեղ անունն իր' թոռնատօ:

Գոհանա՜մ , որ ցայ գուն , լուսնի տակ անվրդով ,
Երթ ջութերն են կանթեղ , հնձան' հողի գինին,
Լաւաներու եւ հեղեղման շոգ մակարդով
Չզօդուեցաւ յանկարծ քունն իմ անզարթ 'Բունին:

Գոհանա՜մ, որ իմ սաւառնակն իր զենիթէն
Այլոց հետ զիս ալ չսուզեց ովկիանի տակ ,
Ինչպէս փակաչք կատուաձագերը կը խեղդեն,
Կապուած պարկով շպրտելով զանոնք լճակ :

Եւ գոհանա՜մ զքէն , որ մահն իմ սեփական
Զեղծուեցաւ վթարներուն մէջ դեռ արդի ,
Եւ որ ան հոն է' երկինքիդ մէջ , ուր այնքա՜ն
Խաղաղական մահեր ունիս դուն պահեստի :

ՍՐԲԱՑՈՒՄ
Տէ՜ր , նայէ՜ սա արանց'
Սեւերու մէջ համբուն •
Ի՞նչ են անոնք առանց
•Բու շնորհիդ նամթուն ,
Ուրկէ պէտք է մագլին
Ել ուր տնքան անահ,

Բայց մանաւանդ ՛մերթ միս-մինակ , մերթ շար ի շար
Կը յածէին շուրջըդ մանուկ հրեշտակներ, որոնց համար
Կը սոսկայիր ամէն վայրկեան ,
Թէ չըլլա՜յ որ բաւիղին մէջ իրենց արեան ,
Ծակ ու թեկտու թեւիկներով ցախսարեկի նման, անոնք շնչատ հանգչին,
Խննուելով սահանքներու եռքերուն մէջ Ալֆէ գետի գոռ շառաչին:

Որ իրենց տլելին
Տաս Գուն' Մարդկայնանա՜լ :

C.

Fonds A.R.A.M
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L'ECRITURE DE FREUD
traversée traumatique et traduction
Petit manuel à l'usage des simplificateurs
Altounian Janine, L’écriture de Freud. Traversée traumatique et traduction, Paris,
Bibliothèque

de

psychanalyse, 2003.

par Alidz SAVAYAN

Janine Altounian, germaniste et psy
chanalyste, est membre de l’équipe édi
toriale des Oeuvres complètes de Freud.
Après avoir consacré ses deux premiers
ouvrages à la question du génocide ar
ménien et de ses conséquences identi
taires et psychiques en terme de trauma
collectif, son dernier livre, présenté ici,
aborde avec tout autant de passion et de
justesse son expérience de traduction de
l’œuvre freudienne et ses liens au trau
ma de l’exil.

L’écriture freudienne,
invention de la psychanalyse
dans la langue de l’Autre

L’ouvrage de Janine Altounian nous
donne à voir, à travers une connaissance
érudite du
corpus de la langue alle
mande, comment l’écriture de Freud, audelà de sa dimension fondatrice et
conceptuelle, appartient à l’ordre de la
poésie et de la réinvention ludique de la
langue.
Les mots, les phrases, renvoient non
seulement à leurs significations «mani
festes», mais révèlent surtout, de ma
nière latente, la structure des processus
psychiques exposés par les textes du
père de la psychanalyse. L’écriture étant
le support de la pensée, seule une lan
gue métaphorique peut servir de sup
port à la pensée analytique.
Freud joue des mots, jongle avec les
figures syntaxiques, il sculpte son dis
cours afin de mieux traduire les phéno
mènes inconscients.
L’écriture poétique, qui constitue une
équivalence littéraire de l’expérience
analytique, entretient un rapport parti
culier à l’Autre qui est en soi et use des
mêmes procédés de l’inconscient. La
langue est le véhicule de l’altérité d une
pensée et la traduire renvoie à la possi
bilité de transmettre aussi et surtout ce
qui la constitue comme telle.
La psychanalyse est née de l’allemand
et du rapport à l’altérité. Sa méthode a
été conçue dans un univers symbolique
d’où Freud a été expulsé. Elle porte en
son sein même la rupture et la privation
du lien avec l’espace transubjectif qui
l’a nourrie.
Freud,

comme

il l’expose dans son
est le descendant
d’une famille juive exilée, persécutée
sur plusieurs siècles. Né en Tchécoslo
vaquie et émigré à Vienne, il a concep
tualisé sa pensée analytique en langue
allemande.

Autoprésentatîon,

L’expérience de migration, de persé
cution raciale, de rupture, se retrouve
dans les termes mêmes de ses élabora
tions conceptuelles, mais aussi dans la
cure qui devient le lieu du transfert et
du déplacement et d’une réapproprîation

d’un espace psychique perdu ou

d’un refuge inexistant.

En cela, le décentrement constitue
le mouvement originel de la psychana
lyse et transparaît dans le dynamisme
et la rythmique d’imbrication stylisti
que de son fondateur. Ainsi, la dé
marche analytique se conçoit comme le
retour après ce décentrement initial.

Dans le style de Freud, le contenant
se superpose au contenu, l’argument
(sens inconscient) au sens de lecture
(processus psychique) et la syntaxe
(empreinte) à la morphologie (com
plexité psychique^ Les processus psy
chiques suivent ainsi les processus de
langage que constituent la structure, la
syntaxe ou la forme.
La démarche du traducteur, pour qui
l’accès au monde symbolique d’origine
est également barré, ne se résume donc
pas uniquement par un transfert de
forme. Le corps et la psyché sont inti
mement liés et indissociables : si on
traduit le texte, on se doit de traduire
le trauma, l’exil des mots qui sous-tend
l’investigation migratoire de Freud.

ԱՐՈՒԵՍՏ*

duction peut dès lors s'inscrire en terme
de paradoxe. Qu’il se base sur le prin
cipe de reproduction et de continuité de
la forme du texte initial, ou qu il tra
duise en réécrivant dans sa langue la
psyché et le sens métaphorique de I écrit, le traducteur est confronté à la
culpabilité liée à la perte de l’authenti
cité de l’œuvre.

Janine ALTOUNIAN

PUF,
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défaut, selon l’auteur, on devient parjure
à l’esprit de son œuvre.

mettre la traduction d’un trauma.La mise
en mots dans autre langue permet de
surmonter l'expérience traumatique d’un
Père et ce, en acceptant la perte inévitable qui en découlera.

«Traduire, c’est donc consentir à l'exil, c'est abandonner la terre fertile de
l'original sans rien pouvoir en emporter,
si ce n'est l’énoncé de sa perte, le sou
Afin de ne pas tomber dans l’écueil venir de son existence, sa certitude
que constitue le continuum reliant la fi sans sa saveur»5.
délité absolue à la prise de risque par
Comme pour la théorie analytique, il
la réinterprétation, l’auteur tente de le
s’agit,
pour le descendant traducteur, de
transcender par un troisième terme.
faire l'expérience de l’étrangeté, de l'ex
En effet, l'anasémie, ou «remontée de clusion de la culture, de la langue et du
sens», permet de sortir du paradoxe et système symbolique de ses ancêtres.
révèle le sens poétique du texte.
delà de la fidélité ou du parjure,
donne la possibilité de traduire au
près du signifiant pour préserver
conscient du texte freudien.

Auelle
plus
l’in

La traduction se donne dès lors à voir
comme un réinvestissement. La relation
transférentielle qu'entretient le traduc
teur avec le texte devient un contenant
psychique, un espace transubjectif qui
va accueillir ce travail d’anasémie.
L’expérience personnelle de lecture,
l’accueil particulier des effets d’altérité,
la perception unique et le vécu singu
lier du passeur au contact du texte fe
ront écho au sens poétique de la théo
rie analytique.
Traduire devient une révélation initia
tique du corps initial du texte à I aide
de cette remontée de sens, de cet appel
au refoulé des mots, puisque, nous dit
l’auteur, le refoulement correspond au
refusement de la traduction.

La traduction,
au-delà de la fidélité et du parjure

La traduction, nous explique Janine
Altounian, constitue un acte profond de
transmission.
Appliquée à l’écriture freudienne, il
s’agit d’une transmission de l’inscrip
tion première d’une expérience trauma
tique.
Etant donnée la dimension particulière
des écrits fondateurs de la théorie ana
lytique, la question de leur transposi
tion linguistique se pose en ces ter
mes : «comment traduire en langue
étrangère une pensée qui réfléchit sur
ses propres outils, ceux qu’elle utilise
en tant que représentations de mot qui,
tout en étant ceux de la théorisation
scientifique, ressemblent à
ceux de
l’acte thérapeutique, apparanté alors à
l’acte poétique?»1.
Le traducteur incarne la figure du
passeur : d’une langue à l’autre, d’une
culture à l’autre, d’un système symboli
que de pensée à l’autre, il transfère,
translate, une écriture marquée par le
trauma en passant par l’altérité.
Comme la psychanalyse, la tâche de
traduction exige une démarche initiale
de renonciation Tout au long de cette
quête d’une transmission de mémoire,
le traducteur se doit de faire le deuil
de ce qui périt nécessairement dans ce
passage. Sa traversée est un acte ris
qué car dans le hiatus qu’il crée, la
perte de l’identité des mots est inexo
rable.
«Ainsi toute traduction, mais surtout
celle d’une parole inaugurale, est-elle un
acte d’amour, c’est le témoignage té
méraire d’une rencontre originelle, celle
d’un texte manquant et regretté dont la
publication en langue étrangère repré
sente le deuil assumé»2.
Nous l’avons vu précédemment, pré
server une continuité lexicale et stylis
tique dans la traduction de la forme
donne accès à l’inconscient de l’écriture
de Freud.
Confrontée à cette difficulé, la tra

La traduction ou la tranmission
de l’expérience traumatique d'un Père

«L’écriture de Freud» nous a montré
que la traduction en tant que métaphore
de l'exil figure une forme de déportation
culturelle dans un autre univers symbo
lique.

La transposition d'une langue dans
une autre et la transmission de la pen
sée qui l’accompagne représentent une
transcription identitaire, la reformula
tion d’une expérience traumatique, bref,
l’histoire d’un génocide de la parole.
C'est précisément en cela que l’on re
joint le précédent ouvrage de l’auteur,
«La survivance, Traduire le trauma col
lectif»3, qui analyse les processus psy
chiques trangénérationnels et les stra
tégies inconscientes de reconstruction
qui caractérisent les descendants d’un
peuple génocidé, en l’occurrence, les
Arméniens.
L’identité étant constituée par la tra
duction de l’héritage, comment se
construire si la transcription concerne
un héritage fait de séparation, d’exil,
de viol des corps, d’annihilation des
âmes, un héritage inscrit dans le Réel
inexprimable et privé de ses outils de
symbolisation ?

La survivance se voit habitée par un
paradoxe similaire à la traduction, celui
de l’impossibilité de perpétuer une
culture dont les repères spatio-tempo
rels ne sont plus que virtuels, et celui
de la traduction fidèle des identités écorchées, habitées par la mort.
Le descendant est également interdit
d'oublier, car l’injonction au silence
transmise inconsciemment par ses an
cêtres, le mure dans une souffrance qui
ne lui appartient pas directement.
Au-delà de cette impasse, il se doit
de traduire cet héritage dans la langue
d’accueil dans le monde de l’autre, afin
que ce dernier lui devienne investissable et qu’il puisse y exister en son
propre nom.
Seul faire résonner la vérité du passé
dans une transmission
réelle peut
contrecarrer l’interdit de symbolisation
quant «aux constituants de son histoire
dans la succession des générations et
parmi les autres».
Janine Altounian nous dit que l'écri
ture fait partie de la survivance. «J’ai
écrit pas nécessité,
sous la même
contrainte que mes parents survivants
du génocide, celle de survivre»6.
Le descendant traducteur doit ainsi
se déposséder d’une mémoire trauma
tique en se réinscrivant dans le symbo
lique. La trasmission par la traduction
constitue un devoir afin de pouvoir se
penser arménien dans la langue de
l’autre.
L’écriture dépositaire va alors opérer
une métabolisation du matériau psychi
que en souffrance sur l’axe spatio-tem
porel. En incarnant les maux en mots,
l’écriture devient un espace de subjectivation, de traduction du trauma.
Le traducteur assure ainsi la descen
dance du père fondateur et le descen
dant se métamorphose en traducteur de
l’identité culturelle.

(1) Altounian J.,

L’écriture de Freud,

Traversée traumatique et traduction, Paris,

PUF, Bibliothèque de psychanalyse, 2003.
p.71.
(2) ibid., p.92.

Ainsi une démarche parallèle, formu
lée par les sous-titres, caractérise les
deux ouvrages de Janine Altounian :
«Traversée traumatique et traduction»
et «Traduire le trauma collectif».

(3) Altounian, J., La Survivance, Tra
duire le trauma collectif, Paris, Dunod-

Leurs objets initiaux d’étude sont
deux textes fondateurs, deux écritures
de pères. Pour la psychanalyse, il s’agit
de traduire, transmettre un père, le père
de la psychanalyse. Pour la survivance,
le point de départ est de traduire un
père par son journal traumatique. En
effet, «Terrorisme d’un génocide»4 est
la traduction française du journal rédigé
par le père de l’auteur à son arrivée en
France en 1921. Celui-ci relate les évé
nements qu’il a vécus lors de la dépor
tation.

cide aux déserts de l’inconscient,

Par deux fois,

«Inconscient et culture», 2000.
(4) Altounian, J., «Ouvrez-moi seule
ment les chemins d’Arménie», Un géno
Les Belles Lettres,
lytiques, 1990.

Pans,
Confluents psychana

(5) Altounian, J., L’écriture de Freud,
Traversée traumatique et traduction, Par13’
PUF, Bibliothèque de psychanalyse, 200 ■
p.92.
(6) Altounian, J.,

«Ouvrez-moi seule

ment les chemins d’Arménie»,

Un gen°

Par։s'
Confluents psychan3

eide aux déserts de l’inconscient,

Les Belles Lettres,
lytiques, 1990.

l’enjeu est de trans
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ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

Ա tuյթին վրտյ 1 անսպաս ելքէ կերպով՝
կը ցնցուիմ ՝ կը ճօճիմ մէկէն՝ կարծես
հարուած մը կը ստանամ անտեսանելի
կէտ է մԸ֊ Գէպի առսի ո լ ետ ,
ասդին ,
անդին : Աետոյ չեմ գիտեր ինչպէս կը
վերագտնեմ
հաւասարակշռութիւնս : Եը
շարունակեմ յ առաջանալ՝ բայց այլեւս կը
ջանամ հեռանալ եզերքէն • պատին տակէն
քալելը ապահովութիւն կու տայ ՝ ինքնա
վստահութիւն մը*, ինչ որ պատահեցաւ»
յանկարծ ամբողջ՝
կազմաւո րուած աշ
խարհը ճեղքուեցաւ ՝ անոր կեղեւը ներշա ['մէ մը ոչ թէ պա յթեցաւ այլ պա րզասլէս բեկուեցաւ : Ւսկ հիմա խորտակււսծ հ ե ռա պա տ կերը ՝ խոր ո ւն կ դղրդի ւնէ
մր ետք , հաստատուած է կրկին իր տեղը»
առած է ամէն րան իր մէջ :

ՈրքսՀն երկար մամանակ պէտք է հաս—
կրնալու համար երբեմն
ամէնէն պարզ
բառերը՝ անոնք որոնցմով բան մը կը կո-'
խմ իր անունով յ Ջեմ գիտեր ինչ դէպք
ս{էտք է տեղի ունենայ որպէս զի տարրականը դառնայ ըմբռնելի՝ եթէ կարելի է
քսել որ որեւէ բան ըմբռնեցի՝ գոնէ տյն
պահուն երր անկում մը կանխեցի ել մէ
կէն ակամայ ոստում մը կատարեցի դէ-—
“Ժ ուրիշ մակարդակ :
ՈրքսՀն մամանակ եւ երբեմն

փորձանք

որպէսղի
տ ո ւեալը դառնա յ
յայտնի՝ աչքիս առջեւ գայ կամ ձեռքիս
տլսկ , այնպէս ինչպէս երբեք չէր եղած
նախապէս »

Այսպէս
ԳՒն'

առաջ ու ետ ՝ ասդին ,

ան-

Անոնք մի շտ եղած են տրամ ադրո ւթեանս
Ոսյկ _ եթէ կարելի է այսպէս խօսիլ _ եւ
ս,էայն զանոնք չեմ ն կա տած : իրբ աոնրմէ մին կամ միւսը պահ մը գրաւած
է սպադրոլթիլնս , ատի կա եղած է րոպէս>կան : Անոնց մէջ որեւէ խորհ ուրդ չեմ
Լմարած : Ա այտնի ալ չէ թէ ինչո* լ խորՈլքդ մը պիաի ըլլտր կամ ուրիշ ՝ £Ըս~՜
աե բան մը * Պ տ ր զա պէ ս անոնք դործասե եմ _ ա ս ալ րոլոր ո վին
դարԼս*եք մը չէ ՝ բաjg մր դարձուածքը
Լքնայ ճիշդ ըլլալ այս դարձին համար-.՝
•ք^նքէ որ կային ինձմէ առաջ եւ կրնային
ԸԼԼ^լինձմէ ետք՝ ինձմէ անդին։ կրկներ
Ւնչ Որ աւանդուեր է ինծի եւ ինչ որ
ւ3է կը փոխանցեմ :
Անոնց մէջ եղեր
ա^ց գիտնալու ։
^Այլ-Ամնաբար

մանկական

(խուցէ ձայն մը ըսած՝ կրկնած է ինծի :
Թերե ւս նախ բռներ է միայն ձեռքէ ս ՝ տա !
տիս ՝ տատիս մը ընելու ձեւով՝ յետոյ մ է-»
կէն ձգեր է ձեռքս ՝ լքեր է զիս միջո Յին
մէջ։ Ել գացեր եմ առաջ ՝ ապա ետ : Ետ՜
րելի է : ե*տյց վստահ չեմ *. Այնքան բա
ներ կան որ կը պատկանին ինծի եւ որ
իմս չեն : Ամէն պարագայի' դէպքը պա
տահած է անտարակոյս :

յետոյ գուցէ անմիջապէս
կած է ոսին վըա . .
։ն։սէս մ արդ չի
^Ը յիչել ե՞րբ խՕԱքի ելած է.
Մեր
b /

կտյ նախակեանքի մ՜ամա—
„ր մեր հետն է միչտ՝
^JJ երբեք չի գար յղ?
տակցութեան :
՝ք մնլ-սյ եքսւրսր նախո ւթեան մր ՝
^Խթեան մըմէջ..

7 միջոց մը՝

յսդին ,

Մեր կին մը կար որ դմո լար ո ւթի ւն ու
նէր քալելու դէպի ետեւ ՝ կը սոսկար ատ
կէ ՝ պէտք էր ձեռքը աոնէի եւ կանղնած
տեղւո յն վրայ ղխեք
դարձնէի ՝ ինչպէս
արձան մը կ/ընեն կամ ցուցափեղկի մանըքէն մը։ Լ} ւ ճան չցած եմ ուրիշ մարդ
մը որ քալելու համար միջոցին մէջ ամէ
նէն առաջ դէպի ^տ կ/երթար՝ ըտյլ մը՝
երկու կ՚ընէր եւ միջոցը հատելը իրեն հա
մար կը սկսէր ընկրկումով մը» կարծես
պարանի մը վրայէն ցատքողի մը ոստ ումը կը կրկնէր ։
fi իչ մը կը նմանին մեր մտքին։
Եթէ
որեւէ բան ուզենք մտածել անգիտակից
կերպով կը դիմենք անցեալին՝ յիշողու
թեան մէկ տուեալին կամ նուաճումին եւ
կ՛արեւելինք դէպի ապառնին : Առաջ երթտԼԸ ւ յառաջանալը իր հետ կը տանի ինչ
Որ ետելև է ։ Ո րով յառաջացողը ետքին
հնարաւորութիւնը կը յօրինէ ՝ կը զօրա
նայ անով։ խսկ իրրել տյդ' յառաջացողը
ինքնին ծալք մը չէԲ արդեօք ՝ տեսակ մը
շարմո ւն սահման որ անդադա ր կը տեղա
փոխուի ետին ու առաջին միջեւ՝ գտանիշ
մը որ կը տատանի ՝ կը վարանի եւ ու
րեմն' կը մնայ
ենթակայ յանկարծակի
կասումին հ

Լեզուն կը սորվեցնեն * կը սորվինք ի
մ[՚/ի այԼո9 կողմնորո չուելու համար աշ
խարհին մէջ եւ այդ ատեն բառերը կու
գան կը լեցնեն պարապ միջոցը՝ թոյլ կու
տան որ քա լենք ՝ առաջ երթանք կամ ետ ՝
շար մինք միջոցին մէջ՝ առանց նուազա
գոյն գաղափարն ունենալու միջոցին։ Ար
դէն ատոր պէտքն ալ չունինք : Երր երա
խան միջոցը կը նուաճէ ՝ երբ սողալէն՝
չորս կողմ թափառելէն ետք ոտքի կանդնելու ճիգ մը կ՛՚ընէ՝ կը գրչի (կ'ըոէ
բարբառը միշտ պատրաստ արարքները
կոչելու կեանքի հիմնական բառեր ութ ՝
ան կը խօսի նոյն ատեն՝ կը շր՛ջի տարա
ծութեան մէջ*.
Լեզուն տյդ տարածու
թեան մէկ չորրորդ եզրն Ըէլտլով*.

թաԼԸ. մՒայն^ nT երբեմն տեղւոյն վրտյ
մնալ մըն է եւ խորտակումի մը սկիղրը^
իր ծայրագոյն պարադային ՝ անհետանալ
մըն է» Անհետանալը հետք չի ձգեր իր ետին՝ կարելի է ըսել՝ որոշ կրկնարանութեամր ։

fi այց հիմա երր անկումը կանխած եմ ՝
զայն էիովին ապրած նաեւ՝
գիտեմ ՝ չի
թուիր որ աւելվւ յառաջացած եմ որեւէ
գիտութեան մ էջ ։ Անոնք կ ռլ դան առջեւս
կամ աւելի ճիշդ պիտի ը//տր ըս ել որ ես
կու դամ անոնց առջեւ ՝ ինչպէ ս դո ւր ս էն
եկողը դէմ առ դէմ կոլ դտյ հին քաղաքի
մը բարձր պարի ս պին : (fin ւ֊ցէ î կ'ԸԱևմ ես
ինծի՝ որքան բառերը պարզ են այնքան
անթափանց Լխըլլտն : Աիկլոպեան պատ մը
սակայն այնքան ալ պարզ չէ՝ որքան է
ա յս առաջը ՝ ա յս ետը :

^Ւրիկոլ֊տն մէջ անհետելու յոյսն ունե—
նալ՚ֆ ՝ ըսեր է Մեծարենց ՝ եւ հոն արդէն
կորսնց ո ւց եր է եսը ՝ դարձեր է անդէմ :
Ոչ դիմազուրկ : Եղեր է ոչ առաջ՝
ո1 չ
ետ ։ Ոչ առանձին ՝ ոչ ըն դհ ան ո ւր ։ Պար—
զապէս հանո լրի մը անուր ո ւթեան
ձ*էջ
չքացած *. Անդէմ : Աարելի չէր այլեւս հ ըպիլ անոր*. Աը լսեմ միայն ձայնը՝ ոչ իսկ
ձայնը՝ տյլ սա կերպը որ քովէ քով դրեր
է բառերը՝ տող մը կազմեր վանկերով՝
ոտքերով՝ այլեւս կուռ եւ անխախտելի
ետուառաջութեամբ մը։

Ա*իջո ցին մէջ տեղե՞ր են՝ թէ ո ւղղո ւթիւններ կէտի մը համեմատ՝ որ ես եմ,
շարմուն կեդրոնը՝ այն որ խօսողն է նոյն
ատեն։ Ւնչպէ՞ս կ'ր//ա յ
որ առաջն ու
ետը նոյն ատեն մաման ակին կ \ա ռրնչ րւին՝ և(Լ ^շեն անոր մէկ մասը եւ միւս
մասը՝ տեղափոխուող՝ ճօճուող կէ տի մը
վրայ։ Աէտը
որ ներկան է կ՚ըսեն։ Եէտը
որ նուազագոյնն է գիծին î Առաջը դէպի
ա՞ջ ձեռնանիշ մըն է եւ ետը առաջին
նշանը դէպի հե՞տքը՝ թէ ետքը։ Անկաս
կած խոտորիլը միշտ հնարաւոր է՝ աջի
տեղ երթալ ահեակ ՝ դէպի տյն կողմը որ
ահ ու վախ կ^առթէ։ fi,այց առայմմ մընանք աջ կողմը՝ քանի ձախն տլ իր հ ըմայքները ունի։

փորձառու-

մը կը պահուըտի այստեղ : Ոչ միտ^^լտկտն տյլ նախամանկական :
տրԳ Ժ կրնար յիշէլ ե՞րբ առաջին անեք սքունքներուն վրտյ բարձրացած ՝

Կ“պէս' նախ եւ
անԳին,

ՐԱԺԱՆՈՐԴԱԴՐՈՒԹԻՒՆ
Յղոո&ոա : Տար. 2Ց0 Եւրօ — Վեցամսեայ ; 19.9
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Առ/ աջր եւ հ/ետը շարմում մը կը թե
լադրեն դէպի կէտ մը որ անորոշ է : Ւսկ
այդ շարմումը կ' ենթադրէ զիս : Ետրող եմ
երթալ դէպի ետ ու անցեալ՝
այսինքն'
մինչեւ որոշ կէտ մը՝ դէպի առաջ որ մի
այն ապառնին չէ ՝ տյլ
անոր ներկայի
վերածումը՝ անոր ներկայացումը*.
Ան
դինն է որ գուշակել կու տայ ապառնին ՝
բայց անպէս մը որ ապառնին նշուա ծ կէտէ մը անդին չնչուածն է, չտեսնուածը՝
չկռահուածը- լեզուն իր իմաստութեամբ
կ՛՚ըսէ - ապ/աոնին՝ ին չ որ չեն առներ ՝
չեն կրնար աոնել կամ պիտի առնեն ապա» ինչպէս արուն կ՚առնէ կինը կամ այ
րը ՝ գուցէ փոխն ի փոխ :

Ա առաջանալու համար մարմին պէտք է
ՐԼ/տյ ՝ այսինքն' մտածում ։ Ա առաջանալը
^այ է ևւ զուրկ է իր հակոտնեայէն :
Ետթ լ՝ յետա զն ւս* լ*. Լեզուական րարբա-»
րոսութիւննե^ ր են ասոնք։ Աակայն եթէ
կտյ հետեւիլը՝ անիկա հետքի մը ետեւ
երթալն է * յառաջանալը կանխոդ մը կ* ենթտդրէ * աւելի ճիշդ' հետեւողը իրմէ առաջ ունի նախորդի մը ոտքը։ Ւր ետ եր-

Անհ ետ ան ալէն ետք բան մը չի մնար ՝
գուցէ միայն անհետացումը՝ ան ալ մի
այն մտքի մը համար որ զայն էէՒտ^ y ^Լ(Լ
ճանշնայ ՝ կը յիշէ կամ Լլը վկայէ։ Աիշո
ղը սլար զա սլէս կը պահպանէ ինչ որ կտր
իր առջեւ կամ իրմէ առաջ՝ իր հետ եւ որ
ղնաց անհետ։ Ւբրեւ իր մէկ հե^տքը*. Ան
հետանալը ոչնչանալ չէ՝ տյլ պարզապէս
հոս կամ հոդ կամ հոն }Ր/Լա/ է ։ Աորսուիլ
մը *. fi այց կորուստներ կսւն անհետ եւ կո
րուստներ կան որ հետք կը ձգեն *. (խուցէ
բոԼոր
կորուստները հետքեր կը ձգեն
Լմեծարենց եան պարագայ} եւ մենք չենք
գիտեր զանոնք զատորոշել *.
Անհետացումը ոտքի հարց մըն է՝ ամբարձման ՝ ան կման • եթէ
բանա ս տ եղծը
կը պահպանէ ոտքը քերթուածին
ձ*էջ՝
քերթուածով՝ մենք որ կրնանք մէկ պա
հէն միւսը շյմո րիլ ՝ խ ո ր տ ակո լիլ ՝ կոր—,
սընցնել դէմք ու անուն՝
մենք թերեւս
կրնանք միայն հետապնդել՝ հետախուզել
հետքը՝ մանաւանդ որ միշտ ետքէն կու
գանք *.

Պար մը կայ՝ չատ պարզ՝ ինքն իր մէջ
մասնաւոր գեղեցկութիւն մը չունի՝ որուն կչռո յթը մէյ մը շեշտուած մէյ մր
անշեշտ է : Ա աքա ւող ոտքերը Լլ երթան
անգամ մը առաջ անգամ մը ետ ՝
շատ
կարճ պահ մը օդին մէջ ցնցուելէ ետք՝
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կախում ունի պարային պատկերէն ՝ քանի որ երկուքն տլ հնարաւոր են։ Եը նմա
նի ոտանաւորի ոտքի այն տեսակին որ կը
կոչուի մեծասար : Պտրը թեր եւս աւեյի
ճկուն ՝ աւելի օրօրուն ՝ վասնզի աւելի մի^ջորտյին ՝ կը մարմնաւորէ այս ետեւառաջոլ-ձ>ը՝ որ իր հետ կը տանի նաեւ ելեւէջ
մը՝ ինչպէս ծովային ծփանք մը։ Տտրրական եզր մը ունի սակայն ՝
կարծես
տոհմայինէն ալ աւելի հին՝ նախնական
բան մըն է որ զայն ոտքի կը հանէ։ Ջեմ
խոբ^իր տնոր կլորնալուն ՝ շրջանակ դառ
նալուն՝ որ կշռոյթը կռարձան ադր է դետնին վրայ եւ կը խմբէ տօնական մար
դիկ ՝ հարսնեւորներ ՝ տոհմ կամ ընտանիք: Ետ ու ւսռա/ր կը թուի ղիերին ՝ չա
փազանց պարզ՝ գուցէ պարերուն
ամէնէն պարզը , ինչպէ ս իմ պատանո ւթեանս
ս լօն ՝ ս են եա կն եր ո լ կի ս ա մո ւթին երբ կը
բաւէր տեղւոյն վրտյ միայն տեղափոխ-l-Լ:
Դ առաջ՝ մէյ մը ետ՝ ըստ ցան
կութեան ՝ ըստ երկու հակադիր ցան կութիւններու բախումին*. Բայց պարը
կը
պարզէ չար մ՜ ում ին ոչ միայն հաւաքական
բոլորտկը՝ այլել կրկնումը։ Ինչ որ կու
դտյ ՝ ետ ու կրկին ու նորէն կոլ գայ , առաջինին քովը՝ առաջին վրայով՝ առաջի
նին տողով ։ Առաջ դտ լը տեւական դտլ մրն
Լ ո[՚ տարբերութեամբ կը զանազանուի ետէն : Ընկրկում մրն է նոյն ատեն ։ Աու
դայ ետքէն : Պարելը կը կրկնէ շարմում
մը՝ ոտք մը՝ կշռո յթ մը՝ անտեսանելի
արապեսք մը՝ մտածում մը՝ որ կը զանցէ
բոլոր խորտակումները , տեսակ մը կըրթութեամր՝ վարմում ով։ Հաւանաբար անիկա յտրմ արեց ումն է
անկումին ՝ ան
կումին պատշաճեցումը կամ գուցէ սլա
ցումին առթած անհաւասարակշռոլթեան
մէկ զանց ո LJ^՝C.:
Լ՚Լտ քէ ական ՝
միշտ
խախուտ ։ Ան որ ետ՝—ետ երթալով կ}իյ1ւս՚յ կռնակին ւէրայ կամ հակառակը քիթին բերնին կ1իրագո րծէ ինչ որ անկումը
կը կանխէր յ
տռաջ/ կռթնելով ետին , միշտ
հպելով անոր՝ միշտ կրկնելով այդ հըպումը՝ ինչպէս ծառ մը որ կաճի վեր ՝
որ կը մարմնա ւոՐէ աևււլւէթ մեծ օրէն
քը՝ միչս» ետքէն առաջ՝ կարծես ամէնէն
մթին մաման tu կներէն եկող՝ այսինքն'
տյն աներեւակայելի ՝ անմտածել/t պահերէն երբ մամանակը չկտր ՝ եւ բան մը կը
բնաւոր ուէր ՝ նիւթ ՝
աստուած ք ատաղձ
կամ ձել ՝ ո*վ գիտէ :
</?/> չէր եւ եղեւ ոչինչէն ի գոյ^ *.
Այս մտմտուքը սակայն չօգներ ինծի
որ կշռոյթ կը գտնեմ ՝ տ ո ղայնութիւն մը
առաջ ու ետի ։ Եը շարունակեմ դան դաչել՝ կարծես էսարէսափել մշտական մու
թին մէջ՝ դէպի անդին որ կը մնայ անհա
սանելի ՝ դէպի ասդին որ լռութիւնն է ՝
համրութիւնը*. Ետր ելի չէ դէմ յանդիման
գալ այն պահուն երբ չէի խօսեր եւ մէկը
տակաւին չէր երկարած իր ձեռքը որպէսղի պահէր ղիս միջոցին մէջ*. Եարելի է
միայն երեւակայել՝ հետեւելով խօսքի
մը՝ դուրս էն •
Հա սանկ մեծցար • • •> *
ել այն ատեն Լլը թոլի որ այդ խօսքը
կոլ գայ ոչ թէ դէմէն՝ երկրորդէ մը՝ որ
քեզմէ առաջ էր՝ տյլ ա ոաջն ո ւթեն էն ՝ որ
վաղնջուց կը կանխէ խօսքս »
^ինչպէ" ս եզաւֆ :

Հիմա որքան ալ անհաւանական
մը դտյ առջկւս ՝ իր նոյնքան անհաւանա
կան ձեռքով ՝ կը թուի թէ պէտք է մինակս
յառաջանամ փողոցէն ու ոտքերո ւս ցա
ւերն ի վեր եւ ջանամ հետեւիլ կչռո յթի
մը՝ թերեւս խաբեպատիր չափով ինքնածին ՝ իրր թէ ես ըլլամ զայն ստեղծած իմ
ամենամթին ատաղձէս ՝
չզգետնուելու
համար» աւելի ճիշդ'
նախքան յետին
զգետնումը :
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ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՀԱՄԱԺՈՂՈՎԻ ՄԸ
հԱՋՒԿ

2003 թուականի Ս եպտ եմբեր 15՜20—ին
տեղի ունեցաւ. Երեւանի Ակադեմիայի եւ
Պ ետ ական Համալսարանի կազմակերպած
ել «համաժողով» կնքո ւած գիտաժողովը ՝
որուն նիւթն էր «Հա յադի տ ո ւթեան արդի
վիճա կր եւ զարդարման հեռանկարները»*.
Նպատակն կր մ է կա եղել կարելի եղածին
չափ մեծ թի լուէ մասնագէտներ ՝ Հայաս
տանէն ՝ Ա իջին—Ար ե ւե լքէն ՝ Արեւմտեան
Սփիւռքէն՝ կուսաստանէն
եւ
նոյնիսկ
ճափոնէն ՝ —ուրկէ Ո*աքայուքի Հյիմուրա
անունով մասնագէտ մը ուսումնասիրու
թիւն մը կարդաց 1920—23 թուականնե
րուն «ՀՈԳ—ի գործունէութիւնը խորհ •
Հա յաս տանի մէջ» նիւթին Լոլ-[1^_հ U*Ju °՜'
րինակը ցուցանիշ մըն է ա յն ճիգին որ
կատարուած էր հրաւիրելու բազմապի
սի եւ բազմատեսակ անձեր՝ որոնց ներ
կայութիւնը ա՛լ աւելի կը զգացնէր բա
ցակայութիւնը անոնց ՝ որոնք կամ հրա
ւիրուած չէին [Արմէն Այվազեան , ծանօթ
պատմագէտ} ՝ կամ չէին
կրցած ԳաL
(Մ արկ • Նշան եան} ՝
կամ չէին ուզած
մասնակցիլ՝ եւ վերջապէս՝ հրաւիրուած
ու եկած էին՝ այս տողերը ստորագրողը՝
օրին ակ- ՝ սակայն համ աժողովէւ առաջփն
°րը տեղեկացած ՝ ինչպէս ըսուեցաւ ին—
ծէւ Կրթութեան ու Գիտութեան նաթ արարին կողմ է՝ որ «երեւի յարմար չի ձեր ելոյթ ունենալը» ։
թայց ել այնպէս
ոգեւորիչ երեւոյթ
էր այս համաժողովը՝ որ փաստեց
թէ
հայագիտական
հարցերով զբաղողներու
թի*-ը մեծ է թէ1 Հայաստանի մէջ
[Ոէ֊ր
ա նձինք նուիրեա լը յաճաթ կ՚աշխատին
անտանե լի ՝ դա յթա կղեg ո ւց ի չ պա յմ ան
ներս լ մէջ} ՝ թէ՛ ալ Արեւմտեան աշխարհի մէջ՝ ուր մեծ է թի*֊ը ոչ միայն երէց ՝
այլ նաեւ նոր ս եր ունդին պատկանող հայ
ել մանաւանդ ոչ
Հայ մասնագէտներու
[յատկապէս տպաւորիչ էր Ե տալացինե
րու փաղանգը} :
Զեկուցումներու ամփոփումները սլար֊
փակող գրքոյկը կը թուագրէ ր 84 պատմ ա ղի տա կան զեկո ւց ում ՝ 48 բանաս Ւր ական [գրականութիւն ՝ քննադատութիւն ՝
լեզուաբանութիւն} ,81 մշակոլթային Լփիլիս ոփա յո ւթի ւն ՝ եր ամշտ ո ւթի ւն ՝ ճար
տարապետութիւն ՝ ն կար չո ւթի ւն եւլն . ՝
բայց ներ առեալ նաեւ հասարակական
հ արց երո լ մասին զեկուցումներ} ՝
եւ
վերջապէս 20 զեկուցում' Հայ Եկեղեցւոյ
եւ հայագիտական կրթանքներու
մա
սին : Ուրեմն՝ բա ցմ ան եւ փ ա կման եր
կար ելոյթներէն զատ նախատեսուած էր
233 զեկուցում ՝ որոնք ներկայացուեցան
ծրեք տարբեր ՝ իրարմէ բաւական հեռու
շէնքերու մէջ՝. Անշուշտ ոչ ոք կրնար ներէայ ըԼԼա Լ Fnln[՛ զեկուցումներուն : Նիս—
տերը ստիպողաբար տեղի կ՚ունենային
միեւնոյն ժամերուն։ Այս թղթակցութիւ
նը կը հիմնուի այն նիստերուն վրայ որոնց ներկայ էի։ Ակնկալուած 233 զե
կուցումներէն 190—ը ներկայացուեցան ՝
ըստ կազմակերպող յանձնախումբի անդամներուն սլահած հաշիւին՝ Հայաստա
նէն' 110, դուրս էն' 80 դիտնականներու
կողմէî

ԹԷՕԼԷՕԼեԱՆ

նոսեան «Յառաջէի Հոկտ • 23 — 25/26 թ[՚՜~
ւերուն մէջ արդէն անդր ադարձաւ Հա
մաժողովի որոշ երեւոյթներուն :
Աատկապէս ՝ Հոկտեմբեր Զձւ—ի յօդուածին մէջ
նշեց թէ ո ւղղա գր ո ւթ եան հա րցը ՝
ապա
նաեւ
աւելի
ընդհանուրը
հայերէնի
տա րբերա կներ ո լ մերձեցման եւ ներթա
փանցման հարցերը սահմանափակ
ձե
ւուէ արծարծուեցան ՝ անհաճոյ պայման
ներու մէջ։ Նշեց թէ Պ՝ Լեւոն Եզեկեան
խօսեցաւ
«գրգռուած ՝ կռուազան
չփշտ»ով ՝ «բարձրախօսին ԺԷՊ պոռալով»։
Աա մեղմ ՝ գի ւանա դի տ ա կան նկարագրու
թիւնն է պատահածին ։ Այս եւ այլ նիս
տերու ընթացքին ՝ լեզո լաբան եւ Ա* ես—
րոպեան
ուղղագրութեան
որդեգրումի
բուոն
հ ա կառա կոր դ Պ * Եզեկեանը իր
ունկնդիրի հանդամանքը բո լո բովին ան
տեսելով ՝ նստած տեղէն ՝ ուրի շներու խօ—
սած պահո ւն կ՛արտա յայտէր իր կարծի
քը ՝ ել զեկուցաբեր ին բարձրախօս ով զօ
րացուած ձայնը չէզոքացնելու
համար
ծերացած ստահակի մը կոպտութեամբ
կը գոռար իր լուտանքը ։ Ա րես ո ւն տարիէ
Ւ lL^ր էը ժասնակցիմ ակադեմական գիտաժողովներո լ ՝
ես այսպիսի վերաբե
րում չէի տեսած : Ողբալին այն է որ մինչ
երբեմն վարիչներ
կը փորձէին
հան
դարտեցնել լացուած վիճակը՝ ռլը!1չ ա~
ռիթներով
հայաստանցի
անծանօթ ու
ծանօթ գիտնականներ բարձրաձայն իրենց

commentai re-^ կ'աւելցնէ ին
Եղեկեանի զառանցանքին î Հայագիտութիւնը նըսեմ ացնող նի ս տ եր էին
ասոնք՝
ո ր ոնք
պատճառեցին ներկայացուող լուրջ հար
ցերս լ անտեսումը՝ ապա նաեւ ապշեց ու—
ցին օտար ն եր կան ե ր էն շատեր ՝
ո րոնք
պա ր զա պէ ս չէին հ աս կնա ր ակադեմական
կենցաղի խախտումը՝ խախտում' ոչ յան
դուգն նոր միտքերով՝ այլ հին ելիրքերով։ Այս խախտումը յատկապէս ցաւաժ էր նաեւ ո ր ո վհ ետեւ կ՛ անտեսէր ա—
կագ* 3)ադէյ Ա արդս եանի բացման խօս
քին մէջ ընդգծուած
«հաւասարակշռի չ
մօտեցոլմ»ի ՝
ապա նաել «բանավէճերի
եւ տարա կարծո ւթեան» կարեւորութիւ
նը։ Ախիթարիչը այն է՝ որ կային նաեւ
այս յատկանիշները ցուցաբերող նիստեր ։

*
**

finլոր
մեծ դիտ աժողովներո լ նման՝
մեր այս «համաժողով»ն ալ ունէր երկու
տեսակի հետաքրքրական երեւո յթներ : IX—
ռաջին տեսակը «տեղական» բնո յթ կ'ունենայ* այս կամ այն նիստէ/ զեկուցող—
ներէն մէկը՝ երբեմն հանրածանօթ բայց
նաեւ յաճախ նորելուկ գիտնական ՝
նոր
գաղափար մը նոր ձեւուէ կ՚արտայայտէ։
Հին դիրքերո ւ մէջ չնշմարուած պատկեր
մը կամ տեղեկութիւն մը կը գտնէ՝ կը
վերբերէ , կ՚ընդգծէ ,
կը վեր լուծէ , ել
այդ արարքներով կը յափշտակէ դէւտնա
կան
մարդոլ
երեւակայութիւնը ՝
կը
թարմացնէ հին՝ կաղապարուած հաս կա-,
g ո զո ւթի ւնը : Երբ «տեղական» կը կո չեմ
ա յս տես ակի ողջունելի ելո յթներ ՝ կ՛ընդգծեմ որ անոնց ս տ եղծած ոգեւորութիւ
նը սահմանափակ է ՝ կը յուզէ մասնագէտ
Պ ատկառելի է քանակը՝ թէեւ անշուշտ
ներու փոքր խմբակ մը՝ որոնց մասնագիզեկուցումներու որակը շատ անհաւասար
լռութիւնը «տեղ» մըն է՝ ենթաբաժանում
էր , — պարագայ մը որ նո՛յնն է Արեւմըտմր՝ գիտական մեծ աշխարհին մէջ՝. Գի՛եան ույն բազմաթիւ գիտաժողովներուն
տո ւթիւն ը ընգհանրապէս կը յառաջանայ
որոնց մասնակցած եմ յ Pաո իս ՝ կային
նման «տեղական»
նուաճումներու կու
մի քանի բա րձրորակ զե կո ւց ո ւմն եր ՝ բազտակում ով ։
մաթիլ րնգոլնելի որակի ո ւրիշներ ՝ ապա
Կան նաեւ «ընդհանուր» բնոյթ ունեցող
նաեւ կային նախնական ու ողբալի որա
հարցեր ՝ յաճախ տեսական ՝ որոնք կըր.—
կով վե ր [ուծո ւմներ : Աւելի խռովիչ իրա
նան յուղել ամբողջ մասնագիտական հա
կան ո ւթիւնները տարբեր էին. _ 1) Հայ
մակարգ մը* _ i960—ական թուականնե
րենի ո ւնկնգի րներու ո ւն կնգրել չգիտնա
լը , 2) 'Ոաղաքավա ր ու դի ան ա կանի վա- րուն Ֆրանս այի մէջ մեծ մտածողներու
փաղանգ մը [(իագ Տերրիտտ՝ Ա^ագ Լա
յել հակաճառութեան ոգիի լայնատարած
քան
՝ Միշէլ Ֆուքօ ելէն*՝ Գերմանիսյ մէջ
անգիտութիւնը Հայաստանցի բազմաթիւ
Եուրկէն
Հապըրմաս և 1980—ական թուա
մ ասնագէտներու
մօտ՝ ել
վերջապէս'
կաններուն
՝ Ամերիկայի
մէջ՝ էտուըրտ
3) Հերր նշուած բացակայո ւթիւննե րը ՝
Աայիտ}
՝
այդպիսի
համակարգ
վ^ցող
օրինակ՝ ոչ միայն հեռու պահուած Արու
վե
ր
ա
կե
ր
տ
ո
ղ
հարցեր
պեղեց
ին
—'
մէն Այվազեանի ՝ այլ նաեւ վաստակա
Այսօր
նման
հարցեր
հա
յագիտութեան
շատ դրականադէտ Ա երդէյ Աարինեանի
գա ր պաս ին առջեւ կը ս սլա ս են ՝ —տեսնուե
[ըսուեցաւ
որ հիւանդ է ՝ սակայն լա
լու՝ ճանչցուելու՝ խռովելու՝
միտքեր
ւատեղեակ թուող տեղացիներ թերահայուղելու՝
հայագիտական
վերլուծումը
ւատ ՀՒնՆ ոլ նոր ս եր ո լնդի հմուտ գրյառաջացնելու առիթը կը փնտռեն ։ Ա արականագէտներէն Աէյրան Գրիդոր եանի î
կայն՝
համաժողովին կառոյցը չէր ար
Վաթսուն էջ նօթ առած եմ :
Ամփո
փումի ամէն ճիգ ձախոզութեան դատս։— տօներ նման հարցերու բացայայտ գորպարտուած է: Ուրեմն , դրուագներ , նըշ- ծուեէոլթիւնը։ Մեծ հարցերն ու հար
ցումները մնա տՒն
սաղմնային՝ չարտա
մարներ, տ պա ւ ո ր ո ւթի ւններ :
յայտուեցան։ Մեղադրական
ոգիով չէ
Պիտի սկսիմ զաւեշտական _ ողբերգա
որ կ՛ըսեմ այս*. Հայագիտութիւնը՝
հա
կանով-. Տոքթ- Հիլտա Գալֆայեան-Փա-

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

կառակ իր հին ու նոր բազմաթիւ նուա
ճումներուն ՝ դեռ չէ ստանձնած իր իսկա
կան գերը՝ հայ ու օտս.՝ր մտքի տարած—
քին մէջ *. Այգ գերը մարմնաւորելն
ու
անոր համար աշխարհի մտածումին մէջ
տեղ նուաճելը ապագայի
օրակարգն է*.
Ներկայի՝ այսինքն համաժողովի օրա
կարգին մէջ ընգԽսնոՆյւ բնոյթ ունեցող
հարցը գրսելորուեցաւ «վարչական» ուղղութեամբ ' Կրկէն ու նորէն այս հ*սրքը
տ արբեր
ձեւերով ա րտայայտուեցաւ ,
յուզելով մանաւանդ հայրենի՝ բայց նա
եւ սփիւռքահայ եւ ոչ հայ գիտնական
ներ։ «Վ արչական» այս հարցը ունի նա
եւ մտաւորական
հետեւան^թյեր ՝
զորս կ՛արժէ մանրամասնել։
Նախ՝ անոր գրսեւոբումը։ Ակադեմիայէէ շէնքին մէջ առաջին ընդհանուր ՝ բաց
ման նիստի ընթաg քի երկրորդ խօսք առ
նողն էր ակագ * Ո* • Մ ա ր տ իր ո ս եանը ։ Ան
մաղթեց որ «Երեւանը * * * լինէր հա յա գի
տութեան մայրաքաղաք» : Եւ շեշտեց որ
այս լինելու ճիգը կը կարօտի պետու
թեան հոգատարո ւթեան ՝
օժան գա կո լթեան : [Միջան կեալ ընդգծենք որ ՝ ըստ
լաւատեղեակ տեղացիներու՝
համաժողովէ ծա խքերու գլխալոր մեկենասը Պ ե^.
լռութիւնը չէր ՝ այլ Մոսկուա բնակող
միլիոնատէր Արա Աբրահամեանը} ։
Ա՛յո
քալյման նիստին րնթ ա g քին ուրիշներու
ուղերձներ նմանապէս ընդգծեցին հայա—
գիտութեան [այսպէս կոչենք) «ա շէսար—
հադրական» տեսութիւնը ՝ որ կենսական
կը եկ ատէ գիտութեան կապը հայրենի
քին հետ ։ Գարեդին Ո • Կաթողիկոս ՝ օրինակ ՝ ներբողելէ ետք հայրենի եւ գըրԱծցէւ
դիտնականներու «համագործակ
ցութիւնը» ՝ ըսաւ որ «կար ե ւո ր ո ւմ ենք
{այդ կապը) է չէնոլթէլն ազգային մեր
կեանքի եւ ի զօրացոլմ հայրենիքի»։ Արամ Ա • Եաթողէկ ոսի խօսքը [կարգաց—
լած իր բացակայութեան} ՝ թարդմԱռ
նութեան կարեւորոլթիւնը ընդգծած ատեն շեշտեց
նաեւ որ հայագիտութեան
նպատակը՝
թարգմանութեան
օրինա
կին հետեւելով՝ պէտք է ըլլայ «մեր ար
ժէքները ներկա յա 9նեԼ > __ տյլապէս հա
յագիտութիւնը կը գաոնայ լւԹքնա^սլաաակ» յ թէ Ւ^^չ
ս{էտք է (ԼԼԼաJ հայա
գիտութեան նպատակը՝ եւ որքանո^վ ան
կրնայ ունենալ աշխարհագրական ՝ «հայ
րենի» բն ոյթ »
ահա այս է հարցը։
Ա'լ աւելի յստակ էր մեկենասին խօսքը^որ ըևգգ^հց թէ նման համաժողուէ ան
կարելի պիտի ըլլար ՝ առանց անկախ պե
տութեան ՝ որ «նախագրեալն» է ՝ ըսաւ ՝
նման երեւոյթի ։ Կենսական գտաւ նաեւ
«Եկեղեցւոյ աջակցութիւնը»։
Երբ կայ
ազգային պետութեան ել ազգին մեծ կա
ռոյցներու «համախմբութիւն» եւ «միւսսնա կան ութիլն» ՝ ըսաւ ան ՝ կարելի պիտէր
ըլլայ «հայագիտութեան կհդրոն»^ վեր ածել Հ այրենիքը։ Տարբեր
կաղապարնեբութ
նո յն բանը ըս ին ուրի շներ ՝
թէ՛
բացումին՝ թէ՛ նիստերու ընթացքին ։
Ազդ այ[.ն Ժ ո զովի կրթա կան յանձն ա էսում—
բի նախագահ Հբանոյշ Աա կորեան հրա
ւիրեց «Պետութեան ուշադրութիւնը հա
յագիտական հիմնահարցերի» վրայ ՛■ Կըրթակսյն հարցերոլ նաէսարար Աերգօ Ե՛
րից եանի թեման էր «Հա յագիտո ւթի ւե ր
հ ա յա սլա շտ սլան ո ւթի ւն է»՝ ան «Հտյսւս—
տան
Ա փի ւռք յար ա բեր ո ւթի ւեն երի կա
րեւոր կռուան ^՜» , եէ «հայագէտներ մար
տիկներն են նորակարգ երկրի» ։ վլագիմէր Բ արխուգարեան՝ Ակագեմիա յ/՛ Պ սւտ^
մ ո ւթեան բաժնի վար էւ չ եւ Ակագեմիայի
փ ո էս-ն աէսա դահ ՝ որ ամէնէն լաւ մտածլած [ու գէշ ընթերցուած}
^Լոյ^Ը ու
նեցաւ՝ բազմաթիւ շահեկան հարցեր ար
ծարծելէ ետք վե ր ա դար ձ ա լ նո յն հար
ցին ՝ հաստատելով որ հա յագիտո ւթի ւն ր
կառավարութեան «UlqqUlj|l(l քաղսւքակա__
սուլթէան» մէկ կենսական մարզը պէտք է
ըււայ՝
վստահաբար ՝
ոեւէ գիտնական ՝ հայ
կամ ֆրանսացի՝ ռուս կամ ամերիկացի՝
ջերմօրէն պիտի բաղձար որ իր դիտա
կան ուս ո ւմնա սի ր ո ւթի ւնն եր ո ւն ն եց ո ւկ
ըլլայ իր պետութիւնը՝ ֆ ին ան ս ա ւո ր ելո վ
բարձրագոյն
ուսումը ել
հետազօտու
թիւները ։ Միաժամանակ ՝ իւրաքանչիւր
բանիմաց գիտնական կը
գիտակցի թէ
որքսՀն խնդրական
փշոտ ու ծանբակըչիռ հարք է այս :
Փորձենք բնորոշել
ընգ
նռհան ուր
հասկացողութիւնը՝ որուն վրայ հիմնա
ւորուած էին այլազան մեծ ու մանր նիս
տերու ընթացքին արտայա յտուող նոյն
գաղափարական կառոյցին տարբերակ
ները :
1) Հայագիտութիւնը Թսլաաակ ունի։
Այդ նպատակը չի կրնար սահմանուիլ մի՛
այն տեղեկութիւն ՝ վերլուծում ՝ գաղա
փարներ հայհայթելու
կոչումով ՝ թէեւ
Արեւմուտքի մէջ ճիշդ այս է ընգոլնուած
իբր գիտութեան պատշաճ կոչումը։

2) Հայագիտութիւնը սոսկ մ՚ասնա-^
տա֊կա՚ն մ տածում չէ î իր կոչումդ է
հայ ազգի մշակութային ^աղաքակ^
նութիւնը
կերտող մէկ գործօնը ըլչՀ
Հայագիտութիւնը

թէ՛

գործօն կերւոո

մըն է այդ քաղաքականութեան , թէ՛
անոր պահանջած IIUlcpfակաթոլթ֊^Ալը կէ
րարկողը5

3) Ազգային, մշակութային ռաղմա^
վարութիւնք կը վարուի կեդրոնդ
"է' 9ր°նՀՒ մը կորԼմէ
Այղ կեդրոնը ըլ.
լալու կոչուած է Հայաստանի Պեւոոլ
թիւնը, հայկական մեծ կառոյցները
կեզերին մանաւանդ)
ել ուս „ ւմնա
կառոյցները, յատկապէս' Ակագեմխն .
{Միջանկեալ
հասկնալիօրէն
Երեւիլ,
Պետական Համալսարանի աւազ_անին պի
տի ո լզէ ր աւելի ազդեցիկ ն եր կայո լթխՀ
մը ըլլալ այդ կեդրոնաձիգ համակարի
‘^ջ- ԲՎ կարո՞ղ է ըլլալու y
սա ուր!,.
հաԸ9 կ) ՛■
4) Եզրակացութիւն . _ թէեւ աշխարհի
մէջ կան թէ՛ սփիւռքահայ հայագէտներ՝
թէ՛ ալ օտար մեծ համալսարաններու
աշխատող օտար հայագէտներ ՝ բայց ljL
այնպէս զարգացող հ ամ ա շխ ա րհ ային հս,յադիտական ցանցին «կեդրոն ը» ըլլալո լ կո չո ւած է Երելանը-. Ո՛չ միայն խ.
րեւ հանդիպման վայր-. Ո՛չ միայն, իբրեւ
ապագային համար նախատեսուած հայսը,
գիտական համաշխարհային միութեան
գիտական սլարբերա թե ր թէր խմբադլ,ՈԼաէ
թեան կեդրոն ։
Այէ նաեւ իբր մտային
«աշխարհագրական» տարածքի մը կեդ,
րոնը՝
հայագիտութեան
մագնիսային
կողմնացոյցի իսկական՝ ճշմարիտ «հիլ.
սիս»ը ։
Այլ կաղապարին մաս ին։ Սփիւռքի ։!'{!
արծարծուեցաւ վէճ՝ որուն ամէնէն ձանօթ տա՛րբեր ա կը պատմարան Արմէն Այ
վազեանի ծանր քնն ա գա տ ո ւթի ւնն է ՝ կարծլի է ըԱծլ մեղադրագիրը ուղղուած ամերիկահայ պատմաբան Աոնալտ Սիւնիին եւ ուրիշ հայագէտներու ՝ եւ Եփիւռքահա յերոլ
հ ա կա քնն ա գա տ ո ւթի ւՍնե^ր
[օրինակՀ վարդան Մ ա տթէ ո ս եանէւ ել
Ա եպոլհ Ասլան եանի} ։
Հոս մանրամասնութիւններ վեր արծարծելո ւ տեղը չէ՝.
Տեղն է սակայն ըսելու որ նո՛յն այն չրքննուած ՝ լի ովին
չմ տ ածո լած
ենթագրեալները եւ ս տ որ ո գո ւթէւ ւնն եր ը ՝ որոնը
դժբախտաբար առթեցին «Այվազեան Ափիւռք» վէճերը ՝ նաեւ խարիսխն ու
արմատն կին համաժողովի
արծարնան
հարցեբուն ։ Նշենք ղանոնք* —
Ա} Գիտութիւն մը՝ ի միջի այլոց հա
յագիտութիւնը՝
«կեդրոն»
մը կրնւս Հ
ունենալ՝ ել եթէ այո՛ , ի&նչ իմաստուէու
ի^նչ գերով կեդրոն ։
Մշակոյթի եւ մտքի որեւէ երկարատեւ
ճիգ արդի լնքն է անձեր ու եւ կաուոյցներոլ միատեղ ներկա հ ո ւթեան ,ն-Բ- 485<
400 թուականներու Աթենական Ոսկեդա
րը անձերՈՆ հանճարով բն ո րո շո ւեցաԼ\
Աոփոկլէսէն մինչեւ Աոկրատ՝ բայը
անձերր պատահաբար չէ Որ Կորնթոս[
կամ Ապարատ քի մէջ չգործեցին՝ այլ Ա՜
թէնքի կառոյցին ու մթնոլորտին մէէՄիջնադարեան
Հայաստանը վանքերով
հարուստ էր ՝ վանքերով ուր մադաղտխ
ներ ո ւ գրադարաններ կա յին եւ ձեռագէբ
ներ կ՛րնդօրինակոլէէ/ն'—սա կայն անոնցմէ

WJ1

մի քանին մի այն ՝ շն ո րհ[,լ հ անճարեղ խ՜
նականներու ել վայրի ու մթնոլորտի մի

g

ա տեղումին՝ վերա ծ ո ւե ան մ տքի հնոց՜
ներոլ՝ մտածում արտագրող «համսդ՜

11,1'

սարաններու» ՝ ինչպէս օրինակ ՝ Գքա<*ր
սլա բադան ։ Աակայն Գլաձոր «կեդրոն
մը չէ ր ՝ բառին լիակատար իմաստով՝

վայր մբն էր ՝ ուր տարածուած եւ ԼՍ[1՛’
գէն իսկ աշխարհաց րիւ
Հայ մշակոյթէ
կրցաւ կեդրոնանալ եւ բան մը արատդ
րծլ կարճ ժամանակի լ^յթացքին*. Մ1111'"
թարեան վենետիկն ու վիէննան նոյնը եւ
աւելի՛ն ըրին : {$ետոյ՝ Պո լիսն ՈԼ 1^իֆ
լիսը, 1848-^ 1914 կեդրոՆԵՐ էին > utU"
կայն նոյնիսկ այս մշա կո ւթա յնօ ր էն
ու բարգաւաճ վայրերը աշխարՀացլ1^
հայութեան,

մտքի ղեկավար

միակ

մի ահ եծան կեգրոններր չէին :
Կարելի է ու պէտք է հակադարձ'
ըսելով՝
հապա Պետրոկրատը եւ Մ"
կո լան ո ո ւս
մ շա կոյթի
եւ մտածում!՛
կեդրոնները չէ ի^ն ։ Փարիզը ֆ F
,
կան ՝
Լոնտոնը
անգլիական մտածու
կեդրոնները չէի®ն [աւ ելի ճիշդ՝
րիճն ու 0քսֆորտը ՝ երկուքն աԼ Լոնտ
նին մ օտ ու անոր տնտեսա
կրոնտկ
հսկողութեան տակ} ։ Էի՛ն ՝ թէ^լ
լիոյ պարագային
հսկայ դեր ունծց
Ակովտիան ՝ բայց ձ.8—րգ ծւ 19—րէ
գիտութեան մեծ հնոցներէն հ*երմԱ,Ղ
նման կեդրոն չունէր, _ Հայ՚ոէլ11/^՛^'
'Ոէօնիկսպէրկ մտածումը՝
դիտու-ԼՕհ
կ՛արտագրուէր ՝ ինչպէս ձիՀնտգ11 F
հայութեան պարադային ՝ տարրծը

Fonds A.R.A.M
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կիւննէրու մէջ-յւ՞նչ կարելի է եզրակացնել, ղփաոլ^ւն-կեղրոն այս խառնիճաղանճ օ֊րի^կներէե։
Տիրապետող
կարձիրը, արէլյքտեան վերլուծողներու. մօտ, այն է
որ երր դերակշիռ , տիրապետող պետու
թիւն մը կտյ ,
որ ինրղինք
կրնայ
պարտագրել
եւ
իր վարչական
մայ
րաքաղաքին մէջ կեդրոնացնել հաւաքա
կանս ւթեան մը, քաղաքակրթութեան մը
գիտնականները, այղ կը պատահի : Ա որպոնը Ֆրանսա յի միակ համալսարանը
չկր (Ո-ապըլէ, օրինակ,
Աոնփրլփէ գը1աց ուսանելու) , սակայն կեդրոնաձիգ
ֆրանսական ազգ _ պեւոՈՆթ-իլԸը Փարիզը
րւՍորպոնը վերածեց կեդրոնի ։ Գերմա
նիան, որ մինչեւ 1871 Գերմանիա չէր,
տյլ Պէրլին եւ Մի ւնիխ, Համ,զուրկ
ել
ֆրանըֆե՚եւ՚թ ՝
^ւ/ն • »
համայսարաններու ցանց մը ստեղծեց ,
տեղական իշխանութի մեներ ո ւ. ,
մ անր պետ ո ւթի ւնն երու
ապակեգր ոն աց ած
հովանաւո րութիւններուն
տակ :
1800—ին ՝ գերման
միտքը կր զարգանար բազմաթիւ ու բազ
մապիսի կեդրոններու մէջ՝ ինչպէս Հին
յունական մշակոյթը զարգացած էր Աթէնքի , Ա իրս։քուղայի , Ապեքս անդրի ոյ ել
կթւտիոքի մէջ, Ն'Բ • 400—էն ետք-,
է ղր ա կա ցն ենք : Երր կայ արդէն, կազ
մուած է ազգային մշակոյթ (գերմանական, օրինակ, կամ հայկական) , սակայն
դեռ. չկայ ազգային պետութիւն ( ին շ պէ ս
նոյն երկու պարագաներուն) , չկայ գՒ~~
տութեան կեդրոն : Կան տ եղական աւա
գանիներ ՝ ւէերնաիւաւեր ՝ ընտրանիներ ՝
էլ|ւթ1ք/քՀ7 եւ կառոյցներ՝ ու անոնց բազ
մատեսակ նպատակներուն ծառայող « ' ապա նտեւ երբեմն ծառա յել Մհ թԺուլ գիտ
նա կանն եր :
կարելի է եզրակացնել * ~ 1991—ետք ՝
կայ հայկական նոր Պետութիւն մը։ ճիշդ
պիտի չըլլա* ր ՝ ուրեմն ՝
ա յդ
Պետու
թեան հոդատարութեան ել հսկողութեան
տակ ստեղծել հայագիտական ուսումնասի րութի ւններու կեդրոն մը որ կը ծառա
յէ աղգային նպատակներու ել ռաղմա վա
րութեան ։
Եւ վերջապէս ՝
ի հետեւանք 1991—ին ՝
Ճ1’!Ղ չէ՞ որ հայագէտները՝ այգ աշխար
հագրական կեդրոնին շո լրջ < ամախմբըւաե գործակցին ճշդելու համար հայա
գիտութեան
պատ շաճ ն սլա տա կներ
ու
կոչում ։
Երկս լ հարցումներուն ալ պատասխա
նը «ռչ»
Ինչ ո*լ :
Երկու
տիրական

պատճառներով :
Ը՚ազմաթիլ սփիւռքահայ ՝ ապա նաեւ
օտար հայագէտներ պիտի
հաստատէին
թէ պատասխանը «rz<» պէտք է բլ/այ , որովհետեւ դի տն ա կանը ՝ ի մ իջի
այլոց
Հտյադէտը ՝ պետութեան մը՝ ազդի մը չի
եառայեր ՝ տյլ զՃշմա րտո ւթեան» կը ծառա,[է * Եր նպատակը չէզսք ջ առարկայական ձեւով ճշմարտութիւնը որոնելն է՝
առանց քաղաքական ՝ կրօնական , ազդաJt* ՈԼ տնտեսական կամ մշակութա յՒն
չահերոլ ծառա յելու ՝ անո նցմէ մէկուն
կամ միւս ին կո չին հնազանդելու։ Սա բոԼորովին սիսա լ չ բյ յայո վ հանդերձ ՝ անբաւարար է ։ Ջէղոք ՝ առարկայական մօտե
ցումը ամէն պարկեշտ դի տնա կան սլարԱՈԱւոր է էլի ր ար կելո ւ ՝
^րբ հարցը ուոումնասիրութեան մը
հ ում նիւթն է,
“խորդալ արիսի ւներ եւ փաստաթուղթեր՝
տեղեակ
Ըէէա է
ոլըՒե դիտ^ա կտններ ո լ
կատարած աչխատանքին ՝
^իդ թտփել
ո ր վերլուծական հաստատումներ եւ այէացան
եղր տկարութիւնն եր համա պաա ա սիյ ան են տո ւեայներուն ։ Աակայն այս
^աեղական^ առաքինութիւններէն անդին ՝
ցիանականը՝ եւ մանաւանդ ան որ կտու
ցէ աւելի ծաւալուն ՝ աւելի Զընդհանուր»
հցյ՚ակացութիլններո լ յանդիլ ՝
ԱՂո]ւսլ—
ՆԱւծ՜ կը ծառայէ այս կամ այն
i
թեքումին ՝ նա իս ըն արութեան՝ եւ այո՛ ՝
նոյնիսկ շահի՛ն : Այդ կ^Ը^Է գիտակցօրէն
կամ անդիտակցօրէն ՝ — նաիս ընտրելի է որ
Գետ ակց օ ր էն ու ա նկեղծօրէն , ըայց
յաճախ կը խուսափ ի ; 'Րանի՛՛ անգամ
Դրգացած եմ ամերիկացի
գիտնական^•երոլ միջին արեւելեան հարցերու հետ
^֊Աւս1Ու-ած ո ւս ո ւմն ա սիր ո Լ թի ւնն եր ՝ ուր
^Լն

փաստաթուղթ

վերլուծուած

է

^րտմաբանօրէն» ՝ սակայն ընդհ անո ԼՐ
•լ^կացոլթիլ-ե-եերը
ի յա ռաջա դուն է
ղին
Ոլո րս,գրուած են
մօտեցումի
մը,
կա մ ԱԱհ—ոլ, կամ Իսրայէլի քաղա«ակ^ն շահերուն կր ծառայէ։
երելս կ'ար J-Է այլ ձեւով մօտենալ
մ Ստին : Չմոռնանք, հարցը ունի բազPt՛, ծալքեր: Գիտութիւն մը կրնա յ
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^ԷԼ՚՚Ղ լէղօք , առարկայական փնտռումը
չխրաոլթեան մը ■ Եթէ ոչ , անխո ւսա‘է՚՚՚ւիօրէն կը
ծառա յէ^ ն սլա տ ա ՛մ- ‘քը՝
I Լ
էՒ՚օակցօրէն կ ամ ան գիտակցօրէն
W֊v>րակո չոլի դիանա կանը: Եթէ այդ“հ"
արգե<Տ ք ա յդ ն սլա տա կը Զտզդտէ՛- Եւ եթէ այո՛ , արդեօ՞ք ազգայի

Ո Այէ

_

ՄԻՏ*

ԵՒ

նի հասկացողութեան բնորոշումը ել հա
յագիտութեան կեդրոնը պէտք է Երեւանի մէջ դանո լին :
Տծղ մը, եթէ չեմ սխալիր
[_j|-g |g
Capital գրքին մէջ, Լո,ի Ալթիլսսէր կը
հաստատէ թէ քանի որ ամ էն ընթերց ո ւմ ՝
ամէն մեկնաբանութիւն
«մեղաւոր» է,
նախընտրելի է որ մեկնաբանը ինք հաս
տատէ իր «մեղքեր, այսինքն' իր ոչառարկայական հակումը, թեքումը, նա
խընտրութիւնը : 1995—ին , երբ Պտտմսր
բանն երու Հ^չ—րղ համաշխարհային գիտամողովին կը մասնակցէի {Աոնրէալ) ,
պզտիկ սեղանի մը շուրջ ունկնդիր եղայ
երկու ափրիկեցի պատմաբաններու (մէկը ՛Լյայէն , միւսը' խիմերիա յէն) եւ երծք անդլօ—ամերի կացիներո լ միջել կա
յացած վէճին : Ափ ր ի կեցին երը կր հաս
տատէին թէ իրենց Հ(պա րտ ա կան ո ւթի ւնն»
է (dlJty) կերտել իսկ ական դէպքերու եւ
փա՛ստաթուղթերու վրայ հիմնուած Պատ
մութիւն մը՝ որ կը ծառայէ իրենց բաղբազդ ՝ բազմակրօն ՝ բազմալեզու սլետո լթիւններոլ կայ ո ւն ո ւթեան եւ միասնակա
նութեան շահին ։ *1յախ ՝ ա՛պշած , ա սլ •••1
գայթակղած անդլիախօսները կ՚ըսէին * —
բայց այդ փրոփականտ է ՝ պատմա- ç|l—
սւռւթիլն չէ՛ : Այն ատեն ես Ափրիկեցի
ներու համակրանքը ստացայ՝ երբ հար
ցը
հետեւեալ ձեւով դրի • դործածելո վ
ամերիկեան դա տա կան ս ի սթեմը իբրեւ
օրինակ ։ Ե րբեմն ՝ նոյն վկաներն ունկընդ—
Ը^Լով ել նո՛յն փաստաթուղթերը մեկ
նաբանելով ՝ պաշտ պան փ ա ս տ արանն ու
դատախազը {նոյնքա՚ն պարկեշտ եւ հաւասարաբար հմուտ անձեր) երկու հսւկոmjlfifcuij եղը ա կաg ո ւթիւնն եր ո լ կը յանդթւ ՝ որովհետեւ երկու տարբեր ՝ նախա
դրեալ եզր ա կաց ո ւթի ւններո լ յանգած են
{մեղադրեալը անմե՛ղ է։ Ո՛ չ ղ
մեղաւոր
է) եւ երկ ո լ տարբեր բայց նոյնքան կա
րեւոր ՝ արմ՜անա ւոր շահերու կը ծառա
յեն {անձին ՝ հա ւաքա կան ո ւթեան) ։ թե
րեւս ամէն գիտնական ՝ որ փաստեր կը
մեկնաբանէ ՝
պաշտպան
փաստաբանին
կամ դատախաղին նման գիտակցօրէն $ եւ
կամ ՝ աւսՀղ ՝
անգի տ ա կց օր էն ՝
արդէն
յանգած է եզր ակաց ո ւթի լնն եր ո լ ՝ ՛արդէն
կը ծա ռա յէ շահ երու ♦ . . :
Երեւանեան մեր դիտամողովին ակըևյայտ էր թէ զե կո լց ո զն եր էն ^Ulxnljp յան
գած էին քիչ մը նախնական եզրակաց ո ւթի ւններո ւ ՝ __ պէտք է ծառայել ազդային—մշա կո ւթա՚յին շահերու ՝ ել մենք
դիտենք թէ մե1լնաբանա կան ո* ր ոճր կը
ծառայէ ատոր։ Ե ւ Սփիւոքի դի տնական
ներէն կ^ աէլյն կալո լի {նաեւ Հայաստանի
զարտուղի դի տնա կաններ էն ՝ թերեւս) զօ
րակոչուիլ նոյնին՝ որուն ղեկն ու վար
չական բնական կեդրոն—մայրաքաղաքը
Ե րե ւանն է ։
{Անմիջապէս փակագծի մէջ ընդգծեմ ՝
որ այս քննադատելի մօտեցումը իւրա
քանչիւր եւ ամէն հ ա՛յ ր ենի գիտնա կ ալէ Ս 1 —ակնյայտ էր ոմանց մօտ»
նուազ ակնբախ' ուրիշներու մօտ՝ եւ բո
լորովին կը բաց ակա յէր' դեռ ուրիշ՝ UJ—
ւևլփ սակաւաթիւ զե կո լց ո զն եր ո լ մօտ։
Ընդհ անր ա ց ո ւ ձներ յաճախ վիճա կա դրա
կան բնոյթ միայն կրնան ունենալ) i
Ա անր
ողբերգութիւնը
ս ա էր ղ
որ
թէ1 գիտամողուխին ՝ թէ՛ ոլ-ք[էշ բեմերու
վրույ ՝ լսած եմ բուզմաթիւ սփիւռքահայ
եւ օտար հայադէտներ որոնք բոլոր ովին
համոզուա ծ են թէ իրենք հեռոՀ ւ կը մրնան նման խոցելի ազգայնական՝
ո'ւր
մնաց ազգայնամոլ յանձնառութիւներէ։
Ե րաւունք ունին։ Ըայց արդեօք ինքնա
գիտակցութեան նշոյլ մը կա&յ իրենց դի
տական ա շխատանքֆն մէջ, որ ցոյց կու
տա յ թէ խրենք կը ղփտակցխն թէ խ՞նչ
դիրքերու՝
թեքումներու շահերու
՚1Ը
ծառայեն , կամայ թէ ակամայ, իրենց
գիտական
մեկնաբանական աշխատան—.
քով'. Յաճախ չկայ: Ազգայնականութեան
մեղքերը մտրակելը, ներկայիս , կը բաւէ
իրրել դիտական առաքինութեան ցուցա
նիշ : Գմբ ախտաբա ր ։
^1՛

Բ) «Կեգր ոն^ի հարցին կա պո ւած երկ
րորդ կէտ մը ՝ որ տեղի անբաւարարութեան պատճառաւ պէտք է ը[էաJ
նը ։ Կը խմբա դր եմ դիտական պարբերա
թերթ մը՝ որ կ՚ուսումնասիրէ սփիւռքներ
եւ անդրազդայնութեան հետ կապուած
հարցեր։ Երկոլ տարի առաջ Աան-քերանսիսքոյի մէջ դասախօսեցի աշվստրհի ա—
մէն կողմէն եկած 150 չի*ե դիտնականներոլ ՝ որոնք չինական 25—30 միլփոննոց
սփիւռքի մասնագէտներ էին : Անկէ եր
կու տարի առաջ ալ Փրինսթընի համալ
սարանին մէջ ներկայ էի , տյս անդամ
իբր ունկնդիր, հնդկական
պատմագի
տութեան նուիրուած մողովի մը: Հրնրրկաստան 1 միլիաո բնակիչ ունի , իր ըսփի լոքը 9 ,եխ լխոն, է : ներկայ էին պատ
մաբաններ հա Jր ենիքէն , Ալս տր ալի այ էն ,
Աինկափուրէն , Ֆիճիէն , Անգլիտյէն , Գտ-
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ՋԱՐԵՆՑ

ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԵԱՆ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԸ
ն֊Կ'

րԱՖՖհ ԱՃԷՄԵԱՆ

Երկդիմի եզր մըն է անշուշտ ՝
որուն
ենթախորադիրով կը ներկայանայ Զտրենցի նուիրուած ուսումնասիրութիւններու անգլերէն լեզուով լո յս տեսած
այս վերջին գիրքը՝ Գեղեցիկ հ ատոր մը ՝
որուն շապիկին զետեղուած Արթո յի գրծադրոլթենէն Զարենց մեզվւ կր նայի անգըրշփրիմեան
նայուածքով մը՝ գրեթէ
իգական թուող ու անբնականօրէն երկար
մատներո վ ձեռքը վա րանոտ կերպով եր
կարած դէմքին ՝
կարծես մենք ենք որ
Ըէէայխհք բռնո լած իր տեսողութեան դաշ
տին մէջ։
Հա՛տորը
կը խմրէ 1997-/'îi
՛հիլ—Եորքի Գոլումպիտ համ,
աս ա ւ սարա նէն
ներս կայացած Զտրենցի գիտամ՜ողովին
առթիւ կարդացուած նիւթէր ր ՝ առաւել
անդլերէն լեզուով
հեղինակին
մասին
վ^քջվչ^ 20 տարիներուն հրատարակուած
կարդ մը ո լս ո ւմն ա սի ր ո ւթի ւնն եր ՝ այսպէսով անգլիախօս ընթերցողին համար մէկ
կողքի տակ մատչելի դարձնելով չարէնց ագի տական էուըջ տ շխ ա տ անք մթ :
Զարենց այս
տեսակէտէ
բախտաւոր
հեղինակ մը կարելի է նկատել։ Հա յեըէնով անոր մասին Լոյս տեսած բազմաթիւ
հատո րներու կողքին ՝ հ ա ւան աբար ուրիշ
որեւէ գրողէ աւելի ՝ ո ւթս ո ւնա կանն եր ո լ
կէսերուն անգլերէն ով Լոյս կր տեսնէին
թարգմանական զոյգ մը հատորներ անոր
բանաստեղծական
ու արձա՛կ
երկերէն
բալա կան լայն ծաղկաքաղով մթ ։ Աչս նոր
հատորը ճամբան կը բանա f հեղինա klՂ՜11 րծին անգլերէն
լե ղո ւո վ
ընկալումի
դաշտին։ ինչպէս խմբագիրը կբ նշէ' առաջին ւսն դամն է որ միջազգային չափանիշ ով դի տ ամ՜ո ղո վ
մը տեղի կ՚ունենար
արեւմտեան համալսարանի մր մէջ' նրւիրուած արգի հայ tt[,nrI_b
^1աըեւոր
է տյս նշումը՝ ո րովհետեւ ակներեւ կը
դարձն է թէ որքսմն հեոու
մնացած է
վերջին երե սուն տարիներուն արեւմբտեան
համալսարաններու մէջ
ծուարած
«Հա յադիտութիւն^ը արդի դրականու
թեան ընկալման ՝ անոր ենթահողի ըստեղծման դործէն* Աանաւանդ որ
այրշ
ընկալումը նաեւ՝ նախ եւ առաջ՝ ինքն ըն
կալում մրն է իբրեւ արդիական աշխար
հի բնակիչ՝ ոչ անպայման
սահմանափ ա կո ւո զ պատմ ութեան ու բանա՛ս իր ո ւթեան այլապէս բերրի դաշտերուն ։
Ակնարկեցինք
ենթախորադրի երկդի
մութեան։ ճիշդ է որ Զտրենց
առաջին
օրէն ՝ դրեթէ թատ եր ա կան ինքն ա դի տ ա կց ո ւթեամր մը ինքզինք նկատեր էր Jb ղափոխութեան
բանաստեղծը ՝
փո րձելով
տյդ յեղափոխո ւթիւնը ապրեցնել ու կա
տարել իր իսկ դործին մէջ։ Սակայն նոյն
այդ յ ե ղա փ ո խ ո ւթի ւն ր քսան տարի ետք
ուր շներու կողքին ղինք ալ պիտի առաջ
նորդէր մահուան ել ապա ձեռնարկէր իր
անուան ու գործին կատարեալ ջնջումի
փորձի մը։ Անոր սպանութենէն տասնըհինգ տարի ետք ոչ միայն անոր անո ւնր
կր շարունակուէր մնալ արդի լեա լ՝
ա,քԼ
անոր զոր ծերն ալ ղանաղան գրադարաններէ ու հաւաքածոներէ հաւաքուած ու
անմատչելի։ Կարծես թէ բանաստեղծը
գոյութիւն ունեցած ԷԸԷԷաP : յեղափո
խութեան անունով ներկայացող պաշտօնեաները իրենք էին որ կ}որոշէՒ^ թէ յե
ղափոխութեան
ամանակին մէջ ո՛վ բա
նաստեղծ է ել ո՛ վ պարզապէս չէ Նոյն
յեղափոխո ւթեան նորօրեայ պաշտօնեաներու որոշումով է որ 1953—^1/ Զար ենց ի
անունը կրկին պիտի դաոնար արտօնելի

tf-

նատա յէն եւ ԱՄն—էն ։
Երկոլ առիթնե
րուն ալ ունկնդրեց ի վէճեր ՝ որոնք կապ
ոնին հ այադիտո ւթեան Զկեդրոնյփ հար_
ցին հետ։ Ակնարկեմ միայն երկրորդին։
*Լ,ախ լնդդծեմ ՝ որ հնդ1,կ
պատմաբան
ներ բարձր պա՛տ րաստութիւն ո նին ՝ յա
ճախ կը գրեն զմայշելի անդլեր էն ել կա յս եր ա սլա շտ ո լթ ե ան եւ
զա ղո ւթ ա տի ր ո լթեան ուս ո/մնաս ի րո ւթիւններու համաշ
խարհային մ արզին մէջ կարեւո ր դիրք
ոնին Z Երենց
վէճեր ու ենթա հողն էր'
Զտրդեօք Հնդկաս ւոանա դիտո ւթեան կա
ռուցումը կրնաՐյ իսկապէս անդրազդային
ապակեգրոնացած ըլլտ հ» î Հրնդկա ս տ անը պէտք չէ^ ԸԱտ կեդրոնն
ու
կողմնացոյցը
այդ գիտութեան ։ Ակրնյայտ էր որ հայրենիքէն եկած պատմա
գէտները անհանգիստ էին Որ հնդկական

J

եւ կամաց—կամաց
ոչ թէ միայն գիրքեՐԸ պիտի վեր ա տպո լէին ՝ այլ նաեւ բա
նաստեղծին կերպարը պաշտօնական կեր
պով պիտի զետեղուէր յեղափոխութեան
պատուանդանին վրայ՝ որպէս
կոթող։
Կ՛անգն ո ւ
գործողութիւն մը կայ որ տե
ղի կ՚ունենայ անոր անյիշողութեան դա
րաններէն վերադարձումով՝
գործողու
թիւն մը՝ որ ինչպէս
Աա ր կ
շան եան

ԳՒՐ^ՐՒ առաջին լնգա րձա կ դրութեան մէջ
կը նչէ' ըանաստեղծը կը վե ր ած է կոթոգՒ * Հ ոս է
^յեղափոխութեան բանաս
տեղծդ եզրին երկդիմութիւնը* յոՐ^_ոԸջո ւմը կը ստեղծէ միթոս մը' յեղափոխու
թեան բանաստեղծի միթոսը՝ որ Զտրենցինը ըլլալով հանդերձ' կնանցնի բանաս
տեղծի կամքէն կամ
քմայքէն
անդին՝
ղայն իւրացնելով ու օդտադործելով յե
ղափոխութեան հաշւոյն։ Զարենց կը վերադարձուի ու կը զետեղուի իբրեւ քեղափոխութեան բանա ստ եղծր' իբրեւ կոթող յեղափոխութեան իսկ որոշու մով :
Այստեղ ալ կը կայանայ հատորին ծըրադրուած նպատա կը * կարդալ ու վերըստին կարդալ Զարենցը այս կո թողու
ցումի՝ մոնիՆւքանթ-սւլիզասիոն կ'ըսէ նըշանեան ՝ գործողութեան դէմ՝ այսինքն'
ի մտի ո ւն ենալո վ որ Զա րենցին առընչըւող ամէն ակնարկ կամայ թէ ակամայ
ենթակայ է անո ր միթոսին՝ անոր որպէս
յեղափոխութեան կոթող կանղնումի գոր
ծողութեան ։ Կարենալ
կողմն որ ո շուելու
համար անհրամեշտ է զայն կարդալ իր
tf-ամանակի պատմական անց ո ւդա րձեր ո ւն
եւ անոնց հետ ու անոնց դիմաց ճշդո ւո ղ
անոր դրական ու բ անա ս տ եղծա կան որո
շումն երո լ շրջարկին մկջ, ա n urhվ
ան
շուշտ անտեսելու բանաստեղծին յաճախ
բեմականի
եզրին դեդերող դիրքորո
շումներն ու յա յտարարութիւնները ՝ աւե
լի ուշ տարիներու Զպ՚տտմական շրջագարձդն ու խոհական բանաստ եզծո ւթի ւնը։ Պիտի խ ou ինք ասոնց մասին քիչ մը
վերջ՝.
^Եիբքէն ներս մտնող էիոպըրթ Ա ակուայրի դրութիւնը կը պարզէ խորհ րդային Ը^դ հանուր տարածքին վրայ 1917— էն
1934—ի միջեւ ի զօրու եզող պետական
դրական քա ղաքա կան ո ւթի ւնը ՝ որուն ենթակալ էին նաեւ Հայաստանի դրոզներր։
Կտրելի չէ Զտրենցի դրական որոշումնե
րը
վեր լուծել
առանց նկատի առնելու
Աոս կուայի մէջ կատարուող դէպքերն ու
որո շումները : Փիթըր Պ՚տլաքեան ի գրու
թիւնր կ^րնէ
պատմ ական ներկա լաց ում
մը Զտրենցի դործին ու
ամանակին ու
անոնց մէկր միւսին ա ռըն չութ եան ՝ ի ս կ
Աոնիա Ըէչեան կը խօսի Ախմատովտ —
Զտրենց զո ւդահեռներու
մասին՝ անոնց
մէկը միւսին դործին ծանօթութեան՝
բայց մանաւանգ թարգմանութեան ընդմէջէն' ներառեա լ Զտրենց էն' դիմադր ո լթեան երեւոյթին անոր մօտ։
Վյսրդան
Աատթէոսեան տյլ բաղդատական մը կ^ընէ այս անդամ Զտրենցի ու Կոստան Զլսրեանի միջեւ։ Մինչ Զտրենց վաթսունա
կաններուն կը գտնուէր վերա կան ղն ո ւմի
փուլին մէջ՝ նոյ/ն տարիներուն ^աբեանի ն՛աւը կը հանգրուանէ ր հայաստանեան
ափերը՝ հոն ալ աւա ղախր ո ւելո ւ համար։
Անկտքսութենէն
ետք՝
միայն
այսօր՝
Զտ րեանի դործը Հայաստանի մէջ սկսած

tf-

կ կըկՒ^

I՛ յայտ ԳաԼ

տմբողջական պատ-

սփիւռքի ՝ օտար ՝ մանաւանդ ան զ/օ—ամե
րի կեան
մեծ
հ ամալսարաններու
մէջ
պաշտօնավարող՝ ոչ այնքան ազգային ոճով տոդո րուած հնդիկ պատմ ադէ ւոն եր
կը հ ակաճառէին իրենց Զտզգային^ որոշ
մօտեցումներուն՝ եւ յարգանքով ու հա
մակրանքով
կ՚ունկնդրուէին
ո չ-հնդիկ
մա՚սնագէտներ ու կողմէ։ Այդ
Հնգիւ^երը^ ապա նաեւ սփիւռքահայ ՝ օտար ու
հայրենի հայագէտներ՝ միայն մէկ տրա
մաբանական
եզրակացութեան
կրնան
յանգիլ» — մեր այս նոր զարուն ՝ երբ կը
տիրասլետեն անդրազդա յն ո ւթի ւնը եւ հա
մա շխարհ ա յնաց ո ւմը ՝
թէ՛ ապազգային ՝
թէ՛ Զազգային» ոգիով տոդո րուած հա
յագէտներ այլեւս Զկեդրոն» չունին ՝ չեն
կրնար ո ւնենա լ ։
Խ* ի՝
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կերո վ մը: Զ արեան եւ Զտրենց , քսա
նականներուն իրենց հսմեդի սլումԷ՛ն ետք՝
աւելի ուշ ՝ կ՚երեւին
մէկուն ու միւսին
դր չ ին տակ :
//* ատթէոսեան 1լ ո ւս ումնաս իրէ այս կապը ու իրարու
մասին
կարե՜իրը հիմնուած մամանակակիցներու
յոլշերուն՝
բայց
մանաւանդ Զարեանի
երկերուն մէջ Զարչա րեան մականունով
երեւցող Զարենցի կերսլարին վրայ։
չան եան նաեւ կը չեչտէ անհ րամեշտութ իլնը Զարենցի առըն չո լող բոլոր
փաստաթուղթերով հրատարակման՝ ինչպէ ս ոP
շրջանին երկար ատեն դաղսէտրոլ
րա կներ
ու մէջ սպասելէ ետք լո յս տեսան
փշրանքներուն
ր անտիպներուն
ու
մեծ մասը։ Անհրտմեշտ է մանաւանդ վե
րականգնել անոր կեանքի վերջին երեք
յուող
տարիներու բոլոր ծալքերուն առընչո
ման րամ ասնութիւններր ներառեա լ հար—
ցաքննոլթիւններու անոր պատաս թ աննե
րը y այս կամ այն դիմումները՝ եւայլն։
Չփտենք որ՝ ին չ որ այսօր կը կոչուի ըստալինեան ւէար չամեքենայ ՝ նման բո լո ր
ամբո ղջա տի րական այէ
մեքենաներու՝
իր ատամներուն մէջ ինկող բո լո ր ղոհե^.
րուն չարմումները
կը ցանկագրէր
ու
1լա ր խի լա ցնէ ր : Հայաստանցի չարենցագէտ Զգաւիթ Գասպա րեան արդէն օգտա
գործած է ՀԱ-ԿԷ-ՊԷ-յի արէսիւները Զարենց ի մասին իր շահեկան ուսումնասի
րութիւնն եր ո ւն մէջ*, Բանաստեղծին հետ
առըն չո լած զանազան անձինք ՝ նո յնի ս կ
դահիճները՝ տարիներ ետք հրատարակած
են bp^3 Ր՚-ւք՚րը անոր վերաբերող։ Ա ակայն բոլորն ալ կր մնան ենթակայ Հյեղափ ո թո ւթեան բանաստեղծեի կոթողին ։
Անոնք որ էոյս տեսած էէ՛ն խորհրդա jl*
տարիներուն
հա ս կնալի պատճառներով
կանդ կխառնեն 34ճ~ին ու կը խուսափին րո
տային եան հալածանքը ի րր այդ լուսար
ձակի տակ աոնելէ։ Աւելի ուշ լոյս տե
սածները անձնական վեր յիշո ւմն եր ր կը
ծառա յեցնեն բուն հալածանքի ծածկումին, զայն անտեսե/ով իբրև պատմական
շեղում ՝ ստալինեան «անձի պա շտամունք»ի արդիւնք կամ այլ պիտա կի տակ ներ
կայացող վրիպանք ՝ որ ետքը պաշտօնա
կան կերպով դատապա րտուեցաւ ։
Մինչդեռ բուն հարցը ճիշդ այդ հալա
ծանքը վերականգնելն է իր ամբողջական ահաւորութեամբ՝ կարենալ հասկընա լու համար թէ ին չպէ&ս նոյն յեղափոքսութիւնն է՝ որ մէկ կողմէ կը սպաննէ
բանտստեղեը, միւս կողմկն զայն կը
դա նղնէ որսլէս յեղափոխութեան կոթող :
Հոն իոկ է ահաւորին մէկ երեսը։ *Լ,շանեան Հուրց կու աայ թէ թնչ են այն տա
րօրինակ ու խորհրդաւոր կապերը որ գո
յութիւն ունին յեղափո խո ւթեան ու բա
նաստեղծութեան միջել Ե ♦ դա րո ւն : վերջապէս Զարենցը չէ միայն որ կ^ արմանանայ այս ճակատագրին ։ Երմէ առաջ Մ աբա կ ո վս կին
կ^ ենթարկուի նման հալա
ծէս
ու ապա վեր ա կան ղն ո ւմի ու միթա կանա ցումի ։ Են չո&ւ համ ար ստա լի
նա կանո ւթիւն կո չուողը այնքան ում՜եղ
կերպով կը հակադրուի դրողներր ւն ՝ եւ
այնպիսի դր* ՛զներու լ ր յեղափոխէ ւթեան
մեծագոյն ջատագովներն իսկ էթե i
Զա րենց իր կեանքի վերջաւո րութեան
դրուած պատառիկի մը մէջ կը նշէ թէ
չկայ աւելի ահ ա ւո ր պատիմ՜ քան ա յն
Ւրր
մէկբ ո ը ս. նձ մը կը դատապարտ
իրեն
դաւաճան ա յն գաղափարին ,
համար մի ա՛ կն է՝ միա՛կ սրբազանը՝ եւ
երբ ոչ մէկ միջոց կայ հակառակը փաստելու։ Աոսկուայի նշանաւոր դատավարութիւններու ամբողջ էութիւնն էր &ԸՀմարտութեան այս խեղաթիւրումը՝ գա
ղափարի
մը հանդէպ հաւատքն ո լ հա
մոզմունքը ին քնիր դէմ դարձնող՝ քայ
քայելով նախ անմիջական զոհին բանա
կանութիւնը՝ եւ ապա ամբողջ բեկերուեղազս ա ծը : Այս րո
թեան մտաւո րաւեան
1լ
մը
լորին ետեւ ո լմ՜ի
յ բաբերութիւն
յրտու
ճ
>մւ
կայ ։ *ելանեան զայն կբ կոչէ
թեան ումը՝ այսինքն* ճշմարտութիւն որ ո ? ադր ո ղ ու հաստատող մէկ ու միակ
ումը՝ որ ստալփնեան վարչամեքենան է։
Այնտեղ կը հակադ բուին րանաստեղն ու
ստա լխնեան իշխա՚հութիւնը: Մխ^չ րա~
նա « տ եղեբ կը կարեէր թկ ինքն է ճշմար
տութեան պահապանը , ինք որ ոչ թկ մի-,
պւ ւհած է յեղաա յն աոաջին օրկն վ,
փոթութեան ջահը, այլ նաեւ մեեադոյն
զբողն կր իր մամանակին եւ ամբողջովին
դիտակից այդ դիրքի պատասխանատու
ութեան, վարչատիբական մեքենան
կու
գայ պա րդելու թկ ի՛նքն կ միակ ճշմար
տութիւն հաստատողը : Զկ^յ ճշմարտու
թիւն վարչատիրական մեքենայկն դուրս :
Ախսլկս որ բանաստեղեր
ակամայ դա
ւաճան կ : նախ իր բանաստեղեի ,
այ
սինքն ճշմարտութեան
յաւակնողի կոլ-
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թեամր։ Ապա որովհետեւ հաւատարիմ
է յեղափոխո ւթեան ՝ իր կարծած յեղա
փոխութեան ՝ եւ Զարենց անընդհատ ասիկա կ'ըսէ իր դործերուն մէջ՝ մանա
ւանդ
վերջին տարիներուն î
Ա*ին չդեռ
վարչատիրական մեքենան ինք է յեղա
փոխութեան միակ
ներկայացուցիչը եւ
ուրիշ որեւէ բանի հաւատարմո ւթիւն հա
ւասար է դաւաճանութեան :
վարդան Ա ատթէոսեան երկրորդ դըրութեամր մը լո ւս ար ձ ա կի տակ կիառ—
նէ Զարենցի մօտ յեղափոխութեան հանղէպ մինչեւ վերջ հաւատարմութեան այս
rpbPPP * 'Ծանօթ է որ
Զարենցի կենդա
նս ւթեան լոյս տեսած վերջին հատորը
«Գիրք ճանա պարհխ»ն' արման ացած
է
արտակարգ
ուշադրութեան Ափիւռքի
մէջ։ Հոն տեղ գտած քանի մը պոէմներ
մեկն աբանուած են որպէս դրո ղին վերա
դարձը դէպի ազգայինը կամ ազգայնա
կանը ։ Հետաքրքրականարար ստալին եան
վարչամեքենան թեք ալ եւ ասիկա բոլոր
bp զոհերուն պարագա յին*

ttPn ՂմԼ կ^տմբաս տանէր ազգայնամոլի
մեղքով։ Այդ
պոէմներուն ել րնդհանրապէս հեղփնակի
գործին մօտէն ընթերցում մը սակայն ի
յայտ կը բերէ երկու մ եկնաբանութի ւններուն ալ անհիմն ԸԷԷ^ԷԸ՝ Մատթէոսեան
ի րրե լ մ եկնակէտ կ՚առնէ Զարենցի աւելի
հին ու միակ
արձակ գործը*
«Երկիր
Ն՛ա յիրի'» ծաղրական *[_էս1Ը եւ ցո յց կու
տայ թէ ինչպէս հոն երեւցող կեցուածքը
չի տա րբերիր տասը տարի
էո Ju
տեսած «Գիրք ճանապարհի» ի խնդրոյ առարկայ երկու սլո էմներուն* ^Պատմու
թեան քառուղիներով» ու «Աահուան տեԱփլ»փ մէջ երեւցող
կեցուածքէն :
Եթէ
ստալինեան ազգայնամոլի մեղադրանքը
յեր իւր անք էր ՝ Ա փիւռքի մե կն աբանն եբունն ալ պար զա պէ ս թի ւրընթե րց ո լմի
եւ կամ երեւակայութեան արդիւնք կըրնայ ըէէաէ* Գմբախտաբար այս թէւըըհթերցումը տա կաւին կը շարունակէ բա
նի լ մինչեւ օրս։
վա թս ո ւանա կաններ ո ւն
կատ ար ո լած
տքնսՀան
աշխատանքը
տրամադրելի

դարձնելու համար Զարենցի ՝յմբողջո
կան դոր եերու դիտական հ րա տ ա ր ա կո ւթիւնը քիչ թկ շատ կը յաչ„
ջողէր վերականգնել ողբերգական հեղինակին դո ր
ու կեանքի պայմանները Աակայն պարզ է
ո երուն
որ խորհրդային իշխանութեան
լոյս տեսած ոչ մէկ գիրք էրն ար իսկական հարցականի տակ առնել անոր վերջին երեք տարիներուն անցուդ, րձերը,
Հ յ ս լ։նՀալածանքին բուն էութիւն
\,nյն վարչամեքենան էր որ կը մնար ու-

մ՜ի գլուխ* հակառակ անոր որ ստա շինա
կան ո ւթի ւնը թօթափած էր եւ զայն դատա սլա րտելով իսէ
ծածկած էր իբրեւ
պատմական շեղում ։ Այնպէս որ b վիճակի
չէր ստա լինա կան ո ւթիւն կոչուա ծին բ ուն
էութիւնը երեւան հանելու։ Աւստb չէր
կրնար
նար հանդուրմ՜ել ա յդ առբնչութեամբ
ւեւլէ փաստարկումի։
Անահիտ Զարենց
հատորին մէջ տեղ
դտած դրութեամբ մը կը մանրամասնէ
Զ ար են ց ի ա յդ Վերջփն տա րիները ՝ լն—.
թերցումները՝ մ տահ ոգո ւթի ւնն երը ։ Շընո րհ ի լ տարած տասնեակ տարիներու աշ
խատանքին ՝ Զարենցի անտիպները վեր
անկարելի զորեին,
տպելոլ
ծանելու
բայց նաեւ անոնց առընչուող պատմական
պար ա դան ե* րր
ր
բացատրելու ՝ ա յսօր վե
րա կանդնուած ձեւով ունինք այդ վերջին
,րիներու յիշողութիւնը ՝ յիշո
երեք
ղութիւն մը
որ պաշտօնական
կերպով
դատապարտուած էր մոռացութեան ։ Այդ
յիշողո ւթիւնը բանաստեղծական մաքառում[՛ յՒչ" ղութիւն մրն է ։ Հարկ է զայն
զետեղել ու ընկալել իր քաղաքական պա
րունակին մէջ։ Նշանեան կ'ամփոփէ ըսե
լով որ ((յեղափոխութեան բանաստեղծ»
նշումը ել անոր կապուած վփպապաշտ
Հոլովոյթր՝ որ ի զօ ր ո լ կը մնայ մինչեւ
օրս ՝ նախ կփտէալացնէ ե՛ւ յեղափոխութիւնը, ե՛ ւ բա.նա տեղծը՝ ապա կը շըբ՜“
ջանցէ հա կա դրութիւնսր դրականո ւթեան
ո լ ճշմարտութեան*
իմա՛
ստալինեան
if սւ ր չամ եքենա յի ումին միջեւ՝ եւ վերջա պէ ս կ} անտեսէ այդ նոյն վար չա մ եքենային գիւտը ճշմարտութեան այս տեսակ
այսինքն* b^*P^bP
Ղ՜է1? խեղաթիւրումի
կա ր ո ղո ւթեան :
նշանեանի
նշաե
երկրորդ կարեւոր
կէտը կը վերաբերի Ջարենցի քսանական
տարիներու ա պա դա յա պաշտ ութեան
ու
Մ ա յա կո վ ս կիի ա ղդեց ո ւթ եան : Կարճ շըրջան մրն է* հազիւ քսանականներու առա
ջին կէսԸ 1 որու-ն ընթացքին անոր բանաս
տեղծական արտադր ո ւթի ւն ը դրեթէ բո
լոր մասնագէտներուն կողմէ կը ն կատուի
երկրորդական' շեղում մը յաղադս ֆիլ~
թիւ-րիզմի կամ եա յրայեղ ձախակողմեան
փ ո րձա ռա կանո ւթեան Զա րենց աւ ելի ուշ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ինք ալ հ րամարած է անոնցմէ։ (Պատմա
կան շբջադարձ^ ր
որուն կ'ա կնա ր կէին ք
վերը "> ևը վերաբերի 1926—էն սկսեալ անոր կամաց—կամաց գա րձին դէպի աւելփ
խոհական բանաստեղծութիւն մը՝
ուր
հ եղփնակը կը խո րհ րդածէ b^^bp թանաստ եղծական ու պատմական տեղին ու
դերին մասին ։
*եշանեան կը պնդէ թէ պէտք չէ անտե
սել այգ չգրադարձին տուն տուող բուն
պատճառը ՝ ո ր կապ ունի 1924—/'^ Մ ոսկոլայի մէջ այնքան մեծ խանդա վա ռո լթեամբ Զարենցի հրատարակած* մա յա
կովս կեան
ներշնչումով* ՀԱ տ ահնդարդ»
հանդէս ի առաջփն ու միակ թիւի արդիլումին ո լ փճացումին* Աիասնիկեանի իսկ
յանձնարարութեամբ։ Զա րենց ստիպուած
եղած է պարզապէս տ եղի տա յու լորդիլումի մը եւ դաւաճանելու
ինքն իրեն :
Հթո րուա G
ումեղ եղած ր/բւյլու է Հյեղափոխութեան բանաստեղծ»ին համար։ Պ ատահարին կը յաջորդէ եւրոպական երկա
րատեւ շրջապտոյտ մը՝ որ քիչերու տըրւող առանձնաշնորհում մրն էր այդ տա
րիներուն։
Ըստ երեւոյթին*
ար գիլումէն ետք պէտքը զգա ց ո ւած է Զարենցին
այս դթխէ «ապաքինման»
նմանող նրւէրը տալու։ Ասկէ ետք միայն Զա րենց
կը սկսի արդիլեալ ֆիւթիւրիզմէն վերադառնալ բանաստեղծութեան
աւելի Հո
լանդական ձեւերո ւ ու հ ա ս կա ց ո ղո ւթ եան ։
Հաւանաբար ուրիշ տեղ չկար այլեւս երPUJLb'P* Այս շրջադարձը

եւ Զարենցի ապադայ արտադրութիւնր *եշանեան կը զե
տեղէ սուդի
րնդհ անուր նշանին տակ ։
Զնա յած հայ դրականութեան մէջ կ ան ո ւ խ
և ուղղակի Աարինէթթիի ազդեցութեամբ
յայտնուած յարեան ^էյազարեանց^ ֆիլթփւրիզմին եւ անոր յաջորդոզ Զարենցի
ու իր խմբա կի ցներ ո ւն մայակովսկեան
փ որձերուն ՝ այս մարզր կը մնայ դրեթէ
չպեղուած դետին մը՝ յաճախ անտեսուած
իբրեւ ձախո դանք կամ վրիպանք : Բայց
Զարենց ոչ թէ միայն եղած է կատարե
լու պէս յառաջապահ մը՝
tuJL ամբողջո
վին համոզուած եղած է այդ տարիներուն
bp ըրածին ։ Այնպէս որ կարելի չէ ան
տեսել ֆի ւթի ւրի ղմի այս արդիլումին ու
մերմ, մին հետեւանքներ ը
արդի հայ
գրականութեան զարգացումին վրայ։
Այս նիւթով հատորին մէջ հետաքրքրա
կան գրութիւն մը ունի ճէֆ Եօշկարեան ՝
ուր կը խօսուի այն հսկայական փոփո
խութեան ներում՜ին մասին որ էր յաջորդէ հոկտեմբերեան յեղափոխութեան
ու խորհրդայնացման տարիներուն։ Արւես տ ադէտներ ը
ամէնո ւրեք կը փորձեն
յեղափո խականացնել իրենց
կիրա րկած
ու
դաս
դ նազան
երեւան կր
արուեստը
հոսանքներ։ Հայաստանի մէջ արդիակա
նացման այս հովթն կը համապատասխա^է ներածուած
կաղապարներու որդե
գրումը՝ որուն մեծագոյն կիրարկողներէն է Զարենց ։ Բ՛ան ա ս տ եղծն երը հարց
կու տան թէ ին չսլի ս ի^ն պէտք է ըլլա յ
խորհրդային բանաստեղծութիւնը եւ այս
նիւթով ծայր կու տան երկար րանսւվէճեր՝ մէջտեղ կոլ գան գրական խմբակներ։ Եշխանո ւթե ան թր JLտոլութիւնն
առաջին տարիներուն կը քաջալերէ
այս
PnLnPP* bLju պարունակին մէջ է որ ֆիւ-.
թիերիզՏի
փորձերը
տեղփ կ՚ունենան,
ուր արուեստէն կը պահ անջո ւի ըլլալ հա
մապատասխան արդիական սլա յմաններ ո լ
մէջ ապրող այսինքն մեքենայական ա րտադրութեան մ՜ամանակ ft մարւբուն։
րդուե ։ Ար
ւե,ոտը ինք ալ կը սկսի նկատուիլ իբրեւ
արտադրո ղ
գո րծողո լն ո ւխ
br ւ կա նութիւն
թիւն մը։ Եօշկարեան կը ծանրանա յ այս
տարիներուն
Զտրենցի
մօտ զարգացող
տեսութիւններուն ու կէ՚ը ա ր կումներո Ըն
հարազատութեան վրայ՝ նոյնիսկ
եթէ
աւ bfb ուշ ան պիտի վերադաոնայ աւելփ
ա ւան դա կան ձեւերու ։
ո ր ո գո ւթ ե ան ու
յաոաջդիմութեան հիմնական ձգտում մըն
ևր որ Զարենցը կը մղէր այդ տարիներո ւն
ո րդեդրելու ֆ[ռթհ-֊րհզմհ ֆ ո ր ձ ա ռա կան
ձեւերը։ Աետագայ զարգացումները՝ մա
նաւանդ ընկերային իրապաշտութեան որ_
օն
դեղբ ումը որպէս
պաշտօնական
բսաբա՝ն
խորհրդային արուեստի , bii ւ կան ո ւթե լ ն
քսւ յնանահանջ սլկաք կ նկա
կաններոլ ա ւան գա ր դի զմխն հեա րա ղդա—
տաե : Այնպկս որ, երբ այսօրուան քննադատութփւնր իբրեւ վրիպանք կՀսնտեսկ
այդ ֆիւթիւրիզմը, իրականութեան մկջ
ուրհչ բան չըներ եթէ ոչ չարունակել այդ
նոյն տարիներու պետական կեցուածքը:
^Էյյ'ս Ատսըլ ստորագրած է երկու հետաքրքրական
ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթի ւ1ւն ե ր ՝
առաջինը Զարենցի
արդի ական ո ւթեան
մասին [անգլերէն խորադիրն է The Ar՜"

menian Counterculture That Never Was),
երկրորդը «Զարենց Մարզարկն» վերնա
գրով: Առաջինին մկջ ան կը խօսի Զարեն-

?/' Աայաթ Նովայական
ոճով գրուան
Հ§աղարան»ին մասին ել անոր տՈւ^
լող պատճաոնեբուն ՝ , ցոյց
տա/ո
,
ւոլԼ որ րեւելեան ոճերոլ
փորձարկումը ան
մօտ կ^ի յնայ* ա րդի ա կան ո ւթեան
ֆթ
PbLPb^l1
նման ռուսականին ճսյմբով
հասած ազդեցո ւթիւններո
*Դրէն ներս.
Ապա Ռասըլ կը խօսի Ջարենցէ վելվխ
շրջանի հոգեվիճակներուն մասին իր
ր ո ւթի ւնն եր ո ւն ընդմէջէն, անոր մորֆի
նՒ դո րծածո ւթեան ՝ ղա ռա ց անքներուն է
կը կեդրոնանայ
էկոն արտօ Տա Հինփլ,
Sb սուսի նկարին նո լիրո ւաե բանսւսսյէղ

եութեան վրայ ,
վերջապէս հասնել„վ
Զարենցի միասեսական թեմայով գրա),
անտիպ պատառիկներուն : Երկրորդ դը_
րութեան մկջ ան կը կատարէ բաղդա
տութիւն մը Պ ուշկինի հետ, 1837-քն 1937
երկուքին ճս ւկատագրերուն միջել նմա.
նութեան ու կը կեդրոնանայ Պոլշկ^
«Մ ար գա ր է» կոչուող բանաստեղեոլթեա\
Զարենցի ան տ1,ս1 իքս՛ րդմւսնոլթեսՀւ, տոո
առ տո ղ ուսումնասիրութեան վրայ-,
Գրիդ որ Պըլտեան
լո ւս արձւ ՛էհ
կ՚առնէ
բանաս տեղծո ւթեան
կ՛
հարցը Զ՛ա րենց ի գործին մէջ մերթ ն ե
յայտ, մերթ բացայայտ կերպով երեւցող
հետեւեալ մտահոդութեան
ընդմէջէն,
թնչ պէտք է րյ/այ հայ բանաստեղծու
թիւն ը մեր գարուն՝ մեր աղէտի ու վե
րականղնումի շրջանին ։
Պըլտեան Չա.
րենցի երկին հասկացողութիւնը կը ղե
տեղէ Հայլին դիմող քերթո զականքփ մը
շր^տրկէն ներս ։ Արդարեւ
այս հարցէ^
կարելի է մ օտենալ ուրիշ հարցումի ւկ
‘քէ^է^՝ ճիչդ ի՞նչ է որ կ^է Զարենց
կը դըէ Տէրեանի , Աայաթ Նովայի, 7,ա.
րեկացիի՝ կամ
այլոց ոճերով։ Պարղ
կրկն ութի® ւն ։ Ենչպէ^ ս հ աս կնալ Զ արեա
ցի արտադրութիւնը ։ Եբրեւ պատասիւաե
Պըլտեան նախ կը նշէ որ Զարենց ոլնյւ
շատ յստակ մաման ակա գրա կան հասկա
ցողութիւն մը իր գործին ՝ երբ կարդըկոլ
գայ զայն մատուցելու։ Օրինակ* 1922-^
երկու հատորով
երկերու մողովածոՀ
պատրաստութեան համար ան կը կւս տա
րէ յստակ րամանումներ երկերու տեսակներուն միջեւ եւ բամին առ րամին կլ
դասաւորէ զանոնք մաման ակա դրական
կարգով ։ Ուրեմն տ յդ կարգը բանաստեղ
ծական երկէ հ ա ս կաց ո ղո ւթ եան համալ
գո րծոզ ներքին մամանա կա դրա կան կարղ
մրն է : Այրէ ^.U1PttP և P ստեղծէ Հբանաս
տեղծակ ան շա րքեր» ՝ որոնք ունին իրե^
դաս աւորման ներքին օրէնքները։
յղտցքը Զտրենցի մօտ կը յղուի տարբեեր ամշտա կահ
բակումի դազափա րին ՝
տա րբերւ էկներու նման ո ւթ ե ա մբ : Կրփհու
թիւնը ուրեմն տարբերակում մըն է ա՛
մէն անդամ քիչ մը եւս փ ո փ ոխո ւելովնախորդէն։ Այդ կրկնութիւնն ոԼ տարբերա
կումը դիմառդիմութիւն մը կը մատնեն
այլին հետ։ Պըլտեան Զտրենցի տարինե
րու ե ր կայնքին կատա րած բանաստեղծա
կան փորձարկումներն ու ոճերու կըբկնութի ւնները կը տեղա դրէ
այդ այլոաթեան դիմադրումի ծիրէն ներս։ Բւսնտստեղծութիւնը Զարենցի մօտ անլնդհաս>
ղրոյղքէ
և b^p^bp
պատմութեան ու
ինքնիր կիրառումին հետ։ Ասոր հւսմսղ
ալ Զտրենց բ էնաս տ եղծո ւթեան բանաստեղծն է : վերջապէս աղէտի հորիզմեի^
վրայ բանաստեղծութիւնը կրնայ միտի
րլլտլ այլ ել ,այդ
UJJ[P արդիա կոնն (
Բանաստեղծութիւնը
կա րելվ, է ոքոխե:ռեւ կայ այլը:
Հատորը կը պար ո ւնա կէ նաեւ թ^րր
ման արար բա մ՜ին մը է,Հնրիկ էդոյեէԱ^^
1986—LnJu տեսած ((Զարենցի
կան» գիրքէն ՝ ինչպէս նաեւ րամին
Մարկ *եշանեանի 2002—^^ LnJu լնծտյ^

«Writers of Disaster»

մէջ «Կ

գտած Զարենցի մասին լայն
սի րութենէն : Առաջին ը նիւթ կ^քնէ
րենցի մօտ պատմութեան վերածումբփ0
խաբեր ո ւթեան ՝

իս կ երկրորդը րսնս>ս

տեղծո ւթեան վիճա կած un ւգհ դերը պատ՜
մութեան աւարտին ։
ձոխ հատոր մրն կ
ներկայացուն՚^էԼ
այլազան բովանդակութեամբ բայց

Չարենց!1
նաւանդ նոր շունչ մը բերող
կողմն
ընկա լումին*
արեւմտեան
խարհի :
ՐԱՖՖԻ ԱճէՄԵԱ՚ե
(1) «Yeghishe Charents .

Poet of

Révolution»,
Ed. Marc Nichani3®
Vartan Matiossian, Costa Mesa : ^aZ
Publishers, 2003.
(2) «Across Two Worlds», NY:
s
Press, 1985, «Land of Fire», Ann Ar
Ardis Publishers, 1986,
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Գրեց՝ ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

րնդա րձակո լթի ւն ը ու Կը շարունակէ չրհասկնալ՝ թէ ի՛նչ է
երբեմն մարդոց
կուրծքին տակ բաբախող բանին անունը՝.
Կը բաւականանամ
ընթերցողը
ղր կել
տեսարանին՝ ուր հայ մայրեր իրենց ղա
լա կները կը ծախ են հացի մը դումա րով ՝.
Ու խորհիլ՝ ոբ ամբողջ թերթօնը տյս
կարդէ դրուագեերու յեղում մրն էդ ( Հ
430) : Նախքան տյս նկատողութիւնը սա
կայն ՝ երկին ճակատագիրը վճռո լած է՝
քաևի «Ատեան
ո ղրեր գա կանին զգա յութի՛նը չուն էրդ (Հ 429) : & ա՛տ բարի ՝ կա—
ըԿՒ է ըսել քննադատին ՝
որ իր մենադրութիւնը կը դրէ աղէտէն 25 տարի ետք
եւ անշուշտ ղայն հասկնալու մամանակը
ո Litի <■ * • î
Միայն թէ Օտեան թնչ ՝ ինչպէս ս ՝ ինչո՞ւ կը դրէ :

ՈԳԻՍԱԿԱՆ
Հարական
երգիծական ակնարկ մըդ
յօդուածին մէջ՝ տարեկան «տեսութեանդ
ձեւին տակ'
Օտեան
կ'ան դր ա դա ռնայ
J-ամ ան ակա կից
գրականութեան , նշելով
որ 1919չ* եղաւ «դրչա դա գարիդ տարի մը։
puJjg որովհետեւ շատ բան
գրուեցաւ՝
Հարց կու տայ*
կտորներ պիտի
կարենան ապր իլ անցնող տարի էն ետքդ :
]Լյս հարցումին ի պատասխան կը շարու
նակէ* «Զինադադարի տարիին մ էջ մաս
նաւորաբար նոր դրական սեռ մը մշակւերաւ ղոր կրն անր անուանել աքս որադարձի գրականութիւն './Ուղղագրութիւն
դիացող ամէն հայ որ տարադր ո ւթեն է
ղարձալ՝ պարտք համարեց նկարագրել
[ւնչ որ տեսած էր : Ամէն մէկը կը կարծէր
իէ նոր ու անլուր բաներ պիտի ըսէր եւ
երբ ամէնքը պարպեցին իրենց տոպրակներր՝
տեսնուեցաւ
որ ամէնուն ապրանքն ալ միեւնոյնն է։ j &ւ. որովհետեւ
ձանձրոյթը կը
ծնի միօրին ակո ւթեն էն'
այղ դրականութիւնը եղաւ ամէնէն ձանձ
րանալին * * •»1:

ճեանէր գրութեան մամլային տարբերակի
օրերուն՝ երբ գրեթէ նոյն ատեն՝ Փարիղ՝
Ա* Անտոնեան կը տպէ իր «յի շողո ւթի ւններըդ ՝ Աքսորի համբուն վրայ2, Օտեան
կ' աւարտ է իր Անիծեալ Տարիներ 1914 1919 խորագիրը կրող «անձնական յիշատակներդը որ իբր թերթօն լսյս կը տեսնէ
«փամանակդի մէջ՝. Այս դրութեան ակ
նարկութիւն մը կը գտնենք Յք)19 (Հ ո ւնւար 2^ին դրուած նամա կի մը մէջ առ Ա*
Զ օ սլան ե ան * «Z??/ եմ , երեքուկէս տարւան ահռելի ՝ աներեւակայեւՒ ոդիսակա
նէ մը ետքը։
Մինչեւ Տէր Զ°ր ՝ աւելի
վտր ՝ Միջա դետքի
ան ա պա տ ը ՝ էլ֊Պ ու
սէրա քչոլեցայ ՝
Եփրտտի ու *թոբարի
մէջտեղը* հո՛ն ուր Եզեկիէլ իր տեսիլք
ները ունեցաւ : Ջեմ գիտեր ՝ թէ պիտի
կրնա* մ պէտք եղածին պէս պատմել տե
սածներս ՝ րայց պիտի փորձեմ : Ընդար
ձակ աշիսատութիւն մը պիտի ըլլայ ասի
կա ՝ թերեւս մէկ քանի հատորդ*։ Այդ աշ
խատութիւնը Թիւ 17 իյաւիիէն. չէ ՝ ինչպէս
կը կարծո լի երբեմն* քանի յայանօրէն զլր
բութիւնը կը վերաբերի անձնական փոր
ձառութեան :

ԱԳԱՐԶԱԿ ԱՇԽԱՏՈՒԹԻՒՆ
Ատեան առաէինն է իմերելս մեր մէջ՝ որ
անուն մը կը փակցնէ այս նոր յայտնըԼս/ե գրականութեան ՝ ղոր հնոր գրա կան
սեո.^ կը նկատէ :
Զա րմանա լփ կը թուի
ատ"ր գնահատումը* այդ դրականութիլ,{էը միօրինակ է եւ ուրեմն' ձանձրանալի :

IjJUt ամենայնի՝

հակառակ տարադրոլիիւնր ապրած մարդոց այլազանութեան'
աք գիւնք — դրութիւնը միեւնոյն «ապրտնքդն Էհ (Հայտնի շէ թէ միօրինակու
թիւնը ինչէ^ն կը բիսի ) ապրուածէ^ն ՝ գը~՜
րելակերպէ' ն ՝ դէպքերու կր կնո ւթեն է^ն ՝
Անհատականութեան պակասէն : Ասոնց֊
ամէն մէկը ինքնին հարց է ՝ Օտեան ի
՛սրկէ չանդր ա դառռն ար ատոր ե կը թուի
թէ գլխաւո րաբար էսնդրոյ
առարկայ
Էէ ղսյրձնէ հաքս ո ր ադարձի գրականու
թեանդ դրակա՛ն եզրը : Այդ դր ա կան ո ւթիւևը բաւական մը գրա կան չէ^ î
Օտեան նկատի ունի պոլսահայ մ ամոլէին մէջ լսյս տեսած Եղեռնի մասին ան֊
տմար գրութիւներ ։ Ասոնցմէ

մին

է

այղ «Ոստանդ
կիս ամեայի խմբաՂրիե ՝ աքս ո ր էն նոր վերադա րձած
Մի^յէլ Շ ամ տ անճ եանի Հայ մաքին հարկը.
ՂէււնիՕ հատորը՝ Որ կը կրէ «Աքսոէ կանի մ տածումներ եւ ղգա ց ո ղո ւթի ւներդ ենթաիսորադիր ը *
Տիրութիւնը նաս*1,պէս լոյս տեսած է
«fiանթ»ի
մէջ՝
[ թ^իհատի հայաջինջնոպանդ իսո բագը(1918// վերտերէն} ել դարձա Տ' սկէզ-

1Ղ՛ ամբՈղչ արտադրութեա՛ն մը Պարսամ^ղբայրեերոլ նոյն այդ թերթէն մէջ՛.
քմայք մը կարելէ է ն կաղա,Ւս։ն '1ճէռԸ - Մէայն թէ 0ա'' ^~”“մաանճեանէ ել. Անտոնեանէ հետ

Լ}

հմ“՚^Իոլթէլնը լէ ո։/Էն ճանչւլած եւ մարերճողոպրա* Ղրադէտ մըն է։ Արդա՜
ռլ!^. ^Ատա"^^Ւ յօդո ւաեէ հրատարակուքանի մ ը աւլէս առաջ ,

Շամ տան-

Արդ' Անիծեալ Ասորիները մեր դրակա
նս լիզեան պատմութեան մէջ շատ քի չե
լաւ ծանօթ է ՝ եթէ անծանօթ չէ : Երկե
րու ցանկին մէջ՝ որ Աիբունի պատրաս
տած է Օտեանի Պ ուքրէշ ապրած օրերուն
(1922~23) , «յի շատա կն երդո ւ բամինը կը
բո վանդա կէ «հէնդ սեռիդ՝ որոնցմէ եր
րորդը տյս աշխատութիւնն է։ Աիրունէ
կը նշէ ոը 12 Տարի Պոլսէն դուրս/,?/ եւ
Արիւնոտ յիշատակներ„ւն պէս այս մէկն
ալ հըատաըակուաՏ է ա ռ ան ձ էն հսւա/ւ՜
բութ : Այս տեղեկութիւնը ստո՞ յդ է : Ա ե՚ւՒ ծանօթ էլը ադաբանն երէն ոչ մէկուն
նման խ ո ր սւ ղ ի ր ո վ հատոր հասա Տ է : Նշեմ
որ թերթօնի առաջէն վեց թիլերուն մէջ,
տողատակի ըս ո ւած է թէ «ար տ ատ սլո ւմի՝ էհ11՝^Ւ ձեւով հրատարակելու եւ կամ
թարգմանելու իրաւո ւնքը վաճառուած է
փորագրիչ Պ՝ Պ* • Նտ զար էթ եանիդ : Այս
վերջինը՝ որուն սանահայրն էր Օտեան ՝
ձեռնարկուած է թերթօնի հատորի վերա
ծումին *. (իխ տ ա կան պա տա ս խանին ի ն ըսլաստ կր նկատեմ բոլոր թիւր՝ հարեւան
ցի կամ չհիմն ո ւած կարծիքները աշխա
տութեան մաս ին6՛. օ տեանի աո թիլ գրող
ները իրենց տրամադրութեան տակ չեն
ունեցած «փամանակդի հաւաքածոն եւ
դիմած են կողմնակի միջոցներու՝ գլխա
ւորաբար Թէ Ո դ1՚կ[՛ տաըեցոյցներուն , ուր
Անիծ՜եալ տարիներ^?, երկու դրուագներ
յոր՛ տեսած են, P'“J!1 վերամշա կո լած՝
աւելէ ուշ ։
Թ՚՚ւելէ ետք աղէտէն վերապրող Շամտանճեանի գրքոյկը («աման ցրւսկանութիւն») , Ան տ ոնե անէ Այն սեւ օրերուն
(«դլուիւ-ղորՏ֊ոց մը») 0 չա կան կ'անդրադա ռնայ Օտեանէ երկէն ու կը բացագան
չէ ■ «Այս երկու եզրերուն մէջել կ՛՚իյնայ
Անիծեալ տարիներ • • • «թերթօ՜նը» եւ կը
,արունակէ . Անլուր , ահաւոր , աներե
ւակս!յելէ բան մըն էր, որ կը կատարլէր: Օտեան չէր կրնար ըմբռնել աղէտէն

Նախ'

որոշ տ ե ղե կո ւթի ւններ ՝.

0 տեան

կը ձերբա կալուի ոչ թէ 1915// Ա՚ղր/՚լ H՜
ա JԼ Օգոստոս 2^ի ղիշթրը ՝ fiի շլիի իրենց տան մէջ եւ կը տարագրուի մինչեւ
Զինադադարի կնքումը՝ քիչ մըն ալ աւե
լի՝ այսինքն' առաւելագոյնը մինչեւ 1918
Ն" J եմբեր ՜1,7 : Տ ար ագրո ւթեան շրջանէն
հասած են երկու
լուսանկարներ ՝
մին
Տտրսոնի մէջ նկարուա ծ {Թէ ոգէ կէ 1921A
Տարեցոյցին մ էջ' անթուակիր՝ բայց ըստ
իս 1915 Հ ո կտեմբեր ին ՝ լո ւս ան կա ըհ ' Մրամ fi ա լվարճեան^ ՝ միւսը' Տէր Զօր,
1917 ( ըստ Թէոդէկէ, որ աւելցուցած է
հղինուորդ յ ա տ կան շո ւմը ՝ որ ճ1։հԳ չէ Տէր
Զ°րի մէջ
Օտեան իր վերապրումը կր
պարտի հգեըմանդ հ ա րի լր ա պետի մը մօտ
թարգմանի պաշտօնին} :

Անիծեալ սւարիներ.^ կր սկսի երկար
յառաջաբանով մը եւ ունի վերջաբան : Ահաւտսիկ
գլուխներոլ
վերն ա դի րն եր ր *
Ընդհանուր պատերազմին ծագումը՝ Չա
րաշուք գիշերը՝ թաքստոցիս մէջ՝ Անձ
կութեան օրեր ՝ Ո անտ ա ր կո ւթի ւն եւ աք
սոր՝ Տտրսոնի մէջ՝ Հալէպէ մէջ, Հ ամ այՒ Տէհ Հալէպէն Տէր Զօր, էւ֊Պոսսէրա ,
Տէր Զօրէ մէջ, Հալէպէ մէջ, Աուլթաեէէէ մէջ, Դէպէ Պոլէս, 'Լերջաբան : Դրլո լիւներուն մէջ յ ի շո ւած տեղանունները
ի հարկէ միակ տեղերը չեն ուր Օտեան
քշո ւած է կամ ապա ս տան զտած »
ղանց
առնուած են օրինակ
հ՝ոնիա ՝
էքէյլՒ )
Օսմանիէ՝ ել խել մր ուրիշ դեղ ու քա
ղաք ։ Զ*լ ո ւխն եր ո ւ
լաջորդա կանո ւթի ւնը
kP
ինքնին որ դրութիւնը կը հետեւի
աա րադր ո ւմի ել վերադարձի օղակաձեւ
ընթացքին։ հՈդի սա կանդ մըն է ան՝ որուն
հերոսը տաբագի ր Ո գի ս եւս- Օտեան' ՚լը
մեկնի Պ սլս էն սւ֊ կը վերագառնայ Պո/իսՀ
Անիծեալ Ասորիներ^ հ ա ս կնա լս ւ հա
մար թերեւս լաւագոյն ձեւերէն մէկն է
սկսիլ ւէերջաբան էն ՝ երբ աքսորականը վե—
րադա րձած է
հրաման ակդի խմբագրատունը* հԵրեք ու կէս տարուան բացա
կայութենէ ետքը վերստին կը գտնէի գր~
րասեղանս ու աթոռս ։ / Ես նստայ առա
ջին յօդուածս գրելուդ '. Եատա րեալին ան
ցումր բաւական յատկանշական երեւոյթ
մըն է այստեղ՝ այն չափով որ մամանակ
մը կր փակէ ել ուրիշ մը կը բանայ՝ եւ
տյդ երկուքին միջեւ
կը յա յտն ուի գը~“
{""ԱԼ '
Մ տ րտ ադ րե մ . «Ահաւասիկ իմ երեք ու
կէս տարուան
աքսորականի
պատմու
թիւնս : Ընթերց ողներր նշմարեց ին անշսէ֊շտ թէ տյգ պատմութիւնը գրեցի ամենա պարզ կերպով եւ նոյնիսկ դրական
անխնամ ոճով մր ՝. Ամէն բանէ առաջ ու
զեցի ճշմ ա րտապատում ըլլտլ ՝ ո1 չ մէկ իր ո զութիւն խեղաթիւրել՝ ոչ մէկ դէպք
չափազանցել*. J Եւ սակայն իրականութիւ1ւը այնքանն սարսափելի էր որ շատեր
կա րծեց ին թէ չափազանցս լթիւններ կա
յին դրածիս մէջ՝. Անոնք որ տարագրու
թեան
տառապանքը կրեցին ու կրցան
ապրիլ անո՛նք կրնան վկայհլ թէ երբեք

չեմ
այլայլած ճշմարտութիւնը։ / Աա
եւս ըսեմ որ ես , հակառակ գլխէս ան
ցած զանազան փորձանքներուս ՝ ամէնէն
բարեբախտ
տարազի րներէն մին եղայ՝
մի լսն ե րը ՝ ա յր թէ կին , [‘նէ շաՀ տ
ու
շաՀտ աւելի տառապեցան ո<_ չարչարուե
ցան ։ ! Ոաղմանդամ ընտանիքներն էին
որ դա ռն ո ւթե ան ու թշո ւա ռո ւթ ե ան ծայրայեղո ւթիւնն երը տեսան * * * / Ես t միս
մինակ՝ միմիայն իմ անձս ունէի մտա
ծելիք։ Ո՛չ ղոյ,բ՝ ս՛չ գրամ կար քովս
կողո պուտ է վախնալու կամ ոստիկաննե
րու ընչաքաղցութեան
նշաւակ ը/ յա լու
համար։ Ընդհակառակը՝ միշտ ու ամէն
տեղ ՝ ծանօթ մը կամ անծանօթ համա1մ՚ր մը որ անունս
լսածին պէս ՝
կը
փո
ար ղի ս հիւրլնկալել ու ձեռքէն եկած օման դա կութի ւնը (նել ՝. / Երեք տարւան աքսորս փոխարինեց երեսուն տարլան գրական գործո ւն է ո լթի լն ս : 1ԼԵ(1^» î
վերջաբանը համեմատաբար կարճ անդ
րադարձ մըն է ՝ որ մեր առջեւ կը գնէ
տյն բոլոր հարցերը որոնց կը հանգիպինք
վկտյութի ւններո լ մէջ՝. Հիմնական տար
բերութեամբ մը* փաստարկումի մ ոլուց■ր/՚ն պակասը որուն պիտի անդրադառնամ
քիչ անգին յ
Օտեան երբեք իր «աքս որանքի պատմ ո ւթիւնըդ կամ տ ար ա գր ո ւթի ւնը չի ներ
կայացներ իբրեւ վկայութիւն եւ՝ որքան
ջանացի ստուգել ՝ չիւ գործածեր իսկ յա
կանատես վկայդ եզրը։
Այսպէս ՝
°բխ“
նակ՝ ի միջի այլոց՝ Ւսլահիէի ճամբուն
վրա յ ս ա ր ս ա փ ա զգո լ տեսարանի մը ներ
կայ կ^Ըէէտյ* «Տեմոխային ահռելի տեսա
րան զոր ո՛չ մէկ Տտնգէ կրցած է. երելակայել: / Ա' անուկներ ՝ կորսուած կամ լըք՜
ւած ՝ որոնք «մայրիկ ՝ մայրիկդ կը պոռան
լալահառաչ ել որոնց ո՛չ ոք պատասխան
կոլ տայ ։ / Ո՛֊ այգ ա ն հնարին աղէտը ՝
տյգ ահռելի արհաւիրքը կը տեսնէինք առանց
օգնութիւն մը կարենալ լնելու ՝
առանց մխիթարութիւն մը կարենալ տա
լու* * *դ *.
Հոն ուր «ականատես
վկայդ
դարձուածքը կրնար մուտք գործել՝ այն
տեղ գրողը բոնադատուած է տեսնելու :
Ասիկա չի նշանակեր որ ականատես վրկտյ չէ՝ բայց գրութիւնը չի սահմաներ
ինքղինք իբր
վկայադրութիւն։
Ասով
հ անգերձ ի գործ կը դնէ վկայւս (լրութեան

ամբողջ րանարուեսւո մր :

ՆԱՀԱՏԱԿ ՈՒ ՎԿԱ6
Եսկ ինչպէ^ս կը բնորոշոլի գբողԸ *
Անհեթեթ հարցում մը պիտի թուի ասի կա * ընթերցողը գիտէ որ Երուանդ 0 ՛ս
եանն է ան [պատմ ասանի ՝
հերոսի
ել
գրողի նոյնութիւն} *. Օտեանը որ թուրք
ո ս տի կան ո ւթի ւնը ՝ Նեբքին գործոց նա
խարարութենէն մինչել հ եռաւո ր քաղա
քին յետին ոստիկանը ՝ Պոլս էն էլ֊Պ ուսէրա՝ այսինքն ոդիսականի ամբողջ եր
կայնքին՝ կը հալածէ իբրեւ «Երուանդ
Օտեան ՝ ՚՚փամանակ"ի լրագրողդ : Պիտա
կը աքսորականին կը կը կնո լի բազմաթիւ
անգամներ *. Անշուշտ լրագրողին մէջ կտ յ
նաեւ Հայը՝ որուն մեծագոյն յանցան
քը ^ողի_ մնախ էդ : Միւս տարադիրներուն
աչքին նոյնպէս Ատեան համբաւաւոր լրրագրոզն է, յարգելէ գրողը,
այսինքն'
մէկը' որ աւելին կը ներկայացնէ քտն
ինքղփնք։ Այս կրկնակ նայուածքը աքսո
րականը կը ղրկէ որոչ անձնական ո ւթեն է *
պատմութիւնը
կը վերա ձէ
ան ձն ա կան
պատմութենէ մը բո լո բովին ուր[՚Լ բանի
[որուէ անձնական յի շատա կներ ենթա[un բագի ր ը
քի չ մը մեղմացուցիչ նշմար
մըն է)։ Ո'է՛ իմ աքսորանքիս պատմու
թիւնը ՝ թէ ալ աքս ո րանքի ի՛ մ պատմո լթիւնս '.
Ինքնութեան
բացայայտութիւնը
կը
ծածկէ իրողութիւն մը* ոգիստկտնի են
թակային կրկնակ հանգամանքը։ Ատեան
թէ՛ տեսնող ՝ երբեմն արձանադր ող աչքն
է՝ թէ ալ աքսորական զոհը՝ բրտութեան
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ենթական ՝ տառապողը ՝ նահա տ ակը ՝ որ
tuit^ip շի փախցներ չվերապրելու^ (Ատ
եան յայանօրէն
այս բառը չի սիրեր) :
Ասոնք երկու տա րբեր ղիրքեր են որոնք
սլա տ մ ո լթեան մէջ՝ կը կենակցին ՝ ի հար
կէ առանց զիրար հակասելու :
Տեսնո
ղը ան է որ կը նայի , կը լսէ , կը հսկէ ,
միտքը կը պահէ անուն ո լ պատկեր , երե
ւոյթներուն միջել կապեր կը հաստատէ »
այս մակարդակին կը պատկանի Ատեանի
դրութեան մէջ տեղերու , դրուագներու ,
մանաւանդ անուններու արձանադրութիւնը : Տեսնողը երբեմն կ՛ընդարձակէ ընկա
լումի կարկինը , կը դաոնայ լսող մը*.
Ոտ եան կը սլատմ է դրուագներ ո րոնց ակա
նատես ը չէ y
թնչպէս օրինակ
Ասմսյնիէի } Աամսոնի Հայոց ջարդերը՝ առանց
որեւէ ակնարկութեան U,JU արարքի Հևըպատակինյչ : էի իւս կողմ է'
կը բացառէ
Տէր Զօրի $_աըգերը* ^՝UJJrt լզատմութիւևները*** արդէն մանր ամ ա սնօ ր էն դրուած
են» (ուրիշներու կողմ է} :
Պատմութեան մէջ
անուններու իսկա
կան տողանցք մը կայ ՝ որ ի հարկէ յայտ
նաբար է անունի խնդրէն : Ամէն տարա
գիր երբեմն միայն անուն մըն է՝ դէմք
իսկ թէ* Նոյնն է պաբադան ամէն ոստի
կանի էլամ ոճրագործի : Անուններու առ—
թհ բաղմա թի լ դի տ ո զո ւթի լեն եր կ՛ընէ
Ատեան : Այսպէս *
ՀՒրենց (իղմիրցիներու^ անունը կը դնեմ այստեղ՝ որոնք
թերեԼԱ կրնան
օգտա կար ԸԼԼաէ Ըքենց
ուղղականներուն եւ ծանօթներուն» *. Աւրի է տ^1 կ՛ափսոսա յ որ երկաթուղիի հայ
պա շտօնեաներո լ Հանունը այմ՜մ կը վրիպի յիշողութենէս»*. Հակառակ այս մոռացումին' շատ
մը անուններ
Հյի ր կ՛բ
լած են» ել մարդ այն տպաւորութիւնը
կ՚ունենայ որ աքսորանքի պատմութիւնը
անուննեբու շարան մը Ը[էաէոլ- սահմանւած է եւ իր մեծ տոմ ար ներ ուն ■քէջկ՝ ար
ձանագրէ ետ եւ ետեւի բոլոր ղոհերն ու
բոլոր դահ իճները , իրենց
կարելի լրա
ցումներով :
Տարադրութեան մէջ տեսնողը իսկական
լրագրող մըն է։ Ասիկա կը դառնայ բա
ցայայտ երբ Համայի մէջ (1917/f սկ1էէԼ£1~
ները) օդտ ո ւելո վ ապաստանարանի
ըն
ձեռած հնարաւորութենէն , կը սկսի կապ
հաստատել Անտոնեանի հետ ել օրագրու
թիւն բռնել : «fc*րեք տետրակ լեցուցած
էհ կը պահէի սենեակիս պատուհանին
վերել գտնուած խոռոչի մը մէջ»*. Այղ
տետրակ նեբուն մէջ կվ ա րձանագրէ Հօրը
օ՛րին րի է չատ կարեւորութիւն ունեցող
դէպքերը՝ օրուան լուրերը՝ Համայէն
անցնող բարեկամներու հետ ունեց ած
տեսակցութիւններս
եւ նոյնիսկ զինուո
րական առաքումները * finլոր ասոնք իրենց ամբողջութեան մ էջ շատ վ տ ան դալոր էին * * *» ։ Օր մը խուզարկումէ մը եւ
ձերբակալումէ մը ետք Ատեան այդ ւոետրա !լնե րը կը սլա տուիրէ Հրնաջհջ քնել»
Տ արագրութեան մէհ տեղն Ոլ տեղը դըր-*
ւած էջեր մեղի
գրեթէ չեն հ ասած եւ
կարդալով Ատեանի դրութիւնը կարելի
է *■։ ա ս կնա լ թէ ինչու : /’ հարկէ որքան
ալ բնաջնջուած ըլլան այս տետրակները՝
անոնք կը կազմեն առաջին զօրութենական
արձանագրութիւն մը՝ աղէտին մէջ՝ աք
սորանքի պատմութեան տակ պահուած
կրկնագիրը : Լիովին
դիտակից կ ատ արւող դէպքերու տ ար ո դո ւթ ե ան ՝ է[,աՂ[,ոզԸ
Ատեանի մէջ ըմբռնած է սկիզբէն՝ որ ա֊
տոնք պէտք է «նշանակել» (բառը իրն է)
եւ արարքը վտանգաւոր է * Դիտէ նաեւ որ
ամբողջական բնաջնջումը տեղի կ՚ունե
նայ միայն երբ հետքերն ու ականատես
ները անհետանան : Լրագրողը ջնջելու
մոլուցք մը գոյութիւն
ունի1 ՝ նոյնիսկ
191 8/'^
^րբ յատուկ հրաման մը
կը հասնի Պոլս էն Հալէպ խանգարիչ տի
պարը անսլա յմ ան Տէր Զ»ր աքսորելու :

ԱՌԱՏ

-

ՄԻ S

րահաս մահ ո լան առջեւ միայն Ատեա ն կը
մզուի անդրադառնալու իր
անձին : Եւ
ա յն ատեն ՝ այդ տ արօ րին ա կ ծո ւղա կին
մէջ ՝ աստուածութեան դացող մտածու
մը կը ճշդուի ՝ կը դառնայ Աուրբ Դըրքին » «Ու կը յիշէի 'Ծննդոց Դրքին պատ
մութիւնը » » . » :
Աս անկ
րնդլայնու մներ
բացառիկ են
ոդիսականին մէջ եւ հե
տեւանք
անձը
զգետնող սարսափին՝.
Պատմութեան աւարտին'
ասոր նմանող
ուրիշ նշում մըն ալ գոյութիւն ունի»
«Աարութիւն առած նահատակի մը երե
ւոյթը ունէի*. Տէր Զօրէն ողջ վերադառ
նալ արդարել պզտիկ հրաչք մը չէր» î
Հոս՝ այս յառնող
նահատակի դէմքին
ՀՀ կը կազմուի վկան ՝ մահէն դարձող
Վազա բոսը՝
ան որ կրնայ գոչել»
«&ս
ա յն մարդն եմ որ Տառապանքը տեսայ» ?
Ընթերցողը դիւրաւ կը նշմարէ սակայն
որ Ատեան առհասարակ կը խուսափի հո
գեբանական վերլուծումներէն՝ պատումի
մը մէջ՝ ուր ապրողը քիչ անդամ մ՜ամու
նակ ունի մտածելու*. Տ արաւլր ո լթեան
հալածանքին մէջ՝ ապրիլը միակ հրա
մայականն է՝ Ըս^լ կ՛ուզեմ Հրուսային»
զդուստ վերապրումը*. Ատեան ի
դործ կը դնէ իր ամբողջ իմացական կա
րո դութիւնները ՝
դահիճի
հոգեբանու
թեան ու գործելակերպին ծանօթո ւթի ւևն
ԸԷԼաJ թէ ճարպիկութիւնն ու խելամտ ո լթիւնը, որպէսղփ երեւութապէս «բուսւոյի*ն^ վերապրումին մէջ պահ պանէ աղատադրումին սեւեռումը*. Կարելի է մտա
ծել որ ներհ ա յ եց ո դա կան ամէն ցանկ ու—
թենէ զերծ (կամ զո^լրկ)' ան կը նախընտրէ միմիայն տեսնել՝ հասկնալ տե
սածները* fi ւս տի' պատմութեան մէջ վըկայթ նայուածքը կ՛երթայ ուրիշներուն ՝
մտերիմներու թէ ծանօթներու շրջանա
կէ ան դին բո լոր անանուններուն ՝ ut մբոխխե , որուն զանազան խաւերը կ՛անg—
ն[,ն յաջորդս՛ քար դրուագէ դրուագ : fiրով
անձը՝ Եօը (յաճախ մենքը) այնտեղ կ բ
կատարէ տեսակ մը
դամերա յի
ղկր չքոտաք^ի կ՚ըսէ թէոդիկ՝ որուն
վևրապահուած է անանձնական փորձա
ռութիւն մը արձանագրելու գործը*, fitrh հարհ Ատեան չի ձգեր որ պատումի
մ՜ամ տնակին միջամտէ դրութեան մամու
նակը՝ ինչ որ ոթր՚Լ եռալոր ո ՚ խք՛
Offt—
տ1' Հհ 'Z77,։'z/k ո՛, տարադրութեան փորձառութ/ււնն ըհողփն միջել-. Այդ հեռա
ւորութեան Զպակաս ը-» արդիլհյյ է պատ
մողական ընտրութեան մրՏ այն մէկուն
"Ը հԸ պտրտադրէ
տեսակ մը սուղում
սլատումի մ՜ամանս։ կին մէջ եւ որ
կը
ստեղեէ ընթերցողական պատրանք , հ ե֊
տեւելո լ հեւիհել դրողի ար կաե՜աի՛րն ղրոլթեանց ;

ՈՃԸ

Վերջաբանին մէջ Ատեան երկու հիմնա
կան ճչդոլմներ կը կատարէ , որոնք կը
Վերաբերին ա րձ,ան ադրո լթեան ըեկալումին
Ը՛՛հ՛ փոխանցման հոլուի ո յթին î Եը յղուի թերթօնի ըեթերg ո ղն եր ո լ
«չատեր կարծեցին
հ ա կա ղդեg ո լ թ ե ան g .
թէ չափ/աղանց ո ւթի ւններ կային դրածիս
մէջ» :

Տեսնողին մէջ կայ նաեւ նահատակը՝
ան որ հազար ու մէկ միջՈցի կը դիմէ
վերապրելու համար՝ կը ծրագրէ փա
խուստներ ՝
կ՛իր ա դո րեէ
միայն մէկը :
Տարագիր Ատեան ՝ երբ 191՚7ի Մայիսին
կը փորձէ խոյս տալ էլ֊Պ ո ւս է րա յէն , կը
կողոպտու ի , կ լ, կորսնցնէ ճամբան, եւ.
հ ագո ւս տ—կապո ւս տէն
մերկացած' ինքդիեք մինակ կը գտնէ Եփ բատի
մօտիկ
անել թո ւող ցախաստանի մը մէջ» «Աք
սորանքիս մէջ՝ առաջին անդամ Ը1էալով՝
յուսահատութիւնն ու լքումը կը տիրէր
վրաս î Կր մտածէի թէ ում՜ասպառ հոն ՝
ցախաստանին մէջ պիտի մնամ ու ջ.աքալ-

Աոաջին ճշդումը կը վերաբերի պատ
մութեան ոճին : Արքան կարեւոր է պատ—
էքեԼԸ ^ռյնքան էական է անոր յարուցած
ոճի խնդիրը* ինչպէ՞ս դրել*.
Ը ստ ա—
մենայնի ասիկա Օտեանի համար
հարց
Ը
է հւ վերը նշած յօդուածս ատոր աէլնյայտ արձադանգը կր կրէ ; Օ՚ո֊
եան տուած է պատասխաեր . «Ընթերցող
ները նշմար,եցին • * • պատմութիւնը դրե
ցի ամենապարզ կերպով ել նոյնիսկ գըրական շատ անխնամ ոճոփ» : Հաստատոլմր հԸ^'այ ինքնարդարացում նկատո լՒւԱտեան կ'ընդունի որ դրած է դրական
անխնամ ոճով մը ել տպած ալ է թերթօնով ; Բայց այս կէտը հարցին մակե
րեսն է : (]ճի խնդիրը կը վերաբերի դը֊
րո լթեան յօրինուա Տ՚քին ք դր ո լթե ան դը~
բութիւ ն ըլլալուն , գրողին , իր նիւթին ել
ասոր կառուցման : Գրական ոճը պիտի
ԸԼԼաԸ յարդարանքո՞վ ոճ մը: Ի՞նչ է խընամուած ոճը: Ան՝ որ անկասկած կ'են
թարկուի «դրականութեան» օրէնքներուն ,
ան որ դրական նպատակներ հետապնդե
լուն' կ'ոլզէ գեղեցիկ երկ մը դառնալ կա
ռուցումով , տիպարներու եւ հարցերոլ
քննոլթեամբ
փորձառութեան բաղմ լո
մա կարդա կ դրսեւո րո լմուէ՛, ելայլն:

ներուն կ^ր PUU'^ հւ բարձրաձայն "ԱՀ լ
կ՚օգտէ՝ աՀլ կ՚օգտէ11 կը պոռայի ՝ խօսքս
ուղղելով թմ դիտեր
Ւնէ ան ագո րո յն
աստուածութեան մը* » ♦ » î Նման պահեր
հազուադէպ են պատմութեան մէջ*, վե

լուծում ալ արուի հարցին ,
wîrխնամ ոճը, աղէտին առթիլ, խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ «դրականութիւն» յըԳաՅԸԸ ։ Օտեանի յօդուածին մէջ ել աւե-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ »

մ1 անդին'
իր մ՜ամանակա կխց գրագէտ
ներս ւն համար ՝ աղէտէն ետք դրականոլթթճյր կը մնայ մէ՛շտ գեղեցԼյկ արուեստ
մը՝ այս Լւն քն' միշտ հնարաւոր՝, fi ս կ Ատ
եան՝ հոս ՝ իր աքսորանքի պատմութեան
մէջ՝ յայտնօբէն չխտրա՛ծ է ըսենք չթերթօնը» ՝ իրադրային դր ե լա կեր պը» Արդ'
այդ դրա կան չս/նխն ամ » ոճը պարզ արդխ լնք է դրադէտի բաղմ ա զբա զո / թեան ՝
այն շրջանին երբ՝ ինչպէս կը թելադրէ
Աչական չ,իբ ս տո ր ադր ո ւթի ւնը անհ րտյ՜եշտ է ամէն թ^բթի մէջ՛» եւ իրարու ետեւէ կը ծնին ընդարձակ վէպերը (Թիւ
1,7 յսաֆիէն^Ն զատ կանաչ հովանոցայ

/Jifip , կաւ֊Է հերոսներ , Swp]ipiu կամ նոր
ազջկկներ ,
լնսկոյարիսւէ մանեակ . . ) :
Աձ՛ կարելի չէ: Մի՛ոյն թէ թերթօնը ամ է—
նէն պարզ ու անխնամ ո&ր չենթադրէ ր
անպայման հակառակը աւելի ճիշդ
տի ըլԼար Ըս^է • ՍՖիկա կառուցողական ՝
խտացման ինչպէս ընդլայնման շատ որոշ pUlûuipnLljUin. մը կը պարտադրէ ՝ ուր
պատկերը ՝ դրուագը ՝ եր կխօս ո ւթի ւն ը կը
դեր ա կշռեն վերլո ւծո ւմ—մե կխաբան ո ւթե ան
եւ ուր շեշտի՝ տրամադրութեան տեւա
կան փ ո փ ոխ ո ւթի ւ֊նն եր պատումի թեմփոն կ՚արագացնեն կամ կը կը դան գա
զեցն են ՝ խ ո ւս ա փ ելո լ համար ճիշդ ա յն
միօրինա կութեն էն
որմէ
կր գանգատի
Ատեան եւ որ Աչական վտանգ մը պիտի
նկատէ ՝ աւ ելի ուշ ՝ աղէտի դր ա կան ո լթե ան՝. Ոդիսականի մր մէջ՝ զրո լադա
յին դրութիւնը դէպքէրո լ (փորձանքնե
րու փորձութեան ու փո րձի) շարա յարման
կանոն մըն է՝ որուն է1 ն ծայրը Տէր Զօրի
ծրագրուած մահն է'. Ոդիսականին կեդ
րոնը տարագիրն է ել անոր տարադրոլմր' պա տ ո ւմին ա տ ա ղձը ՝ սլա տ ո լմ' որ
չունի միուղի ընթացք ՝
U,J! կը
մնայ
ենթակայ անդադար շեղումի կանոնին i
Մնւ սյ Ոլ,
դր ո լադ ներ
սիպ՛ I բներ
մ ա ր դկա յ ին խյ եա կն եր ո լ այդ խայտա բղէտ եւ իրերանցիկ բազմութիւնը կր նրսլաս տ է ոչ թ-է- սթԱսւկ1յ puLffGbi ու այլ Ւ֊

թեւԱւկսւյելկ դսւթձ{ւէլու Նռարագթռւ֊թ-եան
ո լ սպսւնդիԹ ւորալքը : Աքսո րանքի սլատմութեան
մէջ ՝
ա յդ
անխնամութիւնը
լեզուագար
աճապարանքէ մր չի բխիր
տյլ կը թարգմանէ գերագո յն ր ոճին՝ ալն
մէկուն որ
չուզեր
դաոնալ ընկալեալ
կերպ ու ձեւ, կը մերմ՜է դրականը՝ քանի
որ
տա րադրո լթեան
փորձառութիւնը
խնդրոյ առարկայ կը դարձնէ
դրակա
նութիւնն իսկ՝ ըսի արդէն*. Աճին անխրնամ ութի ւնը աւ եւե կասկածի մր ՝ տարակոյսի մը արգասիքն է քան ոճրա լո
րումի անկարողութեան մը*.
Երկրսրդ ճշդումը կը վերաբերի պատ
մութեան
ճշմարտացիութեան *
հ.Ամէն
բանէ առաջ ուզեցի ճշմարտապատում ըէԼա լ ) ո չ մէկ իրողութիւն խեղաթիւրել՝
,fhh դէպք չ ափազանց ել : ի Ե *- սա կա յն
ի րա կանո ւթիւնը այնքանն սարսափելի էր
որ շատեր 1լաբծեցին չափազանցութիւններ կայիս դրածիս մէջ»»*^* *Լեկարա
նին այս մասը կը թարգմանէ պատմողին
(եւ բոլոր վկայողներուն) հիմն ա կ ան
մտատանջութիւնը* մնալ վաւեր վկայ մը
Հ_Ւյհ*սլ յօրինումի փորձութեան մէջ՝
չստել՝ չաւելցնել՝
գր^Լ տեսնուածը՝
ասլրուածը ՝ առանց խեղաթիւրելու. , աո ան g այլայլելու՝ չափազանցելու*. ՆԼկայՒն հ ամար ճշմա րտութիւնը կաւ բացսւրձակապէս , մերկ , ինքն իր մէջ : Ատ
եան շատ լալ դիտէ որ դէպքերը կր դառ
նան դէպք կամ իրողութիւնը կը կազմո՛
լորուի , ա յ ո ին քն
պատմ ողը տուեալ
ներու խուրձէ մը իմաստներ կը հանէ:
Իր պատմութեան ըն՛թացքին դր ո լադի մը
նշանակութեան չանդրադառնա ր ան մի֊
ջապէս : ^րատ աւելի ետքը իրարու հետ
անմիջական կապ չունեցող տուեա լներ
յանկարծ կ՚առընչէ իրարու՝
մէկը կր
տանի միւսին եւ
կը կազմէ նշանակու
թիւն *. Ատեանի պատմութիւնը նման ետ
ու առաջ կը կատարէ գրեթէ ակամայ հոս
ու հոն ել կը վերար տ ա դր է ՝ իր ձեւով ՝
զոհին դանդաղ մուտքը ոճիրի տրամա
բանութեան մէջ..
«Իրա կան՛ո ւթի ւնր այնքան սարսափելի
էք ոբ՝ • •» ըն՛թերցողն՛երը պիտի չհաւա
տան, որով պիտի մտածեն թէ չափա
զանցեր եմ: Որոշ չափով ոճիրի ըն՛դար
ձակութեան յարա կարծիքն՛ է ասիկա ■ ո֊
Ճ/՚ՐԸ կը կրէ իր մէջ իր հերքումին հնա
րաւորութիւնը- ,Եւ այդ պարագային' կր
ձնլի փաստին փնտռտուքը: Վկան մինակ
է էտ փ ազան՛ g ո լ թ եան , սուտին՛ ու հերքու
մ՛ին դիմաց ;
Ատեանի վկան չի դիմեր
փաստին , չի մտածեր ատոր (Ատեան չէ
կատարած վկայութենէն փաստարկումի
տ՚^դքը, Անտոնեանին պէս)Տ : Կարծէք չէ
կարդացած «ճակատամարտկի
մէջ լոյս
տեսած «Կոչը» (1918 նոյեմբեր 22) , որով
Նպաստահաւաքի
Յանձնախումբը
կր

խնդրէ

բոչոր ականատես վկաներէն

"f

բերեն իրենց փաստերը. «Պէտ^ £
տել հայ մարտիր ո,սադր ութիւն
եանի ոդիսականին մէջ երբէ^
դեպ1.լ

-

հոլովոյթը նշեն..
այսինքն'
‘
տեղ կը տեսնենք ցուցնել, ապա
փասաել, փաստարկել բայերը ,JL'
նոնց բնորոշած Դ"Հո ղո ւթի լններ „ .Հ'
րոդին համար
Հայերս, բնաջնջման
ր ա գիրն ու իրագործումը յայտնի են Î
րենք իրենց մէջ.
ոդիսականի „/,/ '՜
Զօհրապ եւ Ո " կան էֆէն. Մարտիկէ^'
յայտարարեն
ատիկա , Ատեան կ'ա
նագրէ . ակնյայտօրէն որեւէ անհՀՀ
տ ո ւթի լն չկայ յաւեշեալ բաg ատրո լթՀ
ոդիսականը պարզապէս այդ
տին յայտնութիւնն է , ինչ որ ,ի
անսպս՚սեւփ ըլշալէ : Գուցէ ասոր հ,ԱՀ
Ատեան
վերջաբանի մուտքին կր
լ
«Ահաւասիկ իմ երեք ոլ կէԱ աա/,Ոլ^
աքսորանքի
պատմութիւնս», Գրոլս,ե
կոլ տայ եղածը, տեսակ մը բացարձ
մեսաով:
Բայց ասիկա ճիշդ է
‘
մինչեւ վերջաբանը, մինչեւ ոդիսակա.
նին ծայրը :
Այշ խօսքս,է' մինչեւ վէ^
ջ՚սբանը աքսորականը դիտէ ինչ էր պԱ,.
տահածը, ինչ էր ս՚նոր նշանակտթի.
նը: Եւ
սակայն, ամենապարզ ոճո^
դրուածն ալ կր գտնուի
թեան ամբաստանութեան
^[խլբ^ մ՜խտումքւՀ

չափազանցդ,
տակ...
Ա,

Բանի որ
տարագրութեան պատմւ՚լթեան հաւատալիոլթիլնն է խնդրոյ ա.
ռարկայ եւ վկայ մը ինքնին բաւս՚կ^
չէ ,
հարկ է դիմել ո լրի չ վկաներու,
Եւ ահա . «Անոնք որ տարադրութեան տա
ռապանքը
կրեցին
ու կրցան ապրիլ,
անո՛նք
կրնան վկայել
թէ երբեր չե1
‘։ւ.11օ՚,11՚"ծ ճշմարտութիւնը» : Վկան պէտլ

ունի ուրիշ վկայի մը, որ վկայէ վտձ,
ճշմարտութեան:
Փաս",օրէն պատմու
թեանս ճշմարտութիւնը կը հաւաստեն ուը1'Է

վկանել, ,
անոնք, միա՛յն ս՚նոնշ,
որ տառապանքր կրեցին (Գողգոթան հե
ռու չէ անչուչտ) ու կրցան՛ ապրիլ [այ
"ինքն՝ վերապրիր) : Կ րն ան վկայել ,!անաւանդ անոնք որոնք ինձմէ շատ աւելի
տառապեցան ,
ես միայն իմ անձս ոլն՚էի մ ւռս՚ծելի ք . . . Վերջաբանը պատմողը
հը ներկայացնէ
իբրեւ առանձնախոխ
^աԼ մը՝ Համ էն էն բա րեբախտ սայրադիր
ներէն մխն^չ *
Եթէ ուրիշներ ՝ որոնը ըն
տանիքներ էին՝
պատմէին»»» գուցէ ur
1 ելին ըսէին* ես պատմեցի ինչ որ տեսայ:
էՍլայ այս յզոլւ^Ը օյէնյայտոըէհ
կը շրջանցէ փաստարկո լմի հոլովոյթը k
տ րսյմ աբանական դիծով մը Ատեանր կըր
նայ առաջնորդել ոչ
թէ պատմւսդըութեան այլ» • * արդարադատութեան :
Ատեանի երկու ճշդումները կ՛‘տռըեչյր
լին իրարու սերտօրէն '. Առաջինը կր վեբարերի
դեղագիտականի մակարդակէ՛
իսկ երկրորդր ճշմարտութեան*. Լստ uiiftնայնի երկրորդը կը հիմնաւորէ առաջինը՝
Անայլայլ ճշմարտութեան մը մտահոդու’
թիւնը կը պայմանաւորէ ամենապարզ
դրական շատ անխնամ ոճ մը î Որոշ չւր
փսվ ան կար ելի չէ մտա ծել որ Ատեան ու
զած ըՍա J խուսափիլ
Հաքսորադաը^
դր/ս կան ութիւն^ կոչուածի
կերպէ'
որ էր • ՀԱքս որա կան դրուագները աւե[Հ
շահեկան դար ձնել՝ անոնց մէջ խտռնելոի
մ եծա քանա կ աւաղ եւ
Եփ բատի խւթ:
ինչպէս
կր դրէ
սրամիտ հեգնանքովԱկնարկո ւթիւն'
ե ր ե լա կա յածինին , nf
հ ա կ ո տն ե ան է երեւակայել տալու տնհր"1
մ՜եշտ դո րծ ո զո լթեան : fiրդեգրեj Հ,հաԱԱ1
րակջ, դր ելա կերպ
մը՝
թափանցիկ "՚
սլարզ յեղու մը որ հետե ւի դրուադներու՚ւ՛
ել
եղերականը բարեխառնէ ւսնւսյլԲ1^
ու զուսպ ս ա ռն ո ւթ եան ՝ առանց կո [,UP
զ ընելու մարդկայինին իմաստը՝ կ,սց
լ մւձր

եղածին չափ շատ տեղեկութիւն
րամ ասն ո ւթիւն քաղել՝ պատկեր սե՚յ՛՜
ռել ու քիչ վերլուծում կատարել՛, ս՚տ[ l
ձդել ո վ ընթերցողին , եւ ասիկ^ աեՍ
յանուն ճշմարտապատումի
Ç

1Ա1՜
ճշմարտա gիութի ւնը կը^այ
yiA
կան վկայ ւթլայել
իր կարգին ‘
դրելակերպ կա բծէք Ատեան նկւ1,տ,ւե
ՀւԼաղուան հայ մտաւոբտկանները»
մէջ (Դեկտեմբեր 1918) կը
Լ
մանթօներ ու Դանիէլ Վարուժ՜անն
Նահատակութիւնր երեւակայեցին

ծառրեղին» վաղուանները Հ,ս՛!

.

1Հ՝Լ.

րեն»9: Ջեմ դանդաղիր հ"" P""?
թհան վր՚սյ, ընդգծեմ մ[""J՛' ՚ J
որ Ատեան կը հաստատէ Ա"'^Ուս՚նր"՜
հատակ ութեան
ել դաէ^Ք
թե ան միջել Որ յայանօրէն կը /
լուս անկար ի մ՜ամտնակին »
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Պէշիկթաշ , նա ւտ մ ւստ n յց ի սրճարանը ուր
մնացի մինչե, իրիկուն։ Կը ն ախըն տր է ի
առանձին մնայ քան թէ բալ. ե կամն ե րու
'.ետ տեսակցիլ , որովհետեւ
գիտէի որ
հաճոյալի խօսք մը շպիտի լսէի իրենց■րէ-

li I'II |ւ ԱՆ'|՚ lis II 111,

Իրիկունը սակայն,
Բերայի մէջ մէկ
քանի րար ե կա մն եր ո ւ հետ , սրճարանի մը
անկիւնը մամանակ անցուցի ել բաւական
ուշ էր երբ Շի շլլի մեր տունը եկայ։

ԱՆԻԾԵԱԼ ՏԱՐԻՆԵՐ

Հազիւ թէ կերակուրս աւարտած
ննջասենեակս մտայ ու հանու!.ցայ
կողին մտնելու համար։

1914 _ 1919

ճիշդ նոյն րոպէին զանգակը
ցին ։

(Անձնական յիշատակ ներ)

էի'
ան֊

հնչեցու_

օրուանդ Օտեանի յուշագրութեան մէջ
{(Արիւնոտ յիշա ա ա կն եր» , «Տասներկու
ւրի Պոլսէն դուրս» ,
«Գրական յիշաւուսր
,կներ»
,
«Հեր
յիշումն
եր»
,
«Տասնվեց
տա 'ւ
ւրի
ետքը»)
առանձնայատուկ
է Եղեո_
տար
'հիհ նուիրուաե «Անիծեալ տարիներ» վա֊
ծրագրութիւն _ վկայադրութիւնը : Այս
ծաւալուն յուշագրութիւնը բացառիկ է
Եղեռնի փաստավաւերադրական , դեղարլեստական վկա յո ւթի լններ ո լմ
րնգգըրկունութեամր ,
մանրամ ասների
առա
տութեամբ
աղէտի ել տ ա ր ադր ո ւթեան
Համապատկերս!յին
վեր աներ կայաց ու—

պատրաստ է տպագրութեան , շուտով այն
լոյո կը տեսնի առանձին հատորով յ
«3 տռաջ»ի ընթերցողներին ենք նեբկա-

յացնում մի հատուած յուշագրութեան
«Բանտարկութիւն
ել
աքսոր»
գլխիդ
{թերթօնային տպագրութիւն , թիւ 17 —
21):

Եոլրջ հինդ հարիւր էջանոց այս յ"ւոպրութիւն—վկայոլթիւնն ընդգրկում է
Առաջին աշխարհամարտի սկզբից ՝ 1915/'
W/ 11/' չարաշուք դՀւշերից
մինչեւ
Հայոց Գողգոթայի գրեթէ բոլոր վայքերթ Գոնիա- ել Տարսոն՝ Համա եւ էլ
^ուսէրա
արաբական ան ա պատն եր եւ
Ար-Զօր , փոքր ու մեծ , քիչ թէ շատ
\րսնակելի եւ երկրորդական դէպքերի
յազում մանրամասներ։
((Անիծեալ տարիների ի
պարզ շարա
ցանքը , սրընթար
պատումը՝ անպա^
եոյճ ոճը առաւելագոյնս րնդդծո ւմ է ա յս
րւչ֊ւէկայագրութեան արմէքը : Յտւեոր Q տ ե անր միա կ դասական վերապրող գրոգն էր ՝ որ ստեղծեց աքսորի
եւ տարադրո ւթեան պարունակների ամրոլիական պատկերը յ
Տասնհինգ գլխից ու վերջաբանից բաղկացած այս յուշագրութիւնը Ե *
դարի
Հայոց
պատմամշա կո լթա յին
կեա նքի
յո ւշարձաններից է։
Բանդուրային
Յրեքոլկէս տարուայ աքսորից յետոյ ղ
1919/Î/ Պոլիս վերադառնալուն ս[էս Օտ~*
եանը սկսում է դրել «Անիծեալ տարինե-

ԲԱՆՏԱՐԿՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՔՍՈՐ

Աթէֆանօ մօրեղբօրս այցելութեան գացի
ու հետեւեալ առտուն եկայ Մ աքրիգիւղ
հօրաքոյրս Եւփիմէ Օտեանը տեսնելու :
Ե արծես բնազդական դրդիռ մը կուր ներսս
որ ղի" կք1
տեսնելու ։

'գէT

երթալ ազդա կաններս

Յետո յ երբ Աիրքէճի հ ասայ ,
խմթագրատուն երթալէ աոաջ , ըստ սովորու_
թեան հանդիպեցայ *Լ,շան Պապիկեան գ ըլատունը յ
— ք/^չակ Ալպոյաճեանը ձերբակալեր են
այս առտու ղ
ըսաւ Պետրոս *եշանեան
զիս տեսնելուն պէս *
ԹէեԼ այս տեսակ լուրերու վարմո լած'
այսուհանդերձ ցնցում մը ունեցայ։
__ Կարգը ինծի կոլ դայ

կո ր

կար ծեմ,

“ [Lub Ւնզալո վ ՝
արդէն զարմանալի
որ մինչեւ հիմա զիս Աչեցին։

է

- F"'J!/ °ր մը պիտի յիչեն
Գրատունէն գացի իյմբա գրատուն ձե
ռագիրս տալու :
Ամէն օրուան անձկութիւնը
հոն :

կը տիրէր

բնաջնջում ըսուածը կը գրուի իր եփւռթական այլազանութեան , իր սովո֊
I խանութեան մէջ , պարզ բաներոլ բըրւթեամբ, առանց աւելորդ ւիաթոսի ,

դառնալէ յ վերադարձին ձ'էջ երբեք վե~
րաղարձ
չկայ։ Ո դիս եւսի Եթաքան մըտադիւթանք մը1ւ է ել սգիս ականը ինքն
իր հերքումը։

I

րրողջ օսմ անեան վարչարարական
բենան , „ր ոչինչ ձգած է պատահակաթեան , բոլորը իրենց անո ւննեբուէ, ի-

I

պաշտօններով . մարդիկ'

r

որոնք ա~

3

աբութիւն
առած
նահատակը ի^նչ
կրնայ ընել եթէ ոչ գրել տեսածը ։Այն ատեն աքսորանքին
պատմութիւնը ուրիշ
բան չըլլտր եթէ ոչ յա րութիւնն իսկ 1
հրտշտէի
յարութիւնը
դրականո ւթեան
մը ՝ որ կր բա ց ո լի ոչ մէկ իմաստութեան
•Լրայ՚-

յք

այսինքն' անմատչելի՝ անհասկնասււքեն
Ա՚^ռ^Լհ°[1է^յ մեզամօտ։ Յետոյ
ճշգրտութեամբ ստոյդ Ը1Լա՜՜
'Ո
Լմս1ահոԴ^թեամբ' տեղերը նորէն ի֊
• < 1յու*եներով y
՚է՚“նն'ե'և''^ՐԸ'

հ ե ռա ւո ր ո լթի լեն ե ո ո ՝
երենՏ թուա-

էֆէնտի

Օաեանը

դո*ւք

— Ե՞նչ կ'ուզէք , _ հարցուցի ։
_» Կը ներէք , _ ըսաւ առաջփն խօսողը ,
_ քօմի ս էր էֆէն տին
ձեզ տեսնել !լ m ...

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

(1) «Արական - երգիծական ակնարկ»,
«Ոստան», Պոլիս, 1920 Յունուար 14:

■!անոր"է Հերեւ՜Ոյ^նևրԸ ^որէն իրենց
էէՍէեՀ Ա'Ա ""֊թ^ամբ , այսինքն' աղէտին
Z n' մ1՚այն յՈլսաԼքումը , խորյ
ւգտտրանքներր ՝
փրկութեան
յոյսը ՝ մեծ ո լ փոքր հերոսութիւնայվրւ երբեմն ապրելու գերագոյն
լո,քք^ովմը տոգոր ուած զոհերուն ան^Հւմնե ՈԼ^^Լնր պոռնկութիւնը , խա-

(2) Ա- Անտոնեան սկսած է այդ յիշուլութիւններր հրատարակել Փարիզի «Վե
րածնունդին մէջ, 1919 Յոպիսին, բայց
րստ երեւոյթին չէ աւարտած : Յատկանըշակաքլ է որ գրութիւնը կ՚ընդհատուի
երթ Անտոնեան կը հրատարակէ Մեծ Ոճի
րը (1921) , այսինքն* կը յանձնուի ֆաս֊
տերու եւ կաւերագիրներու որոնումին :

1ւ11՚հառքՐ: tfանաւանգ գը“պմ Հ ար,էՈլ էւ°րոլթի՚ձը։ ՝Լերջապէս
Ju”u 1 ! 'րուր՚ս գալո<֊ , վերադառնալու

(3) Նամակներ , Երեւան, 1999, էջ 244:

"ւ ^"'Լ^թխձը -- թէեւ
"Ղ՚՚Իրր գիտեն որ «իր տեղէն
J(L տյլեւս չի կրնար տեղը վերա-

(4) Ս- Մուրադեան, թիւ 17 խաֆիէն
ւ{էպի մուտքին , Օտեանի նամակին նշած
հատուածս մէջրերելէ աոաջ կը նշէ որ

_ կարծեմ
տեղեկութիւն մը
պիտի
հարցնեն քենէ * հինդ վա յ ր կե ան էն տուն
կը վերադառնաս յ
_ թնչ տեղեկութիւն • * •
__ Ջեմ դիտեր՝ բայց
տալիք բան մը չէ ։

կարեւորութիւն

Սնքնաբերա բա ր ըսուած այդ խօսքերը
ղիս հանդարտեցուցին եւ ճշմարտապէս
պահ մը հաւատացի որ րիչ յետոյ ետ
պիտի դառնամ ։
առաջն որ-

Շիք երիտասարդ մըն էր :
Երկու ծպտեալ ոստիկանները ղիս ներկայացօլցին ։
- Եր ուանդ էֆէնտի 0 տ եան ։
— Հրա^մ եցէք ՝ __ ըսաւ քօմիս էրը՝ իր
մ օտ դր ո ւած թի կն աթո ռը ց ո յց տա լով ։
Զիս բերողները բարեւեցին ո լ աներեւո յթ ե ղան :

- Կը ծխէ՛*ք։

֊Եր ուանդ էֆէնտի Օաեանը դո՛*ւք էք՝
֊֊ հարցոլ-3:
_. Այո՛ ՝ ես եմ ՝ պա տ ա սխ անեցի ։
_ «.Մամանակ?} լլւսյդր!

խմբագիր*,,

֊ Այո’ ։
_ Շատ աղէկ ։
Եւ քօմիսէրը սեղանին
զանգակը հնչեցուր ։

Հասկցա՜յ . . .

վրայ դրուած

Փօլփ ս մը ներս մտաւ։

— Այո' յ հիմա անմիջապէս ։
— Ու՞ր պի տի երթանք :
_ Հոս , Սան կալթիի քարաքօլլմ Հա րպիէի մօտ ՝ _ պատասխանեց մարդը։
_ էա'լ ՝ հադոլիմ ու երթանք :
__ Պէտք չկայ հագուելու՝ — ըսաւ ծըպտեալ ոստիկանը՝ __ մէկ վայրկեանի հա
մար է՝ րան մը պիտի հարցնէ պար զա_
պէս ։
— Այո' ՝ բայց աս ան կ
ելլել։

է ՒյնԳհրը » — հսյրՅոլ-Յհ։

Եւ սիկառէթի տուփը երկարեց ինծի։
Մեքենաբար հատ մը առի ու վառեցի ։

դուրս չեմ կրնար

Աճապարանքով հադուեցայ ու մեկնեցանք՝ մին չ խեՀղճ մայրս՝ եղելութիւնը
կռահելով կ^ոլզէր
անպատճա ռ
ընկե
րանալ ինծի՝ ՀՀյլալակս
ո* ւր կը տանիք
կոհ/» գոչելով։ Հազիւ կարողացայ զինքը
հ ան գար տ եցնել , հաւաստելու! ո [' անմիջւսպէս պիտի վերադառնայի : Սարեբախ_
տաբալ, ւյիւս տանելու եկող երկու գաղտ
նի ոստիկաններն ալ նոյն կը կրկնէին։
___ Հանըմ էֆէնտի ՝ հիմա պիտի գայ ♦ * .

_ էֆէ^տին տարէք՝ _ ըսաւ

քօմիսէրը

lbu 3nJ3 տալ"վ î
— Հրամմ եցէ՛ք ՝

ըսաւ փօլիսը։

Ս տքի ելա յ :
_ Մնաք բարով ։
֊ Երթտք բարով ։
Երկմտութեան մէջ էի ։ Ազա^ տ պիտի
թողուն զիս։ Շատ յոյս չունէի։ Եթէ քօմիսէրը գոնէ պզտիկ հ արց աքննո ւթի ւն
tfը ըրած ըլլար, կրնայի
ենթադրել որ
թսղ սլիտի տան զիս։
Բայց
անունէս
զատ բան էէր հ ար ց ո ւց ած ï
Հաւանական
էր սր Ա՛րիշ տեղ ifը պիտի հարցոլւիոր_
it ս :
Ե րբ փօլիսին հետ փողոց ելանք

ըս ի ,

_ fU ւր պիտի երթանք հիմա։
_ Պոլփս ՝ __ պատասխանեց ։
- Պոլի՞ս , րայց ինչպէ՞ս . . .
_ Ինչպէս որ կ' ուզէք , կառքով, թրամվա յով կամ ոտքով :
Գրպտնս հազիւ երեսուն զրոլչի էափ
դրամ ո ւն էի ՝ այնպէս որ կառքի պերճանքր չէի կրնար րնծա յել ինծի։

Փողոցին մէջ երկո լ ոստի կա ններէն մէն
սկսաւ հայերէն խօսիք հետս։

ընդարձակ աշխատութիւնը «անկասկած»
վէպն է ( Երէւան, Գ՛իրք Ա • , 2000, էջ 9՜
10) : Սակայն Օտեան ինք գրած է «պատ
մել տեսածներս», ինչ որ այնքան ալ յա
րիր չէ թիւ 17 խաֆիէին մէջ «վէպի ձե
ւուէ պատմել»ուն (նոյն, Օտեանի նախա
բան , էջ 24) :
(5) «Գիծեր Եր՛
Օտեանի կեանքէն»,
Հայրենիք, Պոսթըն, 1927, Յունիս հ Յու
լիս:

______________

ձ ' քելքին վրայ նոյնքան

աո եզծուաեն որքսյն խորախորհուրդ վէպե-

_ Ի^նչ կ'ուզէք ։

_. ինչպէս որ կ՝ուզէք ՝ միայն թէ շուտ
երթանք ՝ կը սպասէ կոր • ♦ • վա յրկեանի
մը համար է • * •

— Սեզի մ ոռցած ըյ յալո լ են։

Un լոր
այս լուրերը իրենց ահաւոր
ծանրութեամբը կը ճնշէին մեղի։ Հեռա
ցայ խմբագրատունէն ու գացի մինչեւ

flbk
կան հոն ,
զոհեր , լրտեսներ ,
ջնջման ծրագրի պա շտ օն ե ան եր , ոճի-

Սենեակէս այս խօսքերը կը լսէի, կէս
հ անուած' դուռը բացի եւ ըս ի •

— Հիձ"աԲ • • .

^րգ գրեթէ անմատչելի է եղել ընթեր!Ո,Լ հ անր ո լթ եանը ։
Այսօր արգէն «Անիծեալ տարիները»

ւթ՚ւ՚քի խ^Րգէս րլըԱան երբեմն
ցամաք ամբա ս տ ան ո ւթի ւնն երը ։

զինքը տես

Մարդը որ մինչեւ այդ ատեն
դրան
մէջ կեցած էր՝ նե րս մտալ յ Ելրիշ ա նձ
մը հետեւեցալ իրեն ։

8թյլ ի սիրտ
Օտեանի ոյյս JnJ^՜ տ ր^աւոր եւ կարեւոր վկայ ադր ո լթի լե ը

Րք օւ

— Վա յրկեան մը կհուզենք
նել î

_ Այո՛ :

Ւ զմիթի »
ա ր տի ղա կի,
Ատ ա—Փ ա զա ր ի
տեղահանութեան լո ւր երը
հասած
էին
իրենց թումդում մանրամա սն ո ւթի ւննե—
րով։ Էյօսք կար թէ Պոլսոյ Հայերն
ալ
տեղահան պիտի ր/ յային :

b[t[1^L- թերթօն լոյս է տեսնում
Պորվ «Մամանակ'» օրաթերթում
1919
Խարուարի $ից մինչեւ Սեպ տեմրեր 25/» î

սպասուհին ։

Պատրաստեց' ԳՐԻԳՈՐ ՑԱԿՈԲԵԱՆ

Օգոստոս 25 Երեքշաբթի իրիկուն' Այ-

ԻԱ :

հո՛* ս է ՝

_ Հոս է , _ սլա ա ա ս խ ան եg

— Երուանդ

-

Հասանք քարաքօլ ուր զիս
դեցին քօմիսէրին քով։

Սպասուհին բացաւ դուռը։
- Եր ո ւանդ էֆէն տի Օտեանը
_ հարցոլց անծանօթ ձայն մը։

__ ի արեւո րո ւթիւն ունեցող րան մր չէ ՝
հոդ մի՛ ըներ՝ __ ըսաւ ինծի։

(6) Այսպէս' Հ այ նոր գրականութեան
պատմութիւնը, հատոր 5, 1979, էջ 695:
Անիծեալ տարիները զետեղուած է վէպե

րու դասին • • • : Ս • Ա • Մանուկեան , իր
աշխատութեան լքէջ Ե րոլանգ 0 տ եան ,
Երեւան, 1997, կր խօսի գործին մասին,
րայց յղումները ցոյց կոլ տան որ գրու
թիւնը չէ կարդացած (էջ 289-300) , քանի
որ բոլորն ալ նկատի ունին Թէսդիկի տարեցոյցներուն մէջ տպուած, Անիծեալ
տարիներէն առնուած, բայց
Օտեանէն
վեըաշարաւդրոլլսծ էջերը : Ւր կենսագրա
կան նօթերուն ւքէջ Թէոդիկ Աէսիծեալ տա
րիներէ. կը զետեղէ թերթօններու կարգին
{Ամէնուն տարեցոյցը, Փարիզ, 1928, էջ
636) եւ որեւէ ակնարկութիւն չըներ հասւորով հրատարակութեան մը : Հ • ^անաշեան շատ ընդհանուր դիտողութիւններ կ՚ը՛նէ Օտեանի յուշագրութեան աոի
թով {Պատմութիւն արգի հայ գրականու
թեան , Վենետիկ , 1953 , էջ 516) : Ա • Ս*ակարեան , Երուանդ Ատեանի կեանքը եւ

հրապարակախօսական գո րծո լն է ո լթի լնը ,
Երեւան, 1977, բոլորովին կ՚անտեսէ այդ

յիշատակ ները : Ըստ երեւոյթին միակը ,
որ կը նանչնայ գրութիւնը եւ կը յղսւի
անոր, Օշականն է, որ աշխատութեան կը
յատկացնէ միայն երկու էջ (Համապատ-—
կեր արեւմտահայ դրականութեան , հա
տոր Ը • , Անթիլիաս , 1980 , էջ 429-430) :
Օշական գրութիւնը կարդացած պէտք է
ըլլայ Պոլիս , թերթօնի ձեւին տակ եւ ար
դէն նշած երկու էջերուս մէջ աշխատու
թիւնը նոր ընթերցոլլքի լք-g չենթարկեր :
(7) Կ՛արժէ յիշատսւկել Թալէաթի թիւ
745 ծածկագիրը «մէկ քանի հայ թերթե-

րու թղթակիցներ»ոլ մասին, «Այս կար
գի վնասակար անձերը ձերրակալելով փընացնէք» (Անտոնեան, Մեծ Ոճիրը, Պոս
թըն , էջ 146):
(8) Ընթերցողը կը յղեմ վերջերս լոյս
տեսւսծ հատորի մը՛ L’histoire trouée, né
gation et témoignage, sous la direction de
C. Coquio, L’Atalante, 2004.
(9) թիւ 17 խաֆիէն , Գիրք Ա • , էջ 23 :
Այս «լուսանկար»ին մէջ պէ՞տք է տեսնել
ակնարկութիւ1ն մը «շարժապատկեր»ին ոըուն կ ՛ակնարկէ Թէոդիկ . «Եւրպ • Տան մը
հրաւէրով, Հայ Եղեոնէն շարժապատկե
րի մը նիւթը ոըոնալոլ վրայ էինք միասին
երբ ան ոլ ինքս շատերու պէս հեոացանք
ընդմիշտ Պոլսոյ ջուրերէն-.՛» Ամէնուն
տ ար եց ո յց ը , 1928 , էջ 638 ՝

Fonds A.R.A.M

■է 8 ԱՌԱՋ

Էշ Ն Կիրակի, Ապրիլ 4, 2004

մարերի մէկը որ կը նմանէր
սլոյաճեանին :
րամվայով երթանք՝ _ Lttn.Lu^uiրկե—.
rjb •

_ ՒնչպԷս որ կը հրամայէք ՝ _ ըսաւ ւէօւլէսԸ ^արԼԱ,^աւ1ա[,ոլ^^ա^բ *
_ Թրամ վայր սակայն մէնչեւ թէւնէլ
կ'երթայ եւ ոչ աւելի հ եռո ւն :
Երր մտանք
սաւ •

կառքին մէջ՝ փօլէսր ր-

_ Գուք առաջ ան ւյ է՛ ք ու առա նձին նըստեր էք .
ես դո ւրս ը կը կենամ ՝ ո րպէսզի
հոս գտնուողները Հնշմարեն
որ փօլփսէ
րնկերա կր ո ւթեամր կ՚երթաք կորէ
_ Հրատ աղէկ t
Այս
փափկանկատութիւնը
տարօրինակ թոլերաւ ինծի :

բաւական

տեղ /ր/ —

__ Ւառք մը չե&ս կրն ար վարձել ՝ _ ԸսՒ
փօլիսին ՝ _ մինչեւ 15 զ_Ըոլ֊շ Էե!. վճարեմ :

_ 5 ուր դրամ ը :
Ե ւ երեք քառորդ մեճիտիէ ղրէ ձեռքը î
Փօլէսր կառք մը կանչեր ՝ րվս նստեզուր ՝ ինքն ալ քովս բազմ երաւ՝ ու կա
ռապանին դառնալով հրամայեր ♦
- Բչէ՛ :

Լսած էհ որ մեր բարեկամը նոյն առա
ւօտուն ձերբակալուած էր* Ւասկած չկար
թէ ինքն էր քնար ողը ։
Ոտքի ելայ՝
մօտեցայ
իրեն ու կա
մար մը մշտեց է' «Արշա՚կ'» գոչելով։
Զարթն ցաւ։ Աւելի ումով մշտեցի կրկին
ան ո ւնը տ ալո վ :
Այս անգամ ընղրւստ
տեղէն
ո ւ անկողնին մէջ նստալ.
— Ին չ կայ՝ _ գոչելով
ղուով ։

րըս,րը

•rbLU’brbjbPb »

սիասթ :
պիտի

դնեն ք _

Հ,աէ,9ոլՏ1' փօլիսին երր կառքը
ելաւ :

ճամբայ

զփ11 վա^ր

_ Ջեմ կա րծեր ՝ _ սլատաս թաներ ՝ —
թերեւս հարցաքննութէւե մը ընեն ու թոզ
տան ։
_ Ոօմէս էր էֆէնտէն րան մը չհարրուր
ինծի ։
_ Ւ՝ երեւայ որ ձեզ ուղղակի
րէուզած են :
Ո ս ան վայրկեան
տեղերնիս:

միւտիւ-

ետքը հասած

էինք

_ Երո ւանդ էֆէնտէ Ատեանը դո* լք էք ՝
հարցուց քօմիսէրը։
- Այ"' :

լեԼի}

_ ԱլլաՀ հ ՝

ալլա՜հ՝ _ գոչեց մարգը՝ _

։ibu Գ՚"Լ ոլ սարսափի մատներ իր։
- Կը ^երէ՚ք ՝ _ կրկնեցի :
_
ս դիտեր որ հոս ընդհանրասլէս
դիշերուան այս մամերուն կու գան հար
ցաքննութեան համար Պատերազմական
ատեան տանելու . . .

քիչ մը կարճատես եմ՝ այդ պատճառով
տեղի ունեցաւ թի լրիմար ո ւթի լնը :
վերջապէս միջադէսլը փակուերաւ ել
վերադարձայ աթոռիս վրայ նստելու։
Թէեւ պարա պ անկողին մը կար ՝ բա յր ես
քուն չունէի ։

րացաւ

գլուխ մր բարձ

գետնի ան կ ո զէնն եր էն

_ Մ օ , Ատեա ն ՝ դո^ ւն ես
մը ։

մէկէն .

__ ըսաւ ձայն

_ Այս՛ } դուն ո*վ ես t

— Ջճանչրա^ր . . . տոքթոր Ոըլըճեան :
Եւ վերմակը մէկ կողմ նետելով ՝ ելաւ
անկորլնէն ՝ քովս եկաւ
ցանք î

ու համբուրուեր-

Ո անտին մէջ ծանօթ դէմքէ մը հանդի“{եւը ճշմարէտ երանութիւն մըն է։

_ Զեմ գիտեր ՝ — պատասխաների ։
Տունդ
ցթն։

խուդարկո ւթիւն

խմբագիր։

կատարե-

_ Ոնաւ երբէրք
եոոեչ :
_„ վախնալո լ բան մը չունիս ՝ — ըսաւ
տոքթո րը ՝ — դուն ո1 չ հնչակեան ես ո՛ չ
դաշնակցական ՝ որեւէ կո ւս ա կր ո լթե ան
չես պա տ կանի ր ՝ հոգ մի՛ ը^եր :

_ Իմ կացութիւնս քիչ մը ծանր է՝ ես
իբրեւ դաշնակցական բերուած եմ հոս :

:

t

Ել

Ու զանգակիկը հնչեցուր :
Փոլիս մը ներկայացաւ։
_ էֆէնտէն նէզարէթձ տար՝ _ հրամաJb3 •
- Հր ա մմեցէ՚ք, _ ըսաւ փօլիսը
դա ոն ալո վ :

ինծի

_ Մնաք բարով ։
_ Երթաք բարով։
Հետեւեցա յ փօլիսին
որ զի ս տարաւ
դրան մը առջեւ՝ դուռը բանալիով բա
ցաւ՝ զիս ներս մտցուր ել դուռը կրկէն
կղպեց :
Ո ան տ ար կո ւած էի î
Հրուրջս նայեցայ :
Մեծկակ սրահ մրն էր
ելեկտրական
լոյսով լուսաւորուած։ Տասներկու մա_
քուր մահճակալներ կային՝ վերը գետինը ել վեցը վերը՝ օգին մէջ, ճամբորդի
շոգենաւերու դա պինն երուն
մէջ դանըւած մահճակ ա յնե րուն ձեւով ։ Տախտա
կամածը մոմլաթով ծածկուած էր-, Սըրահին ճակատը երկու ծորակներով Այ
լազան մը կար լուացուելու համարէ Մէկ
քանի աթո ոներ հոս ու հոն î 'Լերվապէս
չատ չնո րհքով բանտ մրն էր ։

տոքթոր Որւրճեան

պատմեր

խէ'

պա տ եր ա ղձ ի
սԼ1էրԼ[1(Լ^ իբրեւ զինուորա
կան բմիշկ եւ հարիւրապետի աստիճանով
կը 1ե^ՈԼէ
Պ տնտրմա՝
հիւանդանոցի
բմշկապետի պաշտօնով եւ բաւական եր
կար մամանակ հոն մնալէ ետքը օր մըն
ալ զինքը կը ձերբակալեն կը բերեն Պ^ոյիս ու կը բանտարկեն իրրել դաշնակցական :
_ Մէկ եըկ ու անդամ հարցաքններ ին ՝
- շարունակեց ՝ ֊ խոստո վանեց այ թէ մա-֊
մանա կին ՝
Ա ամաթիոյ
դաշնակցական
մ ասնաճիլղին
ան դա մա կց ած եմ ՝ բա յց
ըսի որ յետոյ քաշուած եմ ՝ ի*եոր խ“
րականութիւնն
Լ * * • } “ յետոյ ՝ — թէեւ
շատ քաղաքավար կերպով
կը վարուին
կոր՝ բտյց ազատելու
շատ յոյս
չու
նիմ ... ։
_ Եսկ Արշակ Ալպոյաճ ե ա*նը . լսեցինք
որ այս առտու ձերբակալուեր է. հոս չըբերթն :
— Այո՛ ՝ առտուն հոս բերին՝ բտյց կէ~
սօրէն յետո յ աղատ արձա կերին ։
_ կարծեմ Պ տտրիարքարանէն միջամըտեց ին ։ Գամէր էֆէնտի Հր իրինեանը եկաւ
ու ազատեց :
Այ ս տեղեկութիւնը զիս

սրտապնդեց :

Աթոռի մը վրայ նստայ եւ զննո ւթէ ւնս
շարունակեցի։ Երկու անկողին
պարապ

Ուրեմն՝ մտածեցի՝ կարեվ է ձերբա
կալուիլ ՝ բանտարկուիլ ու յետո յ աղա-

4/^1 Ւսէ մէւսներուն մէջ բանտարկեալներ կը քնանային։

տհւ։

Կէ ս էէիչփրին մօտ էր երբոր ib u ներ U
մտցուցին ո լ ամէն
ոք խոր քունի մէջ
էը ■
Ակսայ դիտել քնարողները յուսալով
որ թերեւս ծանօթ դէմքի մը կը հանդիպիմ :
'Լերհ անկողիններ էն

մէկուն մէջ *եըչ_

ԵԻ

ԱՐՈ Ւ Ե Ս Տ >

դիւանապետն է եղեր :

Ա ետ ո յ ՝ իր երկու

րնկե բները՝ յոյն դեղագործ մը եւ վար
մս/պետ մը։ Այս երեքը աձ բաս տանուս/b
է թ/ իբրել միջնորդ Հյ/էրիֆ փտշտյի ու
անոր Պոլսոյ դա ղա փա րա կի ցն եր ո ւն : Ւբ՜
րեւ թէ Փտրիզէն գրուած նամակներ տյս
անձեր ո ւն ձեռք„վ կը < /սս նին եղեր իրենց
հասց էնեբուն ։
Զորս ս/միսէ ի վեր բանտարկուած էին
եւ իրենց խնդիրը տակաւին չէր լուսա
բանուած ՝ բայց 1լ եր ելար որ ամբաստան ո ւթիւնը բո լորովին անհիմն չէր *
Ւար նաել պարսի կ երիտասարդ
մը ՝
արհեստով լուսանկարիչ՝ (որ Թրքք1^!1^
մը լուսանկարը հանելո ւ ոճիրը գործած

Թէեւ մեզփ արգիլռւաե էր
նէն նայիլ ՝ բայց չատ չէինք յա
արգելքը ։ Միվոց մը երր պս1սւ„^՛
դուրս ի բակը կը գիտէի ՝ նչմարե
նօթ դէմք մը։ Ստեփան անոլնՀ լ“"
տասս/րդ
ճարտարապետ մլխ է
bvrbPnb: օր ուն հևա գրեթէ
կուն միասին ^անցընէինք /Հւ
բարեկամներու հետ ։

‘

ut I

Բանի մը Օր առավ լոաե էի
կալուաե է՝ իսկ հիմա կը տեսնէիք
թէ
վարի
բակը ազաւՈ0քվ
սՀէը ) այւ նոյնիսկ գորեի վր
,
հրամաններ կոլ տար հո՛ն աշթաս,,^
եաւորներոլ որոնք զբաղաե էթ,
նստարաններ ելայշն շփնելով։
’

Հր-

_ Ի"կ դո՞ ւն ՝ _ հ ար ց ո լցի :

_ հՀիամանակ՝» թերթէ

_ Հրատ աղէկ

թրքերէն

_ Ենչո* լ ձերբա կալերին քեզ t

Փօլիս ը ղփս առաջն որդեր
քօմիս էըհ
մը քով} անոր յանձն ելով՝ նաեւ պահա
րանով թուղթ մըէ Աետոյ՝ բարեւեր եւ
հ եռա ր աւ է

-

ցատքեր

Եսկոյն նշմարերի թէ
սխալած
մտ րդը Արշա է Ալպ ոյաճեանր չէր *■

վայբԼփան մը ետքը

_ Արդեօք

Արշակ Ալ֊

— Զէէ դիտեր , ես դեռ հիմա եկայ հոս ՝

_ Ահաւասիկ :

— ՊուՒս » փ°ւՒս

ՄԻ Տ Բ

_ Կը ներէք՝ _ կմկմացի՝ _ ձեզ ուրիշի
մը նմանրոլրի յ

Թի ւնէ լէն մինչեւ
Ղ*ալաթէա ՝
Եի^սէք *Ո ալտըրրձ'ի ճամրով
հետի ոտն էջ*^նք :
Տեսայ որ տա կալին բաւական
նինք քալելու :

-

Տոքթորին հետ բաւական տեսակցելէ
ետքը՝ որոշեցի քիչ մը քնանալ եւ անգամ
մը որ անկողին մտայ՝ աչքերս գոց ո լե
յան եւ մինչեւ լոյս հանգիստ ննջեցի ։
Հետեւեալ օրը ծանօթս/ց այ բանտա կիg
րնկերներուս։
Մէջերնիս կար յոյն վարդապետ մը Աղեքսանդր անուն ՝ inր Պատրիարքարա նէ

Աետոյ ոջլոտ հօճա մը էըը ել. էթթէլաֆա կան ամբա ս տանո ւած ։
Այե անձը զոր Ալպո յաճեան ը կարծած
էի' թուրք նա ւս/ պետ մըն էր որ գինով
ցած \ոլ_ գիշեր ատեն աղմուկ յարուցած
էր փողոցին մէջ՛.
Ւար նաեւ թուրք ուսուցիչ մը որ քօմիսէր մը նախատած ու անոր գրաս են եակին
ասլակին կոտրա ծ էր :
Թէեւ. յարտբեր ո ւթեն է
զրկուած էինք
եւ դուրս էն ո1 չ ոքի հետ կրնայինք տես
նուիլ՝ ա juin ւհ անդերձ մեր կացութիւնը
անտանելի չէր *
Առտ ո ւն կանուխ սուրճ ՝ կաթ ՝ սա լէպ ՝
սիմիթ ինչ որ ո լզէինք կը դտնէինք մեր
տրամադրութեան տակ։ Լրա դրա վաճառ
ները մինչեւ բանտին դուռը կու գային
եւ ուզած թերթերնիս
կը ղձւէէնը : կերակո ւրի համար ալ ազատ էթեք մեր ը1ւտրած ճաշարանէն փափ աքածնիս
բերել
տալ։ Ոմանք՝ ինչպէս վարմապեւոը եւ
դեղա դո րծը ՝ ի րենց տունէն կը ստանա
յին կեր ա կո ւրնին ։ Ւ տռա վար ո լթի ւնն ալ
օրական 300 տիրէմ Հտց կու տար մեզի :
*Ոովս հազիւ մէկ քանի ղրուշ մնացած
էր*. Ոարեբախտաբար բարեկամս տոք
թոր Ո ըլըճեան իր քսակը տրամադրեց
ինծի ։
Ւ'ը կարծէի որ անմիջապէս զիս հար
ցաքննութեան պիտի տանէին ու մտովի
կը պատրաստէի պաշտպանողականս ։ ՄՒ
այն թէ i_kb գ1՚տԻր թէ թնչ յանցանքով
ամբաստանոլաե եմ : Եթէ իըրել կու
սակցական զվէս բռևաէր էվն' չատ դվլրվն
էր անմեղութիւնս հաստատել։ Աակայն
ՈԼ[էՒշ. վախ մը Չունէի՝ թերեւս ղիս ձեր
բակալած էին իբրեւ Պօղոս \,ուպարի կեն֊
օտդիրը՝ այդ պարագային կրնայի դըմւարո ւթեան հանդիպի լ :
Առաջին օ ր ը ՝ ինչպէս ամէն նոր բան
տարկեալ ՝ ախո րմակս դոցուած էր բո֊
1ոԸո11խր եւ մինչեւ իրիկուն բերանս դրրեթէ բան մը չդրի *.
_ 'Լողը կը սկսէուտել ՝ — կ^ըսէին
բանտակիցներս խնդալով ՝ __ մենք ալ առջ[է օրը բեզվ պէս ախորմա կնի ս կոր ս րն՚֊
ցուցինք։
Ս*ինչեւ իրի կո ւն ղիս հարցնող փնտ րոող չեղաւ։ Հետեւեալ օրը՝ Ուրբաթ ՝ ցե_
Ը^Լի^1 մօտ՝
մայրս՝ սպասուհիին հետ՝
եկած էր զիս տեսնելու։
Թ"JL էտո՛ թ1 որ Հետը խօսբ մր փոխա^։տկեմ , հազքէլ. սպասուհիվն հետ կրցտ Հ
թրըերէն քանվ մը բառ ԸԱեէ ՝
առանց
սակայն երեսը տեսնելու , ել այն ալ ան
սաստելով ոսավկանվն հրամանին որ կր
պոռար թէ բացարձակապէս ա րգի լուաե
էր ինեի դո ւրս էն մարդու հետ [սօս իլ եւ
կր սպառնար սպասոլ հ[.հն բանտարկելու ։
Մայրս իր հետ րերաե էր րանի մր կտոր
ճերմակեղէն ու քիչ մը դրամ ՝ ղոր յանձ
նեց ին ինեի։
Իրիկուան գէմ ոստիկան մր
11 ի կա ռէթ ու խնձոր րերա t *

տուփ մր

Պատուհանէն առջեւ բս/ւակսՀ, Ա
ubab , յուսալով որ Պ ■ Ստեփռւ ,լձ
նայ/t եւ ես կրնամ իրեն նշան մր Հ
Բայց ի զո՜ւր։ Բարեկամս իր գոՀ.
զբաղաե էր տւ վեր նայելու
նէր : Այն ատեն ուրիշ միջոցի մր ղյ,յլ
ցի : Թուղթի մը վրայ գրեցի թէ
տա րկուաե եմ ել եթէ կարելի է ղս1]
տեսնայ կամ
գոնէ
դուրսը
բարեկամներուս իմացնէ հոն գտնոլև
Կամաց մը պատուհանը բացիեւթոսձ
նետեցի բակը ։ Այս անգամ հնարք, f
^ողեցաւ։ Պ֊ Ստեփան պատուհանը
նա լա. ձայնէն գլուխը վեր առաւ ե,
սալ նետաե թուղթս զո ը իսկոյն ս
դետնէն եւ գրպանը խօթեց ՝ առանց
գալու : Կ'երեւայ
որ չէր ուզեր
կարդալով որեւէ կերպով կասկաե
• bըեւ br վրայ »
իրիկունն, իսկ Պ • Ստեփան
ղեցալ գտլ մօտս
ու վայրկեանի
տեսակցիլ : Ըսաւ թէ բանտին ղանաէթ
շէն ո ւթէ լևնե րր էրեն յս/նձնոլաե են k
ասոր հս/մս/բ ազատ ելեւմուտ ունի
պա շտօն եան եբ ուն ծանօթ է ատոր
հակառակ արգելքէն՝ կոցաեէւրղ
զէս տեսնեք : Պ • Ատ եփ ան ո լրէլ րանի Jp
անդա ձ՜ներ աք եկաւ քովս եւ ձ եռքէն ե
կած մանր մունբ ծառս/յութէւենհրչյր
է/նայեց էնծէ ։
Գօ/լով տոքթոր Ո ըլըճեան էն' քւա\տարկո ւթեն Լ ս երեք օր ետքը՝ fr^j
տարէն հարցաքննութեան։ Այս
անդամն Լ ո ր հ արց աքննո ւթես/ն կր տսւ^
ւէ եղերt
*էա ¥ Դ մամ ետքը վերադարձաւ ty
/արթ դէմքով մը։
__ Գործս կարծեմ յաջող է ՝- ըսաւ՛,
__ Ւ^նչ հարցուցէն :
- Միչ տ մէեւնոյն բաները • ե^րբ դ-՜
նա կց ական եղած ես ՝ ւռ* վ էէն
ներդ՝ որչա*փ զէնք ո ւնէէք՝ որչւՀվ քք|
րամ հաւաքած էէք եւս/յքն։ Ամէնուն Հ
խուսափողական պատասխաններ
,ոԸ bf111քննէ չր ըսաւ թէ թ ձ
մեզո ւթեան մասէն համոզում գոյա^
ցած է ։
_ Ո ւրեմն ա չքդ լո յս ։
_ Մէն չեւ որ ազատ չարձակուէմ ՝ լ-հաւատար ;
Ոէ չ յետո յ եկան աւետելու թէ ա11“'
էր եւ կրնար մեէնէլ։
Տսքթոր Որլրճեան ուրախութեան^
rtnյքեPԸ ծրարեց ՝ նոր ու հաստ ֆանէ[
մր էնծէ նուէ րեց

ու մեէնեցս/ւ*

Ոա րեկամէս ազատումը բնա կտնա
շատ դոհ թողուց զէս * Ոայց մէեւնոյն
մանակ տէ/րեց այ ու էնքզէնքս աւելի “■
ռանձէն լքուած զդացէ :
_ Ո անէ որ տոքթորը ազատեյտԼ} Ղ
աԼ է^ազատէօ } ՜՜ էՀըս էխե բանտակէ^1^
— Եթէ զէս հարցաքննեն վստա^ եմ
պէտէ կրնամ անմեղութէւնս ապաց^ 9
նել՝ րայց դմբախտաբար զէս
փնտռող չկայ :

_ ԻԴչ են ասոնր , — հարցուցի ï
_ 'Ի եզի համար է։

_ Ե րբեմն առանց հարցա քեցելու

Ո՞ վ բերաւ . * •

զատ կՀարձակեն ։

_ Բարեկամ մը հարկաւ :
Անունը չըսա'լ ։
_ Իսալ ՝ բայց ես չեմ կրնար ըսել րեզփ։
'Իհէ յԻոօյ ՝
երբ սիկառէ թին տուփ ը
էը բանայի' նչմարեցի որ ետին մատի
տով արձանագրութիւն մը կար։ «Սիրա
լիր րարեւներ ՝ Գրիգոր Գաէֆայեանէն^, յ

Ւը մտածէէ որ արդարեւ պէ^
\
յուսահատելու ՝ քանէ որ դաչնտկլյ
կո ւսակցութեան պա տկանած անձ £
զատ կ^ արձա կո լէ ր ՝ ես որեւէ /
ց ո ւթեան չէէ սլա տկաներ ՝ աւելի
նա կանո ւթէւն ունէէ օձէքս տզ111 /
ԱՀէ/ մէյ մը զէս հ ա րցւսք^Լը1

Ինչ որ ոստիկանը չէր ուզաե ըսել ինեի'
սիկառէթի տուփը կ^ըս էր:
Մեր բանտարկուաե սենեակը

երկրորդ

յարկի վրայ
էր ։
Պատուհաններէն կր
տեսնուէր վարի բակը որ բաւական ըն
դարձակութիւն ունէր ։

Ո սաիկանաւռոՆն :
(2) '^աղսւքական րաժիՍ :
(1)

(3) Տեււչոսթ֊իւն, սւնօրէնուրփ1՜
(4) Կայ անսալուն :
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ՆԱՐԴՈՒՆՒ,
ՈՐԲՈՒԹԻՒՆ, ՋԱՓԱՀԱՈՈԻԹԻԻՆ
ՅԱՐՈհԹհհՆ Քհհ-ՐՔՃԵԱՆ
Վերջերս , Շ ♦ Ն ուրդո *-նէէ
ա նձէն
ո Iղործէն մասին կատարուած արժեւորման
մը առէթով՝ գրասէր բարեկամ մը կը
բոլորէր, թէ ինՀպէ՛ ս կարելի է որոշ ձե
ւուէ ա րտսւյայտուէլ «լոխումէ պէս
համով» Նուրդունէ ի մասին :
Հակառակ այդպիսի բողոքէ մը՝
հոս
չեմ մտադրեր մնալ գնահատման «լոխումայէնդ մակարդակներու վրայ։ Աւելի՛ն՝
ձսււսւրշ Նուրդո ւնէի կեՆ դան ա դիրը կազ
մելու համար ՝ արդէն աոաջին էսկ տպա
ւորութեամբ՝ հարկ կը զդամ զգուշանա
լու ընթսւգէկ համերէ ՝* * . դոյն երէ' ււլ[ւտՒ Ը“էb:
առաջին իսկ հոլում ութ
\,արդունէ ատակ է մեր մէջ արթնցնելու
Հոզե-ախտարանը
իր մասնայատուկ
.
ճառագայթաչափ գործիքով՝
ու հ ա կո լմը մակերեսի քա ղգրո ւթի ւններ ո լ տակ
պեղելու դաոնո ւթէւններ . ♦ ♦

րուն կ ակնարկէի վերը։ Որովհետեւ -կարեւՒ է սպասել- Նարդունիի խ ո ս տ ո վան ո լ՜
թիւնները շատ տեղ մոլորեցնող ալ են .
ինչպէս «Մեղեդիներդու այն հատուածին ՝
ուր իր ներաշխարհայ՚թն զարդարման ո ւ դե՜
դիեը ան կը ձուլէ շատ դասական ՝ ու հե
տեւաբար խաբո ւսի կ ստորոդութէ ւններո Լ
մէջ։ Ն ախ մանո ւկ
արմ աշեան երազաշխարհի ծուլին՝ ան Ա՚Ը բնորոշումութ) շատ
արադ պիտի անցընէ զդա յ ար անա կան դի
նովւււթեսւն փ ո ւլ ր ՝ հազիւ շո յո ւած' բա
նաստեղծութեան ու աննի ւթական ս էրեբու հ ելքէն ,
ու զարմանալի
ար ագո լ՜
թեամբ հասնի իր գոյութեան երրորդ ո լ
վերջնական հանգրուանին' դառնայ «վարգսւպեսւ {տոքթոր) փ|ւլիսոփսւյոՆ]>Նսւ(ւ եւ

ախտաբանութեան»: Ըլլայ բմիչկէ հոգեբոյժ՝ «տերվիշդ ՝ եւ «մթութիւն հազածդ ՝
իր մութ սենեակէն դիտէ «լՈյ սէ աո.Ոլ_ակ|ւ
ւքը մէջ թււնուած մարզիկը» :

հՓուրէդէ Տզոցդ խումբին մէջ՝ Նուրղուևի միւսներէն կը զատորոշուի
իր
գործին անմիջական՝ շեշտօրէն ենթակա
յական նկարագրով. միանգամայն ա չքի
զարնող այլո ւր ո լթեւււմբ մը ՝որ ոչ-խորսթափսւնց աչքին կրնայ երեւիլ իբր
'մատրան մարդո Լ «ինքնատպութիւնդ մը
սոսկ . ուր կը մէ\ախ ա ոն ո ւէն դա ս ա կան
յունարէնէն մինչեւ եբրայերէն արշաւող
ստուգաբանական մարզանքնիր , տորոնէ
մշակութենէն մինչեւ ս խ տ որ աբո ւմ՜ա կան
գնղադիրներոլ վերծանումը շօշափող շա^ատա կութի լնն եր . եւ՝ հակադրաբար այս

թրրէն ՝ որոշ տարփային [էգք ենթադրող
զգայարանա կանո ւթի ւն մը՝ տարաշխար֊
հէքեաթէ ՝ բան ա ս տ եղծական ո ւթ ե ան
մշ, ևԼ զանոնք պարագրկող դաշ'հլթեսսն ոլորտ մը։ Առաջին իսկ
ակնտրկուի բա ւա կան հա կա սա կան ա յս տա րրերը մի աբերող վաստակի մբ ա յս սլատ^րէւն առջեւ ՝ խոր չափող աչքը անմի ջ ապէս հ՛արց կոլ տայ.- ի՞նչ է «Ալպոմդէն
մխչել «Ա* եզեդին եՀր ՝ Ա* եղեգին եՀրդ ՝ եւ
Puilif, ր՝ Ո անե'րդէն մինչեւ
«Երուսամ ՝ Նրուսաղէ^մդ UJJU ['''Ս՚թ1
ետին
^տհոլող աշխարհ ը - «Նարդեանդ աշխարհԸխյս բառը իմս չէ, իրն է
։

մ՜ոլար չէ հո դեվերլուծական ընթերյոմր նարդեան այս աշխարհին .
հոդե^Լուծական Ը[էալու ալ պէտք չունի աԿկ*՝ բառի ուժեղ-դէտսւկան իմաստով :
՝րԱւգ ստուգումի մը համար՝ կը բաւէ
Աւեսել Նա րդունէէ ղո րծերո ւն մէջ ան
բնական մ եծա թի լ էջեր — պատկանին
ո^ք արձակ բանաստեղծութեան ոլոր՜
(«իաբելոնի Աշտ ար ակըդ տիպի) ՝
հակէն բանասիրական* հմտաբանու: Այս վերջթններուն մէջ՝ անշակրնար չըլլալ Նուրդունէէ յարձ—
1Ա^Ոլթիւնը ՝ կռուազանութիւն ր - յա՜
/ սնաեղիօրէ^ բուոն-՝ իբր ներմղեալ

, '

,Ազան ձդտումներոլ շեղակի դրսեւո^ում ' ղրկախտի ( ՓթիՆԱթյւսւլփոն) լոմ ենա-

I '1"1։ական ախտարնիչ-. Արդարեւ , այլ ձել

1* 1

ր րլի չէ ,աի,տ.ԱՀնշԼլ

լ

1925

Հ
ր ապա բակուղէ ր Նար դունին ՝ որ «ճանկերը
քեցածդ պատրաստ է յարձակելու
I ո 11,կո րդթե վրայ ոլ ն\ախակրթու բանէ
^քտէ ախ որ ժա՛կո վ զայն «լաւ
մը

^ՈԱ1^ող

“"՛ Բայ9 նաՒընտԸե1ի է ԴՒմեԼ
"Լղղակի մեթոտի ՝ ու խիստ րնտԼէ1ւ11\Ա,,ք,բ
Ւէ” էջերէն պահել «խոս՜
II՛

՛կունդ բնոյթ ո ւն ե ո ո զն ե րր ՝ ո րոնք
ա''դ^ մե}ր թ/՚Լ չեն կազմեր -.
փ

îj: ֊՚Հ

թՀ, "'.'''['‘''''‘[‘Ը, բնական է, պիտի ենԲ' թորա չափող քննարկումին՝ ո-

Աակայն այս հոլովոյթը՝ մեղմ րսած՝
թերի է : Հ աղիւ ա ռճ ա կա տ ո ւած նարդեան
ուրիշ՝ հիմնական դրութէւններու ՝ «մր֊
ր-ուր-իւն հագած» բմիշկը կը բռնուի հա՜
կասութեան մէջ. ու կ* երեւի մթութիւն
հ ադա ծ ♦ • ♦ ի՛ ր իս կ
աչքին ։
Հոգեբան ՝
հմտաբան ՝ իմագապաշտ
ու
սկեպտիկ
Նա րդունիի իր ա կան ո ւթի ւնը ՝
իր կողմ է
ներկա յագուած իբր անվիճելի ճշմարտութիւն ՝ ուրեմն չի սպասեր իսկ խորա*չափում/, լո*֊րջ ձեռն ա ր կո լթ-եսՀե .
ան^էկսէ
հը ‘bչքո'՜է
արձանի պէս - ի՛ր իսկ
կողմ է ներկա յա դոլաե
հ ա կադր ո լո ղ-հ ակաս ող այն մի՛ւս իրական ո ւթեան' նոյն
հատորին մաս
կազմող
այլ տարրերու
հարուաՏնևրոլն տակ : Երբ , օրինակ , իբր
ւ/ևէյամեայ թո ո. մը, գրագէտը կու յայ,
ողոքելու! հոգին իր
մեծ
հօր- «1քեէւծ

հայր , մենծ հայր , տես , թոււնիկդ հիմա
քիլօ մր տանձով է մնացեր • • •» : Կամ երբ'
նոյն հատորի էջերուն, կր պատմէ մա
նուէի լալյր' այս անգամ սէր փնտռող իր
սրտին - « ■ ■ • Ու կմ երեսուն տարուան

սկրտս կու լար,
պէս : Կու լար եւ
նաստեւլծ՜ դաոնալ
կանին անունը կը

կու լար մանուկկ մր
կ՚ուզէր դարձեալ րա.
: էոլ լար եւ կր սիրա
կանչէր» : Միտք-Նար-

դունին թո՛ղ ուզաեին չափ կարգի հ րրտւիրէ զայն«Դուն րժիշկ ես, դուն

գիտութեան ու փիլիսոփայութեան մարդն
ես , արու ու կորովի» : Անօգուտ - «արու
ու կորովի» սիրտը պիտի մնայ նոյն լա
ցող, նոյն մանուկ
սիրտը
գրագէտին
իսկ բառերով հերքելով «գիտութեան ՈԼ
լիիլիսոփայոլթեան մարդ»„ւ մը գոյու
թիւնը, զայն զեղչելսվ-փերաեելով տռասպելփ - - •

Ս-յս
"լ
ա-էԼ
’ ^յԱրՐ՜
գունի պաչտե/ի բարեմտութեամբ մը իր
ցաւը կ՛՚ըսէ մեզի ֊ցաւը կանուխ մանկու
թենէն հոգիով մարմնով բացա յա յտօր էն
զրկախտահտր մարդոլ մը-. Ու որքան ալ
աւելի ետք ֊անձամբ ու անմիջական ըն
տանիքով- նետուտե չըցայ սոլրիական
անապատներու արհաւիրքին մէջ ,- հալաքակտն արմւստախլման ու bP տիեզերքը

կազմող «մարդկութեան» տեղահանոլմին
ու բնաջնջումին' ցնցումը բաւական խոր է
որպէսզի սկղբնակսմն զրկախտր
Հանրա
նա J ու րազմասլատկոլի ումդնոլթեամբ :
նոյնիսկ եթէ իր պարադային գրուող
մարտահ բաւէ ր ը , ինչպէս Հուչանեանի մը
պարագային, ինչպէս առհասարակ անա
պատէն փրկուած — վերադարձածներու
պարագային , չի կայանար ուղղակի «մա
հը պատմելու» մէջ֊ • •
՛Նարդեան ներաչխարհը այս մակար
դակին ուրեմն յայտնօրէն կը տեղագրուի
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«պատմականդ զրկախտթ
նշանթն տակ։
Որբութեա՚ն գաւն է
Նռւրդունխթ գաւը ՝
դլխադթր Որբութեան — «Ջ՚ափահաս Ո րբ^թն գաւը ՝ գործածելով ՝ երկթգս ՝ երթգ ս
թմաս տալէ այս բնորոշումը՝ Որ ամենայն
էրա լունքով փոխ կ^ առնեմ էր հէմնա ծ ու
վարած «^ավւահաս Որբերու Աէութեանդ'
ՏՈ՝Մ՝Է խ ր էոկ ընտրած ան ո ւանա կո չո ւմէն։
Ա ակայն ՝ կանխելու գնով ըսեմ ՝
ոբ Նարդունէէ դո բծէն խորքէ ընթերգում
մը ատակ է պաբզելու աւելէն . որ' սե
փական Վայրէ պատմական ջնջումը
կր
պատուաստուէ ա ւել է հեռուէն ՝ խո բ ման
կութենէն եկող
«դմ՜բախտ
դէտակգու՜
թե անդ մը հոգեկան խսՐբէսխէն վրայ։
Այս մաս էն' աւելէ վար։
Ակնարկուեգալ «սէր փնտռելովդ լագող
սէ բտէն ։ Ոափահաս-անբո լմելէ
որբու
թեան այս նարդեան տարբերակը՝ արդա
րեւ ՝ առաջէն էոկ ա կնա ր կով կը դրս եւո ր՜
Վ1 ս եռայէն
մը տակ ։ «Ա* ե ղեդէն եՀրդու «Փ առք Վ եռաս էնդ դրո ւթէլնը ՝ էն չ՜
պէ ս ւէերէ առաջէն մէջբեր ո ւմն երը ՝ էր
կարգհն ան դհն կ' ան զնէ ամէն մեկհւաբա՜
նութենէ . . . էնքղէնք մեկնաբանելով ամե
նայն պերճախօս ո ւթ ե ամբ ։Պ տտանէ' հատլածէն հեր ոսը կ) ա պրէ կեռասով խոր՜
հըբդանշուող
զդայաբանական արբո ւն՜
քէ
«թադաւորդ կոչած'
Ւր ս է ր ա կանէն հետ կեռաս կը գողնայ,
կեռաս 1լատ են'
հ ակառակ «մեծ
հօր
■արգելքին» : Այս վերջինը վբայ պիտի
հասնի յանկա՛րծ ,
ու տեսնէ պլստանին'
աղջիկը դր կած-րա րձրաg ո ւց ած
կեռաս
քաղելու Ղ ['T-pb ^էք.՛՛ 'էե^ին հատուա
ծը կարելի չէ տաղ աւելփ բացատրական
ու թափանցիկ՝ քան
Նտրդոլնին b^PP'
կը մէջբեր եմ .

JnJu

«Մե՜ղք է, պտղամով :
- Էա'ւ, եթէ թագաւոր եմ , ո՞վ կ’արգիլէ ինծի : Երր կեուսս կ՛ուզեմ, պէտք է որ
ուտեմ : Ապա թէ ոչ' թագաւոր չեմ ըլ
լար •
Ափսո՜ս :
Հիմա մեծ հօրս "մեղքին" արգելքը չէ
որ զրկած է զիս կեոասէն :
Ես հիմա թագաւոր չեմ :
Ես հիմա կեոաս չունիմ : Իսկ նշանածս
ալ մեոաւ, ու իմ շրթներուս մէջ կորսըւած է համը իր կեոասներուն :
Ու արի՜ւն կու գայ աչքերէս , կեոասի
այս սաներուն» :
կարելի

չէ անտարբեր մնալ

երեսնամ

եայ Որբի ձ՚ը ողբերգութեան ՝այս պատ
կերէն առջեւ ՝ ս եռայէ*ե ղրկախտով դրս ե՜
ւորուող ու մէն չե լ հ ո ղմտ-մ ւռաւոր այ լա՜
ղան հաշմումներ ընդհանրացնող ողբերդութէւնը ամբողջ սերունդէ մը.**
*
**
Նարդունէ ոչէ^չ^ ^բ^թէ ո}յթեչ դրած է
Աքսորէ՝ Օտարութեան վայրէն մասէն։
Փաս տօ րէն ան ոչ մէկ առէթ կու տայ մե
ղէ քննելու անոնգ մասէն էր դէրքոբո
շումը - թէ կուզ բագ աս ա կան ։ Հաղէւ կը
բոն են ք էր ա կնա ր կը «Փարէղփ մՀ կ բո
լորական թաղէնդ վրայ՝ յանկարծ
կը
սկսէ զրուց^լ հռն կո լկուլէ կո ւ լնող * * *
«հաւուկէնդ հետ ՝ որ զէնք կը թռգնէ կը
տանէ ետ' անջրպետէն ու մամանակէն
մէջ*** «Հ ա ֆէ տ^Արքո լրդէ ծուխ եր ո* ւն
մէջ գտանք զէնք վայրկեան մը՝ կ'՛ակնկա
լենք բսւո. մը փարէզեան
առօրեայէ ՝
օտարութեան վայրէն մասէն՝ - ան ա րդէն
ճախրելով հասած է Աէփանէ փ էշեր ուն
{տեսա՛ ծ ըլրար գոնէ Աէ փանը վանեգէ՛
ըլլար գոնէ...)։ «Ա եղե դէն ե'րդ ո ւն մէջ՝
կրկէ^՛ 1 կը սկսէ նկա րադրութեան ը փարէզգէ
[,(^1՚լկՒ մր սենեակէն։ Պուտ մը
ներկա*J կ^ակնկալէք ։ Ա լսՀ ղ * էնտր այէ
ս են եակ-ներա շխարհ ը ՝ նշանաւոր' էր Չէ
անալէ ա յլո ւր ո լթեամբ $ չուն է անն եր կա յ
անվ'այր ութէ ւնը
Նարդունէէ սենեակէն՝
Ուր կայ հօտը էր բոմ՜ոմ՜ներ ո վ ՝ մեծ մայ
րը եւ էր հարսնութեան շա պէ կ ր ՝ հեթա
նոս տօներն ու օրագոյգէ կոյԱերը* PulJ3
ո՛չ փարէզահայոլ սենեակը։ Ո՛չ Ափէւռքը ։ Նարդո ւնէ ՝ երբ ճառ չէ խօսէր ՝ բանաս
ախորժներու վրայ չար շալեր ՝ կամ

հակառակորդ
«չէ գղերդ՝ - ընկղմած է
նախ-աղէտեան դրախտէ հեշտանքներուն
խորը * * Նոյնը
ընդհանուր ձեւութ
«օտարդէ
հետ յ ա ր ա բեր ո ւթ եան
հարգէն ժէջ ։ Է
յառա՚ջագո լնէ ՝ Նարդունէէ մօտ առկայ ոբոշ զգա յարանականութէւն մը կրնար
մեզ յուսադրել
յօգուտ
արտահա յեագ
էւ ա ռ!ւ ո ւա Տքհ ու վերաբերումէ ՝ կեանքէ
մէջ* յօգուտ «դոլրսդէ հետ կտրելէ յա
րաբերութեան մը։ Ոայգ քանէ կը յառա
ջանանք նարդեան աշխարհ թն ձ*էջ՝ ատոր
հակառակն է որ երեւան
րդէն վախը : Այսպէս ՝

^Է ^Լլէ ՜ ^օտահփւղէն

«Ա*եր

էճ ա՛կը» Հէքե աթը կ ը խօսէ դէւզէն վճէտ
ջուրեէով լէճէն մասէն՝ որ սակայն կ'ապ ա կա նէ ա կնթ ար թէ մը մէջ՝ «օտար աշշարհէդ վերադարձող դէւզէ տզոցձ*է մէ
կուն բերած ախտով :
Պտրզ է հէքե աթէն թելա դր անքը ու
գնգ է չ . «օտա րդ ը ա պա կան ո ղ է . . .
Վախը՝ է հարկէ՝ նաէւ ազղայէն-մշակութա յ1՚ն առումով
օտարէն
վա էրն է
{Ն>արդունէէ կողմ է պարբերաբար ՝ թէեւ
ոչ յաճախ ՝ կՀ արծարծ ո լէ լեզուէ կո րո ւսման ՝ ազդա-մշա կո ւթա յէն
էնք1ւ ո ւթե ան
կո բուսման թեման) : Ո՚այգ անէ կա ապա
ընդհանրական «օտա րդէն վախն է - վախբ ընգհանրապէս
«տարբերդէն ՝ «մէ լսդէն . նաեւ վախլվ մէւս սեռէն * * *
«Օտարդէն վաէւն ու արդելումը կր բե
րեն փորձոլթիւնր տոհ մապղծման՝ ՝ է(ւււէս՜Լ^՜էն ։ Փ ո ր ձ ո ւթէ լ!ւ ր ՝ - ուրեմն նու եւ վա
խը՝ հակադէր ա՛յս մէկ վախը՝ տոհմսւպղծման վախը... «Ա* եղէձդէնե'րդո ւ երկ
րորդ էոկ հատուածթ «էճէ*1ւ (էամըդ ՝ կը
պատմէ ո ^b pp հ ա բուստ այն ղփւղ ագէէն ՝
որ էր դեղեգէկ ՝ա՝ղջէկր էր կտրէճ աղուն
համար նկատած էր մէակ յարմար հարոը՝ ո լ պսակած' քոյր ^ւ եղբայր։ ք*նչ՜
պէո տարաշխարհէ ախտով ւէճէ ապականման հէքեաթէն մէջ՝ հոս եւս անթծք կը
սպասէ ղէլղէ^յ ։
Եթէ օտարէ ախտը կը
ցամքեցնէ գիւղին լիճը, տոհմապղծոլմՒ արարքը կը ս ըրուէ մէա յն անէծեալներու կլանումովը քէ^է յխ՚դերքէն * * *

*
փ*
Այսքանը բաւ չէ՛*
հաստատելու հա
մար՝ որ Տարաշխարհէ ախտէն ել Աեփ ական է պղծումէն զոյգ վախերը նարդ
եան անհ ատ ա կանո ւթեան համ ար խեղ
դած են ամէն՛ կուր ելէ ութէ ւն ներկայ անհասւ դառնալու {այս տարազէ զոյգ էմաստներո վ* * .) ։ Նուրդունէէ մ ատն անըշւած ույս կեցուածքն եր ուն մէջէն կար
գէր թ^լէ սլէս անցնող ու անոնգ մէութէւնը կազմող դէ^՜ը բագարձա կ մ երժումն է ներկայէն ՝ ներկայ վայրէն ու
ժամանակէն։ Ու֊ տ՛լ զարմանալէ չէ ՝ որ
նարդեան՛ աշխարհ է բոլոր հարազատ արտադրութէ ւևները յատկանշուէն էրենգ
յղումովը նախ-աղէտեան աշխարհէն՝ որ
հէքեաթ է ՝ անէր ա կան ՝ ան չափահաս ու
անս եռայէն։ Նուրդունէէ գործը այս զփնը պէտք է վճարէ' էր վա ւեր ա կանո ւթէ ւ՜
նը շա հելու համար. ան վաւերական է
էբր հէքեաթ ՝ էբր հն՛ագէտ ական առար
կայ ՝ էբր դեղօր ։ Իբր վկայութէւն' բա
ցա կ այ&, անհատէ ն ախ ա պա տմո լթեն էն
ն ա խ-աղէ տ էն : Աս կէ' էր դախութէւնը ՝
կշռութ ա յ[,ն դե զա դէտ ական էր յատկանիչները : Ասկէ' նաեւ նարդեան աշխարհ է
թափանց կութէւնը ՝ մէա մտ ո ւթէ ւն ը' էր
գաւը ըսած պահերուն : ք*այգ ՝ ահաւասէկ ՝
այդ գաւն ու վ կ րքը բուգ ա կայ ո ւթէ ւն մըն
է՝ չգոյութէւնն է մարդուն' որ [յուրդունէէ բժշկա գէտական դաս ագէրքերն էսկ
«չափահաս անհատդ կը կոչեն î
Ու գաւով ու խոբ հուսկագողութեամբ
կր հաստատեմ ՝ վերջացնելու համար՝ որ
Ն ուրդունէ անհա տը ՝ արգին խոցելի' հեռու մանկութենէ մը եկող խոցերով՝ չէ
վեր ա պր ած ՝ անդր-ապրած' էր դէլղէ մա՜
հէն՝ էր նշ ան ածէ մահէն ՝ Ապրէլ ամէսէն
անդէն ։ Վեռասէ մահէն անդէն ։ Եւ֊ նարդ
եան դրսւկսւնութէւնը էապէս
վերալց
րումի, յարո ւթեան այս ան կաբելէ ո ւթեան
պատմութէւնն է մէսւյն - ողբերգական ՝
բայց ել ախտաբանական։
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Հր ա լար շ Նարդունիի անտիպ նամա կնե֊
րը՝ որ կը հրատարակենք՝ կու դան Հրանդ
Ըալուեանի արխիւէն։ Ը հարկկ ամբորյ$
նամ ակագրո լթիւնը շատ
աւելի ընդար
ձակ է քան հոս տքուածը եւ կը տարածուի
աւելի քան երեսնամեակի մը վրայ9. Մե՛ր
ընտր ածներ ը գրուած են 1928/^ եւ կը վե
րաբերէն մկկ կողմկ «Յարդգող»
Ս*է ու
թէ ան ՝ միւս կո ղմէ «Զ ուարթնո ց»ի հէմն ո ւմէն i էք անօթ չեն Ը ալուէ անէ պատաս
խանները։ Սակայն Նարդունիի գիրերը
լոյս կը սփռեն Ֆրանսահայ գրականու
թեան այդ առաջէն շբջանի պատմութեան
վրայ՝ որոնց Նարդունի անդրադարձած
կ յետադայէն
♦ Փօլատեանէ հետ զրոյ՜
ղ{.ն մէ£ : Այղ տեղ Նարդունի կը թելադրկ
որ էնք չէ կազմած «Յարդգող»ը՝ այէ
զայն վարած կ երեք տարէ (Ջ 162) î Նա
մակները ցոյց կու տան որ Նարդունի
հրամարած կ
մէութեան նախագահու
թենէն ու անդամ ա կց ո ւթեն էն 1928/^ եւ
տյդ «երեք» տարէն ընդհանուր բնութա
գրում մըն է պարզապէս :
Ըստ «3 առա ջ»ի մէջ լոյս տեսած թըղթակց ո ւթեանց ՝ «£?ա րդգող»ը
հէմնուած
կ 1926/' Օգոստոսէն եւ սկսած կ բանէլ
այդ տարուան վերամուտէն։ «հոր ձեո
նարկ մՀք» խո րադիրը կրող յօդուած մը կը

տեղեկացնէ որ «Փարիզ հաւաքուած երէ
տասարդ գրողներ ու եւ արուեստագէտ
ներու մասնակցութեամբ
կազմուած կ
«Յարդգող» անունով մէ ո ւթէւն մը որուն
նպատակն կ
համախմբել
երէտասարդ
ումեր ՝ մղելով բոլորը դէպի
հասարա
կաց մէակ ո ւղէ մը դէպի ^այ աղդայէն
ոգէէ ել ինքնուրոյն արուեստէ պահպա
նում» («Յառաջ» ՝ 22* 10* 1926) : «Յարդ
գող» անունը ՝
կ'ըսէ Նարդունի ՝
Դր .
ճէզմկճեանը տուած կ՝ մեկնելով Ահ ան
Կարոյի մէկ գրրի խորադր էն (Ջ 1«62) :
ԱյԳ անունով գէրք մը լոյս չկ տեսած սա
կայն նշումը կը գտնուէ Օհան
Կարոյէ
մէակ հատորէն մէ^։ Առաջին հանդի
պումները ՝ գրական ա ս ո լլէ սն երը տեղէ
կ' ունենան ուրբաթ օրերը ՝ Ֆլորիա
ճա
շարանը ։
Դրա կան կեանքը կը դառնա յ
այնքան կենսունակ որ ՄկրտՒչ Պ ա րսամեան «Լյո րերո ւն վերադարձը» խորադիրով
էւ անդա վառ
յօդուած մը կը գրէ «Յա
ռաջ»է մկջ՝ նշելով որ «հակառակ ոմանց
վերապահութեան ու դմդոհ ո ւթեան գրա
կան նոր շարմում մը կը
ձեւաւորուէ»
(26- 12- 1926): Տ“՚րէ մը ետք'
«8տքգղող» (28- 10- 1927) արդկն կազմակեր
պած կ 34 երեկոյ՝
ունէ 25 անդամներ՝
գլխ ա ւոր աբա ր'
գրողներ ՝ երամէ շտն եր

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*-

եւ նկարիչներ ։ Այդ թուականէն միու
թիւնք կը
ձեռնարկէ հրատարակչական
դործո ւնկ ո ւթեան ՝ կը ծրագրէ հրատա
րակումը պարբերականէ մը եւ կը հիմ
նէ «մ ո ղո վր գա կան համալսարան մը» : Ասոնցմկ ոչ մէկը կը թուէ իրականացած
ըլլալ :
1926-1927 մէ ո ւթեան
ամէնէն բեղուն
շրջանը կը թուէ ՝ երբ փաստօրկն է բարու
կը հ անդէ պէն
էբաբու այնքան ներհակ
հոսանքներու պատկանող գրողներ ՝ մտալորականներ ու նկարիչներ (Կաքաւեան ՝
'Ըոչար՝ Հր ուշան եւսն ՝
Հ. Զարգարեան ՝
Եդ* Տարօնեան ՝ Ս արաֆեան ՝ Մ կր ♦ Պարս ամեան ՝ ճի զմէ ճեան ՝
Պէշիկթաչլեան ,
Յար* Ֆրէնկեան ՝ եւյն .) : Աս ո ւլէ սն եր ո ւն
կը խօսէն երէց գրողներ ՝ էնչպէս Ըաշալեան կամ Ջօպանեան ։ Զրոյցէն մկջ Նարդունէ կ^ըսէ թէ «քառակուսի անդա մներ
ունէինք՝ մին դաշնակցական ՝ միւսը հա
մայնավար՝ միւսը ռամկավար ել մաս մբ
չէզոք» (Զ 162) :
Նման բաղադրութիւն
պայթուցիկ նկարագիր մը ո ւնէր եւ չէր
կրնար պատճառ չդաոնալ վկճերո ւն , որոնք ճակատագրական Լլ'ըլլան նման միութիւններու։ Նարդունի իր հր ամարա
կան էն ետք կը զբաղի փաստօրկն աւելի
«Ջափահաս Որբերու Մի ութիւն»ո 4 (Wնուած 1926/'^)
մինչ «Յարդգող»ը
կը
սկսի հետզհետէ քայքայուիլ ել 1929/'
Դեկտեմբերին կը դադրի գո յո ւթիւն ու
նենալէ։ Զրոյցին մէջ Նարդունի Լլրսէ թկ
« • • • երկու անկարգապահներ միջադէպ ըստ եղծեցին " Ջոմ^ ՚ ին ել "3 ար դզող՛ ին միջեւ: Տ ապալողը "Յարդգող՛ ը եղաւ» : Մեզի յայտնի չեն անունները այդ «անկար
գապահն եր» ո ւն ։
թէեւ մամուլով ծանուցուած' «Յարդ
գող»ի պարբերականը երբեք լոյս չէ տ եսած$ ։ Նարդունիի նամակները որոշ լոյս
կը սփռեն այս ո ւղղո ւթեամբ : Ա* ան ա ւան դ
թո յլ կոլ տան ենթադրէլու որ Ըալուէան
յ ան դո ւղն քայլը կ՚առնէ անմիջա պկ ս Ւնմ

Ն ն Ր Դ Ո Ւ Ֆ Ի Ի Ն ü 1P Ա Կ Ն
Ն ԲԱԼՈԻեԼւՆՒՆ
Տիւրի, 20 Մայիս 1928
Աիրելի Բալիկս ,

> Հ՝
:

Ըըկ ու նամակներդ ալ ստացած եմ : Հր ը՜
նորհ ա կա լ եմ տուած տ եղե կո ւթէ ւենէր ո ւդ
համար։ վաղը պիտէ դիմեմ բմշկապետէն ՝ որ պկ ս զէ երկու
օր արտօնութիւն
տայ գալու Փարիզ՝ շաբաթ օր ցերեկին
մեկնելու եւ երկուշաբթի ցորեկէն յետոյ
վերադառնալու պայմանով։ Եթէ արտօ
նութիւն ստանամ ՝ քարթով մը կը գրեմ :
Աասնաւորաբար այդ °ԸԸ կհուզեմ արտօն ո ւթի ւես ՝ որպէսզի կարելի ըէէաJ տեսնել
բոլոր տղաքն ալ ՝ ընկերները ՝ «Աայիս
28»/' առթիւ յ Եթէ արտօնութիւն չարուի ՝
կրնամ նո րկն դա լ եթէ ուզեմ ՝ որո վհ ետեւ օր ընդմէջ պահակ եմ, պահակ չեղած
օրերս ցորեկին մա մը 1 ՝ՃՋին թրկնով կըր~
նամ Փարիզ դալ ել իրիկունը 11. *35/'^'
թրկնով դաոնալ հոս ։ ք)րովհետեւ ազատ
եմ ցորեկներէն վերջ պահակ չեղած օրերս։ Աակայն կէս օրուան մը
համար
չարմեր ծախք քնել եւ գալ՝ մօտ 60
ծախ կ^Ըէքայ* Այդքան ծախք ընելէն յե
տոյ՝ կհուզեմ որ երկու օր
մամանակ
ունենամ ։ Ն*^յ[նք է^^1է կ^'ԸԱաJ : Դռրծս
թեթեւ կ՝ սակայն շարունակ կը զբաղեցբնէ : Պկտք կ որ ո<-րիշ
բանով չզբա
ղիմ ։ Աինչդեռ ահ ագին դործեր կան վը՜
րաս դուրս կն։ Փարիզկն հեռացայ՝ բայց
չազատեցայ։ «Ըումանք»ին մէջ գործս կը
շարունակեմ ՝ ինչ որ ահագին մամանակ
կը է*էէ ինձմէ։ Յետոյ
կարդ մը յօդլածներ կան ՝ զորս
խոստացած եմ
եւ
պէտք է քնել : Ասկէ դուրս ՝ եթէ «3-արդդող»ի թերթով ալ զբաղիմ^ ՝ թերեւս չըկարենամ բան մ'ը բխել, Որովհետեւ միայն «Բ-ումանք»ն2 ու «8տըդգոզ»ը կը բա
ւեն խլելու համար ամբողջ օրս : Փարիզ
եկած ատենս աւելի կը խօսինք , առայմմ
այսքան :
Օրականին գրեցէք դուք պա չտ օն ական , կրնաք տակը գրել թէ Նարդունին
ալ մաս կը կազմէ խմբագրու
թեան , առայմմ գաւառը բմչկական պաչ-

տօնով մեէխած է, եւայլն, Ես ալ պիտի
գրեմ , բայց առայմմ
յետաձգա ծ
եմ.
Դուք շարունակեցկք Տարօնեանին
հեսմ
ել վարչութեան մասնակցութեամբ։ ի՛նչ
առար կութի ւններ որ ը//ան ՝ յետաձգեզէը 1 ԸԱԷԸ թէ Ը^Գհ * մոզով պիտի
ըլէա J ) թկ հրատարակո ւթենէն ՝ fnJu տես
նելէն առաջ ընդհ • խորհ րդա կց ո ւթի ւն
պիտի ըլլտ յ : Այս պէս ով կրնաք լռեցնել՝
միշտ յոյս տալ։ Էւ երբ գործը հասուն-*
նայ՝ որեւէ դմուարո ւթիւն չտեսնէք ՝ կր
տանիք ՝ կա տ աբ ո ւած իր ո ղո ւթ եան առջեւ
դնելով՝ իսկ եթէ դմուարութիւն մը տես^է>Ը y
կը գԷ^Էհ
[նդհ* խորհրդակցու
թեան։ Այդ պարագային ՝ եթէ կարենամ
օգտակար ըէէտ լ ՝ լա՛ւ։ Ընդհ* յայտար՛ա
րութեան մասին՝ երբ Փարիզ գամ ՝ այն
ատեն։ Եթէ գալու օրս որոշ ըէէտյ^ պիտի
ուզէի որ տյդ օրը ընդհ . մողով ըլլտր ՝
որպէսզի ներկայ ըլլտյի՝ առկախ
կամ
դիւրիմացութեան նմ սն խնդիրները լու
ծելու համար։
Ֆր էն կե անին* քարթ մը գրած էի y ԼոլԸ
չելաւ յ Ա^նչ կ^ընէ ել կը խ ո ըհՒ 4. ար չու
թի ւնը։
Ա ւս • Միութեան 25 ֆը՝ը
ան
շուշտ վճարեցիք։ Մեծ բան մը չէ եղեր։
Ատիկա մեր պարտն էր վճարել։ Պալենպարտք ենք ^յւսլ՜ը Համաս տեղի ՝ զոր
առած էր Ա* Ջտմալեան։ Կը խնդրեմ որ
դուք դիմէք պաշտօնապէս
եւ պահան^է*ը գՒըՀԸ կտմ փոխարմէքը յ
փոխարմէքը վճարեց էք Պտլենցին ։ Պալ Լնցը ինկը ճանշնայ ՝ բայց չկարգադրած' մեկ-'
նեցտյ ։ իյնդիրը կարգադրեցէք եւ գրեցէք
ինծի։
Մի՛
որեւէ թի ւր իմ ա ց ո ւթե ան
մասին։ Միշտ յետաձգեցէք ՝ կը խորհըրդակցինք լնդհ* մողովին մէջ՝ ըոելով։
Դա լով հոս վա գանց ը անց ընելուդ ՝ 15
օրուան արձա Լլո ւր դիդ : ^ատ լաւ է ։ Ամիէնը հոսկէ 15 վայրկեան հեռու է։ Ամիէն կը նստիս ՝ երբեմն գիշերները
իմ
քովս կը պառկիս ՝ երբեմն ՝ պահակ չեղած
ի րի կո ւննե ր ս ՝ ես քովդ կը մնամ ։ Եսկ ամէն օր ցորեկները կրնաս մօտս ըԼԼտլ։ Կտ-

խմբագրելու պարբեր ա կան
կը որ պիտի ըլլայ «ԶսւարթՀ
մինչեւ Ըալուեա V’ մահը
L *1
ոտէպ, մերթ իբրեւ ամսաթ^թ ՚՚՞Կիբրեւ տարեգիրք լոյս պիտի «fel
հեկան է տեսնել որ «8տրգգող^
նախատեսուած հանգանակը էլ
Ï
թիւններ կը փոխագրուին «Զսմրէ^'
ղանաղան թիլերուն մէջ, Վերխ
ամսադրի «ճակատին վրայ» հաՀ “ >
ձեւ գրութիւնը,
ոք ստորաՀՀ^
«Խմբագրութիւն» , Նարդոսէ,
լաե է , մինչ «Զուարթնոցի ՀՀ

'

զետեղուած' ստաքին թի՜ի ներքնէ
քին վրայ , նարդոլնիի գրոլթէ^ Հ
պէո-ք է վերապահել Բալուեանի, £
դունիի նամակները
կը բացս,^ "
քիչ մը տարօրինակ դրութիւնը,
Բացի չնչին կէտագրական „լղղո^
րէ, բնագիրները կը արուին ինչպէԱ ՜
են, առանց ոչ մէկ կրճատումի,
նի , որ առհասարակ կը հսկէ
Հ
կերպին, այստեղ կը յայտնուի աւելիդ
խնամ գրուածքով մը. նամակներ
ւաե են մէկ չունչով, առանց որեւէ սԼ
գրութեան կամ ջնջումի, Երբեմնի,
գրութիւնը աճտծ է մինչեւ նամակը
կէ՚ՂԲԸ ՛■ Այգ Տասերը փոխագրաե Ա Ա
մակի աւարտին : Հրատարակութիւնը ա
ծանրաբեռնելու համար միայն ufop,
մեչտ նկատուած եանօթագրոլթիձԱ
տեղաւորած ենք տողատակի :

(1) Զրոյց, Փարիզ, 1952:
(2) Խ րձիթն եր էն մինչեւ խորհրդարան,
Փարիզ 1933 , էջ 11 :
(3) Պէյրութ 1932ին
լոյս տհսսւծ

«Յարդգող» ամսագրի միակ թիլ մը, ւ
«Ազդակ»ի գրական յաւելուած՞ն է իկ։
գրութեամբ Մ • Իշխանի եւ Ա
եանի : Ասիկա կապ չունի Փարիզի
գող»ին հետ :

bՐԸ

նա չութիւն եւ ջուր։ Դետը (JJ օմ) ՝ ճիւղճիւղի , առուակներու բամն ո ւելո վ քաղաքին բազմաթիլ
փողոցներէն
կ^անցնի ՝
սանտրի նման կը սանտրէ քաղաքը։ Դե
ղեցի կ քաղաք մը չէ ՝ գաւառ մը՝ որ գե
ղեցիկ բնութիւն մը ունի իր շո*֊բջը*

ղտն դիրքերու պէտք ունիմ բմշկակա
պէտք է որ գամ զատելու համար'. Ե

Փ արի զէն եկած ատենս
զանազան տե՜
զերէ հրաւէրներ ունիմ ՝ իրկուն մը մէկուգ ՝ իրկուն մը միւսին։
վշտանալու
պէտք չկայ î

չկույ ա յգ մասին î Կիրակի °ր Ը
մարցնեմ վեց ո լկէս մամ
կրնամ

Այսքան : Ըարեւներ

քարթ մը

մա յրի կի գ ՝

Ըսկ

Ջտպէլին։

Եիրով քուկդ
Հր աւա րշ
Բարեւներս տուր նաել Եր • Յարութիւնե ան ին ։

Տիւրի, 30 Մայիս 1928
Աիրելի Բալիկ ,
Ստացայ նամակդ : Թէոդիկին մահը չՀՒ
սպասեր : Զկի գիտեր , որովհետեւ թերթ
չեմ ստանար : Ջեմ գիտեր թկ ի՞նչ կ'անցկը դառնայ Փարիզ : Ես ինքս զրկեր եմ
ինքզինքս գոլրսկն : Այսպկս աւելի լաւ կ 1
Կիրակի օր չկք ց ի գալ՝ որովհեաել տօն
ըլլալուն'
հ իլանգանոց ին
տնօրէնն ու
բմչկապետը արձակուրդի ելան , ստիպւած պահակ մնացինք, Երկոլ օր
տօն
կր , եւ բանտարկուածի պէս էինք, Շատ
լաւ կ'ըլլար , եթէ այգ
օրերուն
եկած
ԸԼԼայ['Ը * Այս օրերուս մանչերու բամնին
ներքին բմիչկը արձակոլրգ առած ըլլա
լս վ, ես մինակ եմ , ու կը նայիմ թէ՛ ման
չերու եւ թկ՛ աղջիկներու իմ բամինս : Անոր գալէն յետոյ ես պիտի ուզեմ արձա
կուրդ, Շաբաթ կէսօրէ մը յետոյ գալով
կիրակի իրիկուն վերադառնալու պայմա
նաւ : Ե՞րր , չեմ գիտեր : Եթէ ուշանա յ ,
չաբթոլ մէջ,
ցորեկէ մը յետո յ պիտի
գամ ՝ առանց հրաման առնելու ել պիտի
վերադառնամ մամը 7 *35/րՆ թրէնով • ու
րեմն հինդ մամ հոդ կրնամ մնալ ։ ^անա

րիշ գործեր : Ե ր թուլ-դալ առնուաղե
ֆր* ծախք կ^Ըէէայ* Այդ պատճառովս
ուզեր հինգ մամ ուան համար գաէ \
կրն ամ միշտ գալ։ Հրաման առնելու

Փարիզ :
ա պէս նա յինք ե^ րբ կ ԸէէաJ ’
գիստ եմ ո լ գոհ : Ըայց միայն բմչկ
թիւնն է որ կը զբաղեցնէ զփո •
Ա տրի չո կովս քիին յօդուածը
նելու համար ինծի ինչո* ւ կը
կար յոգնութիւն •
Տարօնեանը

‘
1-

ևԼԼ թարգմանէ^։ Անոր տուր'.
նը հոս չէ, ա նիկտ իմ գալէս

՚

յետոյ մեկնէցաւ Փսէ րիղ, Տեսէք
ըսէք* հաճոյքով կ^ընէ' Ես
րեն ։ Ազատո ւնի ի մասի՜ն քննադ*11՞’1
թիւնս պիտի ղրկեմ «Ազդարար^}
պատրաստեմ^ :
«3 ար դդո զ}> fi1
իբրեւ քննադատութեան ներում Ç
պիտի տամ «քննադատութեան Ս[
թիւնն ու ներկայ սահմանումը՝
Յետոյ սկսելու համար՝ 'ամդ
րուն մէջ՝ դիրքերու քևնադատու^[
րիշ բաներ ՝ ի րենց կարգին , յետոյ
Հ ի լան դան ո ցներ ո ւ կեանքը ՀէՊ 4
է : Ես ալ սկսած եմ վէպ կ^ԼԼԳ^^
աղէկ, ամէն վէպ, Ըն գհ,անըապէ՞■
փակութիւն, Յյարէրի, Պընս>֊ա]Ւ
յի նման1’: ՞Լէպի բարեկաՏ [ '
ձգած եմ , բայց հիմա նսրէն
կարդալ: 8 իմա ր բաներ են, Ղ
։,
վերջ ինքղինքէս կը նեղանամ, "f t
կարդացի ,
Կարծեմ այսքան : ԼսլԸ՚եր տ P
զէն , աստեղէն անտեղէն ,
լէն ՝ չա րո ւթի լեներդ ու րս*ք,ո1՜է
Ufr-l
» չ^՛
Պալենցին գրամը վճարու
տեղին համար.
^ամալես^^

Fonds A.R.A.M

<8 ԱՌ ԱՀ

_

ՄԻՏԲ

ԵՒ

Nouvelles littéraires^/»/!

Տիւրի, 5 Յունիս 1928՜

i/Mz/' ՈաւիկԱ ’
Աղացայ նամակդ : Հրաման ստացած էի
wy« շաբաթ դալու., եա մնաց գործով մը :
շաբաթ մը : Պկաք ունեցած բաներս
եթէ փոստով գրկես , այնքան ծախք կ՚ըլ,այ, Աք “՛Ո ծախքով աւելի լաւ է Փա֊
թզԳաԼԱ>
"ր
երբ հրաման առ
նեմ, կա- դամՀթ^^Կ Հեզփ Հարթ վիվթ մբ գրեմ , «6 առաջ» կ'երթաս , ընկ .
կԱոնեանին կսւ տաս է թ"Գ ^ղՒ յանձնէ
էմ անունիս հասած
!՛"["[՛ նամակները
ղորս ծրար մը կ՝ընես , մէջը կը խառնես
նաեւ «Ցառաջ»ները, որոնց մէջ գրուած
է «Ցարդգսղ»/1 մասին մեկնումէս ի վեր ,
էնշպէս նաեւ Պէչիկթաչլեանի գիրքին մա
սէն դրուած յօգուածը , «8>առաջ»ի մէջ
Պարսամեանի կողմէ -. Ասոնք բոլորը ծըրար մը կ'ընես , րըքոմանտէ
կը ղրկես
Հասցէիս անմիջապէս :
Ուրիչ քարթ վիզիթ մըն ալ կայ, կը յանձնես
Հրանտ
քամուէ լին :
փալով «Յարգգոգ»ի , սրբագրած'
կը
ղրկեմ : Եթէ տպեն , լաւ , եթէ ոչ' յարՏարցուցէք. Երկար է «Յառաջ»ի Համար,
Միլս թերթերը կը տպեն, կը կարծեմ :
յցմբադրական մա րմինին անունները գրելովնախանձ կը չարմէք տգոց մէջ՛. Գոլք
դիտէք: Զօպանեանին ալ գիմեցէք , մի
այն գրական նիւթ : Կողմնակցութիւն չկա յ
Հոս: Ոեւէ մէկը մտիկ չեմ ըներ-, Ահարոնեանն ալ ըլլայ, հակառակ յարգելուս ,
Լ՛P յօդուածին չհաւնիմ , կը վերա
դարձնեմ զայն: «Յարդգող» չի կրնար ըլ
լալ այնպէս ինչպէս ո լրիլիներ ը կը խորՀէն: Գիմեցէք
նաե։. Ահարոնին (Աարսէյլ, Գպրոցասիրաց) եւ Վ . [մ աթ ո լլինհ ,
երկուքին հասցէն ալ «Յառաջ»էն առէք :
«Յառաջ» չեմ ստանար ï Կիրակիի թի
լերը ուզած էի , չղրկեցին :
Գիտես որ
եէշդ է , «Աչքէ հեռու, սիրտէ հեռու» : Աո
ւէի ո ւղա ծ
ուռաջ» ը , րա յղ ետքէն
ոլԳ^Յէ "Ր
թեքերը ղրկեն : Ջը: Պ'ոլն ուզած թիլերս ղրկէ , կը
բաւէ :

i nr

«8

Պո ւրն աղե անին
ռաջ» :

Պաչիկով մը
Շաւարշ
քարթն ալ ձգէ «8ա-

Ամի էն , 16 Տ ունիս 1928
սիրելի Բա/փկս ,
^՞նէ ըրէք, ի՞նչ եդաք * Կա րօ fl ւշա գլեանէն (Rue Pixérécourt) տոմս մը առի , կը
նեղանար որ Հ.8*որգդող»ի հրատարակու
թեան համար
իրենղ ամէնէն յարմար
պայմանները իմանալէ յետո յ ա՛լ քո վերգաղած ,
ենք դիմած
Հղիանալով որ ուրիշը մեզմէ աման
չի
կրնար տպեթ կիըսէ • Գնա՛ անգամ մը եւ
ձեր վերջին պայմաններուն հետ բաղգաw( յրրենղ պայմանները : Jju գրեղի , որ չեմ
[•առնուիր* Ե^նչ նորութիւն կայ , ան ալ

ïfb
նսլով ինծի, լաւ եմ , ամսու ղլխուե
կոե գամ յ Գա լիք օրս կը գրեմ : Հիմ ա

50 ֆր. ղրկէ նամակի մը մէջ գնեէՈւ1 եւ պարզ ղրկելով*, Բըքոմանտէ ընեւ՞Լ պէտք չկտյ : Եթէ կորսուի ,
ո տանձնեմ պարտքս յ Գիտեմ որ չի կորսուի ր :
Հովս գրամ ունիս , մօտ 70 ֆր * սակա քն
աւոիկա

ս1էտԸ է «սատանա յութե ա Ï-» մը
Համ, JF ’ որուն մասին յետոյ կը խօսիմ յ
' ՚ *
լ.^ յ~~...յ ղր r
Լ ամսագլուխ գրամի պէտք չո ւ’ ս1արզ սատանայութեան մը համար
nP սքէտք ունիմ այգ գրամին։ Ամսա^էխոլն , երբ Փարիզ գամ , ամսականս ա-

W

k. ԸԼԼալ^ , կը վճարեմ քեղի*

^եո. Կաքւսլեանը գրամ չէ

տուած :

աձ- ս/չ չունիմ Որ ուզեմ ։ Ուրիշ մէկն ալ
0 "ոսլիք է յ Փարիզ եկած օրս պիտի ու/ • 145 ֆր . ալ Ս ելո ւնիին հետ թաղե^1 ՝

Ջտուալ, մինչեւ որ մեռաւ եւ հետը

•Սրալ 145 ֆր*ը*. Ասոր մէջ ուրիշներ ալ
յօդաւոր, մինչել Կուզէլը, որոնք
ոլնէխն Ա ելունի ին հետ, եւ մէջտեV՜ ես կորսնղոլղի : Գեռ Կազէյն ալ միւս
,

6Ո0-7ՈՈ

փ"թտրմէք չէ ղրկած ,
Փէ՛ - պիտի տայ, Աեւունիի համար
.)ած էր . Բոլորին տլ պէլանին ալ , բա/ Հևին ալ իրենց ըլլայ : Ասկէ վեր£ այ լ՛" գասս ւա>֊ առած եմ ։
յ •՛ ՛'՛՛ նամակս առնելէդ յետոյ նաէթլ^' Պարզ նամակով 50 ֆր • ղրկէ՝
ïoo

,աա կը վախնաս որ կը կորսուի եւ
1/ե!'Հ

a,"11"'՛՛’ Utt"n[՛ էԼեես : դրկելէԴ

„„ L.^^՝ ^-յԳՀտ^՚Ը չս1լո է P‘UJÜ Ւնէ

է՚ւֆ մըն է , որ պիտի ընեմ ï ՄաԱյ t "P հէձ՚ա կը վաստկիմ , հոգս չէ :
Հո
կը վճարեմ Փարիզ դալով ել
\լ_ •
^ը լնելով »

<ւս5, '•‘'ետէ ինքզինքս կը գտնեմ :
ամէն կերպուԼ*.
կերպով:
Գ , 10 կը
tC զգամ
զգաս աս
^կեռնր

Եւ

անշոլչտ չՒ ,քոռնար Les

դրկնլ =
^էդ '•‘Ը "l-նէր պատրաստելիք «8տրգգոզ»ին համար : «Ազգ. ել ապազգ. գրակա
նութեան» մասին : թ-ոզ նորէն պատրաս
տէ , պէտք կ՝ըլլայ , ել այս առթիԼ մոռ
ցայ ըսելու որ Սասունիին քով Հ^որ Շար֊
մում»ի
կիսատ հաւաքածոյ մը ունիմ,
թող առնէ : Անոր մէջ այդ «Ազգ . ել ապազգ. գրականութեան» մասին վիճաբա
նութիւն մը կայ թ-աչեանին ել Գր - Ախիթարեանին միջել, թոզ անով աք ուսումնտսիրէ^:
թ-ևրեւս երբ պատրաստուի լալ կերպով ,
*8արգզող»ի ամսագրին մէջ գրաւոր կ՛՚ը
նենք վիճաբանութիւնը, փոխանակ հրա
պարակայինի , ինչ որ աւելի կենդանի կը
ղ-արձնէ թերթը :
Առա յմմ այսքան: Սիրով ու պաչիկով
Հյաւարշ
Եթէ ղուն չունիս քովգ գրամ , 3)րէնկէյյսնէն ուԳէ *
Ֆրէնկեանը եթէ պէտք չունի քովը ո լնեղած Narcissisme", թող փոստով ինՒ
> ամրողջ չեմ կա րգաղած , կարգալու ատեն է*. Եթէ պէտք ունի, յետոյ
թող ղրկէ*.

Տիւրի, 20 Տունիս 1928
Սիրելի Բալիկս ,
Ս տաղ այ նամակդ ՝ 50 ֆր * ր ել թերթին
կտրօնները*. Աեծ սխալ մը ըրեր էք յայ
տարարելով որ «$արգգող^ի առաջին թի
լը հ րապարակ կ՚ելլէ 1 Օգոստոսին : Ան
կարելի է այդ, եւ ատոր համար ալ պէտք
չէ մարգ խաբել*. Երր մէջտեղը որեւէ յօգւած չկայ գեռ, կարելի չէ յայտարարել*,
Պէաք էր որ քանի մը ամսուան համար
յօդուածներ ըլլային, դասաւորուէին եւ
յետոյ էոյս տեսնելու ամիսը յայտարարւէ ր * Եո գրած էի փշուտով լո յս կը տեսնէ» î ղոլ֊ր Գք՚ևր էր Օգոստոս : Ենչ որ է ,
աշխատեղէք *, Ա*ան իֆեստը կը պատրա ստեմ Q ուլիս ճին ձեռքերնի գ հասղլՀևելու
համար*. Եթէ կրղայ, կու դամ ես ալ*,
*Լ/ախ չմոռղած սա ըսեմ : Անղեայ կիրա^
կֆ օր ինձմէ կտոր մը հրա տարակո լեղաւ
<չ,0առաջ^ի
մէջ*,
հփններորգ տրտմ ո լթիւն» խ ոբադի րով յօդուած մը ունէի։ Եթէ հասաւ , պիտի տպէին ։ Եթէ չեն տըպած, կը խնդրեմ ոբ այս քարթ վփղիթս ,
նամակս հասածին պէո վաղը հինգշաբ
թի կէսօրին խմբագրատուն տանիս : Զօն
մը կա յ , չեմ ուզեր որ հրատարակուի : Եոկ
եթէ հրատարակուած է արդէն , ինչ որ է î
Զ,օնը պանալ է՝ կ^ուզէի վերղնել։ Եթէ հըրատարտկուած է, այգ թիլէն հատ մը
դնէ եւ ղրկէ* Եթէ չէ հրատարակուած ,
դալ կիրակի կը դնես եւ կը ղրկես , «Տաո֊աջ^ չեմ ստանար î թեր եւս կը ղրկԱՆ եւփոստը չի բերեր : Առաջները ամէն
օր
ղրկենք ըսին, չուզեցի,
միայն կիրակի
օրերը ղրկեցէք, ըսի, հիմա կիրակի օրերն ալ չեն ղրկեր , կարծեմ : Ւնչ կհու
զեն , այնպէս ընեն:
Գուրսէն որեւէ թերթ
չեմ ստս&ար ,
այնպէս որ չեմ գիտեր թէ ո՛ւր կը հրա
տարակուի , ի՛նչ կը հրատարակուի : Ըսէք
Հր- Ս ա մուէլին, որ «8արդգող»ի մասին
ո՛ւր բան գրուի, իմացնէ -,
3)րէնկևանը դեռ չզրկ եզ Les Nouvelles
littéraires^fz//: ^/» խնդրեմ որ Les Nou
velles littéraire^ 26 mai թՒ>-ը դն1ւս ել
ինծի ղրկես , պակաս է քոլեքսիոնէս : 3,/»րէնկեանին ըսէ , կը կարգագրէ i խմբա
գրութեան եթէ գրէք եւ գրոչմաթուղթը
մէ¥_Ը դ^էմ: կը ղրկեն: Ֆրէնկեանը թոզ
գրէ նաել Կառվարենցին, որ Այ գհէա֊թք^ր
համար թող սպասէն : Զեռա գիրները չեն
կորսուիր : վերջնակսմն որոշում չկայ թէ
ե՞ րբ պիտի տպուի : Եթէ ձս1ՒտՒ հրա
տարակուի , ետ կը վևրագարձուի անկո
րուստ , թող հոգ չընէ :
•Բովդ Վերջալոյսի սւաէ/z կար, Կ • Գազարոսեանի12 : Ատի էլա
յանձնէ
Տրդատ
Հչանեանին : խօսած եմ իրեն , թող գալ
սէղոնին ներկայացնէ անւգայման: Լաւ է
որ նորերը մէջտեղ դրուին: Այգ փիէսԸ
ներկայացուած ատեն Փարիզ պիտի գամ ,
քևնագատականը ես գրելու համար : Ատի
կա ըսէ իրեն, մի մոռնար գիրքը տալու:
Բովգ ձգեր էի փաքէ մը,
մէջը շապիկ
մը, ածելի մը ել թերթ: Շապիկը, թեր
թը պաուլս դիր : Շապիկը հոս ամէն օր
նոր կու տան, այնպէս որ ետ բերի իմս,
որ աղտոտ ալ էր : Ուրեմն շապիկը է թեր
թը պաուլս կր դնես , իսկ ածելին սրցնևլ
կու տաս , կռնակը չատ հաստ է , պէտք է
բարակցնել , որպէսղի բերանն ալ սրնայ :
Երբ Փարիզ գամ , կ՛առնեմ : Հասկցա՞ր,
սիրելփ քոմիսիոնէրս :
Այս օրերուս չատ զբաղած եմ եւ քիշ
մըն ալ տկար : Ում ո լ կարողութիւն մաղ
թէ :
«8առաջ»ի համար
ըրած »յանձնարարու----- ւ լւ
ւ ւ
թիւնս մխ մոռնպր, չմոռռնաշու համար

ԱՐՈՒԵՍՏ
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‘•'կյ ըն ալ կարդա : Կարեւոր է ; Այս ան
գամ երբ Փարիզ գամ, նախ կ'իմացնեմ,
որպէսզի լուր տտս Տ ու ր օն ևանին ալ , անգորմ մր տեսնեյու համար զայն ալ։
Սիքով քոյդ
Շ աւա ր շ
24 Օոմեիսին հոս էքսփողփս իոն կայ։
Կիրակի մր
ֆ[*~Ը ^էկ կողմ գիր,
եկո՛լր } կը պտըտինք *,

6
ty'ï’A ւ 9 Յուլիս 1928
Սիրելփ Բալիկս,
Ստացայ նամակդ։ «Յարդգող»ի բռնած
ճամբան զիս չի զարմացներ • Կ՛ուզեմ որ
պահ մը երթայ այգ ճամբէն : Եթէ հ ակաոակը ուղէի թոյլ չուզէի տալ , դիւրին
էր: քուէարկո ւթեամր կարելի էր լռեցրնել ամէնը։
Աակայն ուղեղի որ կա
տարեալ ա զա տ ո ւթի ւն ունենանք ել ա յգ
մեր աղա տութիւնը տեսնեն , ընդո ւնին :
Տրտռաղողները չդադրեղան , լաւ*.
Եր
թան բարով։ Հիմա իմ ընելիքս այս է.
ն երփ ա 'ւ էր զրկէմ հ րամարական մը Աիոլթենէն : Այդ հրամարականր կը ղրկես
յառաջիկայ թեգհ ■ մոզովին12 , կամ ա/ս
հինգշաբթի օրը իրենց կը յանձնես : Հըրամարական մըն է խմբա գր ո ւթենէ , վար
չութենէ ել «Յարդգող»է : Եթէ կրնաք
տանիլ չէզոքոլթեան դիրքը ,
մնացէք :
"Z , հրամարեցէք : Ալ խորհեցէք ,
ի^չպէս "Ը յարմար կը գտնէք*.
Անոնք կը կարծեն որ շատ դիւրին է Ա*իո ւթի ւնը կանգուն պահելը : Գուրսէն ին
ծի
կ՚ըսէին որ մեկնելէս վերջ Աի ո ւթիւնը կը լուծուի ։
Կ՚երեւի թէ
ճիշդ
գուշակեր են : Անոնք որ ներկա յո լթեանս
klL ԼռԷՒե ) հիմա հոգ կ՚աղմկեն : թող իրենք գան գործի գլուխ ։ Հ^Տարգգող^ին
այսքան շատ անուն ունենալը դուրսը կը
կարծեն թէ հ.8 ուր գգո ղ^ էն է ։ Պ արծենալոլ_ բան մը չէ , եթէ ըսեմ որ երր չաշվսատԷՒ t ոչ մէկ անուն կ^ ուն ենա ր դո ւր ս ը î
Յօդուածներով,
նամակներով
դուրսը
անուն եմ շիներ ։ թող իրենք ալ քակեն՛ ։
Շատեր ը իմ նամակներուս պատասխա
նելով
Ç 0շուկան , թէքէեան} կբ գրէին
թէ ում չկայ Հ&արդգող»ի մէջ, ըրածդ
խանդ մըև է, նայինք ի^՚չ արդիւնք կու
տայ, կ՚ըսէին։ Ե լ֊ հիմա թող իրենք աշ
խատին ։ *Բոչարը
կը կա րձէ թէ Bal de
Misère Noir/՛ պէս ապուշ , սոփեստ տե
ղեր
երթալով ըան ըրած պիտի ըլէույ :
^ատ մամանակ չունիմ յիմարներու գաս
տալու։ Երբեք մարդ համոզել ալ
չեմ
ուզեր , կը փորձեն , կը յաղթուին , ահա
լաւագոյն դասը*.
Եո կը հաւատամ թէ
«8 ուր գդող» վեղ ա միս չէ , տարի մը վերջիւ
ալ եթէ < անեն, 3 հազարով չէ 10 հագա
րով ալ եթէ հանեն , նորէն չեն յս^ողիր ,
եթէ մէջը չեմ :
Ա^ւոնք կը կա ր ծծն թէ
թերթ կր հ անենք, մեր ազդը դրէք եթէ
ըսեն, կը տպուի թերթերուն մէջ, ձրի
րէռլամ կ՝ԸԱույ : Յետոյ ո °վ մնաղ, ո&վ
կույ անունով, ծանօթ , որ թերթը քիչ մը
վստահութիւն ներշնչէ ։
Ո ւր ի չներ
կր
ճնշէին ղիս որ հրամարէի, մինչեւ հիմա
դիմագրերի : Ասկէ
վերջ «Ցոյրդգող»ը
եթէ փ լի *սլ ձեռքս չեմ վեր ղներ : վերջնա
կան՝ կազմալուծումէն յետոյ, կը խորհիմ
ընելիքս :
վերակազմո ւթիւն , բոլորովին
տարբեր պայմաններով։ Հր ամա րելու ա՛
մէնէն մեծ պատճա ոն երէն մէկն է գրամահ ա լաքո ւթեան սկսելնին ։ Ատոր միշտ
դէմ եղա ծ եմ։ Յետոյ թերթին ծր ադրին
վրայ վիճաբանելէ յետոյ ահա յանկարծ
ուրիշ բան՝ կր փնտռեն :
ր էն կե ան՛ին ալ
կր գրեմ , իրեն յանձնէ *.
Գոելով քու առա ջա ր կի գ , լաւ չէ փորձել ։ Նախ սքանտալ կ՚ելլէ ։ Այղ երադիրիգ մասին կը խորհիմ տարի մը յետոյ,
երբ «Յարգդող»ր կործանած ըլլաJ * Աո.այմմ համաձայն չեմ ։ Ատիկա ըս Կ կ՝ըլլար նաեւ որ մենք ան պա լման խմբագիր
Ըէէա f կհուզենք :
վազ անղ իր : վերջին
մոզովին 10 հ ո գի ալ չկայ եղեր եւ մողով-Ը շա րո ա կեր էք *. Հոգ չէ *. Եմ հ րամաբելէս յետոյ ուրիշներ ալ պիտի հրամարին՝ եւ չեմ գիտեր թէ քանի հոդի պիտի
մնայ ։
Ես այլեւս երկար ատեն Փարիզ չպիաի
դամ : Ո *֊րի շ միջող մը ըսած եմ արդէն ,
կր Գրեմ երր յարմ արի : Գուն Ղ՜ըէ եւ
միշտ տեղեկութիւն տուր անղած գարձածէն։
Սիրով քոյգ Հքաւարշ

Տիւրի, 11 Սեպտեմբեր 1928
Սիրե լի Ա անչոլկս ,
Ստացայ նամակդ, ինչպէս ստացար մեր
քարթը առ ի փառաբանութիւն տխմար ա սլետ ո ւթեանգ ։ Յիմա՛ր, ինչո^լ չեկար։

Մենք քէյֆ ըրինք: Հեռագիրդ հ ասեր էր
եւիր գործը ճշդութեամբ կատարեր էր ։
Շ ■ Միսաքեանին- տուած ռոլսևրէ-լ, գիր
քը պահէ քովդ : Մ արդու մի տար , օր մը
երբ յանկարծ Փարիզ գամ, հետս կարե
նամ առնել, հոս թարգմանող ունիմ:
Բանի որ դրամի
անմիջական
պէտք
չունիս , ամսագլխուՏ։ կը վճարեմ , մինչել
ամսագլուխ կը սպասես անշուշտ:
Այս
ամիս չատ ծախսեցի : Այնպէս որ մօտերս
Փարիզ գալու միտք չունիմ։
Հիմա շա
բաթ իրիկունները ել կիրակիները ազատ
ենք ընդհանրապէս ,
երկու հոգի ըլլա
լով, 15 °ԸԸ անգամ մը կ՚իյնայ, բայղ ել
այնպէս Փարիզ գալ չեմ ուզեր , մէկ դալս
առնուաղն 60-70 ֆր*ի կը նստի*. Ա անա
ւանդ որ այս ամիս շատ ծախսերի*. Սպա՛
սած տեղերէս ալ չղրկողին դրամը*. Գոլն
մտաւո րա կաններու հաւաքսյթգ ըրէ, իմ
տեղս ալ գաւաթ մը պարպէ , նստելիք
տեղս չէ , սխալ չհասկնաս :
«Յառաջ»ները քքփրէնկեանը հետը կը բե
րէ , ք^զ պիտի յանձնէ , տեղը կոլ տաս :
Ամերիկա յէն ընկեր մը կը դրէ որ Գր *
ԵՀխիթուր եանը Ալսլոլք^/// մասին երեք յօգւած գրեր է *. Ոեմ զ:իտեր ո*ւր : Ոի գրեր ։
Կւորգաղ ի , գոհ մնաղի , կ'ըս է . կը կարծէ
թէ ծս թերթ կը ստանամ : Այղ քննադա
տականը Գր * Մխիթար եանը ղըկ^ր էր
«Հայրենիք»
ամսագրին ,
Գարբինեանը
չէր ուզեր տպել ամսագրին ^ԷՀի, եւ այս
պէս մնաղեր էր* թերեւս
օրաթերթին
մէջ է ։ Կը խնդրեմ որ երթ ուս «3 առաջ»
եւ հարղնես ։ Եթէ գտնես , անմիջապէս
ինծի ղրկես ս/յզ. թերթերը, շուտով ետ
կը դարձնեմ , այսպէս ըս է *. Գր *
Մխի
թա րեանին կարծիքը կ'արմէ հ ա ս կնա լ ,
թէեւ Ալպււլքլէ հին գործ է^ , բայղ ել այն
պէ ո գնահատական կամ քննա գա տ ա կան
կհուզեմ Գուրդէնին կարծիքը *.
Կը սպա
սեմ ։
Գալով թհրթիդ ,
դմուարին
գործ ,
յղ աշխատէ , ըրէ ։ Աչխս/տող ես *. նիւթական օղն ո ւթիւն չես սպասեր անշուշտ
ինձմէ *. Բույղ ուրիշէն ալ մի սպասեր։
Անկ ախ մնալու համար *. նիւթական ան
կախութեան մը պարագային, ինքզինքգ
պատուաստէ յուսախաբ չըէ1ալու համար։
Գուլով տարբեր տեսա կի
օգնութեան ,
պատրաստ եմ , մանչս , ուզէ' ինչ որ կհու
զես *. Կռիւ ՛ալ ր/լայ , կ՚ընեմ , կրակ ձգել
ալ ըլլույ , կր կրակեմ , հոդ մի րներ։ U՝fi
ni յն լոււր ըրէ, մեզ ճերմակ հանէ։ Բուղէ
ի բուղ թրքահայի խնդիր մի' հաներ, անիմաստ եւ ծիծաղելի կ^՛ըլլայ , քաղաքա
կանութիւնդ , գրա կան ո ւղղո ւթի ւն գ թող
ա'ձԳ Ըււայ՝ յետոյ կ՚^րեւայ արդէն այդ
գիձր, ցոյց տալու պէտք չկայ: Եդիպտական հէքեաթը հ բա շա լի է , անր֊իքիթ֊Է
է, թէոդիկը կը խենթենար վրան, որով
հետեւ այգ հէքեաթին դրուած շրջսնին
դեռ դրականութիւն չկար աշխարհիս վրրայ, այնքանն հին է*. Յետոյ թնլ պատ
մութիւն^։ Գի՛ր թերթիդ մէջ քլի շէներ ով։
Աարաֆեանին քրոքին կր գտնուի Հրուշանեանին մօտ, թող քարթով մը ուզէ,
ղրկէ ՛■
Գրէ ,
չ ՈԸ կ^ունղնի կը դաոնայ Փու
րիդ, ճուշկերոյթիգ մասին եւս, եւ սա
վերջին
ս իրահտ ր ո ւթի ւններո ւգ
մասին
ալ, հոտը քիթս հուսալ , դիտես որ ն շւլւնաւո ր եւ ա ռաջին քուրողի չն եմ քի թին , աչ
քին եւ- բերանին' գրտկանութեան մէջ եւ
նաեւ ուրիշ բսնի մէջ*.
Պ ա չի կով մր Հյ> ա ւա ր շ
Կը

[անթո լակիր , Նոյեմբեր f եւ 20ի միջև՜^
Սիրելփ Բալփկ ,
Ստացայ Poésie et Folie գիրքբ11 »
մակներդ ել ձեոագիրները։
Աչըէ
ուղ ի Բուսմճեանի ձեռադիրթձ * Ջ ունա' ՛Որ ճիշդ տ պո լին արձանագրո ւթի ւնները : Տէմիրճիպաշեանի ձեռա
գրին չդպայ , որովհետեւ Ul(lXnjlU| պիտի
դրուի, լաւ կ}ըլլուր նոյնիսկ ույդ ձեռա
գրին քքիչէն հ ունել եւ դնել։ թէեւ մեծ
բան մը չէ , անտիպ ըլլա$* է որ արմէք
պիտի տայ^ ։
Հէքեաթս գրած չեմ , պատրաստ չէ ,
քանըվան պատրաստ է , պիտի գրէի i ո՜
րովհետեւ ուղեղ իր , որ ո ւս ո ւմնա սի ր ո ւթեանս հետ արձակ մրն ալ տամ ։ Ըսեր
էի քեղի , ոբ երկու
անգամ
երեւղ ած
կ^րլ լա մ այդպէս , բայղ չմերմելու հա
մար ուղեղի դըել*.
Բ* թիւին թողո1~1Ը
աւելի լաւ է :
Գա լով
ո ւս ո ւմն ա ս իր ո ւթեանս , կ^ուզեմ Որ ա՛նիկա դիրքի դրոչ՜
մով բան մը բլյայ, ես
ա,1զ; ուսումնա֊
սիրութեանս ելրոպակաս
արժէք
կու
տամ : Զափադանց օրիմ՜ինալ ,
հազոլա
գի ւտ յօդուած մը պիտի ըլլայ, եւրոպա
կան գիքքերն ալ այգ մասին չեն խօսիր
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ա յդքան պատ րաստուած , հազվէւ նշմար
ներ։ Այգ պատճառուԼ կհուզեմ էո*֊ր^
Ուզած դիրքերս չես գտեր y Ա)բկն կեանէրն
ղրկած
դՒրքն աէ ուզած գիրքս
էևըՀիմա որո շած եմ ընդհանուր ն եր ածա կան
մը ըեծլ զգա յ ար անքնեք ո լ գրականու
թեան յարաբերութեան մասին ՝
ո [՛
ալ ԿԻ հաս ալի պիտի դար ձն է վերջէն
քփթթԿ բեր ա նին, աչքին y ստամոքս ին y
եւայիե մասին գրածներս : Ոոլ այն թե
լադրանքդ որ 4 ££ եա^է3^յՒս > այս ձեւուէ
չեմ անցըներ } բայց մտ ԷՀ կ ըրէ յ որ րսած
ձեւուէգ աշխատիմ y օրագիրի աշխատանք
կը դառնայ ։ Պ՝ոլն պիտէւ ջանաս որ յօդւածնեքուն յարմարի թերթդ եւ ՛ոչ թէ
յօդո ւածները թերթին : Ո ւոաի y
աչքէր
առջեւ սչիտէւ ունենաս
յօդուածները
ել ըստ այնմ պիտէյ ձեւես թերթդ î Պէաք
է գիտնաս որ ես խնչ որ պիտի ընեմ «Զր~
ւարթնոց^ին համար , մ ո ղո ւէր դա կան կամ
Օ րա թերթային < անդամանք չպիտի ունե
նայ։ Աւոխկա օրաթերթերուն մէջ միայն
կ^ԸԼքայ։
Եո շատ ակաթեմիկ՝
երբեմն
մութ՝ երբեմն բարձք' ամէն նիւթ պի
տի շօշափեմ y նոյնիսկ իմ ընելիք դրա
կանութիւնս ալ թերեւս մատչելի £[Լէէայ
մո դուքուրդին ) նոյնիսկ անհասկնալի' շա
տերուն : Ե^ոլզ եմ ՝որ օրաթերթին ել պարբե ր ա կա նին սահմանները գծուին :
Զդա յսւբանքն երու մասին՝ առանձին եւ
երկար ո, խորունկ գրելէս յետոյ $ որքան
կրնամ օրինա կներուէ y պիտի տամ CJCpilյարանքներու մարզանքդ, յետոյ պիտի
անցնիմ Գրականութեան քաղաքականու
թեան^: Ո ոլոր այս նիւթերը կը լրացընեն իրար։ Այդ ձեւուէ դիրքի մը բովան
դակութիւնն է որ տուած պիտի ըլլամ :
(Հետոյ կրնամ ատիկա տպել տալ դիրքի
ձեւուէ :
«Ազգ»ը ղրկեցի Շաւարշին)
ըսի
որ
թերթը իմս է ) եւ ուզեցի որ կիրակի ՕրԸ թերթին ն եր սը } Գ ♦ էջը տպէ ։ Աիա֊
սին ղրկեցի հէքե աթի նման յօդուած մը
եւ երեք յօդուած խենթերու մասին։
Բ* եր ե Լս ևը
• Աւելին չըներ : (Հետոյ
դուն ազդ կո լ տաս «(Հառա՛ջիին , ոչ թէ
մանրամասն ) այլ քանի մը տող.
հ.Զըլարթնոց'»)
դեկտեմբերի մէջ՝
բացառԻև տպագրութիւն )
եւայլն) քանի մը
տող եւ մեծադիր։
Գալով յայտարարութիւն - նամակիդ)
նախկին ձեւուէ զըկելուդ ցաւեցայ : թե
թեւ մը հասկցուցած էի քեզի որ լաւ չէր
ցրուածը։ Աիրունի կը հոտէր ) քիչ մր
Պոյիս * Տղա՛ս ) նամակը որո^ւն կը զբրկես, եղբա՞յրդ է, ո՞վ է, չկ՞ „ր ամկն
մարդ անծանօթ է y եւ լա՛ լ որ անծանօթ
է* Եւ յետոյ կր կարծես թէ աս ղԻն անդին նամակի ձեւով գրելով թկ թերթ պիտի հանեմ , տարածեցէք րսես , և [՛ կարեե՞ս թկ կը տա րածոլի յ Ա ի րունին աւելի
ըրաւ, ձեւով մը, որ կը կոչուի է>ՕԼ|1&Ոgisme littéraire» դրական հացադործո,֊
թիւն , այսինքն մէկը ՈԸ և'"՛՜՛Լէ Իը ^աՅԸ
կամ դիրքը կամ թերթը ծաթել
որքան
կարելի կ աւելի, ձեւով մը, որ քիչ մը
banal է ճիչդ է ոյր դուն նիւթական ահա
գին զո հո զութիւն կ՚ընես ու չես ուզեր
որ կո րսուի y սակայն զգուշացի՛ր որ տ յդ
քան զոԿո ղո ւթիւնուէդ նոյն ճակատագի
րը չունենաս y ին չպէ ս ունեցան Պ ո լս ո յ
մեր երբեմն դեղնած հ ան դէ սն երր : Գիազի ր արւեեցնել ։ Եը ւէախնամ որ վաղր Չօ
պանեանը կամ Ա » էյ ա չա տո ւր ե անը վրադ
կ՚ազդեն) իրենց boulangisme"'/: Այն ա֊
տես զիս ալ չխայտառակես : Ե'ուզէի որ
յայտարարութիւնդ
ԸէէաԸ էոլԸ^> ումեղ
ել արու y - ոչ ոքի կարեւո բութիւն կու
տամ ) ըս ելո ւ ձեւով
ձեզի պէտք չու
նիմ ) ըսելու ձեւով : Եւ ես կը հաւատամ
որ այսպէս աւելի կը շահէիր։ Ա*ի՛ կար
ծեր ) երդում կ'ընեմ ,
որ չես
«թերթս տար ածեց էք^ եւայ լն y ըս ելո ւէ î
Եթէ Օրաթերթերուն մէջ) ինչպէս «Ցակ^լնէ եւ կ1ըս է . «Եաք դաց էք եւ տա
րածեցէք^ ) չկա րծես
թէ ՀՀ աւար շը հա
մոզուած է թէ կը շահի ել շահելուն հա
մար կ^լնէ ) ո՛չ) այլ որովհետեւ թերթին
մէջ) յօդուածներուն տակ պարապ մը կը
մնայ) լեցնելու համար յարմար րան չըկայ 5 այղ խօսքը կը դրուի ։ Ա ս ոն ք թէքնիմ բաներ են y վաղը դուն ալ պիտի տես
նես ) այն ատեն
որ «(Հառաջեին
խօսքին նման բաներ գրես կամ թէ ոգի կին
կամ Հայկանոյշ Ա առքին նման մեծ մար
դոց խօսքեր դնես . ո՛չ $ պզտիկ ծաղիկ մը}
տպագրական արուեստին հանդէպ ունե
ցած ճաշակովդ բան մը դիր ) աւելի լաւ
՛լը՚ւա j ՛■
Ոայց չմոռնանք) նամակդ պիտի րյլայ
լա յտաբարութեան նման ՝ կէս-մանիֆեստ
մը , որ պէս զփ կարդացողը ըսէր թէ ի՞նչ

_

Մ Ի Տ 'fi

ԸԱծլ կ^ուզուէր* բայց եթէ դրամէր համար)
ապոնէ մը շահելու համար միայն իրեն
պիտէւ դիմուի) հայ ընթերցողը) փորձա
ռու է եւ դիտէ ու կ^ըսէ որ մինչեւ հ իմա կւանին պէս թերթ մըն ալ այս տզան կը
հանէ ) մեզմէ տարուան մը ապոնէ ընելով
քանի մը ֆրանք կ՝ ուզէ y կ՝ըսէ յ
Ենչ որ է ) չեմ գիտեր թէ ի՛նչ ձեւով
Գե՚ևԿՒր » եղածը եզած է , ևս թերթին
առջևլը դրուելիք մանիֆ ե ս տ -յա ռաջաբաևը գրեմ ու կը ղրկևմ , եթէ Լլ ուզես :
Իսկ եթէ քիչ մը կը վախնաս իմ ձելերուս ) իմ դա դափարներ ո ւս յանդգնութե*եէ^ն ) դուն գիտես ) գրէ դուն) կը նայիմ,
լեզուին ՝ կը տպես։ Ամէն պարագայի՝
ըսեմ սա որ ստորագրութիւնս
քիչ մը
աման դնողներէն եմ) ինչ որ ուզեսկփեեմ y եթէ ուզես օրաթերթի ձեւուէ կ՚աշ
խատիմ ) եթէ ուզես
ձեւուէ *

պարբեր ա կան-գրքի

Եթէ կը վախնաս որ ՀՀաւարշը ո լզածր
ընել կոլ տայ կ՚ըսեն , իմ մասիս՝ ես կա
րեւորութիւն հեմ տար օտա’ԸԻն ,
ս րին
կարծիքին ալ պէտք չունիմ , մինչեւ վեր9
և տչթատիմ իբրեւ քուկդ ել դուն նոյնիսկ ըրածս կրնաս ներկայացնել քուկդ՛
Իսկ թէ դուն ի՞նչ կարեւորութիւն կու
տաս , դուն դիտես ; Եը տեսնես ոք դուն
և ԸԱԷԻԸ ինծի, , որպէսզի իրրե լ իմ թերթս
ներկայացնեմ «Զուարթնոց»ր , այդպէս
ըրի եւ կ՚ընեմ , նոյնիսկ եթէ իմ ուզած
ձեւովս չերթայ «Զ ուարթնո3»Ը : Վերջապէս քու գիտնա լիք բանդ է , ոչինչ կը թընայեմ օգտակար . ըլլալու քեզի, , ահա թէ
Ւ ^լ է մտա հո դո ւթի ւնս : Եր բաւէ որ ինչ
որ լինես , ես լուր ունենամ ,
ինքզինքս
պա չտպան ելո Լ համար : Յետո յ ուրիչ ին
^չէ11 ես մոլեռանդ չեմ անձերու հ անդէ պ :
նոյնիսկ եքէկ դուն էիր որ
ա րդդո զ» ի
թերթին համար Զօպանեանը չուզեցիր ել
ե" միչտ Զօպանեանը կ՝ոլզէի . հիմա «Զըւարթնոց^ին մէջ դրաե ես զայն ) չեմ ուրանար օգտակարութիւնը : Թէեւ Զօպան
եանը հիմա կը կարեէ որ ես հակառակաե
եմ Իը տնոճյը չդրուելուն :
Այս օրեր ուսս քէյչ մը շատ աշխատէցայ •.
Հիմա ստիպուաե եմ զ.րաիւօս ու
թիւն մը դրել ,
վերջացնել Աղատունիի
ԱւյթիՆթ ԱնմահոՆթէւււն^, մասին, զոր
պիտի ղրկեմ «Ազդարարեին , իւոստացաե
եմ :
Ե ս JnJu ո լնէր մ Փարէր զ գալու ^եկտեմբեր ՜Հէրն ) է/աբա թ օր : Այն ատեն կը բե
րեմ յօդուածս ։
Սիր ով *Ո ուկդ էյ ա ւա ր շ
1 - «£Tէրջազդայթն թէ ազգային դրականոլթեանե մասին գրելիքս չեմ գիտեր
թէ թեր կամ դէմ է Զօպանեանի կ ա րեիքին : Տեսակէտ մլի, է իմս , քիչ մը նոր մի
ջոցներ ցոյց կոլ տամ : Աղատ վիճարան ո ւթիւն մը պիտի ըլլայ ատիկա :
2 - Ֆրէնկեանին ըսէ ոք ստացայ
կաե գիրքը, թէեւ ատէր կա չէ թ որ ո լզած
ևՒ 1 հոգ չէ • կա րծեմ ուզած գէրրքս ս րնտոլ֊կէէս ձ*էջ է ) երբ Փաբէր զ դամ կր նա^
յէէմ :
«(Հարդգոդ»էւ
չ (եողով է y կ'ե[,^լ֊էէ նէէւթ չունէրք։
Երբ շաբաթ գամ )
այն ԻրԻկ-մեԸ բո լո ր ձեռաց էրրնեբբ սլատրաստէ y կը նայէրմ :
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Նոյեմբեր 1928
ՍԻ րելի Հ բանդի կ ,
Ահա «Զուարթնոցնին

ճակատը^՝ :

Իր

թորհ իմ թէ առաջին էջը կը գրաւէ ու կր
լեցնէ : Տարբեր գիրով սլէտք է գրուի : &թէ գորեԻդ չգայ պահէ, վերջը ինձի կը
յանձնէս ։
Աշխատեցայ ւքանկֆես1Ո^ր ձել տալ)
քու 1քեր Սւունր և՝ոչծլոլ մտադրութենէդ
սկսելով տոլէր «Զ ո լարթն ո g՝},էէ դիմագծու
թիւնը : Որպէսզէէ y «Qn ւաբթն ո g՝» ե կեղեJJՒՒ Ս անունն ըլլալոմն համար) կրօնա
կան գոյն չտան եւ որպէս զի զանազան
ձեւով համբաւէ ու բարոյականէ ՂՍևմԼ՜
լածներուն պատճառով «էէո լա րթն ո g՝»ր
չամբաստանեն (թէ տեղ տուած է ԱոտանԻևԻ t ԵգԻէէ ՍյՀա զեանի y ո ւրէր շն եր ո լ որոնք զանազան պատմութիմններ
ունԻն)
թէ
քաըոյականի նախա
պաշարումներ
չկան ։ ՀՀատ կարեւոր է
ասիկա։ (Հետոյ քաղաքական կուսակցա
կան խնդիրներէ հեռու մնալը գրեցի ։ Եւ
որպէսզի չըսեն թէ անգոյն թերթ է) ու
զեցի 'ուղղութիւն մը ցոյց տալ մասնաւոր
համակրանք ա րտա յայտելով ձախ
դրականութեան ) նորագոյն արուեստին y եւ
այդ առթիւ քիչ թէ շատ ճշդեցի ւիրոկրարքն ա Լ ՝ Աւելի ձել տոլի որ նո րերուն
կապուած է եւ նորերո ւն
ազատագրու
թեան թերիցն է : Աւելի ում տալու համար
քԻչ •1‘ը ումգին թօն մը տոլի։ Ամէնուն
ԳՐ^յՒ

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*-

հաս կնալէր րյ յալոլ համա պարզ ըրէ’ ծւ
շատ յստակ գրեցի։
Այսօր
մանիֆեստ
տալ ան1լարելի է) թերեւս վաղը այո։
Այս ձեւով այդ դուռն ալ բաց կը մնայ î
Եւ֊ աւելի հեղինակութիւն տալու համար
թերթին ) աինպէս մը խմբագրեցի որ ետելը համ ա կիրն եր ո լ
աշէսա տ ակի ցներ ո լ y
օմանդակ ումերու ապահովուած խմբակ
ը ևայ •
Այո ձեւով

լալ ճակատ մըն է:

Եթէ

լաւ կը գտնես , ղթ f : թեք ելս Աա րդդողականներէն ոմանք քեզի ըսեն թէ Նար
դանիին չունչով է, քեզմէ կրնաս ըսել,
ոը այո , Նարդոլնին օմանդակ թմբագի ր
է. թԴպէ" ղ՚՚րեիդ ղայ այնպէս ըսէ՛.
Զղայտր ան քներո լ մասին յօդուաես^ կր
բերեմ գալուս, ամսուն Վերջը :
«Յա
ռաջ» չէր դրաե ազդը՛. Ապասէ այս կիրաևԻ ) եթէ նորէն չդնէ , կ՛՚ըսեմ քեզի թէ ի՛նչ
պիտի ընես : l/՛իւս կողմերը սպասէ ազդ
տալու :
Կարճ , բարակ
թուղթի վըայ
հազարաւոր ազդեր գրէ ել թերթերոլն
տուր , 5-6 ֆրանք տաս
իրենց թերթին
մէ£ ևը ղ^են եւ
կը ղրկեն ։ ւիոթանակ
թերթթն մէջ տպելու, աւելի աման ձեւ
ճակասւը ընդոլնելէգ եւ չտր ել տալէգ
յետոյ, եթէ ուզես, հանէ քաՍւի մը օրի
նակ եւ տպել տոլը քանի մը թերթէ րու
թ՚՚էպև11 «Մեհեան» տպել տուած
էր հանգանակը լոյս տեսնելէ աոսվ21-.
ՍԻըօՎ քօ՚-ևղ Շ տ լար չ
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ՍԻրելԻ Բտլիկ ,
Յօդուածիս փորձերը կը ղրկեմ՛. Աթա լներ չատ կային , ջանա' որ սրբազրոլին ,
բաղդատո լ թեան ատեն նայիր Որ
սխալ
մը չգզուի ։ հտնէ իմ յօդուածի ս մէջ ս ըխալ չեմ ուզեր y եթէ ուրիշ տեղ գտնուէր ։
Եը տեսնեմ որ տպագրութիւնը զիս չի
դոհավներ յ
Անշուշտ ոչ քու ձեռքդ է y
ոչ աէ տպարանին ձեռքը։
տպարանթ" կրնայ քիչ մը աւելին րնել ։ Երբեմն

fiutjg

իթտլիք դրով զ֊րելոլ համար բառերը կր
ստորագծեմ , իրենք ալ ւիոթանակ իթալիք
տպելու չակերտի մէջ
կ՛առնեն,
այդ
պատճառով կարգ մը չակերտներ աւրեցի : Լաւ կ՚ընեն որ տպեն ինչպէս որ գըրած եմ, ես գիտեմ թէ չակերտը ո՛ւր կր
գնեն ել ո լը չեն դներ : Ուրիչ տպագրական անհ ա րթո լթի ւնն եր մէկգի կը թ„.
ղում՛, կարօ
Ուչագլեանին իմ կողմէս
բարել ըրէ եւ ըսէ որ ձեռքէն եկածին չափ
հոգ տանի իմ յօդուածիս , միայն իմ յօդւածիս , այդքան եսասիրութիւն թող ներելԻ նկատէ : Տպադրութիւնր գիտեմ որ
յունուարի առաջփն չարա թուն չաւարտիլ, ,
հոգ մի ըներ , գեռ չատ կ՛երկարի : Անոնց
ըսելոմն մի նայիր* Այգ ոլչացոլմր չատ
Գևչ է յս՚ջսղոլթեանդ տեսակէտէն , բայց
Ի
ընել՛. Յետոյ «Յառաջ»ին մէջ բնաւ
չգրիր » "'՚լ անցաւ , եղածը եղաւ , ել որ
մը թելքդ կը հասնի այդ սթալիդ՛ Յետոյ
չըսես թէ «Յտռս,ջ»ը դիրք բռնեցy դուն
«Ցաոա,ջ»ր այնպէս մը ըրիր որ դուրսը
կարծել տուիր թէ «Յառս,ջ»ը դիրք բըռնտծ է դէմդ՛. Գոլրս ը ի՛նչ կը կարծեն,
դիտե՞ս, արտասահման՛.
Ոչ թէ
դուն
ազդ չտուիր «Յառուին , այլ դուն ազդ
տուիր եւ «Յառս,ջ»ը չտպեց , իբրեւ հա
կառակորդ՛. Այդպէս եթէ կարծուի, ինչ
որ հաւանական է , ո՞վ է յանցաւորք : Պի
տի
ըսես թէ
թմբագը ականը
տպեց ,
րայց անկէ յետոյ լռութի՞ւնը՛. Ա՛լ լմընցալ , հիմա ուչ է • «3աոս,ջ»ր որքան ալ
ՎԻճմ բ՚մնած ըլլար քեզի ել թերթիդ դէմ ,
ինչպէս կը պնդես , նորէն պէտք եղածին
չափը ըրաւ : Մնացածին համար յանցաւոր
ւևԳալով
հէքեաթին ,
եթէ անպ ա յմսւն
կ՛ուզես հէքեաթը դնել ինձմէ, լա՛լ, թորտգԻըԻ պէտք չկայ, բովանդակո լթիւնը
մԻ յայտարարեր : Յաջորդով յօդուած ուՆթն ut յմ^ինչ այնինչ ըսէ՛. Եւ կրնաս «Հէք
եաթ մը Շ . Նաքդունիէն» դրեփ5 ՛. կ՚աչթատիմ հասցնել՛. Այս օրերուս չատ աշթատեր եմ, Երուսաղէմ^ լմն ց ուց եր եմ 80
Գյ՚ևևր «Յառաջէին : Նոյնպէս Աղա
ւոուն իի դիրքին մ ասին գրաթօս ական մը
20 էք, ոլ[' ևը Ի'օսԻմ տպագրական քրննադատութեան մասին ալ՛. Պիտի երեւի
«Ազգարար»ին մէջ՛, կաղանդի առթիւ յօդւած մը ելս ուրիչ յօդո լած մը եւս անզեայներուն ղրկեցի «Աղդարար»ին : Նոյն
պէս յօդուած մը հաս ցուցեր եմ «Բու
մ՜անք» ին î Պէտք է նոր մրն՛ ալ գրեմ դեո :
Յետոյ պէտք է պատրաստեմ «fiի թր»^ '.
Առաջին , երկրորդ թիլերդ
պատրաստեՅԻը ^‘֊ սակայն ոչինչ տուիր օտար եւ
նոր ու անծանօթ
գր ա կան ո ւթի լնն ե ր էն :
Ոչ ռուսական, ոչ 'ծայրագոյն Արեւելքէն
կամ Ափրիկէէն րան մը չդրիր՛. Երկրոր

դով աւելի լալ էր եգիպտակ^ հ
տայիր : Ես միչտ կամ թերթթ,
դուն դէրւոես ։

Դ

ՍԻըով

(1) «Յարդգող»ի պարր1յրակալ
տարակուր-Խաւն որոշոսքր տրոլ^ւո
սաս 1927ին :
(2) Առողջապահական Ոլ գիտաւպ
լրագիր , Փարիզ 1926-1930 :

*

(3) Նկատի ուՕի Եդոսպպ Տա .
(1896-1967) , «Յարդգող»ի անդամ յ
ւարթ֊նոց»ի յհտագայ ^իաաակԱ’J
քան լքեկնուլքը Պէյրուր :
(4) Նկատի ունի ՅարՈՆթիԼն „
եանը, որու-ն <յրութ-իւններոՆՍ կմ[
է հանդիպիլ «ԶոլարթՔո^ն էՆ <<lfJ
մէջ :
(5) Ծանօթ- գրավաճառ, որ 01ո1սէ6է
խաղրուած է Փարիզ ;
(6) Նկատի ունի «Ասիական աթկ
տին աղթիլրները» , որուն հրեք
տպուած են «Զուարթնոց^ մէջ, տՀ)
եանի թարգմանութեամբ :
(7) Նկատի ունի Պոլսոյ «Ազդարար լ
Թորոս Ազատեանի հատորը :
(8) Քսանական թուականներու
սացի վիպասաններ :
(9) Երկու բանաստեղծներէն քերթ
ւածներ կան «Զուարթնոց»ի բխ]^
մէջ :
(10) Նման նիւթով բանավէն մը րյ,
տեսած է նաեւ «Զուարթնոց»ի մէջ, որա]
մասնակցած են Չօպանեան, ԶաըհաՏ
Սաւրաֆեան, Այվազեան, եւայլն: jy,
Cinquante

ans de littérature arméniem

en France, Paris 2001, էջ 92-96:
(11) «Համայնապատկեր հայ նորագոյք

գրականութեան» յատկացուելիք այս
ղովածուն, որ պիտի պատրաւոոէիյ 5
Միսսւքէան, Վ. Շուշանեան եւ Նարդ:
երբեք լոյս չէ տեսած, յսւյւոսւրարոլթ[ւ,
նը տրուած է «Յաոաջ»ի մէջ , 1927ին
(12) Կարօ Մեհեա1նի թաաերաիպՏ է,
որուն կ՚անդրադաոնան Շուշանեան
Նարդունի «Յաոա1ջ»ի մէջ , Ապրիլ lffi
/,ն:
(13) Նկատի ունի Երկրորդ րնդհ
ղովը , քանի որ աոաջինը տեղի ունեցածէ
1928 Փետրուար 22ին :
(14) Նկատի ունի նկարիչ Երուանւլէ
չարբ , որ «Յայւդգող»ի անդամներէն
էր եւ Միութեան հինգշաբթիներէն lit
կուն իւօսած է «Հայ ւսրՈւեսսւ»ի եւ «Յե
եւ բովանդակութիւնը» նիւթերուն է
սին (1927) : Նարդունի իր կարգին դ»
խօսութիւն մը տուած է Քոչարի գոր<
րուն աոթիլ «Նորագոյն նկաըչուբիէ
խորագիրով , տե'ս • «Յաոաջ» , 1927
րիլ 30 :
(15) Հատորիկը տպուած է Աէ
1927ին : Դուրէն Միփթարեանի յ°Գու
ծը լոյս տեսած է նաեւ «Զուարթնոյ:
մէջ , տհ'ս • Զթ • 2 :
(16) «Երկու
եղբայրներ» hfM
տպուա՛ծ է «Զուարթնոց»ի 4 ել 5 pM
րուն մէջ , ծանօթագրութիւն1ներա| npnO
կը կրեն P • Զուարթուն ստորագբոդփ
նը , այս մէկը Նարդունի ն է անտարաէո)։
(17) Այդ գիրքը Նարդունի ուզած է 1®
Նոյեմբեր 6ի նամակով :
(18) Տե'ս • «Հայաստանի ամէնէն եք
արձանագրութիւնները» , Զթ • 1:
(19) Նկատի ունի Եղիայի «Մարմն1"։
եալ աղօթք» քերթուածը, Զթ- է
(20) Այդ նիւթով Նարդունի դաափ
սութիւն մը տուած է «Յարդղող»ի 1
լաքներէն մէկուն (1927 Դեկա- 7) 1
ա՚նոո ուղղակի ակնարկութիւն մը J!
«Դրականութիւնը եւ զգայարանքի
յօդուածի աոաջին մասի աւարտին, P

1, էջ 21 :

, op.
(21) «ճակատին վրայ» տպուած Հ

լաըթնոց»ի առաջին թիլին սկինԸն :
3 ունուաը :
(22) «Դրականութիւնը եւ
ները» ընդարձակ յօդուածաշարքը ԸԸ
«Զուարթնոց»ի աոաջին թիւով - P
մնայ անաւարտ:
0))ք
(23) Նկատի ունի Պպսոյ
(1914):
ըյ է,
(24) Տպարանը Տաըօնետն տպաը1
33, rue Pixérécourt, Paris 20e(25) Հէքեաթը կը կոչուի, «է է

կութիւնը», Զթ- 4:
(26) Երուսաղէմ, Երուսաղէ '
1938 : Նախապէս իթրեւ թերթ011

սած է «Յաոսւջ»ի մէջ :
(27) Նարդունի իր աշխատութ
մասը չէ գրած ամբողջութեա _P’
կը ճշդուի 1934 Նոյեմբեր 2*IJ
մը : Հատուած մը լոյս տեսած է
նոց»ի երրորդ թիւին մէջ :
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ՅԱՐԱԲԵՐՈՒԹԻՒՆԸ
ՀԱՅ ԳՐԱԴԻՏՈՒՀԻՆԵՐՈՒ
ԵՐԿԻՆ ՄԷՋ
Գրե3՝

ՄԱՐՈհՇ

եՐԱՄԵԱՆ

թիներու գրականութեան մասին երբ կը
խօսուի , առաջին դիտողութիւնը
միշտ
նոյնն է թկ այգ գրականութիւնը չէ ար
ժանացած ա՛յն ուշադրութեան ՝
որուն
արձանի է ♦ ճիչդ տ*յս
բառերս լէ է ՝ որ
կարտայայտուի անգլիացի բանաստեղ
ծուհի 3)լՈր էտքոք (FleUT AdCOCk) իր

նով բնականաբար •
հետեւաբար երբեք
էէ գրուած հարցումը Հինչո՞ լ գրեր» IUJU
դրադիտուհ իներուն պարադային*.

խմբագրած հաւաքածոյին' « 20th CentUTy
Women S Poetry»/, յառաջաբանին մէջ -.

Աւելի քան գար մը առաջ՝ 1898 թուա
կանին՝ Պոլսոյ «?/ասիս» օրաթերթին մէ^
Սիսւիլ ա ռաջնորդող
փ ոքրէւ կ
յօդուած
4՝Ը կը գրէր՛! «Կիները ինչո՞ւ կր գրեն-»
էս ո ր ա գր ո ւած :

Բարեբախտաբար նոյնը կ աՐեմ՛ չէ ը՛
սել ընդհանուր հայ գրականութեան մա
սին (արեւմտահայ հ արեւելահայ ՝ սփիւռ^ահայ) , ոլը kfo գրոգ^երը Ւ'չտ աւ ոլ՜

չադրոլթեան ա րմանացած են :
ուշադրութեան պատճաոը
շատ
հաւանաբար կին գրողներու. փոքր թիւն
է մեր գրականութեան մէջ֊. Պարզ հա
մեմատութեամբ մը կը տեսնենք , որ մեր
մամուլի 200 ել աւելի տարիներու հալալեոներուն մէջ աւելի
մեծ թիլով աունն եր կան , քան՝ կին գրողներու անունները՝ սււքթուլջ
^այ դրականութեան
Արեւմտեան աշէսարհ ը քանի մը պատԽառներ կը ներկայացնէ կնոջ ական գրա\մնութեան տնտեսումին համար*
Հրատարակչական
աշէսարհ ը գրալլլսե է այրերուն կողմէ* խմբագիրները՝
Նպարակի շներն ու քննադատները ընգ'•‘սնրապէս տղամարդիկ են։
Տղամարդիկ լրջո ւթեամբ չեն վերաք^՚ըիբ կիներուն հետ՝ ո թուն հետեւանքս լէ
կ/՚ներն ալ լրջո ւթեամբ չեն վեր աբերիր իիրենց

հետ :

*ևաեւ շատ զբաղած

չատ ճնշուած ել շատ
արենալու համար-,

Հտգէտ» ՝ գը~

րել կ

«Բան ա ս տ ե ղծ»ը արական բառ մըն է ՝
ինչ հմոլս\ա»ն ի դա կան : ի] ոբուն կ հա

՛՛ղումի վերածս ւած
է ալն կարծիքը՝
կիները գրել չեն կրնար ՝ եւ ատակ A5/
^իայն Հևերշնչել» ո լ :

Աեր

դրականութիւնը ՝

ընգո լնելով

^Անդերձ վերը յիշո լածները ՝ կը հակագ1'"ւի տնոնց փաստօրէն ՝ ո րովհետեւ միշտ

զհատուած եւ հրատարակուած են մ եր
անկաէս իրենց ո րա կէն
'',սմ -րձ֊էքէն :
1ին Գրողները ՝

^ո/որ մամանա կներ ուն
մը կը նո լիրո լի

ել ամէն տեղ՝

գրականութեան ի

* որոշ զիջումներու ՝ զո հ ո ղո լթէւ ւենե I1
ամուսնութիւն ՝ ընտանեկան համե'"‘Ղիաւթիլն ել այթւ ։
Մե
'Ը Գրականութեան պարադային ո շ
'"•b1 չեն անտեսուած կիները , „< միայն
"h Ղ Րա կ ան ո լթի լնը լո ւս ա '/'!/./> Լէ հԸՐ՜
"րպէս «կնոջական» ՝ այլ գրեթէ բոI (/'5' ալ անդրադարձ եղահ կ մամ ուլով
աոանձին դիրքի մկջ

[մամուլի ամ-

յ, îf •ոարաեքին , Յակոր Օշականի «ՀաԼԱէԱ“Ոկերհներուն մկջ'
Սրբուհի Տիւ՜
ե 5՛) Ոասլէչ Ասատուր , Զապէլ ԵոայանԼ ^ա՝^՛
ՈՐ rl ["" ահ (t գրուաե կ
‘^•֊-ոփևլիօրէն արական դիտ անկիւ

Միամիտ կը թոլի հարցումը այս ձե
ւուէ • պարղ չէ՞ * կայ ներքին մ ղումը $ գխ
րին սէրը՝ տաղանդը եւ այլն*.

Առաջփն հատուածէն իսկ Սիպի լ կր էսոստուէանի ՝ որ իր մտքին Հանգոլթ հեգնու
թեամբ» ներկայացող այս հարցումին թէ
եւ չի կրնար որոշ պատասէսան մը տալ՝
բայց կը փորձէ թափառիլ հարցին մւսկերեսներուն վրտյ ՝ մէկ-երկու հետաքրքրա
կան բան գտնէլո ւէ այնտեղ •
«Եթէ կիները ունեցած չեն
հզօր գա
ղափարներու ներկայացուցիչներ հրապա
րակին ւէրայ՝ պատճաո-ն այն է՝ Որ վախ
ցած են կարդ մը անհաճոյ քննադատու
թեանդ ենթարկելէ անուենին եւ անձերնին ՝ որ առերեւոյթ բարիքներն են կնո ք»
կ^ըսէ՝ շեշտելով ընկերութեան գերը կնոջ
մը կծանքին մէջ*. Ապա 1լ աւելցն՛է*
ՀԵթէ կիները իրենց կամքի եւ հրաշա
լի զդայնո ւթեան կարողութիւնք երեւան
բերեն գրականութեան մէջ ՝ եթէ ընտա
նեկան եւ ընկերային խնդիրներոլ մասին
իրենց մասնաւոր փորձառութիւնը
*JnJfJ
տան՝ nfiվ սլիտէւ համարձակի հարցնել թէ
կիները ինչո* լ կր գրեն» :
Յստակ է ՝ որ Սիպիլ կնոջ մը գիրին ե.
տե, իր կեանքէւ փ որձա ռո ւթեան արւոայա յւոութիւնր կը տեսնէ *.
Հինչո*ւ ղըել»ր այլ կողմի մը
վրայ
բանաձեւուած հարցում մրն է սակայն՝
որ էքր ւք՚Ւմ՚Տ^ ՚!^՚ըՒ պատրաստ պատաս
խանն երը եւ կը փորձէ այլ խորքի մը վ՛բ
բալ ելք գտնել :
Ենքղինք արտայայտելէ անգին՝ ին
չո՞ւ կր գրէին եւ կը շարունակեն Գրել
մեր դրադիտուհիները *.
Անշուշտ բո լո րը մէկ [unրադրի տակ
խմբելը չի նշանակեր՝ որ կարելի է զա
նոնք մէկ կաղապար էւ մէջ դնել՝ կամ կա
րենալ դտնել ղիծր՝
որ կ1անցնէ/ անոնց
բոլորին ալ մէջէն եւ զիրենք իրարու կր
կապէ :
Մարկարէթ էթ ո ւ. ււ ւտ (1939 - ) գանատացէւ արձակագրուհի մր կվրսէ ՝ թէ Հխ~
բեն առաջարկուած
է՝ ամենայն ԷԸ^ոլ֊“
թեամբ ՝ ընգհանրապէս չգրել՝ որովհետեւ
գրել պիտի նշանակէ ր ձեռքը զնել աեղ
մբ ՝ որ կեղտոտ է եւ կ' աղտ ոտ ք»
որովհետեւ լեզուին հակադիր եզրը լրun / թի ւնն է) *
Ա* եր գրականութեան մէջ նման Հաոաջարկներ» չեն եղած՝ բացառելով թերեւս
^Ա1այտա»ին պարագան՝ երբ
Զ°Հրապի
հակաճառո ւթեան առանցքը ընկերային
կարգերս լ պահպանումն էր ՝ եւ կիներուե
վերապահ ո ւած գլխաւո ր գերբ î
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Զ*ր ական ո ւթիւնր ՝ որ րնդհ անուր հաս
կացողութիւն մրն է ՝ իւրաքանչիւ ր ւսզ֊
Գե համար ունէ/ իրեն յատուկ հարցեր եւ
էսնգիրներ : Հտյ գրականութեան տիկիններուն պարագային եւս ՝ հարցադրումները
ամբողջովին կը տարբերին միջազգային
գրականութեան տի կինն երուն դիմագրա
ւած հարցերէն (Ա արէւան Ա ս ւո ՝ օլ-ւ՚!Ւ ա
Փլա թ կամ մին չեւ * • . JJ աֆօ')' արտայայտո ւթեան ազատութիւն ՝ <ձկն ոջա կան գր~
րականութիւն» ՝ <Հս եւամ ո րթո ւհ ինե ր ո Լ գրբ ա կ ան ո ւթի ւն» եւյն :
Տ'ր ա կան ո ւթ ե ան
WPE ւս յն հանգրրուանն է ՝ ուրկէ կը ղս պան ա կո լի դի
րը՝ երբեք այն 11այրԸ՝
ւանէ :

ոլ~ր կր հանգրր-

ին մը երկու վայրերս լ բնակիչ է մի~
ամամանակ ՝ եթէ դրադիտուհ ի է, մէկը
Ււ՝ տունն է (ընտանիք ՝ ամ ո ւս էւն ՝ զաւակ
ներ) ՝ ուր կր հանգրուանէ իր ջիղերուն
եւ բնազդներուն լր իւ ո ւմ՜ա կանո ւթեամբ ՝
միւսը գիրն է՝ ուրկէ կը սկսի թռh-pi’
ձգտումը՝ թռիչքը՝ տնո ր զսպանակումը։
Այսինքն երկու տարբեր ւէիճա կներ ո լ' կա
յունութեան եւ զսպանակումի անկար ե լի
միացում մը՝ որ կարելի կը դաոնայ ամէն
զբագիտ ո ւհիէւ համար տարբեր միջոցով՝
եւ ան շո ւշտ' ա րդի ւնքո վ :
*եաեւ իրողական վայր մը՝ տյլ էսօսքութ

A room of ones own

ուք դրադիտուհին կ՚ապրի իր կեանքով ՝ ել ուր
չեն միջամտեր տյլ կեանքեր ՝ որոնց պա
տասխանատուն է ան ՝ կամ սլ ա տա ս էս անաւոու կարգուած է* եւ այս' անսահման
մ-ամանակի մը վրայ ՝ որ միայն մահով կը
սահմանուի :
Ուրեմն ներքին պայքա ր մր երկու վայ
րերու՝ արտաքին վայրի մը համար՝ որ
պիտի կենս ագործէր զայն՝։
իսկական բախումը կը սկսի այն պահուն ՝ երբ գրագիւոուհին կը գիտակցի ՝
որ իր մէջ ձեւաւորուած վայրին կողքին
ինքղինք կը պարտադրէ արդէն գոյ այլ
վայրը՝ պարտագրուած որպէս ընկեր ա յհ՛
բարոյականութեան
վերջնական
°ըէ՜
նըսդիրքՂ*րագիտուհին կը ս տի պո լի դէմ զնել
անոր : Յաճախ կը յս^ողի : Որբեմն նա
եւ'
կը ձախո ղի ՝
որովհ ետեւ ներքին
1/այրը կը սառի անվերադարձ կերսլով ՝
կամ կը փլչէէ ան կանգն ելիօրէն :
Այստեղ չէ՞
րանքը :

վի պա գիր

Աիպիլէ՛

կո~

Ւ',ւյյզ ահ ագին ներում է ՝ որ կը ւէատնըւի*. Եւ Չըլլայ այնպէս՝ որ այդ պայքա
րը ի՚նՀ կը դառնայ միակ վայրը՝ հաւա
նաբար սէ՜նթ-է՜(^7
վեր ր ըս ո լածն եր ո ւն :
Աակայն ա՛յս չէ սկզբնական ձգտումր :
Մեր հին գրականութեան մէջ՝ եւ մին
չեւ ՃՏրդ գարու Զարթօնքը՝ երեք անուն
ներու կր հանգ իպինք'
Աահակդուխտ ՝
f] ո սրո վիգո ւ էստ
եւ Ալիծ Տարսոնացի։
^ատ հաւանաբար ունեցած ենք քրիստոն է ո ..թենէն առաջ ապրած
Աա փօ
մը i
Աակայն նախա քրի ս տոնէա կան մեր գրեթէ
ամբողջ գրականութեան հետ՝ այգ կարծեցեալ քերթողոլհիին զո րծերն ալ կո րսուած ըլլալու են -.
Վ,ե րը յիշուած անուններէն իւրաքանչիլրէն մէկ տաղ միայն հասած է մեղի *
որովհետեւ Աահակդուխտթ միանձ
նուհի էր (հետեւաբար հեռու աո օրես/ jb
հարցերէն) ՝ էւ ս կ ի] ոսրովիդուխտէմ տաղը
նուի րուած էր եղբօր' ՀՇ արական վտ հա
նայ Ղ*ողթնւսցլ.ոյն» ՝ մեր ուշադրութիւնը
կր դարձնենք Ալիծ Տարսոնացիի (12881316) փորըՒկ գրոլթեան •
Հևա է իմ տես ո յն արմանի , ււ վ ո ք
որ^**
Ասեն՝ թէ էր կոյս մի ի Տարսոն՝ ե, անունն Ալիծ ՝ որ եւ նա էր գրագիր յոյմ
հմուտ*, (իրեաց զայբուբենս եւ ասաց .
թէ Ով ոք որ սմա նմանեցրնէ՝ նա՛ է
տեսոյն արմանի :
Որ եւ դրեալ բերին զերկո ւքն *. Ոչ հալւսնեալ' ասէ.
Մայրն Զա֊ին ծակն Մա-b^'
Զի՛ նմանիր զիրն Ալիծին
Եւ դարձեալ ասէ ւէասն ո ւղո զա ցն ՝ թէ'
Ով "ը գրէ

Զծայքն Զա-ին ՝ զծակն էք ա-bh
Նա1 կու լինայ փեսայ Ալծին :
Ե*- ոմն ի նոցանէ գրեալ եդիր ՝ եւ հաI սւն ես/ լ ասէ *
(մայրն Զա-ին ՝ ծակն Մ ա-հն'
Եու նմանի1 գիրն Ալիծին» *.
Ալիծ Տարսոնացիին համար՝ ինչպէս
կ երեւի իր միակ զրո ւթենէն ՝ գիրը ի*եր՜
զ1՝նք հ աս տատ ելու միջոց մլիւ է 5 թ եր ե ւս
միակը՝ գծելու համար սա հմ անները ւս յն
^'յրթ1 t
l’^fi էա՚J » գնելու թ ը օրէնըներ ր եւ զանոնք պա ր տ սւ դր ելո լ ա յդ. տա
րածքը մտնողին՝ կամ մտնել ուզողին։
Ո թէ չըլլայ bp ՚ւ1՚րը ^թէ^՛- b^fi պարղապէս գրիչ Լ եւ ոչ ս տեղծաղործո ղ ՝ ինչ"(է ս իր երկու նախորդները) ՝ Ալիծր ՝ որ
'Ղկ ո լ մբ դու ս տրն է ՝ սլիտէւ զ.առն՝այ ուfibj.b մԸ կհնԸ ! Ոփրով թեք կ'ըլլայ ու կր
մնայ Ալիծ Տարսոնացի։
Արեւմտահայ դրականութեան մէջ առաջին կին գրողը՝ որ խօսիլ կոլ տայ իր
մասին՝ Արբուհի վա հ ան ե ան֊Տի >֊ս ա բն է՝
գլխաւորապէս իր երեք վէպերով : Յե տ ոյ
կու դան ԱՒպՒլՒ) Մ,սրի Ավաճեանի՝ եւ
Անա յիս էւ անունները։ Ել անշուշտ'
Զա
՛ղէէ Ե սա յեան :
Մ է՛ն չ այդ' Մարիամ Jlj աւո ի սեան ՝ որ
պէս ՀԱրեւելահայոց Տիկ* Տիւ-ստբը»։
Համաշխարհային Ա*
Պատե րազմէն
ետք՝ իյորհրդային Հայաստանի ե Աւիիւռքի մէջ
հաւասարապէս
ւս ր տ ա յայտ ո ւթիւն գտան
գրադիտո ւհ իներ ՝ ան ոնց մ է
իւրաքանչիւրը բերե/ով իր ուրոյն գիե՜ր։
Այսօր հայ գրադիտո ւհ իներ ր կր շա
րունակեն սյոեզծադոր Տել , թէեւ անոն ց
թիւր կը շար ո ւն ա կ ո ւէւ փոքր մնալ ։
Ուրկէ^ կր զսսլանակուի գիրը այս կինե
րուն մօտ :
Զարթօնք!, չրջա նլ,ն < ա դհ՛ 'րէկ անուն
կր յի շո լէւ մեր գրականութեան մէջ (Եամսարականի մօրաքոյրը)
ել ւսնւPիջապէս
կր մոռցուի՝ մինչեւ հասնինք Տիկ* ԱԸԸ~
բու Դ վահ սւնեան֊Տ իւս արին *.
Տիկ* Տի֊՛֊ սաբ րլ լալէ առաջ Արեւմտա
հա յոց առաջին դր ա գի տ ո ւհ ին ՝ ին չո՞ ւ պի-*
տի ո լզէր գրել*. Եթէ այս հարցումը գր~
նեսք ոեւէ գրագէտէւ ՝ եւ չգո հ ան անք անոր տուած առաջին ՝ երկրորդ՝ երրորգ
պատասխաններով ՝ ել հարցումը աւելի
հեռու հրենք՝ կրնանք հասնիլ մինչեւ խո
րերը գրողի էութեան ՝ որ ներքին զօրաւո ր մզումներէ
անդին ՝ անոնց
չհպա
տակելու անկարելի ո ւթեն էն անգին ՝ չու
նեն այ պատասխան մեզի տալիք։
Տիկ* Տի>սաբ ինչո՞ւ պիտի ուզէր

գր-

ՐեԼ Հ
Եր կեանքը զարմանալի հ ա կա գր ո ւ թէւ ւններով է՝ որ ընթացած է* մայրը
Տիկ*
վահ ան եան ՝
ազգային
ծառայութեան
նուիրուած ՝ ազգայինով թաթաւուն կ!ն
մըն է. աղջիկը' Օր՛ Վ ահ անեան այնքան
մր կ^արհամարհէ
ամէն սյգգսյյՒ^յ >
ՈԸ
կրնայ սալոններու մէջ իսկ հեզխել հայե
րէն լեզուն ՝ Հանո ր հնչիւնները էսեզկատակօրէն շեշտելով» *. Եւ֊ անշո ւշտ ֆ րանսերէն կը կարդայ-.
Հո դե փ ոէս ո լթի ւն ր կոլ զա յ ա ւելէւ ուշ ՝
Մկր տի չ Պ է շ ի կ թտ շլե անի շունչհն
տակ ՝
ո րո ւն հետ ունեց ած իր յա բաբերութիմններր Հս րտառուչ տռամ ա մը կր կազմեն»՝
ինչպէս կ^րււէ Ատկոբ Օշական ու կր շա
րունակէ' «կր յանձնարարեմ աւեյի երի
տասարդներուն' օգտագործել այդ տռաման ՝ ոեւէ թատերագիր փորձէւ ենթարկոզ»Հ ։ Եր տմ ո ւսնութիմնը սակայն կ'ը՚լա յ ♦ ♦ ♦ ւրա շնումո ւրէւ իր ֆբանս ացի ո ւս ո ւց չ ին հետ ։ 0 ր ա դր ո ւթի ւնները ն ոյնիս կ
աքդ ամէնէն մտերիմ էջե ր ր ՝ գրուած են
ֆրանսերէնով։ Եր ամբողջ յաբաբեր ու
թի ւններր Պոլս ո յ Հւէերին» էսաւին հետ
եղած են։ Ե՛֊ յանկարծ' հայերէն երեք
վէպեր իրարու ետեւէ ՝ հինդ տարիներու
րնթ ա ցքին'
«Մա յտա» 1S83/Î/ ՝ ՀԱիրա~
նոյշ» 1884/îr եւ ՀԱրաքսիա կամ վար
ժուհին» 1887/Sr :
Այստեղ հարցը այս երեք վէպերը ներ
կայացնելը կամ արժեւո րելը չէ ՝ ա յլ
գտնել ղանոնք գրելո լ ետին կեղոզ խորա-
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Նոյն այս հարցադրո լթիմնը գոյ է նաեւ
Գոյե ղսպանակը արուեստ^ւ թ/111 ք՛ Լձթէ
կաj) ՝ կաւք այլ զսպանակներ :
I) ակերեսայ[ւն ընթերցումր այդ վէպե—
րուն կը ձգէ այն տպաւորութիւնը ՝ թէ
անոնք կը ծնին կիներոլ «դատը» պաչտպանելոլ ազնիւ մտադրութենէն։ կ]ոյւաթափանց ընթերցումը սակայն շատ կարեւոր բացեր կը յայտնաբերէ . ինչ որ
ներկայացուած է այգ վէպերուն մէջ, ո՛ չ
Տիկ* Տիւսաբի կեանքին փորձին վրայ
հը հիմնուի , ո՛չ ալ իք դիտումներուն (եPk մօր նման ինք եւս ազգային եւ ընկԼ֊
րային հարցեր ու միջամուխ եղած ԸԼԷա[1^
անշուշտ որ տարբեր պիտի ր//ար իր
դիրը):
Սրբուհի Տիւսաբի դիրը կամ դրերչու
ձգտումը
ամբողջովին ընկերային
հող
ոլ-նի կիներուն ընկերային անարդար ել
անհաւասար հայրերուն հետ ՝ աշխատան
քի պարադային) կացութիւնը եւ իր՝ Տիկ*
Տիւսաբի կարելի ո ւթի ւններո ւն սահմա
նափակումը ՝ որոշ փոփ ոխո ւթիլններ կա֊
տարելու :
Օտարամո էութիւնը զգալի է Տիկ* Տիւ֊
սաբի մօտ . ֆբանս ական դրա կան ո ւթե ամբ
ել գաղափարներով յագեցած Տիւսաբի
համար էական են «ես թն չ կ'ընեմ իմ
կեանքովս» ել «ես ի՞նչ կ'րնեմ ուրիլնե-՝
բուն համար» հ արg ո ւմն երրի :

1800*"

v՝r ի.
Հ-՝։"- եք
H

թո լականներ ուն
արտօնւա ծ էր կիներուն նման հարցումներ ձեւտկերպելը : Հաւանաբար' ոչ ։ Ահա թէ
ի՛նչո՛ւ բուռն եղած է Գրիգոր Զօհրապի
քննադատութիւնը
Տիւսաբի վէպերուն ,
հիմնուած այն համոզումին
Հրայ,
որ
«կինը սահմանուած է բնութենէն ընտա
ն՛իքի եւ մայրութեան,
երբեք հասարա
կական կեանքի ել հրապարակային դորձփչի դեր չփ կ րնար ստանձնել ՝ հետեւա
բար իրաւունքի հաւասարութեան
հարց
գոյութիւն չի կրնար ունենալ երկու տար
բեր սեռերու միջել»** յ
Զօհրապի այս հակադարձութիւնն ու
խիստ քննադատութիւնը Տիւսաբի կը
հայթայթեն այն կարեւոր քանի մը րաղագրէչները, որոնցմով Տիւսաբ գիրը
՚Լա.1րի վերածելու կը ձեռնարկէ •
Տիւսաբի կենսագրութեան մ/ատ գիծերը հաւանական տռամ մը կը ծածկեն : Գի
տենք որ Տիկ* Տիւսաբ ամուսնոլթենէն
ետք դարձած է աւելի ինքնամփոփ , աւե
լի փակ ինքն իր վրայ.. Զայց րո լոր պա.
րադաներուն ալ կը մնայ մտածող ան
հատականութիւն մը։ *Լ,ման պարագանե
րու
մտածող մարդ -֊)փակ
կենսաձել ֊ի- ջիղերով ապրող անհատ —
օրագրութիւն , ո րպէս ապրելու «վայր»։
Փաստօրէն, թէել ֆրանսերէնով, Արբու
ցի Տիւսաբ օրագրութիւն պահած է։ Այղ
(Հերն ֊սլ սակայն , իր վէպերոմն պէս ,
անբաւարար կը մնան (գոնէ այնքանը, որ
հրատարակոլած է) :
Տակոբ Աչական կ՚ենթագրէ , որ «բան
մը ըրած ըլլալու համար»՛’ է, որ Տիկ.
Տիւսաբ գրիչ չարմած է Տ Այս բան
մր
ըրած ըԱալը, խորքին մէջ ճիգ մըն է,
ինքն իրեն համար վայր մը ապահովելու ,
•1այր ։ ուր իր անհատա կ ան ո ւթի ւն ը ծաղ.
կի առանձինն , ազդեց ո ւթի ւնն եր է հեռու
(մայր , ամուսին, զաւակներ) ։
Ինչ որ թաչիկ թէօլէօյեան «կիներու
հասարակաց փորձառութիւն֊» կը կոչէ իր
«9)եմինիզմը ել
հայ դրա կանո ւթիւնը֊թ
յօդուածին մէջ , անչուշտ որ կար նաեւ
Տիւսաբի օրերուն , բայց այգ փորձառու
թիւնը լռուած փորձառութիւն մըն էր,
նոյնիսկ' գի տ ա կց ո ւած չէր ։
Այսօր կրնանք րսել, որ Տիւսաբի երեք
վէպերն ալ ֆէմինիզմի հակումներ կը
ցուցաբերեն ։ Տիւսաբի համար սակայն
՚1հս1Ը ընկերային դո րծո ւն է ո ւթեան tjuijpîr
h է հոն ուր Տիկ. Տիւսաբ կը ղադրի, ել
կը սկսի Արրոլհի Տիւսաբ, որպէս րնկերային անկախ ել գործօն անհատականու
թիւն։ ճիշդ է, որ վէպերը կը միտէին
այգ մամանակաշրջանի կիներուն վիճա
կը ուշադրութեան յանձնել , խորքին մէջ
սակայն իրեն կը հայթայթէին վայրը , ու
կ՚ըլլար ինք անկախ ծնողքէն ել ամոլս ի.
նէն։
Զապէ/ Եսայեանի համար առօրեայ ապ
րում եւ ներքին պրպտոլմի նիւթ էին դրաղ ի տ ո ւհ ի ին տեղը , այդ տեղին փնառտո լքր ու զայն սահմանագծե/բ։ Եւ կարծես
չզանելով զայն, Եսայեան դարձած է դէ
՛ղ ի ներս , դէպի «հոգւոյն անկիւնները» ,
ուր կրնայ ը/լալ առանց արտաքին ՝
առօ բե այ ճնշումներ ու յ
Վայրի հ'սՐ!1Ը։ արտաքին մակարդակի
մը Հ\!,այ է
արդէն գոյութիւն ունի Զա
՛ղէ f Եսայեանի երկին մէջ, «ապաստանի
ու վայրի
ընդհանուր
հա րցադրո ւթիւն
մը», ինչպէս կը գրէ Գր • Պը/տեան եւ կը
շարունակէ՝
«հա րցադրո ւթի լնը գրողա
կան մակարդակի խնդիր մըն է»^ :

ներքին տարածքին համար' «Բարեբախտաբար մեզ նման մարգոց համար, հա
կառակ ամէն բանի կան հոգւոյ թաքուն
ան կ ի ւնն երը ,
ուր կարող ենք ապաստա
նիչ»'» :
Առաջին քայլը վայրը
հաստատելու ,
ինքնաճանաչումն է' ո՞վ է ան , որ պիտի
բնակի այս վայր^ճ մէջ-, Եսայեանի փընտըռտուքն է, որ այս պարագային
կը
հաստատէ վայրը. այսինքն' փնտռտուքն
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է։ ՈԸ էը դառնայ վայր. ել որովհետեւ
փնտռելու այս արարքը գիրով տեղի կ՚ու
նենայ, գիրը հ ամտզօր կը դառնայ վայրթե* հաւասարում մը տեղի կ^ոմնենայ։
նման փնտռտուք է ամբողջ «Հոգիս աք
սորեալ» վիպակը ,
որուն վերլուծումին
մէջ քօ՛ղը կ'առընչ„լի սեռին ։
Եւ քօղը
հը դառնայ «արզելք»ը ։
Այս արգելքը
միշտ եղած է, կայ կի.
նևրուն համար ամէն անգամ, որ անոնք
ուզած են դուրս ելլել անդիմագիծ էգի
կերպարէն,
եւ դառնալ անհ ատ ՝
արւեստներուն թէ դրա կանո լթեան մթոցով. միակ արտօնեալը ընկերային ծա
ռ՛սյոլթեանց կալուածն է , որ ոչ միայն
անհատականութիւն չի շեշտեր, այլ' կը
լուծէ բոլորը «ծառայոդ»ի կաղապարին
մէջ.
Այս արգելքը , կամ փոխաբերաբար քօ
ղը պատճառ կը դառնայ , „ր վայրը մը.
չոլչապատ երեւի , գոնէ սկիզբը :
Վայրը կը դմ ո լաբանայ վայր դառնա/ ,
որովհետեւ կը գտնուի
երկու աշխարհ
ներս լ հակադրութեան կէտին' ոչ միոյն
ներքին - արտաքին , իգական - արական ,
WJI ել մանաւանդ' ձգտումնա լին - անի.
րտգոբծելի ։ Ինչպէս ս ապրիլ այս վերջի
նին հակադրութեան եզրին ,
ինչպէ՞ս
Հայը ստեղծել , անկարողութեան գիտակց ո լթեան մէջ*
Արեւելեայ Սփիւոքի պարագային աբ-
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Անցեալ տաբի լոյս տեսան ^Ւբփ դո ր Պըլտեանի «Pլո ւր»ի
սլատո ւմնեքու շարքէն
«Պտտկերը» ել «Անունը լեզո լիս
տակ»
խորագիրնեբուէ
հատո բները . առաջինր
Լոս Ս^ևճըլըս
ԱԱ1^[՚Է հրատարակչութեն^էն ՝ ել որ հոն ալ ներկայացուեցաւ ,աշ֊
նան տեղի ունեցած երեկոյթի մը. երկ
րորդը Փարիզ
«ծ^^» մատենաշարով*
Այսսչէսով շարքի հատորներուն թի՚֊ը կը
հասնի հինգի : *Լյախասլէս լոյս տեսած էին
«Աեմեր»ը 1997,ին՝ որուն յաջորդած
էր
«Հարուածը» 1998^î» ել ապա «\,չան»ը
2000 թուականին՝. Պիտի փորձենք այստեղ
ներկայացնել թիլ հինգը։
Նախ ըսենք որ բոլորին

ատաղձը

կոլ

գայ բլուրի բնակի չներու մանրաշխար
հէն՝ որ կը համապատասխանէ Պէյրութի
հայահոծ մէկ շրջանը ապաստանած խըլեակներոլ աշխարհագրական ու պատմա֊
կան ոլորտի մը։ ք^լոլրը վայրն է պատմա
կան Հա յա ս տ անի ու Եիլի կի ոյ զանագան
քաղաքն երէն

ու աւաններէն մազապուրծ

տզտտած ու վե^տսլէս հ„ն հանգրոԱս1
մը։ Պատմութիւնը,
ղտքները , կորսոլտծ
ները, հտզտր ու մէկ
բլուրի հիմնումն ոլ

էտել մնացա>ր
ընտանիքի
զրկանքներս J,',
գէշ֊աղէկ տոլԼԼ

ըլլալո լ նուաճողը ներկայ են անոր Հ
կիչներոլն
ամէնէն
պտրզ.ա
լ .
մէջ, անոնց լեզուներսԼ բարբառէն ճ
չձւ նտխապաչսյրոլմներն ոլ putjpuiu^
քը ։ Ամէն մէկ հատոր կը կեգրմնանռյ „
րոչ կերպարի կամ դրուագի մըվքայ ւ
մը եւս բանալով ընթերցողին աՎել րլո,
րի տռօրետյէն ։ Ասիկա անշոլշա իբ^
ընթերցումի առաջին մակարդակ , ի^
անմիջական տպաւորութիւն : Պըլո,եա^
դիրքերը բոլորն ալ կը պարունակէն վրայ
վրա,ի դրուած բազմաթիւ շերտեր, աի
պէս որ ընթերցումը անկարելի է nf ըլ
լայ մի ամա կարդա կ ։
Հատորները կը կարդացուին ստանձիւ,
առանձին, սակայն մէկէն միւսը անի,^

դե/քը
աւանդութիւնն է,
արեւմտեան
Ափիւռքի
պարագային' „չ մէկ
տեղի
պատկանելու, միամամանակ ե՛լ հոս , ե՛ւ
հոն պատկանելու վիճակը։
Եսայեանի համար, որ ապրած էր Ե ւրոպայի մէջ, արգելքը կը գործէ իր
կրկնակ երեսակներով։ Կը մնայ ուրեմն
տեղաւսրուիլ այդ կրկնակի արգելքին,
անոր
ստեղծած
հ ա կադր ո ւթի ւնն եր ո ւ
պորտին , ել հոն վայր ստեղծել, հոն րստեզծագո րծել :
Սակայն Q. Եսայեանի համար
հարցը
այլ դիտանկիւն մըն աէ ունի. ինք իր
վայրը կանոլխէն գտած էր , Փարիզի մէջ
ապրած փոխակերպումին շնորհիւ, երբ
ՐԸ ՚ ո վ հաննի ս ե անը /՛աղում տառապան
քով կը դառնայ Տիկ • Եսայեան ։ Մայրու
թիւնը նոյնիսկ պիտի չվերադարձնէր ղփնք
նախկին ան-վայրո ւթեան : Տիկ ■ Եսայեան կրնար պահել գրադիտոլհիի իր նը.
ւաճած իրաւունքները մէկ պայմանով'
պահելով այդ «վայր»ը Միւս կողմէ
Եսայեան կրցած է ստեղ.
ծել վայրը , իրեն ել իր հերոսուհիներուն
համար , որոնց ներքին օտարումը շրջա
պատէն թէ անցեալէն, զիրենք կը
գնէ
այլ վայրի մը ^հջ, որ
ա րո լես տն
է
{«Հոգիս
աքսորեալ», «Անձկութեան
մամեր», «Վերջին քամակը») , ու երբեմն
ներաշխարհի տարածքներ ր (որոնք ո ր֊
‘ղկս յիշատակ , կը տարրերին վաւերական
յի չատակներ էն' «Աիլիհտարի սլա ր տէ զթե
ւ՛ր») :
Վեհանոյշ
քՒեքեանի
արձակը հետա-
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քըքքրական փորձառութիւն մը կը պատ
մէ, նշելով ներքին - արտաքին վայրե
րուն հիւսուածքը։ Պէյրոլթի զաղութ լո
ւին «ապահովութեան» մէջ՝ վայրը երբեք
ih եղած թեքեանի համար, մինչեւ
իրողական
վայրին
փլուզումը, 1975^
եայր առած քաղաքացիական պատերաղմին պատճառով : Իր «ճեղքուած մանրա
նկար» դիրքին մէջ , որ ծնունդն էր ա յդ
փլո լզո լմին , թեքեան կր խօսի գրութեսւն
«զոհ» մը ըլլալուն, միամամանակ «ինք
նապաշտ պան ո ւթեան ձել մը» ըլլալուն
մասին":
«ճեղքուած մանրանկար»ը փորձ մըն է
ռմբակոծ ու բզկտուած վայրը ամբողջացընելու։ Գիրը կ՛ամբոզանայ ՝ բայց վայ
րը, որ հակադիր շարմումով կը քտյքայլի 5
Կը կոըսուի
վայրը վերջնականօ րէն .
կը սկսի ներհայեցումը, որ այլ վայր մը
պատելու փորձ մըն է. այլ վայր' հիմե
րը ջարդն ու գաղթը , վրան' աJէութիւնը ,
եւ ասոր վրան,
հակառակ ան-վայրոլթեան , անպայման ըլլայկիրքը : Գիրը,
որ սկիզբէն կա ր , կը ստանայ այլ խորք,
wjf տարողոլթքյլ^յ *.
Մարոլչ
Արամեանի
արձակին
մէջ
«Հայր» ընդհ անրապէս գոյութիւն չունի,
որպէս իրողական , նիւթեղէն վայր . կար^կք ղրագիտուհին իր հերոսները անվայր
վայրերու մէջ ապրեցնելով,
կը մերմէ

արգելքը , որ կը դրուի իր առջեւ ք
կր
պատռէ գաղութային
կէթոյի կեղծ եր
կինքները (The Truman Show) ե կը ձգտի
ընդհանրական վայրին ։

ԼԵԶՈՒԻ ՀԱՐՑ
Լեզու մը նաեւ վայր մըն է, ուր կը
տեղալորոլինք , ել որուն տարածքներէն
աշխարհը կը գիտենք, որովհետեւ լեզուի
իմացումը է նաեւ աշխարհընկալումի իմա.
ցոլթիւն մր •
լեզուն կը սկսի կորսնցնել իր դերը
իբրեւ այգ , եւ կը դառնայ հաղորդակցու
թեան միջոց միայն, կը դա դրի աշխար
հընկալումի այն ուրոյնութիլնը, որ կ„ լ
դ՚ռր լեզուին միջոցով։
Այս պարագային' այլ լեզու մը կը խ„լ<եէ ։ բերելով ի՛ր աշխարհընկալումը , ինչպէս եղած է ու կը շարունակէ ըլլալ արեւմտեան գաղութներուն մէջ ;
^այց երբ առաջին լեզուն կը կորսըն ֊
ցընէ իր գերը ել չի փոխարինոլիր , ներ
քին պարապ մը կը սկսի լեցուիլ ու գրա
ւել ուրոյն մեր ա շխարհ իմաց ո լմին տե.
ղը։ Եւ այգ պարապին մէջ է, որ կը
ստեղծոլի բախումը երկուքին միջել։
Այս բախումը , որպէս վայր գիրը ունի ,
իեչպէս փան ին Ալթունեանի («Բաց միտ/ն իմ դէմ դռներն Արմենիոյ») կամ Ռէն
Պարթեւի («Լ՚Արմենոշ») պարագային։
«Օտարութիւնը մի՛շտ
կայ»"
կ՚ըսէ
Մ արկ Նշանեան, բայց չըսեր ինչու։
Օտարութիւնը միշտ կայ,
որովհետեւ
հին մը , որպէս հ ա կազգեg ո ւթի լն իր դէմ
վխտացող արգելքներուն ,
ինքղինք
կր
գտնէ հակադրուողի դերին մէջ.. Ալ որպէս այդ, չի զգար օտարութիւնը, որը ի
՚ հղւ՚՚ռնէ գոյ է , եւ ո բուն ընտելացած է
արդէն ։
Ս ակտյն որքան ալ ընտէլացուած ՝ ա յդ
օտարոլթփմնը կը կարօտի վայրի մը ուր
Ր.1Լայ^ կամ ուր ըլ/այ փորձբ զայն յաղ*
թահարծլոլ •
Հե ս՚աքրքրական պիտի ըլլար իմանա լ ՝
թհ Ա՛յդ վայրը նուաճելէ ետք, փանին
Ալթունեանի կամ Ռէն Պարթեւի գրակա
նութիւնը ո՞ր ոլղղութեամր

ընթացաւ :

զուութեան խոցը'
համՀար :

փանին Ալթուեէահ)

Գիր-վ
յաբարձրութիւնը՝
մէջ ապրող քանի մը դրա դի տ ուհիներն
համար ՝ մամտնակին հետ աւելի ել ամլ)
թարմանայ • այդ յարաբերութիւնը կր
ղադրի շրջապատին հետ յարաբերութիւն
մը ըլլալէ ել կը դաոնա յ այէ որաըաել[ւ
մը վրայ նոր վայր ստեղծելու ձգտոսՏ
Այդ նորը hr^wj ըլլալ "էեթէդր շյխ
պատ - ներաշխարհ — աւանդութիւն
մ եբուն ( Վ • թ*եքեան) ՝ կրնայ ըԼէաԼ սու
լեղուական հինի - նորի խառնուրդ (Հու
չ/՚կ) » կամ կրնայ պարզապէս ա1փ[
բութիւն ըլլալ ( Ս* . Երամեան) : թնչորւ^
է՝ այդ փայրը
միտմակարդակ ըԱաք)
շատ հեռու է եւ կ^ընթանայ բազմաթի
երեսակներու ն երհի ւս ո ւմով :
ՄԱՐՈՒ?, ԵՐԱՄԱԿ

Ապրիլ 2004, Հալէպ

(1) «Մասիս» օրաը-հրը-, 1898, րՒլ “
էջ 1:
(2) Սսւեփա՚նոս Սիււնէցիի քոյրը: °111,
նասւոհղէ Ին երաժիշտ : Ծննդեան րու։ւ1
կանը անյայտ, կ’ենրադլւուի որ է- դա1։"՛
վերջերոոն ծնած ըլլայ : Մէզի հաս®
միակ տազը կը կոչուի «Կցուրդ Ծննդեան
եւ նուիըուած է սրրուեի Մարի™՛!11
Գրուած է իր անունը կազմող ակրաԱՈ11
կոսով:
(3) Ը- գարու սկիզր : Գոդ թ՛նի wtP
Խոսրով իշխանի դուստրը :
(4) Յակոր Օշական, «Համապ»*
է
հալ գրականութեան» , հատոր ն1
493:
(5) Սրրուհի Տիւոաը «Օրագրա-Է1•հւս1>
էջեր» , ֆրանսերէնէ թարգմանարէԱր, <
մէնուն Տարեցոյցը», Թէոդիէ:
(6) «Երկրագոլնտ», Պոլիս l»f»,
10, էջ 305-312:
(7) Նոյն տեղը, էջ 518:
(8) Խաչիկ Թէպէօլեան, «Ֆ^
եւ հայ գրականութիւնը»,
Միտք եւ Արուեստ» , 1988 UujpM

ւ

16-721:
( 9 ) Գրիգոր

Է,

(10) Զապէլ

Պրլտեաւն , «WW11®1
Եսայեան ,

Կրնանք հեաելցնել, որ գիրը կը դառ.
նայ վայր մը ոչ թէ կենալու, կայուն ըլ

էջ 144:
(1ձ) Վեհանոյշ թեքեան
մանրանկար», 1987, ԱՄՆ, ներ1

լալու , ալ դիմակս,լելոլ ինչ որ խոչընդոտ
է , ինչպէս լեզուն, Օտարութիւնը, լեզոլ"վ ^ն Պարթեւի համար, կամ ան.լե-

2րդ էշ :
(12) Մարկ Նշանեան,
քը» , «Յաոաջ» , Փարիզ,

ն

ււփիւ»w>
1976
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ւէր^րնԿ“" ղլ՚""յն"լթ1'ւնը լւԸ
Լ (նւօեաւալ ասե՚էնագոր^ութեսՀև մը ,ոըԼլօրութԷ^Ը՜- ԱմԷն մԷ1լով
ՈԼ ամ^ն
խենթերդ՛"Jի հետ մանըասսաըՀ մը
կա^ես ձեԼ կ՚առնէ ու կը սկսի գործել
րնթերցոզէ մտահորիզոնին վրայ, մանՀ,աշփարհ մը որ կը թուի այնքան ծանօթ
„^ան մօտակայ
անցեալը, եւ որ
կը
օկսի բանէւ է՚նրնուրոյն կերպով ու ինքնիր
օթնրներով, ընթերցողը ներքաշելով այ,„ր սահմաններէն ներս :
Գերազանցա
պես հմտյիչ է փորձառութիւնը , ել առ
Ա՛յղ դ1՚բ^ՐԸ Ղտս,ծ են բ"։լ"1հ"Հե լայն ըն.
ղանելութի՚-ն ընթերցող հասարակութեան
Տօտ :
գեղարուեստական հաճոյքին րնդմէջէն
փթերցողը հարազատ աշխարհ մը գտնե
լու տպաւորութիւնը կ՝ունենայ, ա շթարհ
Տըոր այլապէս դատապարտուած պիտի
Տետր լռութեան : Լեզուի գալու տպաւո
րութիւն մըն է այս մէկը, կարծես տեղ
Տը նախապէս հաստատուած արգելք մր
ըլլտր, պապանձում մը , լռութիւն մը,
„ր մէկէն կը քայանուի ու միամ֊ամանակ
կը վերանայ : Գիրքերը կը հաստատեն ի.րենք իրեն՛ց մամանակը, բայց նաեւ ևը
ստեղծեն զայն հ
Մ Լ կը միւսէն գեղեցիկ
ղործեր են , կատարելապէս տիրապետուած
ե՛ւ լեզուակ ան ե' ւ մանաւանդ գեղարուեստական մտածողութ՜եան գետիններուն ։Լր
րայ, ամէն մէկը ինքնիր լուծումի բեր-՝
լած հարցերով : Ջ ա փ ազանց ած չենք ըլլար եթէ ըսենք որ երեւո յթ մրն է անոնց
յայտնութիւնը արեւմտահայ դիրերու աշ
խարհին մէջ J1 • գարու վերջաւորութեան
ու ԻԱ-ին սկիղբը : Անցնինք սակա յն թիւ
հինգի պատումին :
^՝էրք[ն “ԼլՒՂԲԸ կան երկու մ էջրերումներ, մէկը Օվիդի ո ս /' ^.յլա կեր պո ւմն եր»էն, որ կը պատմէ ԱաւերէՒահարսին
Քամանումը «Z/ կիւթիա ել հոն Կ ո վկաս
կոչուած սառցակալած լերան մը կատա
րեն հանդիպումը վաղցին ՝ որ կ՚ապրի
այդ անապատ , ամուլ ու անբերը երկրին
Միւսը ֆրանսերէն ՝
Աայիս ՕՏեան
պատի լոզունգ մը՝
որ կր փառաբանէ
կեանքը իմա՛ ապրումը ընդդէմ վերապրամին՝ la vie contre la survie: Այս երկոլ երեւութապէս իրա րմէ լեռ ու ձոր
հեռաւորութեամբ թուոգ յղումները կր
կազմեն ընթեր ց ումր
լա րող կամ պատ
վաստող երկու բեւեռներ ը :
]Լռաջին գլո ւիւը կը բացուի համա լսա*
վանական ամֆիթատրոնի մը մէջ տեղի
ունեզող գիտամողովի տեսարանով մը։
^իկո ւց արերը ՝ որ կին մըն է ել որուն
անունը երբեք պիտի
չարուի ՝
յղումը
մէր/ր երթալով զկնո£» , քարտէսի մը ւԼրաJ
լուսարձակ ճպոտի մը օգնութեամբ նրԼումներ կ՚ընէ* Աւելի ուշ կդիմանանք որ
^ստի վերջփն թօսողն է ան եւ բոլորին
Uu/lf իրեն ալ օրոշ մամանա կամիջոց մր
Լսոկւսցոււսծ է քսան վայրկեան ՝ որպէսներկայացումը աւարտէ z թայց ըստ
կելոյթին ՝ ել ինչպէս կը պատահի եր'i

ան չփ յարգեր այգ մաման ակա»
^^.ՈՅԼԼ> մինչեւ որ նիստերու նախագահը
•"'վպոլած կ՚ըլլայ
միջամտելու։
Հոն
^է^ք մը տեղի կ՚ունենայ որ սլիտի մնայ
անանուն : Պփտենք ոք կատարեալ լռոլմը կը տիրէ մէկէն ամբողջ սրահին
կարճ լռութիւն ձ ը * ոըմէ ետք միյոքը կը “{Ա՚յթի սրահէն ներս։ Պատմողը՝
'il՛ ճհչդ ենթա կան ՝ ո րուն գի տան կի լկը տեսնենք ամէն բան , ներկայ մըն
i £«. նիստի աւարտին , մխորէն ետք վերմեկնողը կ՚ըլլայ, որմէ քանխ մը էջ
Ղհւ՚՚թ' տլ կր հասնի իր աւարտին ։
ան ց ո ւդա րձերը
^եղ[, կ' ունենան ներկայացումի
քսան
‘թյրկեաննեըռլ ընթացքին :
J ul"iu որ եքելո ւթ ապէս

Սակայն այգ քսան վայրկեանին մէջ ու
‘էՒրքփ 33ւ էջեր ուն՝ վրայ պիտի բարդը' ւ՚րտրոլ վրայ խաւաւորուած մամտI եթ՝ կան նախ
պատմողին մամանա՚թերը . նոյն սրահին մէջ տարիներ ա-

ռ1Ա^. 1'բրեւ ուսանող
ԱԴ°">Ոլթիլններ„լ'

f

հե տեւած է ան դափէլփ,սոփայո ւթեան ՝

Գ՛՛՛րութեան , օրէնքի մասին, երբ տե.
Ղ֊ հոլնենային մայիս եան ցոյցերը ու
“Ղ^կերտները կը դիմէին դասադուլի ։
^ս^մանակները սրահին պատերէն ՝
կ1ս[ոոլած կեղծ-դաս ական որմնանր3b մը կերպարներէդ պի տի թափան3 Ն էէհս"սմողովի մամանա կէն ներս : կտն
^տփին անոր լրագրական ա սպտրէզին
3

նախ

իրրեւ

լրագրութեան

նե

"rt՝ ապա գործուէ ուղեւորութիւն՝Յաըիւ֊ղի հ ամամողո վներո ւ ՝ փար-

*ո

ոլ անոն3 յաճախորբթնը, հո^ հանդիպումները, հաըցա•ISt մր դրուագը, որուն արձանագրու

_

ՄՒ Տ f

ԵՒ

թեան մապաւէնը վթարի ենթաըկուելով
պիտի շկրնայ
վերարտադրել արձանա
գրած հարցազրոյցը, ել մանաւանդ ո ւղե.
ւո րութիւնը գէպի անապատ ու անոր տա
քին մէջ աւազախրոզ ընդարմացումը :
Այս ամէնը սակայն կողմնակի : Գի տամոգովը ցեղասպանութեան մասին է ել
վերջփն խօսողը'
«կէն»ը քարտէսի ու
տեղանուններու մանրամասն , արխիւային
թւում ով կը փորձէ ներկայացնել պատ
մական նահանգի մը ու քաղաքի մը հրկի
զումը : Գետերու, լեոներոլ , դաշտերու
անունները կը յս^որդեն իրարու մինչ
խօսքի թափը, կշռո յթը կամաց-կ ամաց
կ՛արագանա՛ւ, ու առաջփն գլուխի վերջա
ւորութեան պաւոուձը 1լ արձանագրէ յան
կարծակի վերելք մը' սէնֆոնիք վերել
քի '՚I’- նն ան ուր կը բացայայտուի վայ
րին տն ո ւևր Ա ուշը î Հ՛ո յա կապ պայթոլմ
Ը1' է > որ տնցոլմը կը կատարէ նաեւ մա
մանակի ուրիշ խալի մը՝ աւելի հին։
կ'ը վերադառնանք ք1/" <֊/'/* մամանա կին
Ուր կամաց-կամաց պիտի ձեւ աոնէ Նտ^1,լւ1ա1՚Ը> ^շեցի ս1աո֊տւ մը որ ազկտի °ըկրոլն\ հաղփլ թէ ագատեր էր խըմրային հրկիզումի ոճրային արարքէ մը
ո լ հրաշքով վերապր եր t
ել որուն ար
տա յայտո ւթի ւններուն ՝ նիստուկացին ու
րա րբաււին մէջէն պիտի վերագտնենք ա~
նոր անցեալ մամանակը
Աուշի հրկիզու
մը։ Այնուհետեւ Ն ան օն պիտի
մնայ
ներկայ մինչեւ
դիրքի վերջին ԷՀփրը-.
Երկ ո լ Ա ո ւշերը կնոջ արխիւացնող ՝ զը՜
րեթէ
հիւանդագին թւոլմը դէպքերու՝
թուականներու՝ վայրերու մէկ կողմէ՝
Նտնոյի լեզուին ծայրէն փըթոգ յ[՚չա՜
տակներու պատմութիւնը միւս կողմէ:
Պտտումի ճարտարա պետո ւթեան ներքին
ո զնա յարը կը կազմէ այս երկուքին զու
գահեռը ։ Զե կո ւց ո գ կնոջ երկարապա
տում թւումի ո լև կնդիրը կը խոստովանի
ըսելով» «փնծի այնպէս կը թուէր որ ա1 լ
մտիկ ընելու հարկը չկար՝
տյս ԸՈԷՈԸԸ
գիտէի ՝
շատոնց դիտէի ՝
կը պատկա
նէին հեռաւոր ընտանութեան՝ մը՝
ինչպէս աճո ւրդի հանուած կարա սին եր 5 որոնց հետ ապրած ես երկար ատեն եւ որոնցմէ ամէն մէկը պահ մը կը խտացնէ
կեա ն՚բէզ» {է%_ 35) ։ խօսքը ան շո ւշտ Ա ո լմ1
մասին է՝ Նտնոյի Ա*ուշին ՝ որուն անմի
ջականութեան մէջ հասակ նետած է ան՝
եւ որ նոյն ատեն կին ոջ զեկոյցին մէջ կը
թուի «այնքան ծանօթ ՝ հասարակ տեղիք ՝
M < աս 1լևար ինչո* ւ ՝ քանիերորդ անդամ
Ը1էաէ"՛/ » ականջ պիտՒ ԳնԷՒ ոճիրի իրա
գործման ոչ թէ տրամաբանութեան ՝ տյլ
անոր ցուցադրութեան ՝ առանց ա յն ամօթխածութեան որ կը նշմարէի Ն անոյի
շրթներուն վրայ» (էջ 267) î
p-ուև հարցը տյգ երկուքը կազմող զու
գահեռի ճեղքին մէջ է որ պիտի երեւի :
^'իրքի աւարտին ՝ Նտնո յի վերջին վս՚յբկեանները նկարագրող հոյակապ
պար
բերութեան մը մէջ
Պըլտեան կը դրէ*
զա յգպէս անպաշտ պան ՝ յ անձն ո ւո ղի դի ր՜
քով ) կա րծես
վերջնա կանա սլէ ս
բանտա րկո ւեր էր այնպիսի
գաղտնիքի մր
մէջ՝ որ անթափանց էր այլեւս իրեն ՝
իրմէ հեռու՝ այնքան ներսը՝ կամ թե
րեւս այնքան դուրսը՝ շոէ-րջը՝ վրան՝ որ
եթէ նայէր, անկէ կը նայէր, պէաք չո,նէր նոյնանալու անոր՝ անով կու գար՝
ևը յայտնոլէր ւ է՚^չպ^ կրակէ զգեստներ ՝
^երեւակայէի՝ որով օմ՜տ ո ւած էին հրեշ
տակները՝ որպէսզի
երեւէին ՝
ուստի'
անկարելի
էր վկայել՝ հակառակ դըր֊
ւագևերուև ՝
երիղևերուն ՝
մ՜ապաւէններուև ՝ վկայորԼԸ ՒՀ.տ րեոլ֊Ըսի մարդը չէ՞ ,
չէր կրնար չըլլալ ինքգփնք, փախչիլ
ինքն իբձէ դուքս . . .» ( էջ 31£) ։
Բուն հարցը աղէտին , անկէ վկայու
թեան ,
վկայելու իսկ
կարելիութեան
հարցն է-. Մէկ կողմ էն դարձող եքի փ, երն
ու ջնջուած
մա պա ւէնն երը ք անլխգհատ
խօսող կինն ու անոր լո ւս ա րձա կած քար.
տէսները , որոնք բոլորը կր փորձեն վկա
յել, վկայել կորուստը, վկայել դուրս էն,
միւս կողմ էն *եանօն ոք՝ նեքսն է ,
Լբխ"՜
պատուած
կրակէ զգեստներով, Նանօն
ոք անով կու դար , որ բուն աղէտէն վե
րա,գրոգն է , բայց ոչ վկայող մը ։ Որով
հետեւ վկայողը միչտ գուրսի
մարդն է
էլ ըսէ դիբբին պատմողը,
իսկ Նանօ չի
կրնար ըլլալ գուրսի մարդը, որ պիտի
նչանակէը չըլլալ ինքգփնք : Փիլիսոփա,
յական հարց մրն է որ կը Գբոլ1 պաւոոլմի թէքնիքներով,
վըայ-վրայի դարձող
ա րձադանգներո վը թեքս թին մէջ ւոարտըղեուտծ մամանակներուն , որովհետեւ
"եանոյի պատումին ու կնոջ զեկոյցին արանքները սպրդած բոլոր մնացեալ մանր
պատումներն ու մամանակները, մինչեւ

ԱՐՈՒԵՍՏ

լրագրողին ա՚Մապատ
ըիձը կ՚աշւձազան
գեն գլխաւոր թեմայէն\ փխող մեղեդինե
րու
Ամրոցք թեքսթը երամշաական կտորի
ձը
համանուագի ձ'ը նման կ'լնթանայ
կարծես : Յւոճախ նոյն էջին վրայ, նոյն
պարբերութեան մէվ կամ նո յն տողփն վըԸայ գերակատարը կը փոխուի , 1լ անց
նինք ուրիշ վայր ու մամ ան սւ կ , առսյնց
սակայն երբեք թելը կորսնցնելու :
Պա
տումի իսկական վարպետ մըն է
Պըլաեան ։ Աճեցումները կ'ի ր ագործո լին զանա.
ղան թէքնիքներոլ գործածոլթեամբ , ե՛ւ
ձայնային' օրինակ բարբառ փոխել , բա
ռապաշար փոխել, նոյնիսկ
առոգանու
թիւն , բոլոր խօսողեերր կր լս ո լին ականջին իրենց ձայնով. , ե՛լ թեքսթային ,
օրինակ միջակէտի գործածութիւն , գրա
բար մէջրեր ռ ւմներ կամ
արեւելահայե
րէն , որոնք ներ յղումներ են տեսակէտնե
րու, կարծիք արտայայտող խմբաւո
րումներու : Տակաւին այգ բոլորին մէջ
պատ ձ ողը ունի ինքն իր տեղը, գրաբար
մէջբերոլմ՚ի մը մէջ օրինակ ինքիրեն հարց
կու տայ'
սլալ, առա կան հոլովի պարա.
գա՞յ, ու կը շարունակէ ։ Այնքան հոյա
կապ ձեւով կը կատարուին անցումները ,
այնպիսի աստիճանի մը թեքսթը կը մղէ
ընթերցողին
երեւակայութիւնը հաստա
տելու ու գտնելու կապերը, որ նոյնիսկ
առանց բառացիօրէն յայտարարուելու ,
ամէն պահի, երբեմն ետ ու առաջ կար
դալով, կարելփ չէ կ աս կածիլ թէ ով է
խօսողը՝ թէ ուր հասած ենք։
Պատումը Պըլա եանի գրչին տակ այս
հթեդ հատորներով նոր մանր մըն է որ կը
նուաճէ հայերէնին մէջ։ Պատմեյոլ՝ հալաքելու՝ խաւաւորելու՝ ստեղծելու նոր
մակարդակ մըն է որ կը բա ցոլի ընթեր
ցողին առջեւ ՝ ընթերցումի ամբողջո վին
իւրայատուկ ու նոր փորձառութիւն մը՝
առ այգ աննուաճ գետին մը։ կարծես
մուտք կը գործէք նոր աշխարհ մը։ Իրա կանո ւթեան մէջ նոր աշվս\արհ մրն է
որուն բնակի շն եր չ, գարձած ենք շատոնց'
ակամայ կերպով ո լ հաւաքաբար , '^թ^
այգ բառը որեւէ նշանակութիւն ունի աղէտի մամանա կին մէջ կամ անկէ ետք։
Հարցը ամբոգջ այգ մամանակը կարենալ
ըսեչն է ՝ անոր լեզուն գտնելը ՝ ղա յն
բարբառիզը։ *Լէպի մամանակը
չէ այս
մէկը ՚- 'Լէպէ մամ անա կը կը պահանջէ երկարատև նս տա կեաց ո ւթիւն ՝ երկար շունչ'
լիւքս մը Նանոյի մամանա կէն սկսեալ՝
ուր կայ միայն հատուածեալը։ Պըլտեան
յաճախ կը պնդէ որ իր արձակները վէս[
չեն ու ինք է որ կը գործածէ պատում
Ը Ւբ արձակներուն համար։ Պտտու
մը Պըլտեանի գրչին տակ՝ իր բազմաթիւ
ձայնւստեղերով՝ որոնք կրնան նմանցոլիլ
համանուագի մը խմբային նուագարաննե
րուն ՝ կը հանգի սան այ այրէ մամանակը
կարենալ բարբառող միջոցը։ Ամէնը ի մի
բերողը ոլ կառավարողը այս մէկուն մէջ
ռիթմն է ՝ որ կը գործէ տողերուն ետեւը՝
կը բաբախէ ո լ կը մղէ ընթերցումը : Գը֊
բոգը իր խմբավարի ճպոտով կը մնայ ետին\ ՝ կ՛անհ ետանայ գործին մէջ՝.
Ւ*Ակ ի^եչ է դիրքի վերնագրին մէջ պահլած անունը ՝ որ է լեզուին տակ ։ Ա է կրմ լ
մը՝ բանի մը ՝
սԼրի^ ը կը յղուի ան :
/մեքսթին մէջ զան ազան արձագանգները
կան խուսափող ՝ լեզուի չեկող ՝ կամ հա
զիւ եկող անուններու : Հոս պիտի տանք
մեր հաշուածները։ Ընթերցողը կրնայ հա
ւանաբար գտնել ուրի շներ ։
Նտխ կտյ կնոջ անունը՝ որ պիտի մնայ
անյայտ՝ ինչպէս նաեւ անոր
կո զմէ ու
քարտէսներու օղնո ւթեամր նկարադըրւող վսյյբի^յ անունը՝ Ս*ուշը՝ որ առաջին
60 էջերու երկայնքին՝ անանուն մնալէ ետք
պիտի ղս/J յայանուելոլ առաջին զփու
աւարտին միայն ՝ կազմելով անոր ղադւաթը:
Աւելի ուշ՝ նորէն կնոջ ներկայացու
մին մէջ՝ ուր ան կը խօսի բարբարոսու
թեան մասին ՝ որ նոր չէր է*Ըսէ' զկ՛առ
նէին ա 'մէ՛կ ՈԼ տղայ ՝ կիե ու եք ախ այ ՝
կ^ առեւանգէին ՝ կը բռնանա յին ՝ տասնով ,
հազարով կր Արածէին ՝ ո Tbn։d ՚լը
<
սակա յն » • • ի վերջոյ . . ♦ ո* ւր է ւոարրերութիւնը բնաջնջումին եւ»»» բառը՝ անունը չէր գտր ՝ չէր հասներ ՝
լեզուին
տակ եղող բառի պէս
կը
խուսափէր»
{էչ 118) :
Նոյն դէպքին մասին ուրիշ զեկուցող
մը՝ զճերմակ մազերով մարդը» որ ըն
դունող մրն է՝ թէեւ իր ալ անոլյյը չենք
դիտեր ՝ խօսեր էր կնոչ դէկոյցէ^ աոաջ ՝
կրկին ըսեԼՍ
՛յան
սանե.P 1
զպատմո ւթիւնը արդէն տուեր էր իր վը-
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ճիռը, էլ արդէն կարելփ չէր փոխել, բո
լոր մեռնողները մեռեր էխս այլեւս , ապ
րողները վերապրեր , սահմանները որոչլ-"Ը ՝ [""SU դ էպքը տակա<ւփն կարծես անռլն չունէր...» (էջ 138):
1/ նալով կնոջ հետ , աւելի ուշ , լարու
մի պահ ու մը, երբ ան կը շարունակէ իր
նկարագրութիւնը,
պատմողը
կ՚ըսէ'
«.կարծես թէ այգ պեղումը, այդ որոնոլ.
ձը մե րթ դէպքերս լ բոլոր մանրամասնութիլններուն , մե՛րթ ճչդրիտ քառին ու
անունին, կը բախէր ինծի համար ան
մատչելի խորչընդոտի մը» (էջ 260) :
Ասոնք բոլորը կը վերաբերին դէպքին ,
անոր անուն տալու գմոլարութեան , գրե
թէ անկարելիութեան։ զԱմէնէն դմուարը
այգ չէ՞»
հարց կ ու տա յ
պատմողը y
զգանել անունը՝ անուն մը՝ որ ոչ թէ կը
փարատէ ամէն անձկութիւն տյլ կը մեղմէ
զայն՝ ել մէկէն ոԼ վեբքնա կանօր էն
կը
փա կէ պապանձումի մամանակը»
(էջ
309) : Այդ պապանձո ւմէն ելլելու համս/ր ՝
զայն դիմակայելու համար պա՛տմո ղր 1լ ը~
սէ որ զպէտք էր ան՛ուններ ը տայի
անոնց , երթայի
մինչեւ
ծայրը , այո՛ ,
մինչեւ հոն ուրկէ կը բխէին անոնք՝ ուրկէ
ևը սկսէր պատումը՝ եւ որ հիմա՝ կինը
գուցէ բո լոր ո վին անգիտակ կացութեան
գուցէ պարզապէս գա յն խաղալով ՝ յու~
զումի մակընթացութենէն տարուած կը
փորձէր լեզուի բերել» (էջ 313) :
^ետլով Նտնո յին՝ անոր մօտ ալ կայ
խորհածը լեզուի բերելու հարց մը : «Շուտով անդրադարձայ» կ'1ըս է պատմ օղը որ
զխորհելոլ ձեւ մըն է ատիկա՝ փնտռածը
լեզուին տակն է • իր բնութքն է ատիկա ՝
ել բառերը կը լոմլոմէ բերնին մէջ՝ կա
րեւորութիւն տալոլ պէս ԸԱեէիքին ՝ զա
նոնք կը լորձնոտէ ՝ կը ճմլէ ՝ մինչէ: լ որ
դտնէ ճիշդ նախադասութեան մը սկիղբը-••» {էչ 143):
Ո^րիշ դրո լադի մը մէջ թաղին մէջ կա
տարուող պատահարի մը հանդէպ իր ան
համաձայնութիւնը կամ ղւււյրոփլւ ար
տայայտելու համար զթոՀւ» կը թքնէ ան՝
զկ^ արտաքսէ ՝ թր փողոցին մտերիմ մի
ջոցէն թաղին ա ղտ ե ղո ւթի ւնը ՝ ամօթը եւ
դեռ ի^նչ բաներ՝ ի^նչ բաներ որ անուն
չունին ՝ կարծես չեն պատկանի ր մարդ
կային վիճակին ել կը նետուին մ աքէն
դուրս՝ ստուերի
անգննե՚լփ ոլորտի մը
մէջ» (էչ 310):
Ան ուն չունենալ կր նշանակէ գո յո ւթիւն
չո ւն են ա լ : Անտնուն մն ա ց ած է նաեւ եր
կտր տարիներ Նտնոյի մեծ զաւակը՝ որ
ազատած է որովհետեւ Նտնօ զայն յանձ
նած է այլազգ բարեկամի մը՝ ո ր փոխած
է անունը։ վերջը գտած են զի[՚ավր թայՅ
ա յդ պա տ ա հա րր կարծես ջնջած է տըդուն անունը։, Տ ղտն մեծցած ամուսնացած
է ու Հայկազ անունով զաւակ մըն ալ ու
նեցած ՝ բայց ինք կանուխ մահացած է։
Նտնոյի տան մէջ ու պատմողին յիշողու
թեան՝ որ կը յաճախէր զտյն իր ման
կութեան ՝ յտմ ևցած է անոր նկարը մխ
այն' զանանուն» յետոյ միայն՝ մահ ո ւլն է
ետք՝ երբ հարս Ա* ա ր օն կը յաջողէր Հայկազը պսակել ու ծնող J-առանգը Մ ուշեղ
կոչել, անյայտացած մարդուն ղաղանիքը
կարծես կը հրապարակուէր , եւ մեծ ճայբը էը Տաո-րլյէբ [‘ր անան ուն ութենէն» (էջ

311) :
վևրջապէ ս կայ \,անօն , «ան որ կյանօ
կը կոչէի» կ'ըօէ պատմողը, որ ունի ար
ձանագրութեան թուղթին մէջ ուրիշ անուն մը, ել որ ի յայտ կու գայ դիրքի
վերջաւորութեան միայն:
Այդ անունը
սերտ կապ մը ունի Նանոյի բուն ողբեր
գութեան' հետ , աք, Որ վե րածուած է անոր
էութեան ,
կրակէ զգեստներուն նման,
ինչպէս կ'ըո է պատմ ողը , բայց այդ մէկը
կը ձ դենք խ/թ եր ց ո գին ։
«/’'/՛ Նտնօս» կ՚ըսէ պատմ ողը անոր մ ահէն ետք ՝ զլքուած' եկող գտցողի զննող
նայուածքին ՝
վեր ը դարձող ճանճերու
բղղի լնին ՝ ան պաչտպան ՝ ազատագրուած
պատմութենէն ՝ որ այնքան երկար մամանակի պէտք պիտի ունենար հասնելու
ինծի ՝ իմ Նտնօս ՝ ըս ի ՝ չեմ գիտեր այլա
պէս ինչպէ1* ս կրնամ կո չեհ ՝ ի՛ մ պատմու
թիւնս» (էջ 318):
քւքմ պատմութիւնս ^ԼԸսէ
հեղինակը՝
օըօվ^ետեւ
պատմութիւնը հաւանաբար
կարելի է միայն ստանձնել։
վկայորԱԼ
միշտ կը մնայ գուրսի մարգը։
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Հազո ւա դէպ են ա յն գրողները ՝ ովքեր
ճա կատա գրէ
բերում ով
ծնո լած կամ
յայտնուած [թխելով Ա ոց է աչի ս տ ական Հա
յաստանի մէջ՝ այնո լհ անգերձ կարողա
նային կամ գո նէ ց ան կո ւթի ւն ո ւն ենային
հաւատար իմ մնալ գեղարուեստին ու որ
եւէ կերպ շրջանցել Զգրականութիւն եւ
արո ւեստ ստեղծելու' աշխա բ հում մի ակ
մեթոդը»՝
որպիսին էր կուսակցականէ)֊
րէն ոլ պետականօրէն պարտադրուած ԱՈ-

ցիալիսւուսւկան ո.Էա.լ|ւզմը. :
Անցե ալ գարի յէ սնա կանն երէն ՝ այնու
հանդերձ՝ լո յս աշխարհ եկան այգ մեթո»
գից վնաս աղերծո ւած մէկ-երկու գիրք, ո~
րոնք էին Ստեփան Աչաջաջեանէ ԶԱնապատում» վէպը y Հայկ վարգան եանի ՀՀ^քամոլրջը գետակի վրայ» վիպա կը,
ել որոնք մեգ' գրասէր պատանիներիս համար
զարմանալի երեւոյթ էին եւ ՝ շնա յած ար֊
գէն անցել է կէս գար ՝ սակայն շարունակոլմ են մնալ օրինակելէ գործեր բոլոր
նրանց համար ովքեր փորձո ւմ են յաղ
թահարէք կամ ար գէն յաղթահարել են
Զգր ա կան ո լթ եան
պար տէ ա կան ո ւթ ե ան»
ս կղբո ւնքը :
Այղ նոյն
,՜)\)ա կաններ էն սով ետ ահա լ
բանաստեղծութիւնը հասհլ էր Զգրակաֆո ւթեան պարտիա կանո լ թեան» գա գաթնակէտին եւ Ա տա լինեան երկու մրցանակ
ներով էր փայլում սովետահայ գրական
երկնակամարր (9**
Ս * Կ ապուտիկեան') :
1965 թուականէն ՝ ^քր «Հայաստան»
հ րատար ակչո ւթեան մէջ գլխաւորում էի
Ման կա պատանեկան դրականո ւթեան բա
մփնը ել վերջին- եր եք֊չորս տարին երին
արդէն յաջողուել էր փշրել բաւականին
կարծր
մտածողութեան
արգելքները y
ձեռնարկեցէ զՊ ո էղիա յէ մատենաշար»ը
տարեկան վեց գրքոյկով ՝ որոնք իւր տքան»
շիւրր շոլԸ$_ 30 էջ ծաւալութ շուկայ ելան
միեւնոյն օրը*. Առաջին անդամ լինելով'
հ րատարա կուեցին Զճապոնական հորու

ԱԲ ՐԱՀԱՄ

ներ եւ թան կան եր»ը ՝ Պ լաս տը Օտերօ ՝
Խաքանի ՝ փխրանս ո լա ՀՒյոն > քհետերէքօ
^]արսիա Լո րքա ՝ Աադ Փրեվէր : թարգ
մանիչներէ
<եայ1՚ը[1 Զարեանը՝
Ալեքսւնեգր թոփչեանը՝ Աերգէյ Ումառեանը՝
քիազւղ,կ Գ ալո յեան ը խ ան գա վա ռո լթե ա մբ
լծուեցին այս դործին y որ պէտք է շարունա կուէր ո լ դաոնար ամէնու մեայ
մըշ
տական մի մատենաշար «
Ոանաստեղծակւսն մատենա շարէւ հրա
տարակութեան ծրագրին լծուեց Աբրա֊
համ Ալիքէ անը ։ Նա ինձ տեղեակ պահեց ՝
թէ յատկապէս ո՛ւմ է թարգմանելու եւ
արդէն աւարտել էր Ափոլինէրից րնտրըւած մի փունջ բանաստեղծութեան թարգ
մանս ւթիւնը՝ երբ՝ բանից պարղոլէց ՝ որ
տրդէն հրատարակուած եւ հրատարակ»
է-հլիք բանաստեղծներր խարխլելու
են
օոցէալիստական ու բարգաւաճ ող Հայաստանի հիմքերը : Վեց գրքոյկ էր լոյս տե
ubjy եւ մատենաշարը արդելուեց : Երկու
տարի անց խայտա ռակ մեղադրանքներով
ինձ հեռացրին հրատարակչական, աշխա
տանքից ՝ եւ ի թիւս գաղափարական ա f լ
եւ տյլ ծանր մեղա գրանքների ՝
յատկաս[էս յիշատակուձեց նաել ԶՊոէղէայէ մա
տենաշարը :
Ահաւասիկ ՝ այս էր բարեբաստիկ առէ֊
թը՝ որ Աբրահամ Ալիքեանի հետ իմ ծտնօթութիւնր դարձաւ մտերմութիւն։
Աբրահամը հա յր ենա գա րձո լել ո ւց յե
տոյ կարճ մամանակ անց հղքել էր հտյ»
րեն իքը» եւ հաստատուիլ Ա ոսկուա ՝. Այս
վերաբնակեցման համար
նա հ իմնա լո ր
պա տճա ոն եր ունէր : Եւ գըա*հ*քիքյ տմենագլխաւորը՝ իմ համոզմամբ՝ երբեւէ հաշւեյարդարէ
ենթարկուելու հեռանկարն
էր y ո րի նախագէպը արդէն
եղել էր ։
Հա յր են ադարձ
բանաստեղծ
Անդրանիկ
ք^երզ եանին y որ փոր ձԿ էր հա ւա տ ա րիմ
մնա լ իր Սնքն ո ւթ ե՜ անը ՝ մայթ ել ա ծ բեռ
նատարով ճզմել էին շէնքի պատի վրայ։
Հայրական տուն դալ-դնալիս ՝ երբ անցում

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ»-

է էւ կոմունիստ
Աուրէն Ապանգա րեանի
արձանով հա կակոմ ո ւնէս տ ^ւար եղին *Նրմգեհի հրապարակից սկիզբ առնող մայ
թով
մ տածել եմ միայն ա յգ ահաւոր
ոճրադործո ւթե ան մասին ։
Այնպէս որ Աբրահամ Ալիէքե անր կատա
րել էր լա լա գո յն րն տ ր ո ւթի ւն ր ՝ քանի ո ր
Աոսկուայի մէջ՝ իր երագներէ/ հայրենի

րտհտմին, Աւելի չուտ' հա,լլԱ
կական Ւրտկանոլթիլնից

Հպ.

թիւնը չսւտ-շտտեըի
սրտովի
% "■ւ:Հ^րըհել ԱբրՀմ M
նանի

բանաստեղծութիւն ո

թեան /ուս անցք

'U‘J"

նեաել նրհն

ւոել, հեոուից հեոու' Աբրահտմ յ"ւհ'

բու,

,/ւնե, աչքի ,ի„լշ

յաակհ^^

քիդ եւ հայ Զհայր ենա սէրների» ւսլ^-11լյ
հեռու աւելի դիւրին էր ստուերի տակ
մնալ յ

ինչպէս արդէն ասացի՝ նահալՀ"է
էր րանաււաե,թական արուեստին
հանդուրժում որեւէ կեղծիք կամ Հ fî

♦ ♦ *0ր եր ս Արեւանից ինձ հասած թըղթապանակներից մէկի մէջ գտայ 1988//
Փետրուար ձճէն Ա ոսկուա լի ղ դրած նրա
նամակը y որտեղից բերելու եմ մէր քանի
գրո ւագ *
ԶՓնջիկ մը քերթուած կր ղրկեմ քեղի y
թախանձագին խնդրելով՝ որ
անցընես
զանոնք <Հ . .
դրաքնն ո լթեն էն » • . 9*//"
տեմ y ի ս էր Ւնձ-ի » գուն ատակ կ^ր լլա ս
նման ս խր ա դո րծո ւթ եան մր-. Եթէ տեոար՝ որ բանի մը չես յանգիր՝ առանց
խել միսկ խղճահարեչո լ ՝ վեցգիր մր քա
շէ անոր եւ իմ հասցէին՝ հագար կտոր
ընելով թուղթերս։ Եր ներես գլխացալանքէն համար :
թ ոստացար ՝
բայց չղ• ր կեց ի ր ՝ չհաճե
ցար y Որ կարդամ զՆ տ /ր ան ղ ե ան գ » : Պ ա֊
ղըշտկեցալ սիրտս ՝ երբ ԶԼիտգազետաի^
ԼԶԼէտերատո լրնայա
<էազետա» Աոսկուա ռուսերէն լր/ր/ տեսնող «Գրա»
կան թերթ»ը~\ մէջ կարդացէ սլո ոն կ ո t թիւններ Լոյսին բե,րող յօդուածդ ։ Այո՛ ՝
11Ը դաոնար ՝ կը դաոնալ եւ պիտի դառ
նայ ա չքակապո ւթեան ՝ բո զո ւթեան
ու
խլէ զո ւթեան կարո ւս ելը ՝ թող ինչքան ու
զեն՝ հոս հ րապարակա յնո ւթիւն պոռան ։
վերջերս տխուր բան մր կը մտմտամ այս
բոլորէն մէկըեգմիշտ փախչելու համար՝.
Արիւն ձեր էւ գլուխ ձեր պիտի ըսեմ ա յս
մարդոց ։ Ւնչ որ է ։ ք*՚ար ելներ Գրիդ որէն ԼՋանէկեան՜^ , սէր' մ^ղի եւ Անահի֊
տին ԼԱիմոնեան^ * Ո
լեր Jt դիցն աջոյ։
Աբրահամ» ։

թիւն գեղարուեստի մէջ ;
«Աբ. բոլորէն մէկընդմիշտ

J

Ա իա յն ՛այս նամակը
(էլ չեմ աս ո ւմ
Աոսկուա' Աբրահամէէ տանը կամ Երե
ւան' իմ տանը մինչեւ ուշ գիշեր մեր ղըրո յցներր'] շատ բան է բացայայտ ում մեր
իսկական ՝ ճշմարիտ բանաստեղծի էսր»
ոովքներից ՝ որոնք նրան պէտք է ուղեկցէին նաել Պէյրութ վերագա ոնա.լո ւց յե
տոյ։ Զարմանա/ին այն է՝ որ սովետահայ
Զհայրենասէրները» բնաւ Հ էէ^ անհանգըստանո ւմ ՝ «Հա յրենիք լքող» չէին յայ
տարարում Ա ոսկուա արտագաղթած Աբ

ախուր մտմտուքները» կարծես թւ Լլ'
է Խ’են3 ՚1ե1֊՚ջը գռնէին վերստին
րութ
հաստատուէլուց
յետոյ- fi
հայ բանաստեղծութեան երևելի ԱբՀ/^
Ալիքեանր հիմա էլ պէ.Ոք է հՀվիհՀ
հայ» կոչուող
«.հայրենս,սէրնեքի^
բոյթին արմ-տնանար : իծէէլ նա լ,
Ռուսաստանը եւ „չ թէ ոլրիչ
ճանների» պէ,, սոցիալիստական
տանը -. Եւ դժուար չէ կռահել, թէ հ
որպիսի յուսահատեցնող „լ բտնս1սՀ^
ողին ընկճող ւիորձո, թի, նների
Հ
ւժարկուևլոլ Աբրահամբ, եթէնրտնի^
կելոլ համար իրենց ձայնը չբարձրտՀթ
ադդային մեր
դրականութեան՝ բանԼ.
ւոեղծութեսւն ՈԼ գեղագիտութեան երկ„,
իւոչոր եւ իսկական նուիրել,,լներ ւ/„Հյ
Q .ականն ու Գրիգոր Պշ/տեանը - ■ ■ Չկարողանալով իրական ս,ցնե, Աք.
րահամի

ակնկալած

ոխրադործոլթի^

բնական է, ես նրա «թուղթերը հաբԱք
կտոր չբրի՛».. Եւ ահա, ւսնակնկալ...թէ
նամակը ել թէ' ձեռագիրը՝ „ր վերստթ
ձեռքս անցան, հիմա սիրով ներկսլյպ.
նում եմ Ընթերցողի ուչադրութեան .
րեւս այս հրապարակումով քալեմ Տեղը,
որ ժամանակին անզօր գտնուեր ի յաղխ,
հարել գրաքննութեան պա անէչհերր-.
Ի գէ'1/ , Աբրահամ Ա.լիքեանր հսլրկա.
դրուած էր գրել արեւելահայ գրականի
ղուով , թէեւ ոչ միայն իր նամակները,
այ/եւ «գզրոցի մէթ պահելու» գորեերն կր
կարծեմ գրում
արեւմտահայ գրակւձ
ւեղուով :
Այսպէս , թէ այնպէս ( կԼրրահամի բան, աս տեղծո ւթի ւնը ղալիս է
անդամ եւս լիաստելոլ, որ գրական հղօր
տաղանդը
բոլոր դէպքեր,,լմ իսկական
հրավառութիւն կարող է ստեղծել խ
միա էլ մայրենիով , մեր եզակի լեզուակ,
որ Նո րին, Մեծոլթիւն Հ այերէնն է՝.

Փարիզ

ԱԼԻՔԵԱՆ

Փ£

R

Կ
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C

թ* . Աղաս ար գի ս ե անին

Ու երազիս երագութեան ւքէջ այս գիշեր
Աոաքելոզ վանքը աեսայ , վերակերտած ու նախաստեղծ :
Ես ուխտաւոր էի տօնին այն վեհ կոուի,
Որ կորավիզ խոնարհութ֊եան քուրձի փոխան
Զգեցըրեց ւքի օր նրան ասպետական զէն ու զրահ
Եւ որ հիմա յաոնում է ւիեր կլոր սիւնի պէս կոթ֊ոզեայ
եյորենացու կոթ֊ողանիստ խաչքարի մօտ,
Մխած ստուերն իր սլաքի ամենայն թերդ ու ամրոցի
Արեւային ժամացոյցի երկաթագիր սսւէջներում :
Նոյեմբեր էր, եւ ձնահողմը Կոթդուկայ ,
Աշխարհների պէս բախելով անվերջ իրար
Տարածութեան հեռաստաններ
Եւ պարիսպի ու գմրէթի շուրջ տարմովին
Խրտչեցնելով վայրի րայլեր վետրախոիւ,
Յասնայ սարերն էր պտրտում Մշոյ դաշտում:
Հեոու հեոուից սուրթ Կարապետն իր տօնական
Վոդանջների քշոցներն էր շարժում րոժժուն
Իւրաքանչիւր շարականի ելեւէջուն ժայթքերն ի վեր ,
Որ մի հագագ, հրարխօրէն ջեռացնելով,
(ծաւալում էր կուռ դաշնութեան մարմարեղէն
զառիթափով ,

Դիրտի նման սուզելով ձիւն ու փոթորիկ :
- Շահմուրատեա'նն է* Տարօնի սոխակը մեր ՝ .
Յուշեց մի ձայն, հպարտօրէն բարեհնչունԵրր ես, բուքի սառն ու կոշտոտ թաթն ափիս տակ'
Հրում էի եբենոսէ աստուածակերտ դուոր վանքի :
0’’ մրրիկիւ անտաոօրէն արմատախիլ յորձանքներում

Հայոց խնկոտ պատարագի դաշտանկարն
անդորրութեան :
Արշալոյսի բռնկումներ էին ցայտում
Լայն խորանից դէպի գմրէթ ու կամարներ
Ել բազմափերթ կորանքներով անմոռուկի
էախւում էին կիսամթում

Ղ

Օ

K

Կ «

ժամուոբների հայեցութեան տենդի վերել,
Ուր մոմերի անցելասոյզ կածաններով
Դալիս էին ու խոնւում կերպարանքներ առասպելեալ ,
Որոնց ձայնի ու ձեւհրի
Արտացոլումն էբ սրսփում դեռ որմերին,
Տմոյն, ինչպէս ձիւնի ստուերը ապակուն:

Իիա՜լ, որպէս կամքիդ հլու աղանդաւոր ,
Նռւցէ հիմա լուռ աղօթեմ ես քեզ համար,
Ինչպէս հացի օթեկ բեկոր
Աւետարանն անութիս տակ,
Քե՛զ, անհո՜ւն զոհ զոհերի մէջ իմ անհամար,
'Բե'զ, իմ վերջի՜ն մեծ նահատակ:

Եւ մինչ նոյն ձայնը խազ առ խազ ու գիծ առ գիծ
«Նորահրաշ» տաղի տոհմիկ
խնանկարն էր ոլորտում երփնակերտոլմ ,
Յանկարծ, ինչպէս թիթեռների գունեան մի պարս
Նշի ծառի գարնանային հեւքի վրայ ,
Բեմը լցուեց թոյլ-րոյլ մանկանց
ծաղկահանդերձ պայ ծսսւութեամբ - • •

Նռնիների մէջ մի հին հով կայ յուշակոծ,
Որ Ածւ ծով է բուրում, բուրգ, թաէնգ ու երկրւսժխ11՛’
Աւքէն նռնի' լոյսի հոգոց
Եւ խոհերիդ վրայ խրուած խաւարէ շեշտ:

Եւ ամէԴ ոք' դպիր , կդեր եւ ուխտաւոր,
Թէ7 մրրիկի ծալքերի մէջ ձնակուտակ •
Որ րացուելով ու փոուելով,
ժամաշապիկ հագած շուքեր էին շարժում ձորերն ի վար ,
Թէ' բոյթերում, ուր վառօդի հոտի մի ծուվւ էլւ
ծուարած,
Ինչպէս թալիշ պատեանի մէջ դաշոյնի փայլ ,
Եւ թ՜է7 քարի , ծեփ ու ծերպի ւքէջ քարացած
շշուկներում'
Ամէն , ամէ7ն nf իր արեան աոհաւութեամր ,
Ինչպէս հնում մարգարէներն աստուածատես ,
Զգաց իսկոյն ու ունկնդրեց ծնրադրելով •
- Ո7չ փառաւոր թաղում կ՛ուզեմ, ո7չ ալ արձան :
Եթէ երթեք ժողովոլրդրս կ՛ուզէ պատիւ մը ինձ ընել ,
Թալ կանգնեցնէ Առաքէլոց վանքը աւեր
Եւ հոն' փոքրիկ ուսումնարան մը հայ մանկանց :
Ահա ա'յս է ժողովուրդէս
Բարոյական միակ պահանջ ըս : Անդրանիկ :

Արդէն յիսո՜ւե տաբի կանաչ , չոր , կանաչ , չոր
Խոտն է խշշում Սլիվանի կամուրջի մօտԱսա7, լքիսւ՜կ նրագաւոր ,
Քո երագած յալերժութիլնն հաց չէ՞ր հմառ
Թէկուզ այն մէկ հատիկ նսեմ
ճառագայթի նշխարի դէմ,
Որ րաշխուեց քեզ անձրեւոտ լքի առաւօտ :
Բայն Բեզ համար թող աղօթեմ ես, անութիս
Ու կրծքիս տակ աւետարանն իմ նախընտրած՛
Քե՜զ, Չթաքեա՜ն , Չրաքիտի՜ս,
Ինտրա՜ , Ինտրա՜ ;

(*) Երեք քե րթուածներ ը
քեքթո ղին ԶՀեզ I1շւէկոլնջչ

Բուք էր, եւ վանքը օրհնանքի ու գոհութեան
Անպարագիծ միւ շարժուձեւ լինէր կարծես ձնաՓոշում :
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քւք)Խ!ԱՊ118Ին ՏՐէ1ՄԱԳՐՈԻԹԻԻնՆԵՐ
1
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ս[11

պասրակս , ոչ ալ մ ամանակս լան դէպքերը
(եյրլուծել այսօրս լան տ րամադրութիւննեթէեւ անցեալին հանդէպ դո րծո ւած
սխալը սովո րական ու բն ա կան ըլլա լ :
կորն

^րդ մը անմո ռանալի երեւո յթներ

,սպայն., որ բաբաիւ ո ւն են յիշողո ւթեանս
'[[ել որոնց վրայէն չեմ ուզեր ցատքելով
^Ւ[.։ Դէպքերու վերլուծումով տպաւո'թիւեներ ր աւ ելի՛ կենդանո ւթ եամբ կը
դթնուն ու ոբոշ հեռաւորութենէ յետ ո յ
^րրե կրնայ աւելի դիւրութեամբ մեկնել
[<մււոնք :
Աոաջին կէտ ր որ ի' ո ւղէ ի մատնանշել
Չդարձին խուճապային բնոյթն էր։
Կխղ, անհ անդս տութիլն , անձկութիւն,
1 մոմս ու հաւատք ապագային վրայ
Ւրա՚Ր , սսէեղՏ՜ևլով տազն ապամթնոլորտ մը: ԱՀարդիկ չէ.
Ր՚ձեդրադառնար նոյնիսկ թէ „՛ լր կԴրՒյթ, Կարևորը մևկնխն էր, կա րեւո րր՝

J'I լՈրս տարիներու անել թուող դիշե& ճողոպրիչն էր, կարեւորր քակեին էր
Այս հո դեկան տ րր

P ար1:Աս,կայն
1ւոլթի1նը
արագութեամբ փոխուե, դէպքերու ու արուեստական
՛է*Հառ-Ո ւթեան g մշուշին տակ, բայց

?

Ոյ1^ ^է^էՒ էէբ չնկատեյ

խուճապը :
չարչին
՚1ւ"1,ՒՒն յու-սարեկ

ք խայթն տրամա դր ութիւնները
ևյեէլրՈԼ պէԱ

1
<

Ը (* î խուճապը ճամբան երո ւն ՀJ‘~
^""։ Ճ'ԱԱ1Ը ^աղաքնէրուն մկջ էր ,

8'

յ.

թկ

g

կը տատանէր մար դո
լքուն
Հմ11**,!'
չ մէկ բառ
աւելի
"ձ բաՐա1սոլն կրեար ըլլալ,
Դ?ձք մեր ըտղմութիմններոՐն հտՈ'չ
բառ կրնար աւելի մոզի չ

J'I օրերով ո չ ոք

կ}անդրադառնա ր

Հհ

Ւէ' Ետին : Ուրիշներոււ"մւքՈկ '"՛է՛ պատճառ մըն էր ամէ՛ն գըՀ
<^՚/,^/ կառչելոլ, ուրիշներու մա-

1

1րն

դյւՈքԱայ
անդոյրրութիւն մը կը
Ող^ե["'ւն՝ էո1լ մարդոց եզկեՀր՝ որ ա^այ°Ր^ 'ւՒմ-էՐ ■ Դք!ս լ “՛ԵԼ ^["էերոլ , քաղաքակրթական
/ ‘ասմանքներ ո լ. գնով կերտոլաՏ՜

(-Լ

^էըները ամէ՛ն օր կը փլէ-

1“<ձսՀ ^տղաշ
յաճա1ս մտյր մըն էր, ուրիշը
մանուկ մըն էր , ուրի-

Նէռ թ՜էօ չառ։ շեղւսՏ չեմ՛ րէլար հւսմս։ ոօտիլ տալով
Տեր
մտաւորականի մլ,
պատկերը : 'Րս,ջ ղրաբարաղէտ ( դաստի
արակ ու հմ ուտ լրագրող ցա յմ՜մ կր շա
րս լնու կէ /մերթ ընդ մերթ խօսիլ հանդէս,
ներա մէջ, երեւալ կարդ ր հայ թերթերոլ ս իլէրակնե րո ւն վրայ՛. Փար իգի։ Հայող
Եկեղեցիին ձախակողմեան դասին մօտ կևցաՏ' կը դիտէի երկակենցաղ մարդու իր
մաշաՏ դէմքը*. Ողը եր դո լ ձայնով մր Ր
կարդար երիտասարդ գրագէտ ընկերոջ
'^Ր դտզտղին առջեւ, վաղեմի հայերէնով
դրուաՏ դա՛մբանական մը; Ի՛նչ որ կը
փսփսային իր շուրջը իրա՞ւ էր միթէ : Պ՛ա
տերազմի է՛ն դէշ տարիներուն՝ կ՚ըսէին
թէ աչխատակցաՏ է սեւ ու դաւաճան
թերթին , որ գարշելի հեդնոլթեամր մր
Հայրենիք անունը կր կրէր; Պոլսոյ ան.
ցուդարձերու Տսմեօթ սլատաս խանատոլ
անձ մը կը հաստատէր նոյնիսկ՝ թէ մատ.
նանշո ւթեամր ալ ղյրաղաՏ է; Արդ ա ը,
նոյն մարդը կը շարունակէ ապրիլ այսօր ,
ամբասիր մէկուն պէս . երբեմն նոյնիսկ
ըանդէտ արդարի , երախտաւորի հովեր
առնելով : Ո'չ ոք յանձն կ՚առնէ ամբաս
տանել ղինքը, ո՛չ ոք հրապարակաւ
կր
ջանայ
արդարութիւն
րնել իրեն , եթէ
անմեղ է : Լթնչ ո լչտ բոլոր մ ո ղո վո լ րդն երուն յիշողոլթիւնը տկար է , բայց մեր
ջտխջախոլաՏ ազդը երբեմն յիշելու իրա֊
• ունքեր իսկ չունի՛. *Լասնղի հաւաքաբար
ԷՐ ն՛երկայացնէր բարոյական կերպարանք
մը, որ հեռի էր համակրելի ըլլալէ :
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Անսւարակոյս մարդկային բոլո՛ր բադ.
ՏութԷւեները կը նմանին իրարու. իրենց
ամբոիա յին տր ամա դր ո ւթի ւնն ե ր ՈէԼ երբդ գրկանքներէ
երջանկութեան
թևակալ ծարաւո վ , իրենց հա ւ արու կան ու
որոտընդոստ յուղումներով , պաըբեր ա կան
ղալրոյթներով, յեղակարծ
ու խուճապւսյին վախն ր ո '/ =
և տ-ղինա դա դաբե ան
ըիճ՚թ սակայն , մահուան ապալեր ճամ
փաներին վերադարձող
հա՛յ ամրոխնե
լուն հոգեկան վիճակը այլապէս ո ղ բ.եբղակւսն էր ու տարերային : Ո ղր երգականշա հէկան :
ՀքէԼ որ մաս կազմած է այդ զարմանայ ի
ամըոխին կր հասկնայ զ]111' այմմ դըձ՜~
լար կը թուի հասկնալ զայն, այդ աարեքայէ յորձանքը , որ անապատներու խորէն եայրադոյն տենդով մը կր հոսէր
ւրսրնուելո վ ծովեզերեայ քուղայներու
պատելուն , որ արբեցութեամբ կր
Ը“
Հք
խօլ յոյսերուն, է՛ն անյոյս մղձւսսոնքներէն վերջ՝ որ է՛ն մթին ճա խճա
ւետներէն ^ևլլէր' ձդսրելով է՛ն անկարելի բարձունքներուն :
Գիտուն խորհ րդածո ւթի ւններ ընել չէ նր-

79e ANNEE — N° 20-983

հ ո զա կպի կ նուաստութեան հետ :
// եզմէ
ոմանք յամառութեամբ կը յիշեն անցԵսրլը :

ԱԼԵԿՈԾ ՏԱՐԻՆԵՐ

էխալի ծանր դուռը։

1925

ՀՐ Գէլ °րերո._ ընկեր մըն էր : կարելի չէ
դիտակ,յար ար ըեդո ւն ո ւած վատութեանց
մասին հեռաւոր գաղափար մր կ ոմե ճ:
է՛ն սրտառուչ ու գերմարդկային ինքնոլ.
րացոլմէն մարդիկ թալալդլոր կ՚իյնա
յին էն վատթա ր ուրացումներուն ճա
հիճթւ մէջ ։ Ու է՛ն տամանելի զոհ սղու
թեան ընդունակ էակը կրնար է'ն որնըմ
բոն ելի ն ո t տ ս տ ո ւթեան հ եղին ակը ըէէա/ *

n՛չ մէկ վերապր ող ա՛ռանց խղճի իյա քթ^ի
կրնայ յի շել տյդ գեհենային տարիները։
8 չ է կ վերադարձող խորին- անդորրու

թեամբ կրնայ դիտել իր անցեալը : Ա*ահը
!ոկ է[է^այ գերագոյն ներում մը պ՚աըդեւել մեզմէ շասէերուն՛ ։ Էոկ լռութիւնը կրրեայ մեղմել մեր երէցներուն հպարտո լթեամբ ու արմանաւորո ւթեամբ
մահր
դիմաւորել կրցած
ւԸԱաԼոլա^էւՒ?.^ւՒ
գաւը ։
կալանաւորներու պէս , որ թիապարտու
թեան վախ ճանին , խօլ ար շալով մր
կր
նետուին կեանքին էԼբաե> առանց լեաին
ակնարկ մ՝իսկ ձգելու, ետեւ՝ մարդիկ կր
վերադաոնային մթին անցեալներէ։ թայց
ո՛ չ մէկ անցեալ իսպաո. աղատ կր ձդէ իր
տէրր ։ Ո*֊շ կամ կանուխ ան կր վերագըր
րաւէ Ւր դաման իշխանութիւնը ։
Ա կիզբը օ1ե ոմ յստակօրէն կը ջանար
քննել դէպքերն՝ ու նախատեսել
պ ա դան ։
Հոսանքը կոլ դար խորունկէն ու կը քչէ ր
մարդկային ջարդուփշուր
խ լեա՛կներր ։
կա բծես տարեր ք* ւ էր , բնո ւթեան ■րէկ ծածուկ ումբ՝ որ հեղեղի պէս իր պղտոր ըն
թացքին կր խառնէր վերապ ր ո զն երր■։
Ալս բառը, որ գրչիս տակր կու գայ,
ինքթին ամբողջ պատմութիւն՝ մր եւ ոզ
րէրդո ւթիւն մը կը մատնանշէ։ ֆայն շրր~
ջանառոլթեան մէջ դրին Պոլսոյ մէջ' երր
արդէն առաջին
օրերու
երկիւղախաոն
լոյսերը իրականանալու մօտ կր թուէ ին
ու երր նոյն բաղմութիւններր մէկ ծայրայեղութենէն , որ պատերազմի անօրի
նակ յուսալքումն էր , ու֊րիշ ծայրայեղութեան մը մէջ ինկած էին. - յետ-պատե֊
րազմեան գինովութեան։ Այս խուճապին
է՛ն սրտառոլչ դրուագներէն մէկն ալ Էի
փէհո1111Նֆ^ դրականութիւնն է , որ՝ այդ չբր՜
ջանին ծաղկեց ալ :
Ցնցոտիապատ , աղ
քատ , խևլ ակորոյս , աղատութենէն արբըշիռ' վերադարձող բեկոբներ կը հասնէին իրենց կա յքեր ը ու յանկարծ , վտանգէն
հեռանալէ յետոյ, կր յՒչէՒն կորոսսեալ.
ներն ու մոռցուածները։ կր յիչէին անա
պատի ւիրանարնա կներուն բու[ մնացող

tu

1

ները ։
խի ստ շահեկան ո ւս ո լյէն ա ս իրո լթի ւն մր
կալ, դո ր հարկ է ընել օր մր*- երեւան
հանել հայ մողովրդին բարոյական պատկերը աղէտի ընթացքին : Երր փոթորի
կը քիչ մը խաղաղի ու աոՅաջին ճառա
գայթները համբուրեն վերջին կւսթի/ներր
շատախօս թռչունները դեռ թաց ճիւղե
րուն վրայէն շարունակեն իր^նց կէս ձբ~
դա ծ երդերը ։ ք* ադմաթի ւ հայ գրողներ ու
հ րապարա կա՛գիբներ կը նմանին այս թըռչո ւննեիուն՝ : Խ-ելորդ անձա պաս տ անու
թի ւն մը կը ստանան' երբ գարուն է շուր
ջը : Ա,քս մաբղիկն էին ահա՛ , որ՝ քնարական
ո լ շուայտ բառերով սկսան ներբողել յա՛
ւէտ կոր ուսեալ առաքինո ւթի ւնն եր ը ։ Ա* ի~
այն թէ մեզմէ ոմանք դէպքերն ու մաբղի
կը դատելու մամանւսկ չեն մոոնար անց
եալը ու շատերու այսօրուան սիգապանծ
խրոխտութիւնը կը բաղդատեն երէ կու ան
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Ւացի խուճապային հոդեըանոլթենէն ,
վերապրող բազմ ո ւթի ւննե՝րո ւն քսվ տխրա
կ՛ան էր՝ նաևւ. հ տւաքւռկտն դխ տ ակց ո ւթեան
ու կամքի բացակայութիւնը։ Այս թերին
յատոէ կ է բո/որ ստրուկ բոձնութեան տակ
բարոյազուրկ ու դիմազուրկ եղող մողովուրդն երունք : Մ եր մօսո սակայն ան կը
հասնի ծայրագոյն չափին,
կը ստանայ
փատթարադոյն ձեւը։
Այմմ զին ադա դար էն տասնրշո րս տարիներ յետոյ , գուցէ կարելի է ենթադրել թէ
մեր մ՜ռղովուրդին հոգւոյն խորը կարգ մը
րիւրեղացաՏ զգացումներ կան : Ե'ըս եմ'
կարելի է : Ո՛չ ոք իրաւունք ունի սակա յն
խօսելոլ հաւաքական գիտակցութենէ ու
կամքէ : Զինա դագա րի
յաջորդ ամիսնե
րուն ո՛ չ ոք դիտէր թէ ո1 վ ինչի կր ձգտի :
փողովոլրդը
առաջնորդելու կո չուած
տարրեբուն , մտ աւո րա կաններո ւն\ հին սոր ո ւթի լեն է իրենց գաղափարներն
ու
մտածումները վերադրել բազմութեան։
ւ պատրիարքները> ո՛չ պատուիրակութիւնները՝ ոչ ալ վերակազմո ւելո լ վրայ
^ՂՈԴ. կո ւո ակզոլթիւնները ճշգրտիւ դի
տէին իբենց ո լզածն ու րազմո ւթի ւններ ո
իրական կացութիւնը,
ձգտումներն
ու
հոգեվիճակը ։ Առա ւօտ վաղիւ ա րթնց ո ղը
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կը խօսէր յան ո ւն մ՜ո զո վո լրդին , յա գթա
կան Ըմբիշի հովեր առնելով։ Ոմանք նոյ
նիսկ շողոմ արցունքներով կ՚ողբաքին ա՛
ղէտը , մեռելներս լ
ոսկերոտեաց
վրայ
ջանալով բարձրացնել իրենց ինչին անձ եբուն նողկալի փառքը :
ԱյԼոլ-ր քանիցս կրկնած եմ թէ փորր
մո ղո վո ւրդները երբեք քաղաքակս^լ դոբծօններ չեն կրնար րյ լա / ու չեն կրնար
վճռական դէպքեր յարուցանել, եթէ նոյ^իսկ Լրի.°բէն կազմա կերպ ո լած ըլլան :
Լոկ քաղաքական ալեկոծութեանց ու վեր իվա յրո ւմ^է երո լ լուսանցքին վրայ' սահ
մանափակ շաըմո ւմներո ւ հնարաւորու
թիւն մը կրնայ տըուիլ մեզի։ Արդ' մեր
քաղաքական գործօն մը ըլլալու դի~
տա !լց ո ւթի ւնը , նոյնիսկ Օսմանեան կայս
րութեան սահմաններուն մէ ջ՝ նոյնիսկ
ջարդի՝ աքսորի y եզակի փլուզման տարի
ներէն յետոյ , երբեք մեր մտ աւո ր ականո ւթեանր
եղած :
Համողոլելոլ
համար
հա՛սարակ
ճշմ'արտ ո ւթե ան
Ր բաւէ թղթատել այն
ե ա մանա կո ւան մամուլը : Հաւաքա կան գի
տակցութեան ու կամքի պակասը րացայայտօ>րկն կ^երեւայ մէն մի սիւնակի էէրրայ ։ Շփոթ, շուայտ ու ան\հիմն խանդավա ռութիւն՛ , սուտ յաղթականի մեծամր-
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տո ւթիսն , բաբո յա լքի չ դինովութին .- ու
ամէն ո ւր եք ;
Կ՚ըսեն թէ աղէտն ու երկար դեբախտութիւններր նո' յն ըն սպանիքին ու. նո' յն
մ՜ողովոլրդին զաւակներուն
կր պար գե
լեն համերաշխութեան անքակտելի զդազում մը։ (Համենայի դէպս հայ եողովուրդին համար ճիշդ չէ ասիկա : Լա՛րա
ւոր ստրկութեան պակաս ձգածը աքսորը
լ ր ա ղ ո ւց , քանդելով մեր
մ՜ ո ղո վո ւր 'էՒն
ստեղծագործական ու մշակոլթային շէնքր , տ կար ացնելո ւի ինքդ ինքին վրայ ո
նեցած հաւատքն՝ ու վստահութիւնը, եղծելով անոր բարոյականը ու ղա՝լն վե
րածելով կեդր ոնախ ո յս ու
ա մՒ ["Ր^բա կն երո լ կո ւտա կո ւ
մը:

t.-

Հայ մո զո վո ւրդը ի րա պէ ս վի րա ւո ր , աղ
ճատուած ու բարո յա լքուած դուրս եկաւ
աշխարհացունց պատերազմէն : Զխօս ինք
խ անդա վա ռո ւթե ան Ւր տԿա կա՚րծ բռրնկումնեբուն էիրայ , որ շուտով ալ չիջեցան՝, որովհետեւ իրական տուե՛ալներու
Հր ա յ էէՒն յեղուր : Ի ր ո ղութի ւնը հետեւ
եալն է ր
ամէ՛ն ոք կը վերադառնար իր
հայր ենի քա՛ղաքը ն ա խա պ ատեր աղմ եան
կեանքը վերսկսելու խուլ կարօտով մը :
Այս ուղղոլթեամբ ատենի մամուլը հարա
զատ հայելվի մը չէ : կազմութեանց գլխա
ւոր ոլ անհերքելի ձգտո ւմը կի ս աքանդ
տնտեսութիւններր վերահաստատեին էր*
Աարդիկ խուճապային կերպով կը վե^րա՛
դա ոնային վերաշփնելո ւ ,
երստին տաքց լնելու համար իրենց կիսաքանդ ըոյներր*. Ո՛վ որ այն ատեն դոյղն չափով ապ
րած է մողովրդին մէջ, չպիտ Ւ հերքէ ըսածս ։ Շոլտո վհամաձ այնականներու յաղ
թանակն ու թուրքի ո յ վերջնական ջախ
ջախումը անյեղ / ի ճշմարտո .թիՀհներ ո
վերածուեցան ,
մո ղո վր դին նախնական
մտքին մէջ*. ձշմար տոլթիւններ'
որոնց
երերուն հիման տէր այ մարդիկ սկսան կա
ռուցանել իրենց խա ր խո ւլ երջանկութեանց
պատերը ։
ջ*՞՚նամ պարզութեամբ դէսլքեըը մըտաբերել ու մեկնել ել ո՛ չ թէ յապաղած
ու մետասաներորդ մ ամու իմա ստո ւթի ւն
ծախ ել ։ Այն շրջանին գործող բո լո'ր ղե
կավար տարրերը , առաւել կամ նուազ չա
փով, զոհ գացին յետ-զինադար ար եան այո
մթնոլորտին։ Ու ինչպէս ըսի քաղաքա
կան
վճռական ,
գոգցես անսրբագրելի
տուեալներ համարեցին վերոյիշեալ երկու
վաղանցուկ երեւո յիմներր ։ Այմմ դմուար
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է բրտութեամբ ‘ԼեՐյՒՀՒւ
ձ՚Ւ՚ւ՚չե’- ո',.ր
հա սալ մեր հաւ՛աքակ՛ան դին՛ովս ւթիւէւը ։
Ի՛նչ որ կվուզէի շեշտել վերադարձող րազմո ւթի ւններո լ գիտակցութեան պակասն
էր , մեր կրած եզակի անիրաւութեան արադ անտեսումը։
փողովուրդր ՛աղէտէն
հարկ եղած հ ետ\ե ո ւթիւնը չհանեց ու ան
ուղղակի Օ՛՛րէն թուրքերուն հետ վերստին
կենակցութիւնը, իր հոգւոյն խորը, կա
րելի համարեց : Եր զգամ որ այս տողերը
կրնան դա յթա կղո ւթիւն պատճառէլ շատերուն , բայց
ճշմարտութիւնը մարդոց
ինքնախաբէ ո ւթենէն զօրեղ է : Շատեր աս
տիճանաբար կ՝>ին դո ւն էին ա յն միտքը թէ
եղածը եղած է , կը մնար քանդո լածր ն՚որոդել ու շարունակել ապրիլ :

t

էյ ախտերով մամանակագրո լթիւնը օրի
նակ մը տամ : Վ^երադաըձած ր/ լա/ով ք]՝ոտոսթօ տիրացած էի հօրս անշար մ կալւածներուն ու բարեկամներու դրդումով
կը հ ե տ ա պնդէի շարմո ւն ս տ ա ո ւածքը :
Աքսորի գացած էինք քաղաքը
ձգելով
չորս թէ հինգ զոյգ եղ , զորս ուրիշ եղ՝
ջիւրալո ր անասուններու կաբդին կառա
վարութիւնը նո լա զո ւր դո վ ծա խ ած էր տե
ղայՒ ւ^Րքերու ։ Երկար պրպտումներէ յե
տոյ իմացայ թէ մէկ ղոյդը կը գտնուէր
թուրք հողատէրի մը մօտ։ ԻրՒկ ուն մր
ծեր բարեկամի մը հետ ուղղուեցանք թըրքական թաղը : Այդ տաճիկ աղան տեսնե
լու համար ։ Այսօրուան պէս կը յիշ^1^ յ
Ե ա ղամախի մը տ՛ակ կարկաչուն՝ աղբիւր
մը կար , որուն ս/ռջեւէն հարկ էր անցնիլ։
Ամէն ինչ հին օրերուն պէս էր * Ե րի տ՛ասարդ կիներ ծառին տակ կը շաղփ՛աղփ էին ։
վերստին փողոցէն մերթ ընդ մերթ տա-
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ճիկ կիներ կ' անցնէին փաթթուած սեւ
վարշամա լներո ւ մէջ*. Ծ եր րարեկամս կը
զդար տրտմութիւնս ու մեր թեիե լեզուուք
կ'ըսէր թէ հ արկ էր հա չտուի ք կեանքին
հետ : Եղածը եղած էը :
Իր աթոռին դրան առջեւ կեցան՛ էր այրէ
լ ճիկ տղան : Ս* եղ
Գէր 1լ սմսեղուկ
տեսածին պէս' ոիր ալիր շարժումներով
մօտեցաւ ու առանց պատէ պատ իյնալու
յայտնեց թէ գիտէր
մեր այցելութեան
շարժ՜առիթր։ Մ եզ մօտակայ սրճարան մը
հրալիրեց աւելի հսւնգարտութեամբ թօ
սելու համար ՝ բարեբաթտաբար բարե
կամս մերժ՜եց երթալ։ թուրքի իր ամբողջ
ջլատի չ ու կպչուն կեզծաւո րո ւթեամբ ըս*
կրսալ ա լ յայտնել Հայերուն գլթուն եկած փորձանքին համար :
անցաւորը |ւ֊
ըենց' այստեղի տաճիկներուն հայրերը
չէին, այլ Փոքր Ասիոյ իւորերուն քոմիթաճիները :
տն ա ւորր
իրենք' այստե
ղի տաճիկները չէթե 5 այէ Ղ[էԱ էն եկած վալ|ւե/րՀՀ£ր • թացն ալ Հորին հետ այրած էր*
Լայե շարէեումներով կ՚աւաղէր անցեալը։
'Բ աղաքը չէն էր առաջ, հարուստ էր :
Համ ու հոտ ունէր ։
- Հէյ էէտէ րահմէթլի Պփրգոր էֆէնաի ։
կ'ըս է ր խոշոր պեխևրը սրբելով, քիպար
‘ա՛տամ ըար , աս լր ատամ րտ ր . - Քիպար էր ու սուլը, իսկ այ<եմ' րահւքէյպի' սքանչելի հայրս , որ քիաճո լի մօտ
անծանօթ հողակոյտի մը տակ կր փտէր։
Ե րկարօրէն խօսեցաւ այսպէս ու պատ
մութեան ամբողջ բարոյականը այս էր*եղածը եղած էր' թէ՛ մեզի եւ թէ1 իրենց î
Այմմ հարկ էր բարի դրաբնութեամբ ապ
րիլ* Սուտ յուղումով մը ոյց տուաւ կա
ռա ւէար ո ւթեան կնիքը կրող ստացադի ր
մը։ Փեշին Վճարած էր՝ քայղ Հոդ չէ ր •
եթէ քանի մը օր առաջ եղներր ծաէսած
Հըլըոր'
րահմէթլի բարեկամին տղուն
կր վերադարձնէր ։
Վ*ճարածն ալ թո՛ղ
կառա վար ո ւթ եան Ալօղաղը անցած ր//ար ։
յրկարօրէն բացա տր եց թէ իր վճարածը
գէթ կարելի էր ետ ստանալ ու ինք կր
էս ոստանար հարկ եղածը Ըս^է պատկան
ի շթ ան ո ւթ ե ան , հարկ եղածը սիրով րնել ։
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Լոկ օրին ակ մԸ չէր ասիկա ,-կատարուածին .հետ հաշտութիւնը, այլ ընդհանուր
երեւո յթ մԸ î 'Բանի մը ամիս յ՛ետոյ , էք* ո—
տոսթոյի պէս քաղաքի մր մէջ, կեանքը
վերսկսած էր իր հին հունով թալա լի լ։
Հայ ժողովուրդը աստիճանաբար ընդու
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նած էր կաաաըւորւած իյաղոլ.թիլ.նը ու
նաեւ հող լոյն էոորը' վերստին թրքերուն
հետ կողք ^Լողքի ապրելու հնարաւորութիւնը : Բաց աստի Օսմանեան կտյսրռւթեան հաշիւը այլեւս մ աքքուած էր , շու
ները կտոր-կտոր եղած էին ,
քթերնին
կոտրած էր , եւ այլն ։ Եղանակք ծանօթ է *.
Այս երեւո յթը կը մատնունչեմ ցոյց տա
լու համար ուրիշ յատկանշական պարա
գայ մը*- հաւաքական յիշողութեան բա
ցակայութիւնը ♦ Մ ոռնալով մօ՛տի կ անց
եալը'
վերադարձողներ ր
կր յուսալին
թուրքիոյ սահմաններուն մէջ այլեւս էսաղաղոլթեամբ ապրիլ , օտար զրահ անա լերու հովանիին տակ ։ Ո՛ չ մէկ լա յն ու խո
րունկ տրամտգրութիւն կար
թօթափե
լու այդ սին յոյսը։ Ո՛ չ
ժ՜ողովրդի utզա տա գր ո ւթեան ղաղա փ արը , ոչ ալ դէպի
երկիր ներդաղթի հեռանկարը թոր ար
մատներ ձգած էին ։ Անկաթո ւթիւնը բառ
մրն էր ու ո՛չ աւելի՛ ։ Եւրոպական ցամա
քամասին վրայ'
Հայրենիքէն ու հայկա
կան հոծ զանգուածներէ մղոններ ո վ հե
ռու , ժողովուրդը կը յամառէր իր տնտե
սութիւնը ւէե ր ա կանգն ե ։ Աւելին' հաւանա
կան նոր աղէտի մը հանդէպ ինքեապաշտպանո ւթեան որեւէ միջոցի վրայ չէր մըտածեր , որեւէ նաթաղգոլշութիւն ձեռք
չէր աոներ :
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Եար ելի է առար կեւ անշո ւշտ թէ դէպքերու բնական տրամաբանութիւնը ա յդ
էր
անյուշ ու անփառունակ վերադար
ձը։ Բայց ժողովուրդ մր ՝ որ հաւաքական
գիտակցութիւն ունի, հաւաքական կամք
ո Լ î,/,, որ կազմակերպուած է' տասներեք
տարուան կարճ շրջանի մը մէջ, յաջորգաբար , երեք ադամ , նո՛յն ծուղակին մէջ
չիյնար , նո՛յն
աղէտին չենթարկուիք ,
թշնամիին ի գործ դրած բնաջնջումի քա
ղաքականութիւնը առանց էՈԼ[՛^
մ ո ւթեան չընգունիր , - առանց իր պատիւր
եւս վրայ տալո լ î
Անոնք որ մանուկ էին սպանդի առաջին
տարին ոլ պատանի' երբ սկսաւ երկրորդ
աքսորը կրնա®ն միթէ մոռնալ այդ
նըւաստ անցեալը։ Մեր ո®ր մէկ վէրքը ի՜
շել : Փողոցներու ցեխին մէջ ճան չնալէ յետոյ մեր վիրաւոր մայրը, զայն յե.
աո յ տեսանք դինով Պ ո լսո յ փողո ցներուն
մէչ, ղին ութ ուրիշին յաղթանակով *. Մեզ
մէ ոմանք այժմ չեն հաւատար նոյնիսկ անոր լացին ու ա րի նին , վասնզի թո րունկ
է իրենց գա ոն ո ւթի ւնը ;
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ու ուրոյն գեղեցկութիւնը։ Չափահասնե
րը ընդհ անրապէս թերի գաղափար մը ու
նին մանուկներու. զդայնութեաց ու մտա
ծումներուն մասին։ Եարգ մը դեղեց կու
թի լեն եր յաճախ աւելի ո ւմզնո ւթեամր կը
տսլա ւոր են մանուկ մը։ Օրինակ երբեք
չափահաս մը նո՛յն զօրութեամբ ու ծա
ծուկ զմայլանքով, խռովքով հանդիսատես
չր/լտր ծաղիկի մը բողբոջսլմին ։ Է^ազմաթիլ երեւոյթներ անջնջելի յիշատակ մը կը
թողուն մեր մտածման թորը, երբ դեռ
մեր զգացական կարո ղո ւթիւններ ը ան աղարտ են։ & այժ՛մ կը բաւէ որ աչքերս փա
կեմ ու ռունգերս բանամ զգալու համար
Պոլսոյ մասն այատուկ բուրումը։ կարծես
մարմինս իր վրայ կր կրէ այդ զարմանա
լէ։ քաղաքին հրապոյրք։ վոսփորր արեԼխն տակ կը շողայ , կը ցոլցլտյ : Շիրքէթլ՛
շոգենաւերը սուրալով կը ճեղքեն կա պո յտ
^'երը : Ձ.ով ո լ ստուերարւատ փ ո ղո ցներ ո ւ.
շուքին մէջէն հանըմ էֆէնտիներ դիւթա
կան ստուերներու պէս կը սահ էն' իրենց
հետքե բուն վրա լ ձգելով վարդի ոլ արե
ւելեան ան ո ւշահ ո տո ւթեանց բուրումներ ։
Ղ^ա յըքներ կը բաց ուին իրիկունը* մահիկը
երկնից խորունկէն կը ոըսյ ու ցայգային
թեթեւ հ ովը կը տարտղնէ մին աբէն ե ր ո ւ
կատարներէն անհաւատներու քաղցր մե
ղեդին ու Առ ահ կքպէր : կրնամ ամբո Գ? էջեր մր ոտել երգելու համար Պո լիսը ու
չսպառել հոգւոյս թորը տարիներէ ի վեր
ննջող յ ո ւզո ւմնեբո լ պաշա րը : կ արելի^ է
l’Pi ոոնալ Վ ո ս փ որի եղերական արւարձաններուն անդորրաւէտ իրիկուննեԸ 1 թաթթո ւած շուա յտ արբեց ո ւթեամր
մը։ Յունական մեխանէները, ուր ^իջերկ՜
րականեան ծագում ունեցող մելամղձիկ
երդերուն կը թաոնուէէն Արեւելքի հեշտալէտ ու աէս տաղին մե ղեգին երը ։ U'iuմեր կային երբ ng£ քաղաքը սիրով կը
հաճոյքով կր սրսփար, յետոյ
թո րո ւնկ յաւիտենական ծուլութեամբ մր
ննջելու հ ամար։
կարելի® է միթէ մոոնալ յայրատ
ու
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հեղգ իսլամ

fil.չ մը քսոգաղէցոյ

թաղերը , ուր £ինաը1սեըո՜ւն

Թւ ղավախեըուն տա կ.

իրենց ^գԿՒԷ
կլկլակներուն առջեւ նստած ^nJL մահ
մետականները կարծե ս յաւիտենութիւնր
կը հաշուէին : կարելի® է միթէ մոռնալ
յւմնկարծ նեղ փողոցէ։ մր վրայ բաց ո լող
ծաղկազարդ պատերը, հանըմ-էլինեիոլ եւ
վարդերու նուրբ դիլթանքը դարնալն , երր
բլուրներէն՝ հովերր ծոյլ բաբախումներով
կր համբուրէին չաքիՆչիւք 1ւանըլքեճրՀ7/7ւ_ նորաբոյս
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կուրծքերը։ Աննիւթական ու թաւշային
գիշերեր կային, օծուած
անորոշ
ղումներո
^Լ- որոնց խորունկներէն սիրտ
արիւնող ու մորմոքալէւ երգեր կը բարձ
րանային, վշտագին թալալո ւմն երո վ կ'եը
լէին ու կը զարնուէին մարմնիդ։ Ջրեբուն
վրայ առկաթ քոնաքեեր կային' մթին ու
խ որհ ր գա ւո ր պարտէ զն եր ով , ուր լուսն ին
զուարթ ցոլքերուն տակ յ ետ ամնա
փա
շաներ կրնայիր երեւակայել։ Փու չաներ
մատանեզարդ ու փափուկ ձեռքերով ՝ րստեզծուած շռայ/ խնջոյքներու, միջօրէ ի
հանգիստնե բու , քէֆի եւ ղեէս ո ւթ ե ան հ\սւ>մար։ կր քա լէի ր
յամրօրէն ու անձ կու
թի ւնր կոկորդդ կը սեղմէր ։
Պուտէ մր
ա րմիը նուռեր կը կաթուէին վորր ։ Հա.ւ1*ա1 մը տատանելէն կ^ անցնէր ու մէկէն
յունական նուրբ մեղեդի մր քեղ կը կ՛ուն
չէ ր ոլ-րք՚չ յուզումներու : կը զդույիր ծո
վը , որ կարծես անոյշ էր։ Ու ծովային հո
վը կը համբուրէր երեսդ։
իրիկուններ ու առաւօտներ կային,
երբ մարգ ինքզինքը անափ ու հմայ ուած
պարտէզի մը մէջ կը զդար։ Ամէնէն բիրտ
Ո[ արձակունակ էակներր անգամ քաղա
քին նկրսրագեղ
ամբողջութեան մաս կը
կազմէին։ Ուրիշ ո՛չ մէկ քաղաքի մէջ
մարզիկը ույդ ուժդնոլթեամբ շահադըրդռած են ղիս : կարելի® է միթէ մոռնայ
աթավլայի յոյն աղք_ի վ^երը , որ զուարթ
լրբութեամբ մը կր ժ՜պտէին, թօթվելՈ,ջ
իրենց ճերմակ
ծիծերը։ կը հանդիպէիր
անոնց փոս փողոցի մը մէջ, երբ ղիչերը
շուրջդ սլքտկալ կը սկսէր , երբ աստղերը
կը սկսէին լղէս[էսւէ* Լ^Ը՜եււնա մը անկիւ
նէ մը գինովի տրտում երգ մր կ՚արձա
կէր î կ^գա կներ ր ծուռ գրած գոռոմ տըղուք չես ցիտեր ուրկէ՛ կր վերագաոնաԼ մը գինով ու միշտ կռքււ հանե
լու պատրաստ , երբ Հայը մինակ ըլլար ։
Ու վերստին' ուրիշ փողոցի մր մէջ, կր
հանդիպէիր նո՛յն ապերաս ւմն ու շուայտ
գեղեցկութեամբ աղջիկներուն , որ
^>այ
տղան կը սիր էին իր սեւ ո Լ խո ր ո ւնկ ա չ,րերուն ու արու հաւատարմութեան պատ
ճառաւ : կի րա կի առաւօտները
Ոերա ո լ նուրբ օ՚րիորղներ մանր քա յլե
րով կր սահէին քովէգ , եւրոպական անու
շահոտս ւթի ւններո վ օծելով մ֊հջո ը :
մը ջղային ծեքծեքումներով կ՚օրօրուէին,
ջանալով նման ի լ փարիզեան քաթ֊ալոկ7/£րրու պչրուհիներուն ։ կդարնան յետ մթօրէՒ մԸ ճզերեշով Տ օլմա Պտհչէի պալա
տը , թր քա կան լռին թաղերէ , կ՛ եր թա յ իր
մինչեւ Արնավուտ զիւղ մինչեւ Պէպէք*
\մովը շէն աղմուկով մը կը զարնուէր արւարձանին , ազի րուր ո ւմներ կր զա րն րւէին
ռունգերուդ ,
բարձունքէնւ հո
մեղմօրէն
կը հոսէր'
կարծես ծանրա
բեռնուած, ելակի անոյշ հոտերով։ իողոքա կան կրթութիւն ստացած ա զջհկեեր'
մաքուր ու քիչ
մը ցուրտ
գեղեցկու
թեամբ' էոլ-թ զուարթութեամբ մը
եր.
թային նաւամատոյց* կր սպասէիր երե
կոյեան շոգենաւերուն, Որ խայտաբղէտ
բաղմութիւններ կը նետէին՝ քարափ ու
արուա րձանին գի շեր ը կը սկսէր շէննալ ,
դիւրահոս , թեթեւ,
մեղմօրէն
արբեց
եալ :
կարելի® է միթէ մոռնալ մթին JuUlQ'Æyi^r ,
բաղնիքները' որոնց թուլ ու թո րո ւնկ աղ
մուկը երբեմն փողոցը կը լեցնէր։
կը
զգայիր ողի Արեւելքի խոնջէնքն ու հ ել
քը
երբ կ,ը մօտենայիր
անոնց ծանր
գոնեբուն։ կը jb^l'P ներքին շատրուսններր, որոնց շուրջր հեշտ ա ւէ տ ար ե ւելո ւհիներ կը բուրաւէտեն իրենց արեւ չտե
սած մարմինները։ կարելի® է միթէ մոոնալ
մահմետական
գերեզմաննոցները ,
ուր նոճիները սեւ բոցերով կր վառէ ին ,
ուր զարնս/ն լուսեղ գիշերները ճերմակ
ւքէլէ՜քե^ կը պարէին ծեր շնացողներու
շ ի րիմներ ո ւն վքա
կա
մ ոոնալ Աամաթիոյ կամ կէտիկ փաշայի
հայկ* փողոցները, որ շաբաթ երեկոնե
րը միաժ՜ամանակ թո ւնկ ու տապկած ձուկ
կը բուրէխն : 6 ոյե մեթանեճիները , որ ո1 չ
ուրելելքցի էին, ո՛չ ալ եւրոպացի, որոնց
է՛ն պարկեշտին հոգւոյն թորը կաւատ
մԸ կ ր ննջէր ։ Պ ուլատի Ետհուտիները , որ
ամէ՛ն ինչ կ՚ուրանային' պահ ելով հան՝դերձ է՛ն յտմառ ինքնատպոլ թիմնը : Կ ոլ
րելի® է միթէ մոռնալ բոլո՛ր Մս* րիքա
րերը, որոնցմէ
է՛ն հպարտին
հանդէպ
մեղաւոր զգացում մը սնուցանելը արտօ*եելի կը թուէր :

jm-

g

1/

fà*

jb^ pb

g

J•

.

թանըին վրայ-, նկաաաե եմ ,թկ
պո լսեց ի գրող կրցաե է տա
Հ
ք/,ն մոգիչ հրապոյրր. Օաս,ր որ,,^՛
մօա միայն մարգ կը հանդիպի
էջերս,., թաթխու աե այգ արեւեխԼ^'.
նաւոլրց ոսաանխ!, զարաոլղի Ոլ ան1ո
չե/J։ բան֊ասաեղեոլթեամր •
վւարափին կռթնաե կը գիտէքւ
ոԿ ինձ կր թուէր թէ կեանրը նոր է ո/

՜
՚

րախուն անհնարին հրճոսանրներով.
ջւմեկռթիմևր բառ մրն է միայն - ի
1''
թե ան մէջ
նեբրին խանգավառսսթխճ
թեթեսռթեան մամեր կան,
Ով1
նոյն աարողոսթևամր ոլ նոյն բաղկհՀ
ցիչ աարրերով չեն կրկնսսիր , „ր
բու. մաշած կաղապարին մէջ կը
ոսկի փոշիի : Ձորս աարիներոլ խալա _
կոլո. գիշերէն յետոյ ,
Լսոյ ք^րօււթն
վրայ, մարմնիս ղղացած խռովեր անո
դը.
,ոանե,ի է : Այղ աոաւօա է, որ վէրստ^
ի կեանք nu ի սէր ծնայ : Այս ղգայնոլթթ
էո՚րքիչ ո՛ ար րեց ո,ցիչ էր միանգամս,ի,,
փարափին կռթնած կր գիաէի քաղաքր
հոգիս
աստիճանաբար
իր կճեպր
պատռէր -, Ա ս աակօր էն կը յիշևմ թէ էլ_
րոպացի
խարտեաշ
կին մր անցա,
վէս - Եր կարօ րէն, խորին գմայլանքով մը
գիտեցի ղինքր ու ինձ թուեցալ թէ առտս_
Ա՛հ լային կերպով գեղեցիկ էակ մրն էը,
Տարիներ վարմոլած ըլլալով արաբական
թուխ ու արոյրէ գէմքերոլն՝ անոր վս,„.
սերուն փրփուրը իձ պարգևեց անէական
անոյշ հաճոյք մր-, Աչքերոմն ծուփ ալիք
ներ ո ւն ‘քէջ ցաւերն ո Լ վչտերը իսպառ
կ ո ր ս ո ւե ան :
Ատած էլրյլամ ըսելով թէ այգ ժամուն
մտածեցի մեր քաղաքին՝ ՝ ծնողքիս էւ ոլ.

g

pb: կ ո ր ո ւս եալ սիրելիներու •le ա J : կեան
քին ցոյց ։ո ո լած գէմքը լոյս ով այնքան
թաթխուած էր , որ հոէիիյ պէս թեթեւ կր
զգայի ինքզինքս ։ Ե 4_^P^_nJ ^որճելի ծոլլու*
թեամբ մը ու տնտնալո՛վ հասայ Եիւքսէք
քալտրր ըմ ու քաղաքը բռնեց կոկոբդիս իր
եռուզեռով , իր տենդոյք : Եէոօր կր ար.
էն երբ ւսնցորցներու ճամբաս հարցնե
լով վերջապէս ցյոյսյ Բե բայի
Երբդ
գութիւն եկեղեցին, ուք կը յուսայի հան*
յրիյղիլ մօրքեռհօրս , Տէր Բարթոց '^^J՝
Բ"ա գըմճե անին-.
Փոխանակ սակայն ներս մտնելու սկսայ
ե'գեր ի լ շ րջտ կ՝ա՝յ փողոցներուն ժէթ ÏJn՛
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նակա/ն ծովին հանդէպ։ Մար^Ս^ւ1
յեշէր իր րո/որ զգայարանքներով ծութ
լին բուրումներն՝ ու հ ե րւանկա րներ ր ' Զ[[կ
ն ա վ.։ս՝ճա ո ի կրպակներուն առ.ջեւ կր կենս՛/ ե զուարթութեամբ դիտելով խեչեփաո.
ներն ու թ ե ղե տ ինն եր ր , ուլակսձւթերն
ու ոստրէները Որ միշտ սիրոն թուաե
են թևձ : Չորս տա րիներ ապրած ր11ւսլո11

y

1,'

այԱ

ներոլն վրայ, որովհետև կս,ո/1:Հ՚՛ մե.
վե՛րակոչել այդ անկորոլստ
"1Ո.Ա, '-օսցլ՝
առա՛նց խօս ելո լ Պ ո լսո յ ապշեց
.
֊֊

վի տզի բուրում մր
ծես ծովփ մեղմ հով մր կ' ելլէր տսւրսրշղնելո վ հաճ ելի ա ց մո լ //
ունարէե՝
հայերէն ու թրքերէն բառեր կր բախէին
իրարու , ս տե ղծ ելո վ թ առնի ճ ւո անճ ifp,
ուր մարգ ինքղինքր երջանիկ կր զդար՛՛
Հոդւոյս թորր աստիճանաբար կթարթի
նար ծովեզերեայ քաղաքեերու րնակ^՛
ներուն յատ ո ւկ , թո րո ւնկ "էրը յափձ՛

^b^^bP

ԱՌԱՋԻՆ ԾԱՆՕԹՈՒԹԻՒՆ
ՊՈԼՍՈՏ ՀԵՏ
Երբ կայարանէն ելայ դուրս անոյշ առա
ւօտ մը կը դողար Պ ո լս ո յ վրայ։ Չեռքերս
տափատիս գր պանն երը , երիտասարդ ի շթանի մը պէս աղատ , հեռագնաց փողոց
ներու ստահակի մը պէս ՛աներկմիտ' թր՜
րեցա յ նկարագեղ փողոցներուն մէջ , ապ
րելու աննման հրճուանքով մը փչելով
բարակ զեփիւռը։ Երբեք քաղաքի մը հետ
առաջթն ծանօթութիւնս այդքան թո րունկ
տպաւորութիւն չէ ձգած վրաս *. ք]սկեԼո յս քաղցրութիւն մը կար փողո ցեեբուն
մէջ ու շէն եռուզեռ մը։ Մերթ րնդ մերթ
Կ.Ը հանդիպէ ի հ ամա ձ ա յնա կ ան ղին՝ո ւո րներոլ եւ հոգիս կը լեցուէր ապահովու
թեան
ամբաւ զդա ցումով մր։
Հայեր
կ՚անցնէին քովէս ազատօրէն ու բարձրօրէն խօսելով-, Գեղեցիկ
ո ւց ա փ ե ղկեր ո ւէ
վաճառատուներ
կային,
որոնց առջեւ
եր կուրօ՛րէն կը կենայի' զմայլանքով դի՜
տելով թանկագին թուող առար կաներ , որոնց դոյո ւթիւնն իոկ ուրախութիւն
կր
պատճառէ ր ինձ։ *Լ/Ո յն այս հրճուանքը ըգ*
դա ած եմ նաև Թ՚իփլի՚սի մէջ , Հայաս տա
նէ վերադարձիս ,
թէեւ. ո՛չ նոյն զօրու
թեամբ, ո՛չ նոթն ծաւալով։
Փոքր-Ասիոյ խո բերէն կոլ գայի,
տ\սւրխներ ո լ. անօրինսրկ զրկանքէ յետ ո յ ,
խխալոլ- համար մոգիչ առաւօտով մր դիւ
թական քաղաքի մը մէջ, ուր ամէն ինչ
կը թրթռար չքնաղ գեղեցկութե՛ամբ մը-.
Ուր Ե ւրոպան ու Ասիան դաբերէ ի վեր
^Jb^^b^ bp^p ոլքոթր բանաստեղծութեամբ ու ինքնա տոլ ո ւթեամբ օմտ ելո ւ
համար բնութեան էն մենա շնո րհ եալ ո լ
ղ:ալարազ.եղ անկիւններէն մէկը*
Անցեալին, ո1՛չ մէկ մթին ստուեր, ո՛չ
մէկ չարաշուք հետք կար հոգւոյս խորը*
լոկ պատանի մըն էի՝ որ
առաւօ
տով մը ինկած է հրաշազան ու Հէքն աթա
յին քաղաքի մը մէջ*. Աքսորի չորս տա
րիներու ընթացքին' զանազան քաղաքներու մէջ աննպատակ դեգերելու հաճոյքը
Ճււճնչցած ըէԼաԼով շատ երիտասարդ' կը
զգայի նաեւ անոնց մասնաւոր նկաբագիրն

ԵՒ

g

անասլատին մերձ շրջանի մր ժէթ nL[l
տօթն ու աւա զաթաոն հովը վերջիվեփձ
կ'ընկճէին մարդը, ոստրէի մը ‘թփ*
ծովայթհ սէզի թել մը կր բւսւէր մարմնի
թորը ար իԺնցնելու հտմար մեր ծիեղ
ու ծովափնեայ քաղաքին յիչատակր^ է
վեր տ գա ր ձնելո լ համտ ր

ծովա վն

■

ւ,թթն ս ։

Բայց ինչ որ ամէնէն աւելի
թինս գրաւեց Jnj“
^ ու

1

ուչադր^
ձկնա է

ճաոներու թօսելու եգանա լն էր
^I"t
ցհկ ո լ շուտիկ քաղցրութիւնը* Հաէ' Լ

1

էր իըենց շարժ՜ուձեւերո ն աղայոու
նր , ուրախ շադփաղփինր ու մեծ րաղ

fl1։.

ներու բնակիչեերուն յատուկ
ս տտհա կ հւսյմարձակութինը) որո1՜^
ՐեէՒ ik ճ^դհպՒւ
Հ° ,
Հմայուած, թեթեւ, անհոգ կը I
սալայատակին վրայ, զա րմանւսըՎ
ինչպէ® ս այդքան դիՀ1՚ն

'

ա յդքան շէն ո ւթիւն մնաղաե է
մօտ , չորս տ ւս րթսխրու. անել թ՞՚-՚՚Գ էՈ
րէն, մղձաւանջէն յետոյ*.
Ե րկարօրէն , մանկօրէն դեգեքեց^յ
պէս , պրպտելով
սիրելով Պպսոյ > ի
մարդիկր , վերստթն ծանօթանաԼո՚՛
ու ծովային ոլրախոսթիւններու
մանկութեանս է՛ն քաղցր յէ
մաս կր կազմեն, մոռնալով թէ

^Հէըու

իջնելէն
առաջ հարկ էր
հտսոէն ռտնե/ , մոռնա/ով
չկար՝ անօթութիւնս որևէ ուա /['•? Փրթի
րելոլ համար-, Պարտելէն
յրԱ,յ
Շան թատրոնին առջեւ -. Պ^^"
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DU LOGOS AU LOGO
OU DE «ARMEN» A «ARMANI»
par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

Et Socrate estime digne du soin paternel de donner un beau nom aux enfants».

MONTAIGNE
Une mode émerge aux Etats-Unis et
s'apprête donc à foncer sur l’Europe :
celle des noms attribués aux enfants. Il
ne s'agit plus des éternels Kevin, Bran
don et autres Jessica des feuilletons
fleuves américains mais des noms de
marque. Les enfants de l’an 2000 s’ap
pellent Armani, Dior, Porsche ou Cham
pagne, Chardonnay et Lexus (353 filles
pour ce dernier prénom, marque de voi
ture), de même qu’Evian ou Harley. Le
phénomène, dont les médias se sont
faits l’écho (cf. Libération du 5 février
2004 et radio) a été révélé à partir de
études que Cleveland Evans, psycholonue à l’Université de Bellevue dans le
Nebraska, mène depuis de nombreuses
années sur le nom de l’enfant.
Etant donné que la mode américaine
dans ce quelle peut y avoir de pire, in
fluence toujours l’Europe, ainsi qu’on
peut le constater, relativement aux pré
noms, par l'apparition, depuis quelques
années, d'appellations directement is
sues des navets américains, tels les
Kevin belges, les Jessika et Samantha
italiennes... Il convient d'interroger, au
regard de la philosophie et de l'ontolo
gie, la portée d’une attribution d’un nom
démarqué à l’enfant. Nous reprendrons
ici, sous l’angle de cette nouvelle ap
proche, quelques réflexions développées
dans une étude sur le nom de l’enfant
que nous avions précédemment menée
sur la demande de la Direction de l’Ega
lité des Chances du Ministère fédéral
de l’Emploi et du Travail (Belgique)1.
Le nom ne saurait être sans consé
quences pour celui qui le porte. Dire
que l’on «porte» un nom signale d’em
blée la relation d’altérité que tout indi
vidu entretient avec ce nom. Le nom,
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de même que le prénom, s’imposent à
I enfant au moment de sa naissance, ils
préfigurent en quelque sorte la per
sonne et la personnalité. Ils révèlent
aussi le premier acte de pouvoir de ses
parents qui reflètent sur lui, à travers
le nom et le choix du prénom, des dé
sirs ou des haines, des fantasmes et
des rêves. En nommant l’enfant, ils af
firment aussi leur statut social et celui
auquel ils aspirent, à mesure même
qu’ils donnent à lire, aux autres, dans
cet abrégé de vie qu’est' le nom de l’en
fant, leur appartenance socio-économi
que, historico-ethnique,, leur niveau in
tellectuel. Le nom et le prénom fonction
nent comme le cadre symbolique dans
lequel l’enfant devra se couler. De
même qu’un jour l’enfant se confronte
à son reflet dans le miroir et s’identi
fie à cette image qui lui donne une uni
té imaginaire, de même, le nom et le
prénom s’imposent-ils à lui comme des
schèmes symboliques auxquels il doit
s’identifier et qui se révèlent aussi, né
cessairement, comme une première for
me d’asservissement et une source
d’étranges relations.
En donnant à l'enfant le nom d’une
marque, les parents marquent l’enfant;
on peut même dire qu’ils le griffent,
qu’ils lui ôtent l’existence en le réifiant.
En choisissant le nom d’une marque,
les parents transforment l’enfant en ob
jet de consommation, en support de
marque. Dans nos sociétés dites démo
cratiques et civilisées, assurément mar
chandes et riches, où l’on s’inquiète de
l’étendue de la pédophilie dont on tra
que les réseaux, voici qu’apparaissent
des enfants objets qui, par leur nom, se
transforment en marchandise. Ramenés
à une voiture ou un flacon, une moto ou
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une voiture, l’enfant est déproprié de
son être, il est ontologiquement desti
tué. Transmuté en marchandise ou ob
jet, l’enfant devient aussitôt vendable,
échangeable, jetable, cassable et la res
ponsabilisation des adultes aussitôt amoindrie sinon même éliminée. Dans la
société de consommation, on ne répare
pas, on jette, le neuf coûte moins cher.
Exilé de l'être, l’enfant objet ne sera
plus blessé et atteint dans sa dignité
mais seulement cassé, abîmé. Le re
gistre de condamnation change du tout
au tout car jamais blesser un être et
casser un flacon de parfum ne pourront
être comparés. Peut-être le second fini
ra-t-il un jour par avoir plus d’impor
tance que le premier... Le Nom propre,
comme l'argent, «est un instrument d’é
change» dit Barthes, qui en dévoile la
«nature économique»:
«il permet de
substituer une unité nominale à une col
lection de traits en posant un rapport
d’équivalence
entre le signe et la
somme: c'est un artifice de calcul qui
fait qu’à prix égal la marchandise
condensée est préférable à la marchan
dise volumineuse»2. Nommer est un
acte de langage et le nom propre, dans
son apparente stabilité qui s’avère en
fait mobile et relative, constitue l’iden
tité de l’individu bien plus qu’il ne la
nomme car la nomination ne désigne
pas le référent mais bien, comme l’a
montré Paul Siblot dans le cadre de
la praxématique, «un point de vue sur
lui»3. En tant qu’énonciation, la nomina
tion reflète le «lien dynamique entre
langage et praxis» sur lequel se fondent
les pouvoirs politiques et les idéologies
de même que la société du marketing
communicationnel en recourant à l'eu
phémisme4, en rebaptisant des noms
de lieux et de rues5, en légiférant sur
l’usage des noms, etc. démontrant, une
fois de plus, la dimension économico-po
litique de l’acte de nommer.

L’INSCRIPTION DU NOM

Philosophes, chercheurs et écrivains
n’ont cessé de suggérer ou de montrer
l'identification (acceptée ou rejetée) qui
rattache une personne à son nom, à l’uni
vers dont il est connoté6, à sa portée
qui dépasse l’individu et inscrit celui-ci
dans un univers en queque sorte chiffré.
L’individu manifeste une tendance à in
terpréter son nom, à lui trouver une fi
liation qui ne dépende pas de la généa
logie parentale mais bien du sens et du
son du nom. Il vit la double dimension
du nom propre, repérée par Ch. S. Peir
ce, qui le caractérise à la fois comme
«légisigne» (c'est-à-dire comme signe
organisé, «légalisé» que l’on applique
toujours de la même façon à une per
sonne) et comme «Indice» : «je définis
un Indice comme étant un signe déter
miné par son objet. Dynamique en vertu
de la relation réelle qu’il entretient avec
lui. Tel est un Nom Propre (un légi
signe)»7.
Contrairement à ce que soutient John
Searle, refusant toute fonction descrip
tive du nom pour n'accepter qu'une rela
tion logique8, le nom accueille le sujet
dans son monde et lui ouvre les voies
de son devenir avec et parmi les por
teurs de ce nom, ainsi que l’a indiqué
Christian Ghasarian9 en montrant que
l'homonymie elle-même peut entraîner
des devoirs dans certaines sociétés10.
L’homonymie, dont le rôle rassembleur
et moteur de sympathie avait déjà été
souligné par Montaigne, engendre, pour
nous, des réactions de sympathie, un
sentiment d'étrangeté ou une réaction
de rejet (porter le nom d’un criminel,
de quelqu’un ayant trempé dans des effaires sordides etc). Dans la tragédie,
«le nom est un présage», rappelle Ni
cole Loraux à propos d'Ajax dont le nom
(Ai’as) contient le cri de deuil, la plainte,
«aiaî», entraînant l'auditeur à entendre
le héros se nommer à chaque gémisse
ment11. Donner un prénom à l’enfant re
vient à l'inscrire dans un univers symbo
lique, à lui donner une parenté parallèle
à la parenté biologique, à l’intégrer dans
un monde connoté. Platon n’a pas man
qué de remarquer la puissance votive
qui sous-tend l'acte de nommer et le
rôle trompeur de la connotation entraî
nant l’interlocuteur à associer directe
ment la personne au personnage dont il
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porte le nom ou au sens de ce nom
(«fortuné», «sauvé», «ami-de-Dieu») :
«Or il se peut que les noms donnés
dans la langue aux héros et aux hom
mes nous induisent en erreurmombre
d’entre eux en effet ont été établis
d'après le nom du générateur, parfois
sans aucune propriété[...] beaucoup,
d’autre part, sont donnés en manière
de vœu, tels Euthychidès, Sôsias,
Théophilos,
nombre d'autres en
core»12.
Le fondement votif de l’acte de nom
mer que la mode des prénoms rend ma
nifeste se repère par le choix du modèle
héroïque, religieux ou noble, aujourd’hui
remplacé par le modèle de l’acteur ou du
sportif et, maintenant, de la marque.

LA DECHARGE,
LA DEMATERIALISATION

Nommer l’enfant par un nom de mar
que s’accorde avec la façon nauséabonde
dont nos sociétés traitent les animaux
destinés à la consommation et qui se
vengent .instinctivement, en devenant
fous et malades. Nos sociétés ont trans
formé le vivant en objet, en marchan
dise, et l’on jette des milliers de vaches,
des millions de volailles comme s’il s’a
gissait de vieux tubes de dentifrice.
Nommer l’enfant comme un objet ressor
tit à une même vision du monde, celle
d'une destitution du vivant, d’une soumisssion à la puissance de mort. Le
transfert du vivant dans le monde des
objets constitue l’élimination d’un droit
d’appartenance de ces êtres au monde
des vivants, le devenir artefact de la
créature. On commence toujours par les
plus faibles.
Par l’acte de nommer leur enfant d’a
près une marque connue, les parents se
déchargent du devoir de filiation, ils
jettent leur fardeau (l'enfant) dans l’es
pace informe de la société de consom
mation, confiant la parenté à la marque
(Chanel, Evian, Dior, Porsche ne sont
pas des prénoms). Le nom du père par
lequel l'enfant s'inscrit dans le monde
symbolique dont le langage est la di
mension la plus marquante, cède le pas
au nom de la marque. L’enfant n'est plus
dans le Logos-langage mais dans le
logo-consommation. La bouche ne parle
plus, elle avale ; l'enfant, exclu du Lo
gos, ne s’exprime plus par signes en se
nommant, l’énonciation de son nom le
transforme instantanément en signal.
Cette décharge, si l’on peut dire,
s’inscrit assez bien, semble-t-il, dans un
monde qui, pour ses échanges, ses rela
tions, privilégie le virtuel et dévalorise
toujours plus la matérialité du corps
physique. La matière est grave, elle ra
lentit la vitesse, fait obstacle à la lu
mière solaire. L’univers du virtuel,
l’ethernet, a éliminé les entraves dues
à l’opacité et au poids de la matière, le
temps d’un «clic», tout s’effectue, par
tout. Comme l'a montré
Paul Virilio,
l'homme contemporain n'a plus besoin
du corps, celui-ci semble en trop.
Le mot «matière», étymologiquement,
se rattache à celui de «mère» : «chez les
Physiciens la mère est la matière», note
Marsile Ficin dans son commentaire au
Banquet de Platon («mater apud Physi
cos materia est»)13 et l’enfant est avant
tout la matière de la mère, il naît de ce
corps, comme une excroissance, il en
tretient avec elle une relation d'ordre
métonymique. Dévaloriser la matière au
bénéfice de la dématérialisation propre
au monde virtuel, soumis à l’impératif de
vitesse marquant les flux monétaires
qui défient la vitesse de la lumière, va
de pair avec une dévalorisation de la
mère dont la recherche scientifique,
avec le clonage, voudrait bien se débarasser en la ramenant au rôle de por
teuse. Dans ce système de valeurs,
l’enfant, en tant que matière vivante se
trouve d’emblée dévalorisé, il freine le
monde de la vitesse et du rendement.Dès
lors que la seule valeur est celle de l’ar
gent, lui-même dématérialisé, flux éner
gétique de la société de consommation,
la valorisation des marques permet aux
objets d’appartenir à ce mouvement per
manent, à ce flux d’échanges symboli
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ques. La marque fonctionne indépen
damment de l’objet. Celui-ci ne compte
plus, seul importe sa circulation comme
support de marque. De grandes mar
ques connues produisent des objets qui
semblent n’avoir d’autre fonction que
celle de véhiculer la marque. L’objet, en
fait, n’a plus aucune importance (d’où le
succès des contrefaçons) qu’il soit beau,
laid, utile, exécuté dans un matériau
noble ou sans valeur, n’influence guère
le consommateur qui se veut simplement
affublé d’une visibilité, porteur de mar
que. Désormais, le consommateur a
passé un cap, il ne porte plus la marque
sur son T-shirt, ni même comme ta
touage sur la peau mais dans son être
même. Il est une marque. Les croyances
populaires attribuaient à la mère le pou
voir de marquer l’enfant par l'imagina
tion, ses envies pouvaient laisser des
traces sur le corps de l’enfant. L’envie
trouve sa nouvelle transposition en se
manifestant comme envie d'un objet de
marque, l’enfant montre, par son nom,
que l’envie de la mère ne peut être que
celle enqendrée par le monde publici
taire, celle de posséder un objet exhi
bant une marque valorisée par la so
ciété de consommation. L'envîe ne mar
que plus la surface du corps mais la
profondeur de l’être.
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sion symbolique mais encore par ses
répercussions au niveau de la percep
tion et de l’appareil neurophysiologique.
En effet, il nous paraît important de
signaler dans ce contexte les apports
que nous offrent certains chercheurs
travaillant dans le domaine de la neu
ropsychologie cognitive associée à la
neuropysiologie et traitant de la recon
naissance du visage. Se panchant sur
les mécanismes psychologiques et neu
rophysiologiques de la perception et de
la reconnaissance des visages, Samuel
Dubois et Marc Crommelinck notent que
les résultats de plusieurs groupes de
recherche «convergent vers une seule
et même conclusion: il existe, dans le
cerveau de l’homme normal, une région
spécifiquement impliquée dans le trai
tement des visages»15, cette région,
«Face Fusiform Area» (FFA) considérée
comme un «module», s’active dans le
traitement des visages mais non dans
le traitement d’autres types d'objets
(«maisons, faces d'animaux, autres par
ties du corps humain»), La discrimina
tion perceptive
se spécifie en outre
dans le «traitement de l’identité et celui
des expressions faciales» qui activent
des «réseaux cérébraux différents». En
fin et surtout, pour ce qui nous concer
ne, les deux auteurs affirment que leur
«laboratoire a également mené une ex
périence visant à confirmer le statut
spécifique du nom propre associé au
visage»: Ils ajoutent :
«Nos résultats ont clairement montré
que, en comparaison avec le rappel
d’informations sémantiques généra
les -telle la profession-, le rappel du
nom propre implique un réseau ner
veux spécifique. Celui-ci comprend
notamment le cervelet et le thalamus.
Rappelons à cet égard les données
de la neuropsychologie montrant que
certains patients atteints de lésions
thalamiques sont spécifiquement at
teints dans le rappel du nom propre
associé au visage»16.

Attribuer à l’enfant un nom de marque
revient à renier toute généalogie, à ins
crire l’enfant dans une filiation d'objetmarchandise.
L'enfant «Chanel» ou
«Porsche» se trouve évincé de l'huma
nité et jeté hors de l’histoire. C'est un
enfant sans histoire allant de pair avec
une société qui perd les repères histori
ques et culturels, revendiquant la supé
riorité d’une société «jeune», c’est-à-dire
amnésique, sur les «vieilles», comme
l'Europe. Nommer son enfant «Loréal»
Il semble intéressant de remarquer ici
ou «Armani» revient à lui donner une
valeur, la seule valeur qui compte dans le rôle semblable que jouent le nom et
le monde d'aujourd’hui, l’appartenance la professon, contribuant à souligner le
au monde économique, au flux des mar processus d'identification qui sous-tend
notre rapport à l’un comme à l’autre.
chandises.
Ne plus avoir de nom, porter un nom Le cadre identificatoire du nom est in
de marque semble nous ramener à une trinsèquement lié à celui de la profes
sorte de néo-féodalisme ou de néo-des sion puisque, historiquement, la plupart
potisme, un temps révolu où les pau des patronymes n'expriment rien d’autre
vres, les paysans, n’avaient pas de nom que la profession.
mais seulement un prénom : «Jean» fils
de «Pierre» ou le nom du seigneur au
quel ils appartenaient. Porter un nom de LA NOUVELLE FEE
marque devient une manière de mon
Si la psychanalyse et la neurophysiotrer son appartenance, son assujettisse
ment, au pouvoir du nouveau maître, la logie nous montrent que le nom in
société de consommation, hors du temps fluence le devenir de l’individu par le
et de l’espace physique. L’identification processus de l’identification, d’une part,
au nom, pour celui qui le porte et la ré et par l’inscription dans des lieux cellu
ception du nom, toujours connoté, pour laires précis la mémoire nerveuse, elles
et par les autres, orientent la vie des in reconnaissent aussi, de ce fait, l'in
dividus et, peut-être aussi le cours fluence déterminante de ceux qui nom
même de l’Histoire. Napoléon aurait-il ment, de ceux qui détiennent la parcle
été le même s’il ne s’était appelé «Buo- au moment de la naissance de l’enfant.
naparte», la bonne part, comme le re Dans les contes, ce pouvoir était imparti
père Michelet dans sa lecture quasi di aux fées qui, bonnes ou mauvaises, «ovinatoire des noms ? Roland Barthes béraient par leurs faits, gestes et paro
a relevé la dépendance de l’histoire en les l’avenir du bébé»17. Ces personnages
vers une origine littérale des lettres du féminins imaginaires se sont longtemps
Nom chez Michelet14, ce à quoi il nous accordés avec la réalité dans la mesure
faut ajouter la dépendance envers la so où l'accouchement, dans l’histoire de
norité, l’euphonie ou la rime. De fait, nos sociétés, a été avant tout une af
Michelet n’a-t-il pas repéré là quelque faire de femmes, principalement, de la
chose d’essentiel et peut-on soustraire sage-femme dont le pouvoir a disparu
la communication de masse à cette puis au bénéfice de celui du «chirurgien».
sance de la sonorité du nom, un simple Geneviève Delaisi de Parceva.1 montre
effet sonore n’a-t-il pas suffi pour mener qu'un glissement s’est opéré, au début
des hommes à la guillotine? Donner à du XXe siècle, avec la prise en charge
l'enfant un nom de marque revient dès de l’accouchement par l’«équipe médi
lors à influencer une vision de l’histoire cale», menée par l’obstétricien qui sar
et le devenir même de l’histoire, d’une tisfait, en la sublimant, la «pulsion de
part en la niant et, d’autre part, en ac voir et de savoir»18 et se sert de l’aspect
cordant à la marque le rôle principal de scientifique et hygiénique de la mise en
facteur historique. La temporalité de scène hospitalière pour affirmer un pou
l’histoire cède le pas à celle de la mode voir sur la femme, l'enfant et le père.
et c’est à cette temporalité-là qu’appar L'équipe médicale s’est donc substituée
tient l’enfant porteur de marque, l’en aux fées autour du berceau19 et profère,
fant an-historique.
à l’instar des bonnes et des mauvaises
fées, des paroles qui dessinent le des
tin de l’enfant en marquant la mémoire
LE NOM, LE VISAGE
de la mère, comme le souligne G. De
laisi de Parceval par cette citation de
La problématique de l’identification au Françoise Dolto :
nom et de l’impact de sa sonorité est
«Ce que je voudrais dire, c’est l'im
essentielle non seulement par sa dimen
pact qu’ont les paroles sur les mères
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tout à fait au début, l'importance de
la personne qui s'occupe du bébé, ...
l'importance de la façon dont elle
s’en occupe et parle, la première fois,
au bébé. J'ai vu beaucoup de femmes,
ayant des enfants avec des problè
mes graves, qui me disaient : "mais
la sage-femme, quand j’ai accouché,
elle me l’avait bien dit”... Les paroles
qui ont été dites s’écrivent comme un
destin»20.

Le nom d’une marque donné à l’enfant
révèle la publicité comme productrice
de vœux, comme la nouvelle fée autour
du berceau, comme nouvelle voix domi
nante autour de la mère. A la relation
familiale succède désormais la relation
de marque, le lien de parenté se fait par
rapport au monde des marchandises et
non plus selon les structures familiales.
L’objet marchandise est entré dans la
famille, au point de devenir le géniteur
de son objet contrefait, l’enfant.
Chaké MATOSSIAN

(1) Chaké MATOSSIAN, La jument de
Troie : approche philosophique du nom de
l'enfant (ou la question du nom attribué à
l’enfant dans une optique d’égalité des
chances entre les hommes et les femmes:
qu’en serait-il de l’attribution du nom de
la mère?). Bruxelles, octobre 2000, pro
priété du Ministère fédéral de l’Emploi et
du Travail.
(2) Roland BARTHES, S/Z, Paris, du
Seuil, 1970, p. 101.
(3) Paul STBLOT, «Appeler les choses
par leur nom problématique du nom, de
la nomination et des renominations», in
Noms et re-noms : la dénomination des
personnes, des populations, des langues et
des territoires, sous la direction de Salih
Akin, Rouen, Publications de l’Université
de Rouen, 1999, p. 25. L’auteur définit la
praxematique comme «linguistique réaliste
et anthropologique» tenant compte des
«moyens mis en œuvre dans la discussion
en vue de démontrer, réfuter, emporter la
conviction» (p. 24) et montre l’effet de re
tour du praxème: en effet, si d’une part
«on parle de praxème pour désigner l’ou
til de la nomination afin, dé signifier le
lien de la catégorisation à un réel multiple»
et donc d’exprimer une représentation du
monde, d’autre part,
«cette relation au
réel à travers la praxis ne s’exerce pas
à sens unique», en ce que «les mots agis
sent sur nous et par là sont tout autant
praxèmes.
Nous concevons et percevons
le monde à travers leur grille. [... ] Les
praxèmes exercent ainsi sur nos pratiques
un effet en retour qui confère aux mots
leur pouvoir et leur force conative» (p. 30).
(4) cf. P. SIBLOT, art. cit., l’auteur
donne, à l’instar de certains chroniqueurs
et journalistes,
de nombreux exemples
montrant combien l’euphémisme vise à
amoindrir la cruauté socio-économique
(«plan social» pour «licenciements»...) ou
comment la rebaptisation d’une région per
met de la valoriser touristiquememt («Cô
tes-du-Nord» devenu «Côtes-d’Armor»).
(5) Cf. Laurence VIGNES, «Les noms de
rues : typologie et enjeux», in Noms et
renoms : la dénomination des personnes,
des populations, des langues et des terri
toires, sous la direction de Salih Akin,
Rouen, Publcations de l’Université
de
Rouen, 1999, p. 236 :
«Ce changement
dans le monde d’attribution des noms de
rues, dont l’administration devient respon
sable, est particulièrement important. Nous
supposons que cette prise en charge par
l’autorité
correspond à un besoin
de
contrôle, de maîtrise et de gestion de l’es
pace public».
(6) Christian VANDENDORPE, «Quel
ques considérations sur le nom propre»,
in Langage et société, n” 66, déc. 1993 et
http: //www.uottawa.ca/
academic/arts/lettres/n ompropre.htm
«Comme Proust, nous avons chacun notre
façon de "faire parler” tel ou tel nom pro
pre, d’y associer désirs et nostalgies, d’y
greffer un sémantisme secret, exclusif à
notre idiolecte.
Et la lecture littéraire
consiste précisément dans la capacité d’é
tablir des relations de sens plausibles là
où une lecture innocente ne verrait rien
d’autre que des signes non motivés ou la
transparence du sens immédiat».

(7) Ch. S. PEIRCE, Ecrits sur /» ■
Paris, du Seuil, 1978, p. Յշ.
Sl%ne’
(8) John SEARLE, «Proper Nam
Mind, vol. LXVII, April 1958. Ա
tion considérée comme «the crucial
tion» par Searle («How is a conneï՜
between name and object ever set ո Հ՛
p.170) est celle posée par Platon dans I'
Cratyle.
A la question «Does a pro '
name hâve a sense?» Searle répond, p 173՞
«If this asks whether or not proper nain^
are used to describe or specify eharacfc
ristics of objects, the answer is ”no”
if it asks whether or not proper names are
logically connected with characteristics of
the object to which they refer, the answer
is ”yes, in a loose sort of way”. (fins
shows in part the poverty of a rigid sensereference,
denotation - connotation ap.
proach to problems in the theory of meaning)». Nous pensons avec Umberto Eco
ou Lévi-Strauss que le nom ne saurait
échapper à la description, à sa fonction de
classement. Il cornote et est interprété. La
fonction des noms dépasse celle de «pegs
on. which to hang descriptions» que leur
accorde Searle (p.172), dans le cadre d’une
théorie dont la dimension mortifère S€
masque et se révèle sous le nom de «lomque», ainsi que l’avaient bien dénoncé
Montaigne et Pascal.
(9) Ch. GHASARIAN, Introduction à
l’étude de la parenté,
Paris, du Seuil
(points essais), 1996, pp.48-49 : «Le nom
n’est pas
systématiquement donné à la
naissance de l’enfant. Son attribution est
un moment essentiel qui établit l’apparte
nance ou groupe de parenté, le rapport
à la mémoire collective et la place dans
le réseau des relations sociales. Cette im
position est par ailleurs souvent liée à un
rite de passage».
(10) Ch. GHASARIAN. op. cit., p.50 :
«Quel que soit leur âge, les personnes qui
portent le même nom se doivent une assis
tance mutuelle. Les groupes d’homonymes
forment ainsi des réseaux
de solidarité
inter-familiaux».
(11) Nicole LOROUX, La voix endeuil
lée. Paris, Gallimard, 1999, pp.61-62.
(12) Cratyle, 397 a-b
(13) Marsile Ficin., Commentaire sur le
BANQUET de Platon. DE l’amour,
II, 7,
Paris. Les Belles Lettres, 2002. pp.40-41.
(14) Roland BARTHES, Le Bruissement
de la langue. Pari®, du Seuil, 1984, p.245.
«...l’Histoire michelétiste du XIXe siècle
sort d’un jeu de mots étymologique :
Buonaparte, la Bonne Part, le gros lot:
Napoléon est ramené à son nom, ce nom
a son étymologie et cette étymologie, tel
un signe magique, engage le porteur d»
nom dans une thématique fatale : celt
de la loterie, du hasard sinistre (...)'•
vingt années de notre Histoire dépendent
de cette origine de Bonaparte : origine (si
c’est l’excès fou du texte) qui n’est nulle
ment historique, sociologique, politique
(c’eût été une origine référentielle), niais
littérale : ce sont les lettres du Nom
qui fondent le récit michelétiste».
(15) Samuel DUBOIS et Marc CROM
MELINCK,
«Images mentales, images
cérébrales : apports de la tomographie
par émission de positrons», Annales dhis
toire et de philosophie du vivant
(
cerveau et les images), vol. 3, Paris, 2w».
p. 74. Les auteurs rappellent que le Poinl
de départ des recherches scientifiques e֊t
la «prosopagnosie» ou «agnosie visue c
spécifique aux visages» dont sont atteint֊
des patients qui, suite à une lésion cere
braie, «sont incapables d’éprouver un®1
timent de familiarité et donc d identi 1er
le visage des personnes qu’ils connaissen
(p.64).
(16) art. cité, p.74.
(17) Geneviève DELAISI de P
7
■ Nouvelle
VAL, «Les fées aujourd’hui», in
revue de psychanalyse,, n° 19 : L enfiLn
Paris, Gallimard, 1979, p.193.
(18) G. DELAISI de PARCEVAL,
cité, p.209.
.
(19) Ibid., p.210 : «La nais^ons.
toujours l’occasion de mille pré
tant il est vrai que l’enfant est P0^.
d’une richesse fantasmatique extr
naire pour ceux qui "le mettent au^
de”. Les fées, nobles vieillards,
et commères d’antan ont changé e
ge; l’ordre, l’importance et la natU^
projections de ces divers personn °
sont également modifiés. Mais e
fonctionne toujours».

(20) Ibid., p.210.
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Ն Դ ԲԱԼՈԻեԱՆԻՆ
ԳՐՒԳՈՐ պըլտեան

Ատորե՚՚լ Համաստեղի երկու ն ամս, կն ել, ը
ուղղուած՝ որ կը պահ սլան ո լին Հ . Բալո,.
էան[ւ արխիլին մէջ֊, Երկուքէն առաջինը
եկասկած ամէնէն շահեկանդ է, ել որոչ
լոյս կը սփռէ սփիւռքահայ դրականո,.
թան կազմաւորման ընթացքին արծար»
նուող հարցերուն վրա յ յ
Արդարեւ՝

քսանական թուականներէն
ոկսեալ, ափն ատեն «գաղթահայ» , գրա
կան մամուլին գլխաւոր մտահ ո գո ւթի ւնն
{ •յալիր գրականութեան «ուղղութիւնը» :
էՏփպւոոսք, «Նոր
Շարմում»էն
մինչեւ
վայրենիք» ամսագիրը, ապա «Աառաջ»ը
[անդրադառնան ասոր եւ զայն կը տեղա.
1րեն հակադրութեան մը մէջ.
տոհմիկ ,
աղդային դրա կանո ւթի ւն կամ դսրղթա.
fi, միջազգային,
քոսմոփոլիթ :
Այս
"“կադրս ւթի ւնը իր կարգին յառաջ կը
(լկ հին վէճ մը, մամանակին Պոլիս լայ.
նրկ՚լ, ծեծուած , գաւառային Տլ քաղաքա.
fi գրականութեան :
Աակայն
1915^
Դ արտասահմանի մէջ, վէճը կը հազ.
Պ րոլորոփին’ այլ հանգամանք :

«Ազգայի ն թէ

միջազգային» նիւթով

աոԼէճը , զայն նախորգոգ ել ատոր յա"րղ֊ող քենա դա տ ո ւթի ւնները վր յայտ կը
■^րեն անջրպետը որ կը բաենէ «հիները»
օրերէն» յ
սերունդի գրողներուն ջախջախի չ
^անասնութիւնը գաղթահայ դրակաՈլի՜խնը կը զետեղէ կորսուած հայրենիձ վերակոչումի կալուածին մէջ՛, Կը բաt կարդալ Սիրուհիի՝ Մկրտիչ Պարսամ* Ս աս ո ւնիի յօգ ո ւածն երը «ՅաԴէ մէջ, նկատելու համար թէ
ինչ
‘‘1' ’

'ՈԼ3մունքներ կ՝ըլլան ։

Ւսկ նորերը

կը

և

հա^ր ^ակ1Ատ եւ ձգտումն ու^որ գրականութիւնը հալասարեցնե[ նոր պայմաններէն եկող արտագրոլե • ՀՄ ենք»ի տղոց բանաձեւս ւմները
Լ վեգերին այս բեւեռին չու֊ր?_ ) ^ւ ալաւագոյն տաբազումներէն մէկը
S1' էՀՀ"""1'Լ
Աարաֆեանի հաստաԸ «Փախաւ , սահեցաւ մեր հայրենի,
ր ոսւքերոլե տակէն՝, ծովին տալով
î / fi այղ լաւագոյն առիթն է աս՝ լո.
\Լ
ՀՈլ^1րլՈ'՜ համ>աՐՄեզի կը մնայ
Ւէ առանց երկար
յՀ տրՆտէևՅ վախի • ♦ • »1 :

բարակ չաւիե«Ազգայինն ու

գրական ութեան մէջ» բա°[,^րոլն կ^ակնարկէ Համաստեղ
l/ե մէջ* Արդ
ակնարկութիւն մըն
Ոլ ‘ Ոլղղօւող Բալուեանի դրախօսու,էլ ^^ի առթիւ • Արդ' «ՍՀեձՀո, “'Պ^-ծ է Փարիզ ^ին եւ այգ
ԱՀ՛ ''ամաստէրրլ այցելաե է Փարիղ2՛տւ^անակաշրջանին) կը համաէյ իւանէ Բալուեանի գր ախ ou ո ւթի ւ.

Ա Հն"Հւ գոյու[^էմ1ւր աննկատ չէր կըր"ԼՀաԳրոլ-թենէն '■ Ը"տ
]
՚
Համաստեղ
անմիջապէս չէ
՝ 1ԼաՐ^էք պէտք ալ չունէր,
Phi ^njl^ ^աւՈորները լաւ ընդունելու.
1 Գ՛ոած էին.
fl
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էոլ֊եանի գրախօսո ւթիւնր
մԸ էէ «Ս3ւձրելը»ին-.
էէ՛ է է այնտեղ տեսնել մասնաւո ր

միտում մը հակադրուելու Ջօպանեանի
կարծիքին , գրուած «Գիւղը»ի ա ոթիլ,
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հին սերունդը) : Ապա' ^Լայ Համաստեղի
«գիւրւբհասկնալի » » » մողովրդական լեզուն' որ հասկնալի է ա մենտ տարր ա Լլան
զարգացումի տէր մարգոց իսկ» (նոյն՝
84) : Սակտյն ՝ Ւալուեան կը նկատէ որ
Համաստեղի դործը արուեստի դետնին
վըայ թ^րի է : Զի վտրանիր գրելու ՝ որ
^ի\ր օերունդէն վարգունի մը՝ Կաքալեան
Եղիշէ Այվաղեան մը՝ միշտ արուես
տի դետնին վրայ՝ շատ աւ ելփ գերադաս
տեղ կը գրաւեն } քան՝ թէ Համաս տեղր ՝
քանի որ ինքնին արտայայտութեան բա
ցառիկ կերպը՝ ձեւապաշտութիւնը խորքն
իսկ է արուեստին» (նոյն )= Դփ տել տանք
միայն ոբ յիշուած նորե րէն՛ միայն' վա՛ր
գունի հրատարակած է հատոր մը՝ ան ալ
Հէքեաթներու «Ալպոմ»ը։ Տեղը չէ այստեղ խնդրոյ առարկայ դարձնելու Բալո լեանի վերջին հաստատումը ըստ ոըո՚մն՝
«ճշմարիտ արուեստագէտի մը համար նի՚Լp-ը երկրորդական արձ՜էք նեբկա յացնող
տարր մրխ է՝
էականը իր մօտենալու
կերպն է ՝
օւրիշ բառութ
արուեստը»
{նոյն, 85):

յա տկանչական օր էն վերատպուած Դէմքհ-

I1"'5' մէջ 1929/Æ4 : Բալո ւեան անծանօթ չէր
կրնար ըլլալ ոչ այգ յօդուածին , ոչ ալ
առհասարակ Ջօպանեանի գնահատումին ,
որուն մէկ տարբերակը կարելփ է կարդալ
անոր «Ազգայինն Ոլ միջազգայինը գրա.
կանութեան մէջ», տպուած «Ջոլարթնռ
ց»ի առաջին, թիլին մէ^ -. Զօպանեան կը
Ղ['է t /' միջի այլոց . «Համաստեղի Դքււզը
հատորին պատմո ւածքներ,ո ւն մէջ ազգային
հարցերը չեն իսկ ըն գն չմար ո լիր . . . ա.
"եոնք հայ գիւղին ֆիզքական ոլ հոգեբա
նական պատկերացումն են լոկ ,
բայդ
ինչքա՜ն համեղ արտայա զտութեան ց ե.
զային գոյնի ճոխ ո ւթեամբ յ
ԷԼտ ոնք գե
րագոյն ծաղիկն են ազգի մը հա՛ւաքական
հոգեբանութեան ՝ անոր մասնաւոր զգա
յութեան»6 î
Ւր առաջին տողէն Բալուեանի

յօգոլա

ծը պատկերամարտ շեշտ մը կ>որդեդրէ .
«Համաստեղ
աճապարանքով հաւաքեց
“Հայրենիք՛ի էջերէն իր այչաղան կտոր
ները ել հ ր ա տար ա կեց հատորով մը
/>րուե տուաւ Անձրեւ անունը։ վ Այս խո
րագիրը չի ներկայացներ բովանդակու
թիւնը՝ մինչդեռ Գիւղը աւելի խօսուն
էր.. / վազահ աս կերպով քիչ մը շատ
համբաւի կան չուած այս գիւ֊ղագիրը ինքզինքը կր կրկնէ նոր դիրքով, սկսած տըպագրութեան
ձեւէն մինչեւ
աքլորին
կանչը» ♦ ♦» î
Բալո ւեան կ՝անցնի հիմնահարցին » «//մանք Համաստեղը կը համարին նոր սե
րունդի առաջա՛պահ ը
կամ ամէնէն կա
տարեալք i
Սխալ դատում։ Որովհետեւ
նոր երիտասարդութիւնը ո ր իր դրոշմը
պիտի աայ գրակս/ն այս մամանա կաշրջա
նին , գեռ որոնումի մէջ է ել շատ կանուխ
է ցուցնել սերունդի ներ կայաց ո ւց իչը ՝ որ
մինչեւ այգ օրը մողովուրդին անծան՛օթ
ուղի մը պիտի բանայ՝ օմտուած րաց որ
ոի կ խառէրուածքով ՝
տիրացած'
Լայ^
զարգացումի մը՝ պսպղուն' նոր գունա
ւոր ո ւմով եւ շնորհքներով» (նոյն) J
սիրախոսը 1լ անդր ադառն,այ ֆրանսական
դրականութեան մէջ զարգացած «գիւղագրո ւթեան» (ինչ որ կ՚ընէր արդէն Զօ
պանեան ՝ մատն՛անշելով մէկ կողմէ Տօտէի ՝ միւս կողմէ
Միսթըա՚լի պարագա
ները) ել անոր կապուած «իրապաշտու
թեան» ՝ կ'անցնի հայ գրականութե՛ան եւ
կ^ոգեկոչէ թլկատինցին՝ Զաբդարեանը՝
0շականը ՝ ի հարկէ դանդաղելով այգ գր*
րականութեան մխտական՛ կողմերուն վը
րայ։
Աակայն ինչպէ^ս բացատրել այգ գրա
կանութեան ՝
մանա՛ւանդ
Համաստեղի
գործին «տարածումը» ՝ այսինքն' անոր
գտած՝ ըեդո ւնելո ւթի լնը յ Ւալո ւեան կը ջա՝.
նա յ պատաս խանել ՝ ըսելով որ արմա տա՛
խիլ մողովուրգի մը համար ինչ որ հայ
րենիքէն' կու գայ «ս րտագին» է ՝
«Հա
մաստեղի բերած նիւթն ալ դարձաւ նըշխար մը՝ որ անհե՛տանալու մօտ եղող սե
րունդ մը միայն կրնայ ոգեւորել» (իմա*

(Ւրախօսութեան աւարտին ՝
Ւալուեան
դիտել կոլ տայ որ երբ Համաստեղ «գիւ
ղէն քաղաք կը ցատքէ » » » անմիջապէս կը
զգանք թէ որքռՀն խեղճուկ է ան ու տա
կաւին
որքսմն
հասուննալու
կարօտ»
ոյն) : Ղ"րա՝վսօսին ռա զմա լվար ո ւթի լնը
յստակ է. արուեստը քաղաքային բնոյթ
ունի եւ Համաստեղի քաղաքային դրութիւնները չեն գոհացներ արուեստին ujutհանջքները։ Արդ'
գ1,լ-ղ/բաղաք հակադ
րութիւնը
կը կրէ
իր մէջ հայրենիք/
դա ղթա շխարհ հակադրական ղոյդը՝ եւ
Ւալուեան ի հա՛րկէ կը հակի դէպի քաղաքային արուեստը ել արդէն «ՀԼուարթնոց»ն ալ կ'ուզէ ամէնէն առաջ ր//ալ «երիտասարգներուն» բո յնը » » »
Աւելի քան երեսնամեակ մը ետք' Հա
մաստեղի նամա կր կը պատ ա սխանէ դըրավսօսին։ Աեր ձեռքին տակ չունինք fîuu»
լո ւե անի գիրը I վստահ ալ շենք որ «Ջր^
լարթնո ց»ի մէջ վերստին անգրադարձած
է Համաստեղի գրականութեան ։ Արգեօք
Ւա լո Լ՚եան իր կարեիքը փոխսմծ է ՝ ան կա
րելի չէ» Համաստեղի նամակը կրնայ ատիկա թելադրել։ Արգեօք միայն՛ յ1՚Լո՛
ղոլթեսմմբ Համաստեղ կը վերարտադրէ
ա,!Գ րանավէճը ՝
թէ ձեռքին տակ ունի
Բալուեանի գրութիւնը»
«ինչպէս ս մէջ
տեղ եկաւ»ը երկդիմի դարձո ւածք մըն է
Ս ամենայն դ՛էպս' եթէ կը յիշէ ա զդա յինն
սր֊ համամարդկայինը (ծանօթ բան\ավէճը) y ապա ղան կ՚առնէ ար ո ւես տի խընղփրը, հարցը կը ւի ոխադրէ աւելի աւան
դութեան ու
մառանդո ւթեան
դետնին
վրայ y ատոնք
անհրամեշտ
ն Լլա տելով
նոր գրականութեան եւ ներառելով «Հա
յաստանի գրականութիւնը» : ^ահեկանը
այն է ան շո ւշտ ՝ որ «Աքս որ ա կան թա
փառումներ» յոգնակի դարձ ո Լածքո tԼ Հա
մաստեղ թերեւս նկատի ունի ոչ միայն
սովետական շրջանի աւանդութեան հեր
քումի
քաղաքականութիւնը՝
այլեւ»»»
ս ւի ի ւռքեան
րմբոստութիւնները հայրե
՛րուն դ՛էմ :

i

g

Բ ալո լեանի արխի լին մէջ պահպանուած
են միայն այս երկու երբեմն չափազանց
գմուար կարդացուող նամակները ՝
որ
արտագրեցինք ինչսլէս „ը են՝ խչին կէտադրական մի ջամտո լթի ւններ կատա՛րե
լով հոս-հոն :

թի ճեմարանէն ՝ եթէ պէտք ունիք։ Ինչպէ^ ս մէջտեղ եկաւ ձեր այն օրերոմն մէկ
յօդուածը իմ «Անձրել»ի
հրատարակու
թեան առիթո վ : ԵարՏեմ իմ կողմկ ևղած
ակնարկութենէ մըն էր, ըսելու, որ ին Տի
հետ նաեւ ո ւրիչներ ալ Տանօթ են իմ գըրականութեան
հանդէպ ձեր ոլեեգաՏ
կարՏիըը [sic] : Բ՚է ի՞նչ Որ բան պիտի
ըսէք եթէ «Զուարթնոզ»ին
մէջ նորէն
անդրադառնայիը իմ դրականութեան :
Մյն օրերուն չատ երիտասարդ էիր , ինչ
պէս կ՚ըսէք, եւ գեռ նոր կը մտնէիք գրա.
կանութեան
Եը դմուարանամ ըսել,
“ր գրգա,պատճառներով առաջնորդուէ.
ցաք, ինչ Որ գրական՛ութեան ծառայու
թեան մէջ նոր ՛մտնողի, մը համար լաւ
բան չէր : Այլ պիտի ըլլար ՛անշուշտ եթէ
ընթացք տայի աշխատակցելու ձեր ծրա
գրած նոր թերթին^։ Եո որեւէ հաշիւ չու^է/1* Մինչեւ հիմա ալ այգէս եղած է իմ
r/եր ա բեր ո լմը երբ կը դիմեն ինծի աշխա
տակցելու համար։ Այգ դի՛մողները երբեք
Հաշիւ չեն բներ որ իմ օրու\այ հացի ա շխտտանքիև ունիմ ու քիչ մամանա կներ է որ
կ օդտադո րծեմ գրա կանո ւթի ւն ընելու :
ԻնչպէՀս
թէ
հհՊ ահածոյ» դրական՚ութիմն^ւ * Այդ մտայնո ւթի ւնը ն ո յնպէս դործ
ունէր ձեր շատ ջա հէլ չրջանին :
ՈըՏւէ
ձեւի գրականութիւն կամ արուեստ , ՀւՀլայ աղդային թէ , այսպէս կ ո չուած՝ համագգային ,
աւանդօրէն որսլէս մա ռան
դո լթի լն՛ կու գայ î ճորրտ արապետ ո ւթի լինչքա՜ն ^ար՛դիական' միշտ ալ պահած
է աւանդական գծերը։ վո յնքան ումեղ է
ֆրանսական
գր ա կանո ւթեան աւանդո ւթիւնր Փրուսթի եւ Հալերիի մէջ . 1915^
յետոյ մեր սերունդը ուզեց ոչ միայն տէր
դառն՛ալ յանկարծ
կտրուած մրսռանդութեան մը այլեւ դրականութեան յանձնել։
Զհւոսկցա յ ո* ր տեղէն «դիւղադիր» անու
նը » երբ դա լա ռը ել գաւառի դր ական ու
թի ւնւը կորր եւ հոն էր հտյ մողովուրդը
իր բարեմիտ
աւանդո ւթիւններ ո վ *
եւ
մենք ուզեցինք որ այդ մողովուրդը ապրի
շ^չէ^2 ։ Եթէ կայ այգ շունչը ուրեմն
ապրող գրականութիւն է : Ւնչ ձեւի մէջ
ալ մտնէ մեր վաղուայ դրականութիւնը
այգ մառանգութի ւնը անհրամեշտ է։ Բո
լոր Աքսորական թափառումներէն յետոյ՝
ա
Հ այաստան ի գրականութիւնը նո յն
աւանդութեան կը վեր ադա ոնա՛յ եւ արդէն ստեղծադո րծութիւն կը գտնենք։
Եը գրեմ այս ձեզի հետ հետաքրքրական
զրոյց մը ընելու համար միայն՝ UlftAfiuiw

կան նաւլքակի մը սահմաններուն

մէջ13,

այլապէս խենթ բան է իմ կողմէ յիշել
ւեռ
ս րիներ՛է առաջ գրու
յօդս րծ մ ր,
Ւնչպէս ըսած եմ
իմ գըակ ան\ո ւթի ւնը
երբ մամուլին կը յանձն ուի իմը ը/լալէ կը
ղադրի ել ոեւէ մէկը կա տ ար եա f իրաւուն
քը ունի իր ուզած ձեւովը մօտենալու։
Յաջողութիւն ձեր աշխա ւոանքներ ո ւն'
սիրալիր րարեւներով
Համաստեղ
Տ .Գ • յՏփշգ է որ նա խկին
մնացեր :

Փարիզը չէ

3 «ՍՀեձր Ելանէրրոլ. դ^նն է 9 տո լար :
՜ւ^ուք կը վճար է ք 7 տո լար ։ Կրնաք ղփղչել
եխէ կարՏէք Որ չատ է :

Բ.
Ա.

[Պոսթըն, 19 Օգ ոստ ոս 1963]14
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ԱՒր^լՒ Բալո ւեան ,
Ստացայ ձեր Ապրիլ Q/ւ նամակը նաեւ
ներփակ փոխարմէքը ձեղփ ղրկուած երեք
շարք «Ս պիտակ ձի ա ւոր»ն եր ո ւմ : Արգէն
երկու առաջ փոստին յանձնէցի երեք օրինակ «Անձրեւը» » իմ մօտ մի քանի հատ
մնաց միայն։ «Աղօթարան»էն9 ունիմ մէկ
օրինակ միայն։ Կրնաք ապսպրել Պէյրոլ-

Բալ ո ւեան՝
Կհուզեմ մի քանի տող գրել ըսելու համար ՝ որ Ֆիլ ատ եչֆ[, ա ՝ Աղնաւուրեանէն
ստացեր եմ
տոլարը ։
Հյնոր հա՛կալո ւթիւն : Երեք շաբաթ արձակուրդ ունէի եւ
կը կարծէի որ սլիտի կրնամ դրական աշ
խատանք ընել։ Արձակուրդները այնքան
շուտ կ}անցնին եւ ա՛րդէն երեք օրէն դոր-
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QPPh ՅՈՎ-էԱՆնհՍեԱՆ

Շուէտացի թատե^ադ^ր Աւգուստ Աըտրինդբերգը , գրել է աւելի բան վաթսուն
թա տ երաիազ ՝ որոնցից միայն երեսունն
է բեմագրո ւել գրողի հայրենիրում • իսկ
միջազգային բեմերում դիտուել է յք/"//
մէկ
երրորդը։ Հակառակ այղ անտեսմսմն հ արգի թատեր ագր,ութեան արտա
յայտչա չձեւերի հարստացման մարզում )
Ստրինգբերդը համար ւում
է ռահվիրայ
ել մեծապէս ազգեցիկ գեր է կատարել։
Առանց Ա տրինգբերդի , դրականութեան ՝
շարմանկարի ու բեմական արուեստի ե.
զակի գէմքերից' ինդմար Բերգմսն ) դըժլար թէ իրեն հարազատ արտ՚այայտչաձեւը գտնել կարողանար։ Նմանա՛պէս անլանի բազմաթիւ թատերագիրներ' Ե ւջին
ՕՂւիլլ , Լուիճի Փիրանտէլլօ , թէնսի Ո ւիէըմղ՝ էօժէն Եոնէսքօ , Արթուր Ադամով եւ
այլն՝ թորապէս ազգուած ու ներ շնչուած
են նրա նից : Ի դէպ վերԱնս Ստրինգբերդի
մշակած թատրոնի մասին
ֆրանսերէն
մէկ մենագր ո ւթիւն է հրատարակելէն) ï
Եարճ' արգի թատրոնի զարգացման ըն
թացքն
անկարելի է ըմբռնել
առանց
Ա տրինգբերգի ։ Նրա գերն այնքան էական
է եԳեւ Ւր Ժ՜ամանակի եւ մեր օրերի թատ
րոնի համարդ որ անկարելի
է այն ան
տար բերութեան մատնել։ Այս փաստը ) լո
մէն մի լուրջ թատրոն ու թատերական
դո ր^Ւէ ստիպուած է ընդունելու այսօր î
Աւգուստ Ա տրինդբերգը ծնուել է Աթոքհոլմ' երկու ամիս ծնողների ամուսնու

պիտի սկսիմ ^այ[՛ ա շիրատան քի հա
մար ։
«Զուարթնոց» ը մէկ հոգիով կը
տանիս^ ։ Աշթա տա կիցն երաւ պակաս
կայ։
Գրեթէ դուք է որ կը լեցնէք եւ ես կը
զարմանամ ) որ կրնաք այդքան՝ շատ աշթա տանքներ ընել ։ Եը հասկնամ : Փարիզահայ մտ ա ւո րական ո ւթի ւնը այմմ նախ
կինը չէ) որ ես ճանչցայ։ Ա\ատի վրայ
համր ուելիք հազիւ մի քանիներ կան) անոնք ալ իրենց առանձին ճամբան ունին
ձիերու վրտյ հեծած : [Լսել կհուզեմ' կը
պակսի հայ մտածողութեան ներդաշնա
կութիւնը։ Այգ արդէն նշան է Ափիլռքի
քայքայման , ըլլայ Ամերիկայի ըլլայ 3)ըրանսայի մէջ։ Այգ երկու երկիրներն ալ
միշտ ալ սպառնալիք եղած են Հ՚ա՝յ գաղ
թականութիւնը իրենց մէջ ձուլելու։
Եր յուսամ լաւ էք ել կը շարունակէք
ձեր դրական աշխատանքները
սիրալիր բաբեւներ ով
Համաստեղ
(1) «Զուարթնոց» ? թիւ 2 , Մարա 1929 ,

էջ 72:
(2) Գր • Շահինեան ՜էլ-րլ մենազրւոյլթեան
մէջ կը խօսի 1928ին կսաէարուսւծ շրջապը.
սայտի մր մ^սին , աե'ս •
Հ ամաստեղ,
Պէյրութ , 1961, էջ 20 , առանց մանրա

մասնութեան : Համաստեղին ուղղուած
նամակի մը ւքէջ թուագրուած 1930 Հոկ
տեմբեր 27, Չօպանեան կը խօսի Լուվր
սրճարանի մէջ հանդիպումի մը մասին,
Զարեանի հեա, «մէկ ոլ կէս տարէ աոաջ» , տե'սԵրեւան, 1980,
էջ 188 :
Նամականի ,

(3) «Զուարթնոց», թիւ 2, Մարտ 1929,

էջ 83-85:
(4) «Համաստեղ եւ գիւղը հայ գրակա.
նութեան մէջ», ւոե'ս • Դէմքեր, 6- հա
սար, Փարիզ, 1929: Յօդուածի միակ նօւ

թէն կ ՛ենթ ադրուի որ Չօպանեան «Անձրեւը» նկատի չունի:
(5) «Զուարթնոց», Յունուար 1929, էջ
12-15:
(6) Նոյն, էջ 13:

թիւնից յետո յ :
Հայրր
Եւսրլ
Quքոյր
Ատրինդբերդ) փոխադրանաւերի հիմնարկ/r ներկայացուցիչն էր. իսկ մայրը' Ն՛։րա ) նրա ագաթինը : Գրել է սկսել քսան
տարեկանից : փամանակին նրա թատեբա
քս աղերից մէկը գուբ է
դալիս Շուէ տի
Շ առլ {ՒԵ -ին : Արքան մ՛ի համեստ կրթա
թոշակ է յատ կացն ո ւմ նրան սակայն 5 ղսյ.
հա կալի մահո լան բերումով) այն ընդհատ֊
ւում է շուտով ։ Ե րիտասարդ Աւգուստը
ստիպուած պաշտօն է ստանձնում Արքա՛
յական դրա գա րան ո ւմ ) ուր եւ սովորում է
չինարէն ու ղբաղւում չինական թատերա
կան
դրա կանո ւթեան
ո ւս ո ւմն աս ի ր ո ւթեա՚մբ։ Ապրել ու աշխատել է նաեւ' Ֆըրանսա ) Գերմանիա) Qn լից եր իա )
l'utնիա ՝ Անդլիա ։ Եղել է Փօլ Եոկէնի) էտ.
ւարտ Մ ունկ/։ եւ Նիչէխ մտերիմը : Ամուսնացել է երեք անգամ ։ Ե րկըորգ անյաջող
սրմուսնութիւնից յետո յ , մի առժամանակ
փ ակո լել է հ ո զերո լժարանո ւմ ։ Ունի մեծ
թուով բանաստեղծութիւն ) պատմուածք)
վէպ )
օրագրութիւն )
կենսագրութիւն :
Զբա գուել է նաեւ գա գտնա գիտ ո ւթեամբ
(օգ|ո_լթ-) ) նկարչութեամբ ու լուսանկար.
չո ւթեամբ î Ար Ո ւեստի ) թատր ոնի ու բնազանցութեան մասին եւս ) գրել է տեսական գրոլթիւններ'
Հես ր Արուեստներ )
կամ Պ ատ ահ ա կանո ւթեան գերը դեղարւես տական
ստեզծագո րծութ եան
մէջ»
(1894) , «Բաց Նամակ' Մտերմ՛իկ թատբոնին՛» (1908) , «Կապոյտ Գիրքը» (1907-

(7) Յալուեանի այս խօսքը ակնարկութիւն մըն է գուցէ Չօպանեանի, որ կը
գրէ- «Համաստեղ մեծ նորութիւն մըն է
մեր գրական կեանքին մէջ : Ան մերօրեայ
մատենագրութեան մէջ կը թանայ գլուխ
մը՛, որ իրն է, ան ստեղծած է եղանակ
մը , հայ գիւղացին,. եւ անոր մէջէն մարդ
կային ճակատագիրը ,. տեսնելու ե թարգ
մանելու , զոր իրեն պէս ներուժ ու ազդու
կերպով մեր մէջ ոչ մէկն ունի այս պահուս»:
(8) Նկատի ունի 1952ի հրատարակու
թիւնը , Լոս Անճըլըս :
(9) Հատորը լոյս տեսած է Պէյրութ,
1957ին : Համաստեղի այս եւ միւս հատոր

ներուն համար ընթերցողը կը յղեմ Գր ■
Շահինեանի մենագրութեան :

Ատրինղ բերդի առաջին շրջան/։ թատե֊
րա/սաւլելւը^ պատմականն կամ բնապաշ
տական ոճի են : Աեծածալա լ պատմական
դրամաները,
ներշնչուած
էՍէյքսփՒ[՚Ւ
Անդլիայի պատմոլթեանը նուիըոլած /սա
ղեր/։ց , նիւթ ունեն Շուէտի արքաներ/։ ու
fiրի սա /յնա թադո ւհ ո ւ կեանքը : «Դլխաւոր
տիպարներին կեանք տալո լ համար ) ես Ւմ
անձնական կեանքից
եմ արիւն ու ŸՒ Ղ
փոթ առել» : Հ . ♦ .,/ ՀԱ*ինչեւ անդամ պատ
մական դրամաների մէջ) զուտ մարգկա'.
յինն է y որ մեծա պէ ս հետաքրքրո ւմ է ու
պատմութիւնը հեռանկար է միայն, ոգու
ներքին պայքարներն աւելի են համակ
րանք արթնացն՛ում )քան զինուոբների կռի
ւը ) կամ պարիս՛պների թորտա կումը» ս էր,
ատ ելո ւթի ւն , ընտ անե կան ջյատ ո ւած կա
պեր ա՚ւելփ' քան՝ դաշինքներն nL գահ եր ի ց
արտասանուած ճառերը» գրել է նա ) ա յգ
դրամաների կապակցութեամբ։
Այսօր
դասական գործեր են՛ համ՛ա բլում ) նր՛ա
բնապաշտական ոճի դրամաները Հ Հ ա յր ը»
(1887) , «Օր* փիւղի» (1889) , ել «Պարտատէրերը» (1888) î Գ ր անք առա ջ/,ն ան զամ
թաղացուել են տա սն ըիններ ո րդ դար՛ի վեըջին տարիներում' Գոփընհակըն , Պ է րլին ,
ու Փ^րիղ :
Փարիզ ապրած օրերում , Ատրինդբերզր
թն՛ա կո լել է ռիւ սրԱս աս ու զբա ղո լել է
դազտնագիտո ւթեամբ • գրել է իր հողե,
կան տ ա գն ա պն երն սՀղտաւյ ո/ntj ֆ ր անս երէն
«Դմ-ո/սք՛» («ՒնՓերճօ») (1897)
հ՛ատորը-.
Այս ուհ ետ նրա մշակած թատրոնում երեւան է եկել յոյժ ինյՀե՚ատիպ թո րհ րդա.
պաշտ եւ էքսփրէսիոնիսթ ոճ' «Զատիկ»
(1900) ) «Հարսնութեան թագը» (1901)
այ/ն։ հ,Գէպի Գամասկոս» (1898-1901) եռադրութիւհը(^ւ) ? եւ
«Z? ւըո լա կաններ ի
հնչեակ» (1907) թա տեր աթաղերը ,
այգ
տարինեզրում նորարար ոճ՛ով դրո լած , ար
դի թա տր ոնի ամենան շանտկ ա լից եր կեր ից
են Հ Հ եղինակը միանգամայն ո լրովն ոճով* յաջողել է բեմ հանել երազ ու ոգե
ղէն ներհուն աշթաբհ ։ Շօշափել է բեմա
կան լեզուի նոր եզրեր :
1907 թոլին Ատրինգբերգը հիմնադրում
է իր անձնական «Մտերմիկ թատրոն»ը
(ԻԹթ-իմէյթ- Թիաթ-ըրւ) Աթոքհոլմում ուր
եւ բեմագրում է իր «սենեկային» երկերի
շարքը
«Փ ո թորիկ» ) «Այրուած տուն» ,
«Ո ւրո ւա կաների հնչեակ» «Փելիկան» եւ
այլն ։
Ա*այրաքազաքում դրանք առանձ
նապէս
չեն գնահատւո ւմ :
Հակառակ
նշմարուած անտարբեր ո ւթեան , նրա թա
տերական վաստա կը մեծապէս ղնահ տա
լում է երկրի սահմաններից դուրս ։ Յատ
կապէս նրանով են հետաքրքրւում իր ժա
մանակակից միւս թատերագիրներ'
Եպսէն) Ձեթով ) Եորքի
եւ Պերնար
Շօ :
Ա տրինգբերգի վերջթն շրջանի նշանակա
լից մեծածաւալ թատերաթաղերից են
«Ա* ահ ո ւան պարը» (1900) եւ «Եբաղա
թաղ» (1901) : Նա իր մասին
է'
«Փնտռում էի Աստծուն' գտայ Աատաեային» :

(12) Գաւաոի գրականութեան

մասին
Համաստեղ գրած է ընդարձակ ուսումնա
սիրութիւն մը , տե՜ս • «Գալաոը եւ Թլկատինցին» , «Հայրենիք» ամսագիր , Զ • տա
րի , թիւ 6-7 : Տե'ս • նաեւ «Պատկեթէն կո
րուստ» , «Յաոաջ - Միտք եւ Արուեստ» ,
Սեպտ • 1998 : Ամբողջական տարբերակդ՝
«Fro'm limage to Los's, The Writers of
Kharpert and Provincial Literature»
in
Armenian Tsopk/Kharpert, ed. R. G. Hovhannisian, Mazda Publishers, 2002,
pp239-272.
(13) Համաստեղ ստորագրած- է. այս թա

ռերը, նոյնը ըրած է աւելի անդին:
(14) Այս նէամակը թուական չունի, զայն

վերականգնած են օդանսւլագրի կնիքէն :
(15) Յոգնակիէն եզակի, ապա

նորէն
յոգնակիի անցումները բնագրային են ան
շուշտ :

է - Առաջին անգամ ^եք՚կայաէց ոլել է
հէն Աարզսևանի բնմադր^թէՀ *
ին , քՈհրան : Այն քսան աար/,
ջաա սեղաններ»
^ւդհանսլր

թւ^ր,

,
j

“֊
^՜

’Q

Փ1’'^ս-։է ». Հ
ըոնեանի մէկ արաք խաղերին,
Հին

յռնական

թաաեբախաղ^

"nJU"'l ո'

ծաւալով դրուաե , մէ ։
«Օը . Աիւլխ»ն , մինչ օրս հայերէնի
մանսւաե Սաբինդբեբդի չոբրորղ
րախաղն է : Այն մնում է չբեմադրող.

«ՈԻԺԵԱ» ԽԱԱԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ Ս.Ո-ԱՆՏ.
fifi ղուզահեռ կազմող , սակայն վերչապէԱ
իրար հանդիպող , չռոլթի^ն ոլ մենախ0
սութիւնն են , Դրոյթը սկիզբ է
Նախ արտաքնապէս հանգիստ՝ փոթորկէ
առաջ հազիւ զգացուող պրկումռխ յնտոյ
աստիճանաբար , առանց րխդդեումի ,
դեվերլուեական բնոյթ առնելո./ , ընթա^
քը թափ ստանալով ջրի պէս եռում, փ„.
թորկում ու կրկին անդորր վփճակի հաս,
նելով հանգչում է իր հետ տարրեր yui.
կի լռութիւն բերելով : Այս բոլորը չ0,ա.
•իելու ել ապրեցնելու համար ք]տրխղ.
բերդը օդաագորեել է յստակ բառապա.
չար , պատկերներ , արտաըին ու
գործողութիւն , ռիթմ՛ „լ ընթացք,
թատերախաղի սկզբում ել լ/եր/ոլէ
նոյն աեդը նոյն պատկերը յիշեցնող, լոլռ
նստտծ ւքյիճաէլ ում Օր - Փ (Y)-£i, տալւ՚բ1չր
որակի լռո ւթիւնների մէջ է գտնւում , Ju,
է խաղի թատերակւնն՝ նուրբ եզրը ; չար
կալոր է որ դերակատարը հանդիսատեսի
տարբեր որակի լռոլթիւններ ւիոիւանյի,
Գտ է դրութեան մէջ ՛առկաթ դրուած
խնդիրը :
1մաղի արտաքին կառոյցի մէջ Օր- Փ
(Y-Նի նկատմամբ, նկատելի են երեք տե.
ստկի լռութիւն ։
ա - փո թո րկից տռաջ լսելի »
բ . փոթորիկը առաջացն՛ող) յուղող՝
զար դացն ո զ ) ապրեցնող ու հ անդս տաՀաղ՛
(այս լււՈՆթիւՍՍհրը Տիկ - Ւ (X)-ի ներկա.
յոՆթհալքթ լ-Q սաացւ֊ոՆմ ու մարմին սճւ.

Թում) :
- փոթո րկից յետոյ » ( Տիկ • Ւ (X))1

րացակայութեամր) ï
«Ուժեղը» դրուել է Փարիզում մեծհ՚ժ.
բաւ վա յելո ղ Ա[ե\ւոր է Անթո լան.ի բնապաչ.
տակտն՛ «Ազատ թատրոն»ի ( Թէ՜ար֊ր 1
սկգբո ձ՛եներով։ փամանա կին այս թ11''
րոնի թազա ցանկի համար) մի քսրեր բ՛
ռաթպսւհ հեղինակներ յօրինել են
տասնհինգ րոպէ տեւողութեամբ , կտոր
ներ :
աղի ա ռաջին բեմագր ո ւթի ւեը տ^'
ղի է ունեցել Գոփրնհակըն ) հեղինակի
մագրութեա՚մբ ) իր հիմնած փորձ աոակոն
թատրոնում ։Մ ենաթօս ո ւթի ւնը կատարելն
Ատրինգբերգի առաջին կինը դերաե՚ա^ու

ՀԱՅԵՐԷՆ ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹԻԻՆՆԵՐՆ

հի Սիրի Ֆոն էս սէն։ Այաուհետ)
յայտ բեմագիրների ու դերասանում թեր[

ՈՒ ՐԵՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ

(11) «Պահածոյ» րաոը
Համաստեղի
կողւքէ չակերտուած է- մէջրերո՞ւմ է
Բալուեանի յօդուածէն, թէ տարածուած
կարծիքէ մը : Յալուեանի յ օդուտծին մէջ
նման գնահատում գոյութիւն չունի :

«Ու+եղը» ՕարինդբՆրգի եր
րէնի թարզմանուան ո լ բեմաո^^,

Աահացել է ստամոքսի քաղցկեղից ) 63
տա՛րեկան հասակում' Աթոքհոլմ :

(10) Յալուեան Համաստեղի աշխատակ

ցութիւնը խնդրա՞ծ է: Յամենայն դէպս՝
«Զուարթնոց»ի մէջ գրողէն ոչ ւէէկ գրու
թիւն տպուած է :

րասանոլհի' Այէմինէ Աս
նի յ՝ս<։։Նսւ1լցոլթեալքբ,

Ա տրինգբերգի թատերաթաղերից հայեըէ^Ւ i թարգմանուել բնգա մէնը չորս վերնադիր' « Հ( 3 ) , «-Ծամ/ւլմ» ( 4) , «//ւ^՜^ղը » ( 5 ) , եւ «Օր - (Գ/։ւլ[։»-նԼ^ : Առաջին
ո լ վերջին թաղերը մեծածաւալ) իսկ միւս
երկո ւս ը բաւականին փ ո քըած ա ւալ գոր
ծեր են :
Երեք արաբով կառո լցուած «Հայրը»)
1912-1921
աաբիներին ) բեմադրուել
է
արեւելահայ երէնով Ե ո վկասի թատր ոնն երում ) Ամօ արազեանի բեմագրութեամբ
ոլ մասնակցութեամբ։ Նովն երկը բեմ է
հանուել նաեւ արեւմտահայերէն' Ե* Պոլիս 1922^^՛ ) Մկրտիչ Ջանանի բեմագրո ւթեամբ ու Աշօ Շ ահ թ աթուն ո լ թաղարկութեամր։ Վերջինս կատարել է թաղի կեդ
րոնական տիպարի'
Ատոլֆի դերը) որ
կնոջ չարամիտ թօսքերից աստիճանաբար
թունաւո րուելով) կասկածելով թէ ինքը
էէ Ւր հարա՛զատ դստեր հա յրը ) հոգեկան
թոր տազնապի մատնուած ,
վերջապէս
զսպիչ քոթանակի մէջ առնուած ) թենթանոց է ո ւղար կլ՛ում ։ Ե » Պ ո լս ի բեմադր ո ւթեան մ՛ասին) Ժամանակին ար տայայտ՛ը,
‘՜եէ է Վահան թէքէ եանը «Նոր թատրոնը
հայ Tiupnihսաի աար up-իՆթ-խւն» (7) դրու
թեամբ ։
«Աամում»ը բեմադրուել է ընդամէնը
մէկ անդամ ) 1927ին։ Երեւանի Պետական
թատրոնի 500/^^ ներկայացման ծբագըրում ) կցուած
Պ արոնեանի «Պաղտասար Աղբար»ին ) Գերմանիա ուսանած գե-
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կողմից այն բեմադրուել է ԵւբոԱ
բազմաթիւ անուանի թատրոններում եւ
Նիւ Եորք) ուր՝ մեծապէս տպաւորել է
բիսէասարգ Ի^ն Օ^ՆիԼԼին ։ Վ^ինս Հք
շնչուած' գրել է «Նախաճաշից արւամ
(1913) մենախօսութիւնը։

Փարիզ

(1) A. Adamov STRINDBERG (L’Arche
1955, 1982 Paris).
(2) Le Chemin de Damas - U*՜

թեան աոաջին խաղը րեմա՚դրո
ոաջիկայ- 2004-2005 թատերական
2ր!Ս (Նոյ . 19 ■
»> ThMt"
National de la Colline - Paris.
(3) Թարդմ- Խ - Թաոլանեաճ-®1մրլհ1

հայերէն (տպ- 1904, Բ^ճու) •
Թարգմ - Գ - Կաովարենց արե^հ ]
րէն (անտիպ) :
(4)

Թարգմ-

Արմինէ

ԱսլաՏէսւ

կորեան (անտիպ) :
(5) Թարգմ-

Արքի 3&ՎհսւՏ^Ա

(6) Թարգմ. Վ- Սուէէնեան

3•

Fonds A.R.A.M

< 8 Ա Ո- ԱՀ

ԱԻԳՈՒՍՏ

_

ՄԻՏ*

ԵՒ

մար կարեւոր է. Նտ վարչութեան մէջ է,
չէ՛... չեմ զարմանայ եթէ դու էլ քո հը.
^այրր փորձած լփնես-. Միչտ էլ քեղ չեմ
վստահել... րայց հիմա գիտեմ , նա քեզ
նով չի դրա զլում . դու միչտ էլ նրա դէմ
մի ինչ որ քէն ես պահել-, ինձ այդպէս է
թւում . ♦ .

ՍՏՐԻՆԴԲԵՐԳ

(Լոոլթիլն. նրանք դժուարութեամբ են
իրար հայում) :

(DEN STARKARA 1889)

ՏԻԿ . Ւ (X) - Ի^ելփ ին՛չո՞ւ այս գիշեր
մեր տուն չես գալիս : Ս'իայն g ոյց տալու
համտր y որ քէն չունես . 7
իմ դէմ . . .
Ջգիտեմ ինչու , բայց ես չեմ կարող վատ
ընկերուհի լինել, մանաւանդ քո
դէմ-.
Գուցէ ինձնից վի րա ւո րո ւել ես . . . (մեղմ
ծայնով) . . . կամ . . . պա՛տճառը' չէ՛ ? չեմ
կարող գուշակել, չեմ հասկան՛ում . չդի
տեմ • • • (լոոլթիլն) ;

ԳՈՐԾՈՂ ԱՆՁԻՆԴ
ՏԻԿ- Ւիւն (X) , Ա՛մուսնացած դերասանուհի
ՕՐ - Փի ւր (Y) , ամուրի դերասանուհի
ՄԻ ՍՊԱՍՈՒՀԻ

(ԲԵՄԸ : - Մի սրճարա(ւի անկիւն' կա,
նանց համար : Երկու նրբագործ երկարէ
սեղաններ, մի բազմոց' ծածկուած կար.
լքիր րաւիշու| եւ մի քանի աթոոներ : Օր •
Փ (Y)-P նսսւած է սեղաններից լքէկի մօա :
նրա դիմաց դրուած է կէս շիշ գարեջուր :
կարդում է մի պատկերազարդ շաբարա.
րերթ-, որը յետոյ փոխում է սեղանի վը.
րայի միւս թերթերի հետ : ՛էյերս է մըտ.
նում տիկ • Ւ (Xj-ը, ձմեռնային հագուստ.
ներով, գլխարկով ու կրկնոցով : Տեսքին
կրում է գեղեցիկ զարդարա՛նքներով մի
Սաֆոնական պարկ կամ զամբիւղ) :

ՏԻԿ • Ւ (X) - Ինչպէ՞ս ես քչմելի սիրեJt!ս : Սուրբ Ծնունդի դիշեր , խեղճ
ամոլ,
հիների նման, մենա՞կ ես մնացել - - .

(Օթ- Փ (¥)-ը հայեացքը թերթից բարձ,
րսւցնում, գլխի հակումով թաթելում է
Տիկ- Ւ (ճ)-ին ու շարունակում է կար.
լալ):

ՏԻԿ. Ի (X) - Գի տես ես էնձ վատ եմ
ղդում, քեզ տյստեղ սրճարանո ւմ մեն
մենակ նստած տեսնելով» ա յն էլ Սուրբ
նուեդի գէլեր։ Փ^րէղ էլ էնձ նոյնքան
Հատ ղգա՝զէ » ճ*սշարան ո ւմ հարս անէք էէ^1
տօնում♦ . • հարսը նստել երգէծաթեր թ էր
երգում, փեսան էլ հէւրեր է հետ ր/1Խդ էր խաղում : Օ'J , օ'յ Հյ , ինքս ինձ
՝ագէ այս ամուսնութեան փ^ր^րր բար է
լ^ւնՀւ յ Փեսան հ ար ս անէքէ՝ գէշեր , բէ լէ ար գ
( խաղում, հարսն էլ գո1 լ ասա - երդէեաթերթ է կարգում • » » ՍՀ ? դու հէմա
մտա\ծ\ում ես այստեղ նոյնը չէ' _ չէ0 :

ՏԻԿ - Ւ (X) - 'Լա խեց ա՞ ր ï Կարծեցիր
ուղում եմ քեզ սպաննե՞լ, հը : Հոգիդ սի
րեմ , այդ ի՞նչ միտք է . զարմանում եմ :
Ընդհ ակ առակը գոլ էնձ սլէւոէ սպաննել
ուզես : Ջէ՞ որ ես քեզ արգելք եմ եղել »
գէտեմ , դու գա գեռ չես մո ռա ց ել ♦ • • բա յց
ես մեղա լոր չեմ յ փու գեռ կարծ ո ւմ ես ,
ես եմ դաւել որ քեզ Ս՝եծ թատրոնէ ց հե»
ռացնեն» չէ0 ։ Բայց „չ՝ գա ես չեմ արել ։
Զուր է ■ ինչ էլ որ ասեմ յ գո լ չես հ ա ւատալու-, Գսւ քո ուղածր մտածիր , փոյթս
չէ -. (Պայուսակից հանում է մի զոյգ ա.
սեղնագոթծ տնային կօշիկներ) . Սրանք էլ
իմ սիրելի ամուսնու համաչ, են - Կակաչ,
նծրր ևս եմ կաբել : Մնկեղծ ասեմ' կակաչ»
ներն ատում եմ բայց նա ամէն բանէ վը»
րայ կակաչ է ուզում » ♦ ♦

(Օթ - Փ (Y’)-p. իր հեգնոտ ու զարմա՜ցրած
հայեացքը թ֊երթից վեր է թարձրազնոլլք ) :

ՏԻԿ* Ւ (X) - (Ջեոքեթը կօշիկների մէջ
մտցնելով) Նայէ'ր^ ոտքերն որքան պզտէկ
են։ Ն ա յի՚ր- Եր ա նի նրա ս ո ւս է կ-փ ո ւ.ս է կ
քայլուածքը տեսնէ էր։ Տնա յէն կօչէ կնե
րո ւք նրան՝ չես տեսել • տես ե0լ ես ։

(Օր- Փ (Y)-g բարձրաձայն
է):

ԱՐՈՒԵՍՏ*-

ծիծաղում

ՏԻԿ • Ւ (X) - 'հայի՛ր. ես քեզ հիմա
gnjg Կը տամ'• (Կօշիկները քայլեցնում է

սեղանի վրայ) :

(Օր- Փ (Y)-g կյրկիԹ բարձրաձայն ծի
ծաղում է) ։

(Օր- Փ (¥)-ը շեշտակի էլ զարմացած
նայում է Տիկ- Ի (ճ)֊ին) :

ՏԻԿ • Ւ (X) - {տխուր) Մեր բարեկամու.
թի՚-նը շատ զարման ա՝էէ էբ՝ * • • Ս ր բ ծս քեզ
առաջէն անդամ
տեսայ y
սարսափեցէ։
Այնքան էէ սարսափել y ո ր աչքս քեղնէg
չէէ հեռացնում : էյն գէր չէր թէ երբ կամ
nt-թ էնձ մէշտ քո դէմ էէ գտնում • . . թրշնամէգ լէնելու համար անզօր էէ' րնկեբոլհէգ դարձայ ։ Բայց երբ՝ դու սկսեց էր
մեր տոլն ղձալ ՝ մեր մէջ խռով բնկաւ։
Նկատում էէ y ոբ՝ ամ ուսէնս քո ներկայու»
թեամբ մէշ տ շփոթւում էր* չյարմարուող
հագուստէ պէս գա էնձ նեղում էր։ Ամէն
ջանք գործ դրէ y ս ր նա քո հանդէպ որոշ
մտերմութէւն ցուցաբերէ y րայց անօգուտ
էր* յհասյ դու նշանուելդ յա յտար\աբեցէր
ու մէ անդամից ձեր մէջ, սաստէկ մտեր»
մութէւն ս տեղծո լեց ։ Ա՛յգ էր,
մտքովս
անցաւ թէ դու քո էրական զգացումները
նաէմապէս թաքցնում էէր* յ^տոՀ գրա^էգ jkmnj է^նչ եղաւ։ fju
չխանդեց է»
տարօքէն ակ կ • Սէշում եմ մեր փոքրէ կէ
ձկրտութէւնն էր- դո լ կնքամայր էէր ՈԼ
ես նբան ստէպեցէ y որ
համբուրէ։
Երբ համբուրեց՝ դու կարմքեցէ ր՝ շփոթւեցիր : . . .Այդ վայրկեանէն ես ո չինչ հնը.
կտտեց է ոչ մէ բան չկասկածեց է» ո շ ինչ
չմտածեցէ մէնչեւ . . . մէնչեւ հէմա * ♦ .

(Զայրացած

ոն

կաաադած կանգնում է) .

Ինչո0 ւ գոլ չես խօսում ։ Սէնչեւ հէմա
մէկ բառ անգամ չես ասել» թողել ես ես
այստեղ մենակ նստեմ ՝ խօսեմ ու էրօսեմ ։
Նստել ես այդտեղ ու մետաքսէ բոմոմ՜է
պէս y է մ թաքուն մտքերն ես դլլանում »
մտքերս » » »այո՛ ? նո յնէսկ կասկածն եր ս » » »
թող տեսնեմ » էն չո^ լ նշանդ լուծեց էր :
Ինչո0 ւ յետոյ այլեւս մեբ տո ւն չեկար : Ին
չո՞ւ տյս դի չեր մեր տուն չես դալիս :

(Սպասունին մի թաժակ շոկոլատ. է թեpuf ալ դնում է Տիկ - Ի (X)-f1 աւլլսջ • Տե

սայ հեԱունում է) :

ՏԻ^/ • A (X) - էմելէ դէտ ես , վս տահ քեղ
Համւսր ալելէ լաւ կը լէն էր եթէ դու նրա
Հետ ամուսնանայէր . » .
յէշում ես , եւ
էէ Որ քեզ ասացէ' ներէ՛ ր : Սէ»
,„l»
Լո մ ես։ Հէմա՝ նրա կէ^ը կը լխ^էէր
^եղ համար տուն ոլ տեղ կ^ ո ւնենայէր • • •
tlitliu

ւմ ես անցեալ Սուրբ Սնունդէն որ»
Հան ուրախ է էր երբ տօները գաւառում ,
^^նածէգ ծնողներէ հետ անց կացրէր :
ն գո վեցէ ր ընտանեկան կեանքն ու
"['"խցէր հ րաժլսրուէրլ թատրոնէg : • • *Ա՜
Jn , կմելէ ս էրելէս , տունն ու տեղը ամէն
ք^մեից աւելէ լալ է' թատրոնէց յետոյ՝։
լ երեխաները *՝*բտյց գոլ դա ղ եո չես
{արոզ հասկանալ :

(Op- Փ (Y)-n արհամարհական
է նետում):

հսւյ.

A (X) _ (րՐի. քանի գդալ շոկոլսաւ է
շակումյ Յետոյ թացում է իր պայ ու
էք֊ ել մի քանի Սուրը Ծննդեան նուէր.
1 է հսւնում) : Տե՛ս փոքրէկներէս <wր է^խր M գնել : (Մի աիկնիկ է gnJ9
մս) • Սրան տես : Հ ա' 1 Լիգա՛յիս հաP է - * - Տ ե'ս ին չպէ' ս է աչքերը դալա»
Ոլ՝ դԼոլ/ս

շուռ տալիս :

Տ՛եսա ր :

“ա ք ! Սա էլ հրացան է՝ Մաջալիս հա.
P է---

նուեի ծայրին է դնում թելին մխաց.
|անը հՆ կրակում է Օր- Փ (Y)-t
Օբ- ֆ (Y)-g սարսափած ետ է քաշ.

ՏԻԿ - Ւ (X) - Ցեաոյ երբ կատա ղո ւմ է ,
ոտն՝ այսպէս գետէն է զար կում՝ ՀԱուրճ
եփել էլ չսովորեց էն • անպէտք են այս ա»
ղախէնները։ Տ է՛ր , տէ' ր » տէ'ր • այս է^^1^
է »ապուլները ճրագէ պատրոյգն անգամ
կտրել չեն կարողանում^ : Երր հոսանք է
լինում՝ նրա ոտքերը սառում են ՀԳրոդը
տանի . ցո՛ւրտ է ։ Մնիծոլե՛ն . վառարանի
կրակն էլ է հանգեր» : (Կօշիկներից մէկի

տակը քսում է միւսի երեսին) :

(Օր - Փ (Y)-g քահ քահ ծիծաղում է) :

ՏԻԿ. Ի (X) - Հխմա' երբ տուն է հաս
նում : Ս տէպուած տնայէն
կօշէկներն է
փնտռում y որովհետեւ Սարէն՝
դրանք
թաքցնում է պահարանէ տակ • • • 0'հ )
ամօթ էնձ։ *1յստել ամուսնուս եմ ծաղ
րում : Սէնչգեռ նա լաւն է ու բաբէ • . .
քեզ նրա նման մէկն էր պէտք էմելէ î - Կա»
րելէ է էմանալ էնչո0 լ ես ծէծաղում ï Ի^նչ
կայ։ Ի^նչ է պատահել կարեւորն՝ այն է ,
որ նա հաւատարէմ է էնձ • այո y ես վըս~
տահ եմ : Ի՛նքն է էնձ ասել* • ♦ այգ հեգ»
նական մպէտն էնչէ՛* համար է : Ի նքն
է աս ել • իմ նորվեկիա գնացած մ՜ամա»
նտկ , ՖրէսԱրքւքը փորձել է իրեն չեղել ...
կարո՞ղ ես երեւակայել այդ ւրբութիւեը
(ԼոՈւթիւն) : Եթէ տանը լինէի , նման բան
փորձէր , աչքերը կը հա՚նէի : (Նորի{ք ԷՈ.ՈԼ.
թիւն) Î Բախտաւոր եմ • նախքան բամ»
բաս ո զներէ բերնէց լսելս y ամ ուսէնս էնքն
ինձ ասաց . . .(Լռութիւն) ֊.purjg Ֆրէտէրիքը միակը չէր : թող ,ես քեղ բացուեմ : Ջեմ
հասկանում ինչու.
րայց կարծես
կա.
նայք բոլորն էլ դմլում են ամուսնուս հա.
մար : Կտրծում են՝ թատրոնում նրա կարծիքը, դերասանուհիներ վարձելու հա.

(Օր- Փ (Y)gi կարծես ուզում է խզել
իր լռութիւնը) :

ՏԻԿ- Ւ (X) - Ո՛չ-. Պէտք չկտ'յ խօսես ։
Հիմա՝ ամէն էնչ էնձ պարղ է : Ուրեմն այգ
էր որ գո' լ » » . որ դո՛ւ» » » գո1 լ » » » հէմա
հաս կացայ » հէմա եմ տեսնում » հէմա դէ»
տեմ պատճառը ։ » » »Ս»մ օթ : Ես քո հետ նո յն
սեղանէն չեմ նստէ :

(Ապրանքները Փոխադրում է միւս սեդանի վրայ ) :

Ա՛յ թէ էնչու կա կաչներ պէտէ աս եղնագործէէ տնայէն կօ շէ կներէ վյ*այ * դո՛ւ» ես
կակաչ սէրում »»» Ա՛յ թէ էնչու ամառը
մենք պէտէ . » » (կօշիկները շպրաում է գեաին) Սալար լճէ մօտ անց կացնէէնք»
գո'ւ չես սէրում բաց ծուէր ։ Ա՛յ թէ էնչու
տղայէս անո ւնը էսկէլ է , գա՝ հօ' բգ անունն
5 ^՝1,ա հ\ամար ես պէտէ քո' սէրած գոյները հագնեմ \ քո1 սէրած գ^ք^րը կար
դամ y քո՛ սէրած կերակուրներն ուտեմ y
քո' ս էրածը խմեմ » ա՝ յ ա՛յս շո կո լատը» » »
Ա՛յ թէ ինչու » լ/հ Աս տո ւած էմ » մտա
ծելն անդամ սոսկալփ է, սոսկալէ ։ » » »Իմ
մօտ ամէն էնչ y ամէն էնչ քոնն է» նոյնէսկ
* էյնձորէ մէջ սողացող՝ կրծող y
էր ճամբան բացող y մէջուկը փոշէացնող՝
կեղեւէց ու սել հետքէց բացէ ոչէն չ չբ
թողնող որդէ պէո y քո հողէն սողացել է
իր- մէջ : 'խեփյից փտխչել փորձեցի , բտյց
չեղաւ ։ Օձէ պէս քո սեւ աչքերով կախար.
գեցէր ու գրաւեցէր էնձ » » ♦ թեւերս բա
ցեց է թռչեմ , բայց վայր դլորուեցէ : Ոտ
քերս կապուած լխկել եմ ջա֊բը } * * * աշ
խատում եմ լողալ y բայց աւելէ ու աւելէ

Կիրակի , Հոկտեմբեր 3 , 2004 , էջ 3
խորն եմ սուզւում » խորը 1սո^Ը^ մէնչեւ
յատակը՝ ուր
գոլ
հսկայ խեցգետէնէ
ս1^ս դարան մտած՝ ատամ բացած y էնձ
ես սպասում » հասայ, հասայ, հէմա հա
սա յ :
Ո լհ ♦

ես քեզ ատում եմ y ատում • որ»

քա ն եմ ատո՛ւմ ։ Իսկ դու' այդտեղ մէ»
այն կտրող ես լուռ y սառն ու տն տ արբեր
նստել ։ Էու ոչ գէչեր ունես ոչ ցերեկ y ոչ
Ատլըբ \մնունգ ոչ Նոր Տարէ» ոչ էլ փոյթ՝
թէ շու~րջդ ու.րւնխ են թէ տխուր ։ փու ոչ
ատել^ ոչ էլ սէրել գէտ ես : Կտուցը մկան
ծակէն տնկած աբագէլէ պէս y քարացել
ես» գէտես զոհերէդ համար ուր ել որ տն՝.
կէ^նը պէտէ դարան մտնես : Կարծեմ գէ֊
տես y այդ սեղանը պատէ լ քեզ՝ մկան
թակարդ են կոչել» յոյսով թերթում ես
թերթերը՝ ոք աեճտրակ մէ մարդ
կամ
թատրոնէց վոնտուած մէկէն
գտնես » » »
քեզ ճար անելու համար y նստել ո Լ [սորտակուած նաւէ նաւտպետէ պէս y
կորց
րածդ ես հ ամրում :
խեղճ էմելէ։ փէտես ես քեզ խղճում
եմ, գոլ դմբախտ ես » դմբախտ »
չտր\ւսմէտ չ ոխակալ վփրաւոր
գազանէ պէս։
Գյ-սւսյր է , բայց պէտք է քո վրտյ ղայրա.
նամ » վերջապէս գոլ անզօր ես • » , Բո r/՛
հետ անցածը էնձ ոչ վնաս ել » » , ոչ էլ էրանգտ րել է : Եթէ դու կամ մէ ուրէշը էնձ
ստիպել էք շո կոլա տ էրմ եմ , վատ բտն չէք
արել » » »

(Մի լրիւ գդալ շոկոլատ է խմում, յե
տոյ ամբողջովին զգաստացած) :

Եոկոլատ՚ը ա ռո ղ հւռր լլւը խմի չք է * դեռ
տւելին . եթէ դո լ ես օրթնակ եղել թէ թչպէս հադնոլեմ' tant mieUX* : Գրտ համար
հիմա' ամոլսէնս էնձնով աւելէ կ ղբաղւում ։ Ուրեմն ես շահել ու գոլ կորցր ել
ես ։ Տեսա0ը խնչեր ես կորցրել։ վստահ
յոյս ունէէր Որ ես տեղվւ ք պէտէ տամ'
ինչպէս դոլ_. դրա
համար հիմա նստել
ու ա՛փ ս ո ս ո լմ ես . իսկ ku ոչ : Գիտես ,
պէտք չփ ստոր լինենք : Ին չո՞ լ իմր պիտի
լինէր այն ինչ մի ոԼրիչը չէր ուզում :
Ամէն էնչ տսուեց ու լսուեց : Հէմա տես
նում եմ , է րապէս ես եմ ո ւմեղը » » » փու
էնձնէց ո չէն չ չս տաց ա ր » մէա յն տո ւէր : ttռակէ գողէ պէս պէտէ ասեմ' ՀԵրբ դու
արթնացար , ես արդէն քո կո րց րածէ տէրն
էէ» ։
Տեսա0բ » էնչէ որ գոլ ձեռք ես տալէս ,
ամուլ ու փուչ է դառնում *. ՛Բո կակաչ,
ներն ու կրք^րը վխգ սէ[ր Հյճգըէն • էնչպէս
էնձ բեր էն • Բո գրողները քեզ ապրելու
արուեստը չսովրեցրէն » էն չպէս էնձ սովԸ^՚գրէն։ Եւ հօրդ համանուն էսկէէԸ քո
ղալա կը չէ • , .
Իոկ դու մէշտ լուռ ես } լուռ» էնչո0լ :
խոստովանում եմ » համ ո զուել էէ ուժեղ
ես 5 քանէ որ լուռ ես» բայց պարզապէս
կար ծես աս ելէք չունես ու մէտքդ է պա
րապ ։

(Վեր է կենում եւ գետհից վերցնում է
կօշիկները):

ա ես տուն եմ գնում ու կակաչները
հետս եմ տանո ւմ ։ Բո կա կա չներր î փու
գժ՜ո լարանում ես ո լրէ խ եր էց դաս աոնել »
դժուար ան ում ես կռուել խոնարհուել եւ
չոր եղէգէ պէս կո տրւում , փ շր ւո ւմ ես ։
Հրնո րհակալ եմ խմելէ , յա տկա պէս էնձ
տուածդ դասեր է համար։ Հյնորհակալ եմ
նաեւ, Որ ամուսնուս սէրել սովորեցրէր։
Հէմա ես տուն եմ գնում » նրան՝ ս էրելու ։

(Գնում է) յ

թարգմանեց' Արբէ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

1963 թ*} թ եհ րան
{վերանա յուել է
Փաբէզ)

1983 եւ 2004 թւեր էն,

թարգմանութեան համար հէմք են ծառա-

Ւլ
— Elizabeth Sprigge-ի ( 1Տ55)
— Arvid Paulson-ի (1960)
— Michael Mayer-ի
(1964) ան գ լե ր էն
թարդմ անութէ ւնները ։
{Համեմատուէլ է նաեւ ֆրան սերէն թարգ
մանութեան հետ) :

(*) tant mieux - (ֆր-) աւելի լաՆ!

Fonds A.R.A.M

Մ Ի Տ •fi

Էջ 4, Կիրակի, Հոկտեմբեր 3 , 2004
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Entretien
avec
Dominique
de Williencourt

Վ.ԱՐԴԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍեԱՆ

1937/'ե Յակոբ Օշակ ան
սրտէ
ծանր
սրաղնապ մը կ՚ունենար ՝ որու, հետեւան
քով րմէ չկն երը \է րեն կ' ար գէ լէէն օրական
մէկ մամէն ալելվւ աշխատէլ։ Այդ արգելքը եղած է էր յառաջ քաշած պատրուա*
կր «Անաղ որդաղ» է չորրորդ դէրքը՝ պաք
մանականօրէն «Գմոխք» կոչածը չգրելու,
եւ ւէէպա շարքը անաւարտ ձգելու համար :
Եղած են անշուշտ շատ աւելէ ծանրակշէ ռ y
դրակա՛ն պա աճառներ y քան սոսկ առո ղջականը , որոնք կանխած են այդ ծրագրէն
LPi ււմր
ԸայՅ 'ա'եԳ աադնապէն անմէջական հե
տեւանքներէն այն եղած է y որ Օշականէ
հայրենա կէղներոլ հրաւէրով y անուանէ
գրագէտը կազդուրման համար քյր ուս սւ դէ
մէն մեկնած է Փարէղ՝
ուր մնաղած է
քանէ մը ամէս։ Այդ մէջո ղէն ՝ էնչպէս
կը պարզո ւէ ստորեւ հ րատարակո լող ան
տէպ նամակէն y Հոկտեմբեր 1937էն քանէ
մը օրով այղելած է Աարսէյլ y ուր հանգէպա\ծ է Հարաւայէն քէ) րանսայէ թեմէ առաջնորգ Գարեղէն քյոլէսկ • fff ա չատո ւրեանէն (1880-1961) որ նոյն տարուան՝ Ցու
լէս 28/7^ Հարաւայէն Ամերէկայէ Հայ.
ր ա պետ ա կան ^ատու\1ւրակ նշանա կո ւած
էր' Ամենայն Հայող կաէմոզէկոս fff որէն
Ա • է կոնդակով։ խնչպէ ս կը տեսնենք այս
նամակէ վերջա լոբութեն էն ՝
Գարեգէն
ես/էսկ.
(*Լ,ոյեմբեր 1937/'îf արքո ւթեան
տէտղոս ս տաղ ած} դեռ կը սպասէ ր է ր ու
ստ րյէմե Պատրիարք եւ Արմա լէ էր
դա
սընկերներէն թորգոմ Արք* Պտւշակեանէ
կար դա դր ո լթեան' վա ր դապետ մը ուղար
կելու y որպէսզէ կարենար մեկնէ լ էր նոր
պաշտօնավայրը։ Ա սլաս ո ւմը պէտէ երկա
րէր եւ դեռ նոր Ապրէլ 1938/^ Գարեղէն
Արք* fff աչա տո ւրե ան կը մամանէ ր Պուէնոս Այրէս ՝ սկսելու համար պաշտօնա վա
րութեան բեղմնաւոր 12ամեակ մը՝
որ
մէնչեւ այսօր գնահատանքով յէ չուած է
այդ մաման ակաշրջանէ վերապրո ղ դերա
կատարներէն յ
Օ չականէ եւ fff աչատ ո ւր եանէ ծանօթս լթ!^ր շատ հէն էր : քյրեէթ տարէ ով աւելէ
մեծ եկեղեղ ականը անոր դասընկերը եդած էր ապագայ վէպասս/հէն Արմաշէ
մէջ անղ ուղ ած ուսումնական կարճատել
շրջանէն։ 1901"1914/'^ եւ Զէնադադարէ
մաման ա կա շրջանէն ՝
հաւանական է որ
ծանօթս ւթէլնը զա րդաղած Ը11աJ
"Լքէ
.առէթներով՝ որոնղ մասէն տեղեկութէւն
չուեէնք ։
Ա ակայն ՝
Օշտւկանք, Պ•ո՝լէ ս էն
ւէերջնա կան մեկնումէն ետք՝ այս հան
դէպ ո ւմը առաջէնն էր »
Ա/ս
նամակէն
դատ ՝ որու ձեռադէր բնադէ րր կր պահպանուէ Երեւանէ Եղէշէ Զարենղ Գրակա
նութեան եւ Արուես տէ թանգարանէն' մէջ
ԼՑ ա կո բ 0 շական է ֆոնտ ՝ թ դթապան ա կ
88) եւ զո ր կը հրատարակենք նոյնու
թեամբ՝ յայտնէ չէ y եթէ այլուր պահ
պանս լած են ո լրէ շներ՝ : Ա ենթ ա դ ր ենք որ
հանդո ւղ եալեկեզեղականէ արխէւէն մէջ՝
որ պէտք է պահպանուած ԸԱ'ա՝յ Պ'ո՝լսոյ
Պատրէարքարանը Լան 1950-1961/'Լղած է
այդ ն ո ւէրապետ ա կան աթոռէն գահակա
լը} y թերեւս գտնուէն 0չականէ պատաս
խան ը ել այլ առըեչակէղ վաւերաթուղթեր :
Որոշ տեղեկո ւթէ ւններ ո լ համաձայն՝
Պուտր էա րք ընտրուելէ ետք Պուէնոս Այրէս էն ւէոխա դր ո ւելո վ Վոսւէորէ ափերը ՝
Գարեղէն Արք» ծրագրած էր էր հարուստ
գրադարանը Արմանթէն ձգել։ Այդ ծրադէբր չէրակսյնաղաւ ՝ մ եզէ անյայտ պատ
ճառներով։ Հետեւաբար ՝ «Անաղորդաղ»է
էր օրինակները հաւանաբար Պ ո էքսս են ՝
ու թերեւս կը պար ո ւնակեն' 0 չականէ մա
կադրութենէն զատ՝ նաեւ էր թղթատէ ղէն
նշումներ ՝ էնչպէս ել այն «գաղտնէք»էն
բաղայա յտումը ՝ թէ
արդեօք
վերջէնս
կարողաղսմծ կ մամանակն ու շունչը ամ
բարել ընթեր ղումը աւարտելու համար։
3 իչենք , /7Հ7 է շարս
այլ դրական գործե
րո լ՝ Գարեղէն Արք» նաեւ եղած է «Նա
րեկ» է արեւմտահայերէն երրորդ թարգ
մանութեան (1926, բ • աէպ' 1948) հեղէ
նակը ï
Շրջանէ մը մէջ՝ ուր
«Անաղ ո րդա ղ»է
Գահ է րէէ ձա խաւեր հրատարակո ւթէւնը
լաջողած էր ամրաղնել անմատ չ ե լէ ո ւթեան
առասպելը ել ուր ւէէպաչարքէն դրական

արմէքը թեր ու դէմ կարծէքներ ստեղ
ծած էր ւ շահեկան է այսօր կարդալ վեր
ջէն արմ աչականէն' fff ա չատուրետն Արք • է
այս նամակը ՝ ուր դէրքէն սկզբնական՝ աւ
լելէ քան 100 է^րը «աՍձսւձրոյթ- ՈՆ
Սոյքով կարդալը» կը հաղորդէ y էնչպէս եւ
քանէ մը այլ ն կա տ ո ղո ւթէ ւններ ։ Հակա
ռակ երբեմն մանուածապատ ու հնաբոյր
երեւոյթէն ՝ նամակը նաեւ հետաքրքրա
կան ընթեր ղ\ո լմ մլխ է պարզապէս որպէս
ոչ այնքան հեռու անղ եալէ գրողական
ո ճէ նմոյշ։
*
**

Նիւ ճըրզի
8 Ն[ո]յ[ե]մթ[ե]ր 1937 , Մաբսէյլ

Սիրելի Օշական,
Իթր «փիլիսոփայի գլՈւխով կաղա™մր» ,
թ՜է կաղամբի գլոլխով փիլիսոփայ —եր_
կուքէն ալ կհանցնի յաըախ մարդկային
խե՜ղն գլուխը.. ըրի սկզբ նանայ լց «փորը
կուշտ» (մեր լուսահոգի հօր* Դուրեան
Ս[րբա.զան]ի բացատրութիւնն է)
մէջէն մինչեւ 104 էջ : Ըրի ա.
սի* գրեթ-է աոանց շունչ աոնելու, կի հա.
մէն զատ* մերր շա՜տ երկար հատուած,
ներն ա/լ հազիւ ժամանակ կու տան թոնը,
ւած շունչին քիչ մ’ազատուրիւն շնորհե.
լու:
Այդ ի՜նչ նրբազնին դրսեւորումներ ներ
քին ապրումներու* որոնք կը քակուին*
թել սա թել* ամէնէն ծածուկ ու պատկաոուկ հոգիներէն եւ թանձր քօղերու տա.կէն* ուր աչքի շատ քիչ սլաքներ կարող են
թափանցել : Նաեւ ի՜նչ գունագեղ վըրձնումներ հազիւ կոահելի, կամ նոյն իսկ
չկոահուած արտայայտութեանց, ձեւե.
րու եւ տարազներու* որոնցմով վիպա.
յին տոամները կը հիւսուին կամ կը հինԼ
լին :...
Բայց դեո ձ-այրն ենբ ե-րարոց Անացո’1.
դաց-իդ, որպէսզի աւելի բան մը նարտա.
րարիմ ըսել : Խորանա՜լ հարկ է, . ինչպէ-ս
դու խորաչափեր ես • ափերէն հեոո՜ւ , թա
ցը ծովուն : Եւ ես ատոր քաջութիւնը կը
թուի թէ պիտի ունենամ :
Եւ գիտե՞ս ո՜ւր է գաղտնիքը ասոր : Այ ն
խորունկ համակրանքին մէջ* գոր ստեղծեց
նա [sic] մեր քանի մ'օրուան մտերմու
թիւնը . աոանց զանց ընելու կաղամբագը.
լուին ունենալու* հաղորդուիլ շա՜տ խը.
տացած եւ գուցէ մերթ խրթնացած արժէ
քին Մնացորդաց երկունքին: Այս անգամ
իսկապէս փիլիսոփայի մը գլուխը* մերկա
ցած իր կաղամբի լայն ու ոլորուն փա.
թոյթ-թերթերէն -որոնցմէ ներս ալ թհ.
րեւս դժուար չըլլայ յիմարութենէն վեր
իմաստութիւն մը տեսնելու-, պիտի կրնար
բերել իր ըմբո՚նողի գնահատանքը :
Բայց սա «կախարդ» ժամանա՜կը , որուն
կը լծակցի երբեմն առողջութիւնը , եր
բեմն ալ յիմարութեանց կամ պարասլու.
թեանց տա՛ղտուկը , պիտի թողո՞ւ որ րստւսկւ ու չլմնցած հատորներդ
մաթ
գարէի մը ան յարութեամբ* Հոգիէն ներշնչուած, - տեսնենք : Ըսի արդէն թէ* քա
ջութիւնը պիտի ունենամ :
«Շնորհակալ եմ»* չըսի, հաստա՛տեալ
բացատրութիւն մը գործա ծած ըլլալ ու եր
կիւղէն : 104 էջ անձանձրոյթ ու հանոյքով
կարդալը կարծեմ կ’արժէ հազար շնոր
հակալութիւն , մանաւանդ երթ ան իր հետ
կը բերէ ախորժակը* ուտելու ամբողջը
մանրա,մանը* եզեկիէլեան տոմարին նման :
*Բեցի հետ կամ քեզմէ վեր? հասա՛ծ
կ՚ըլլան անշուշտ ընդ սօսեաւ նկարները ,
սօսանոլէր -քիչ մըն ալ նաընջանուէըքաղցը յիշատակներով* ո'չ երկար ապ
րանքի ցոլքեր :
Ընդունած եմ Ս • Պատրիարքի պաշտ[օ
նական] նամակին հետ նաեւ կոնգ ակը*
ներակտուր փոքրիկներոլ ծնողաց ուղղրւած : Բայց այդ ի՜նչ կոնդակ է: կաղամ
բագլուխ փիլիսոփաներ կամ փիլիսոփայագլուխ կաղամբներ ի՜նչ հասկնան ա՛նկից :
Սրբազանը ինքը աւելի կարն ու գեղեցիկ
եսհնագիբ կրնար ղրկել : Ըսենք նաշակի
խ՛նդիր մը , կամ • • • աւանդութեան :
Նամակին տակ նշեր էր թէ «յաջորդիւ»
պիտի գըէ վարդապետի մասին : Ի սէր
Աստուծոյ եւ այս ժողովուրդին, ըսէք ի.
ՍՆա-

ցորգաց.]րդ-

ուտեմ

Violoncelliste-compositeur,
«au
style
incomparable, d’une densité et d’un raf
finement extrême» (Pierre Petit, Le Fi
garo), Dominique de Williencourt a été le
disciple d’André Navarra, Philippe Muller,
Marcel Bardon et Mstislav Rostropovitch
(deux Premiers Prix au Conservatoire de
Paris et lauréat du Concours Rostropo
vitch). Il a obtenu le Grand Prix de l’Aca
démie du Disque, a été invité au jury du
Concours International de quatuor à cor
des Chostakovitch 2004
à Moscou et a
donné des concerts sur les scènes interna
tionales dans plus de quarante pays. Che
valier de l’Ordre National du Mérite, il
enseigne au Conservatoire Supérieur de
Paris • CNR. Directeur musical de l’Asso
ciation «Pour que l’Esprit Vive», D. de
Williencourt a initié un lieu de résidence
d’artistes à l’Abbaye de La Prée (Indre),
ainsi que des Rencontres musicales. Il or.
ganise chaque année la Croisière du Sème
Millénaire qui réunit Barbara Hendricks,
José Van Dam, Teresa Berganza, le Qua
tuor Borodine,
Marilyn H orne,
MarieFrance Arakélian...
Avec son «violoncelle de soie et de ve
lours...» (Pierre Petit,
Le Figaro),
un
Gagliano de 1754, il trouve inspiration, sé
rénité, recul et énergie dans des contrées
telles que l’Arménie, le Sahara, l’Inde, le
Yémen pour composer ses œuvres.
*
**

- Quelles sont les raisons qui vous ont
mené en Arménie ?

- Après le tremblement de terre qui a
ébranlé le nord de l'Arménie le 7 dé
cembre 1988, j’ai été invité par la Croix
Rouge française pour donner des
concerts et apporter un peu le poésie et
de musique dans ce pays une nouvelle
fois meurtri.
- Vous avez composé une très belle
pièce intitulée «Etchmiadzine et le Mont
Ararat» parue sous le label EA Records
(voir ci-dessous discographie). Quelle
en a été l’inspiration ?

- J’ai été très vite conquis par le peu
ple arménien et la chaleur de son ac
cueil. Après mes concerts, j’étais invité
chez de nouveaux amis. Nous ne nous
comprenions pas toujours, à cause de la
langue, mais le plus simple était de par
ler en musique. Ainsi, j’ai très souvent
improvisé avec différents musiciens et
j’ai pu m’initier à la culture arménienne.
De plus, j'ai été très impressionné par
les chants sacrés entendus dans cer
tains monastères et, bien sûr, à la Ca
thédrale d’Etchmiadzine. J’ai essayé de
transcrire au violoncelle ces impres
sions et cette ambiance de recueille
ment si profond et si intense. Les œu
vres de Komitas m'ont également per
mis d’approcher la culture arménienne
dans ce qu’elle a de plus beau.

m envahit après avoir interprété u P
tes de Bach. J’ai voulu aussi ®S,Ui՝
hommage au peuple arménien ï dre
par le temps et l’histoire.
Prouvé
- Pour illustrer le livret accomn»
votre récent enregistrement des S?’
pour violoncelle» de Bach
«J ‘6S
choisi, entre autres, des photogra£
ou on vous voit jouer du vibloncelï
seuil de la chapelle de Karmravol
vant les monastères de Sanahln et^Û
Saghmosavank, ainsi qu'à |'èg|i։e d? “
bord. Quelles sonl
choix ?

les raisons de «
ce

marque, certaines piècpq
sont mieux adaptées au lieu choisi qu
d autres. En ce qui concerne les Suites
de Bach, il est nécessaire de trouver un
lieu propice à la réflexion, un lieu de so
litude sûrement porteur de spiritualité
comme le sont les monastères armé
niens.
- Votre épouse et vous-même avez
créé une association de soutien à l'Ar
ménie. Pouvez-vous en dire plus à ce
sujet ?

- Nous sommes retournés en Arménie
en 2003 avec nos trois enfants. Nous
avons visité une grande partie de ce
merveilleux pays, et, une fois encore,
nous avons été bouleversés par les
conséquences du séisme. Mon épouse*
a donc décidé de créer une association
en partenariat avec notre village en ban
lieue parisienne «Soisy pour Kéghassar
en Arménie», sous le parrainage de la
municipalité, afin d'aider en priorité
les enfants démunis qui n’ont pas eu
la chance des nôtres. Je dois dire que,
malgré
leurs traumatismes et leur
grande pauvreté, les villageois victimes
du tremblement de terre, comme ceux
de Kéghassar, forcent l'admiration par
leur dynamisme, leur sens aigu de la
fête et de l’hospitalité.
Propos recueillis par
Angèle KAPOIAN
* Guillemette de Williencourt, sculptrice,
dirige non seulement l’association mois a
également offert, en 1991, à la ville de
Rantchpar (plaine de l’Ararat), ses sculptu
res taillées sur place,
représentant des
Arméniens.

de

Discographie sommaire
Dominique de Williencourt

WILLIENCOURT, Etchmiadzine et le
Mon Ararat, 2004. Editeur : EA RE
CORDS : Européart, 68 rue du Château
des Rentiers, 75013 Paris.
europeart@club-intemet.fr
BACH,

Six Suites

2004. Editeur :

pour violoncelle,

EA RECORDS

DVORAK, Concerto, BRAHMS, danses
hongroises 5 et 6, 2002, Savaria Symphony
Orchestra. Editeur :
Disques TRITON
(INTCM 527982)
SAINT-SAENS, concerto n° 2 pour vio
loncelle et orchestre et suite opus 16 pour
violoncelle et orchestre, 1998, Orchestie
Philharmonique de Monte-Carlo. Editeur՛
Disques ARION (ARN 68347)

- Pourquoi avoir
décidé d'exécuter
cette même pièce en rappel à chacun
de vos quatre concerts donnés en avril
dernier à la Sainte Chapelle où vous in
terprétiez l’intégrale des «Suite pour
violoncelle seul» de J.S. Bach ?

(ARN 68431)

- Les thèmes choisis dans cette pièce
sont nostalgiques. C’est le sentiment qui

BRAHMS, Les trois sonates, 1997, avec
Emile Naoumoff, piano. Editeur •
S9U

BRAHMS - BEETHOVEN, double et
triple concerto, 1998,
Philharmonie e
Lorraine,
avec Gérard Poulet et
Naoumoff.
Editeur :
Disques

Pierre Vérauy (PV797021)
PROKOFIEV - MIASKOVSKI, Sonat^,

րեն որ շատ բարակ չմանէ ել զիս դժուա.
րին կացութենէ մը ազատէ: կարեւոր է
որ վարդապետը հոս ըլլայ ից մեկնելէս
աոաջ : Եւ ես մինչեւ տարեվերջ լքիայն
կրնամ մնալ ;
Համակրալից սիրով
աղօթարար
ԴԱՐԵԴԻՆ ԵՊՍԿ •
Մոււցայ
աոողջութիւնդ հարցնելու :
Բ՛այց վստահ եմ թէ մտահոգոլելու բա1ն
չկար:

1995, avec Jean-Pierre Armengaud, pia
Editeur : Disques CIRCE-ADD

•

LD)
FLORENTZ - LANaNOwrnB^Irt,
WILLIENCOURT,
1993,
Oeuvres pour violoncelle seu •
Disques TRITON (INTCM 527982)
plus de renseignements,
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L’ ECRITURE
DU

MASSACRE

par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

Tel est l’objet de l'ouvrage réunissant
onze études, édité par Gérard Nauroy
chez Peter Lang (Berne, 2004) et inti
tulé : L'écriture du massacre en littéra
ture entre histoire et mythe avec cette
précision pour le moins ambitieuse : Des
mondes antiques à l'aube du XXIe siècle.

Le génocide des Arméniens et le mot
même d'Arménien n’y figurent pas alors
qu'on aurait pu attendre au moins une
référence et, au vu de l’extension don
née par les auteurs au terme «littéra
ture» incluant le discours télévisuel, un
article consacré sinon à la littérature
(XIXe ou XXe siècle), à la presse ou à la
BD, une étude sur le cinéma, par
exemple, de Kazan à Egoyan.
Absence frappante et intéressante,
comme celle, étrangement dérangeante
qui apparaissait dans le livre de Primo
Lévi Les naufragés et les rescapés —
Quarante ans âpres Auschwitz (Galli
mard, «Arcades»). Dans sa préface, ce
lui-ci, qui ne pouvait évidemment igno
rer le génocide des Arméniens, écrivait:
«Jusqu'au moment où j'écris, et malgré
l’horreur de Hiroshima et de Nagasaki,
la honte des goulags, l’inutile et san
glante campagne du Viêt-nam, l’autogénocide cambodgien, les disparus d’Ar
gentine, et toutes les guerres atroces et
stupides auxquelles nous avons assisté
ensuite, le système concentrationnaire
nazi demeure une chose unique, tant par
les dimensions que par la qualité. Dans
aucun autre lieu ni temps on n’a assisté
à un phénomène aussi soudain et aussi
complexe: jamais autant de vies hu
maines n’ont été éteintes en aussi peu
de temps, et avec une combinaison pa
reillement lucide d’intelligence techni
que, de fanatisme et de cruauté. Il n'est
personne pour absoudre les conquistadors espagnols des massacres qu'ils
°nt perpétrés pendant tout le XVIe siècle
en Amérique. Il semble qu'ils aient pro
voqué la mort de soixante millions d’Indios au moins, mais ils agissaient pour
leur propre compte, sans, ou contre, les
directives de leur gouvernement, et ils
étendirent leurs méfaits, en vérité très
Peu "planifiés”, sur un espace de plus
de cent ans, et ils furent aidés aussi par
les épidémies qu’ils apportaient involon
tairement avec eux»1.
Plus loin, Primo Lévi, voulant sans
doute insister sur la valeur inaugurale
du génocide des Juifs en occultant celui
des Arméniens, reprenait une liste de
tortionnaires qualifiés d'«imitateurs» :
“Je n’ai pas tendance à pardonner, je
n’aî jamais pardonné à aucun de nos

ennemis d'alors, pas plus que je ne me
sens disposé à pardonner leur imitateurs
d'Algérie, du Viêt-nam, d'Union soviéti
que, du Chili, d’Argentine, du Cambodge,
d’Afrique du sud,
parce que je ne
connais pas d’actes humains qui puis
sent effacer une faute: je demande jus
tice, mais je ne suis pas capable, person
nellement, de me battre à coups de
poing ni de rendre des coups»2.
Pourquoi Primo Lévi refusant de par
donner les imitateurs n’évoque-t-il pas
les prédécesseurs turcs? Mieux encore,
voulant montrer la communicabilité pro
pre à l’homme, Primo Lévi prend pour
exemple le «marin turc» du film d'Antonioni, Le désert rouge :
«Dans le monde normal d’aujourd'hui,
celui que par convention et par opposi
tion nous avons appelé tout à tour "ci
vilisé” et "libre”, il ne nous arrive pres
que jamais de nous heurter à une bar
rière linguistique totale: de nous trouver
devant un être humain avec lequel nous
devons absolument établir une commu
nication, sous peine de mort, et de ne
pas y parvenir. Antonioni en a donné un
exemple fameux, mais incomplet, dans
Le désert rouge, avec l’épisode où la
protagoniste rencontre dans la nuit un
marin turc qui ne sait pas un mot d’au
cune langue sauf la sienne, et essaie
vainement de se faire
comprendre.
Exemple incomplet, parce que des deux
côtés, même du côté du marin, la vo
lonté de communiquer existe, ou, du
moins, la volonté de refuser le contact
est absente»3.
Poursuivant ses pensées sur la com
munication entre les hommes, Primo Lé
vi distingue la situation du touriste de
celle de l’émigré, accordant une fois en
core au Turc un rôle positivement
connoté :
«Le cas de l'émigrant italien dans l’A
mérique d'il y a cent ans, celui du Turc,
du Marocain ou du Pakistanais dans l'Al
lemagne ou la Suisse d’aujourd’hui, sont
à coup sûr plus dramatiques»4.
Les occultations et les absences sont
également une manière de représenter
et, en ce sens, l’ouvrage L’écriture du
massacre nous intéresse, en pouvant
nous éclairer sur ce qu'il nous incombe
de faire pour que la représentation-pré
sence se trouve dynamisée. Si la visite
à Bruxelles le 23 septembre 2004 du Pre
mier Ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, n’a pas suffi à éveiller une réaction

minimale de la part du Président de la
communauté arménienne de Belgique,
malgré le récent communiqué de presse
de la Fédération euro-arménienne rela
tive au projet de criminalisation de l’af
firmation du génocide des Arméniens
dans le nouveau code pénal turc et au
négationnisme intégré dans les pro
grammes scolaires turcs, c’est que nous
acceptons, d’une certaine manière, un
assujetissement volontaire au niveau de
notre représentativité collective.
Ainsi, le livre L’écriture du massacre
nous aidera-t-il à voir les voies par les
quelles les massacres se trouvent pré
sentés et représentés, mis en scène par
l'écriture et l'image. Nous en proposons
donc le compte-rendu.
Partant d'une interprétation cinémato
graphique de l’Odysée, Le Mépris, de
Jean-Luc Godard, Monique Bile examine
le massacre des prétendants dans le
texte homérique. La linguistique et l’an
thropologie (don et contre-don de Mauss)
se trouvent convoqués pour montrer le
rôle du festin, celui du chant, des liba
tions, des sacrifices, de l’hospitalité
dans le pacte ou le traité qui s’établit
entre les hommes ou entre les hommes
et les dieux. L’étude rigoureuse et pas
sionnante met en évidence l'attitude né
gative, antisociale, sacrilège, des préten
dants relativement à toutes ces règles
sociales et cultuelles. Parce qu’ils en
freignent le code et que la vengence
fait partie de ce code, les prétendants
doivent être massacrés. Subsiste la
question de l’absence de vengeance de
la part de la famille des prétendants et
de l’absence de compensation offerte
par Ulysse, double manque qui empêche
les prétendants de s’affranchir de ce
statut et les maintient, comme tels,
même dans la mort : «Ils resteront à
tout jamais des êtres inaccomplis, dans
la vie et dans la mort; ils sont d’éternels
prétendants» (p.24). Ulysse, quant à lui,
semble échapper à la négativité de son
geste par la sublimation que réalise
Homère en comparant le héros à l’aède,
l’arc à la cithare, offrant ainsi, par la
voix de Phémios, le chanteur épargné
du massacre, la possibilité d'une conti
nuité de l’histoire, d’une victoire de la
parole sur la violence.
Sylvie Franchey d'Esperey examine la
portée du terme «aristie» qu'elle préfère
traduire par «prouesse» et non «ex
ploit» en précisant que les actes héroï
ques ainsi valorisés «consistent en gé
néral à tuer le plus grand nombre pos
sible d’ennemis» (p. 27). L’auteur mon
trera qu’il s’agit d’une force conserva
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trice maintenue dans l’épopée mais
s’effaçant au cours de l’histoire, au bé
néfice de la «pietas», typiquement la
tine. Le terme «aristie» reste indisso
ciable de «aristos», le meilleur, comme
en témoigne, dans l'Iliade, Achille, le
«meilleur» des Achéens. Signalant deux
problèmes, celui de l’organisation du
récit et celui des valeurs morales, l'au
teur adoptant la vision de Lukacs selon
laquelle l’épopée caracérise une société
close, montre qu’Achille choisit la
gloire plutôt que la longue vie, que cette
gloire résulte du courage dans les com
bats et que,dès lors, «le massacre ne
pose pas de problème en soi» (p. 30).
Passant ensuite à l'univers latin, une
ville, un empire, S. Franchey d’Esperey
voit en l’Enéide «l’œuvre originale d’un
individu qui a pour but de livrer au pu
blic sa conception du monde» (p. 31).
L’histoire d’Enée (temps mythique) doit
dire le présent (temps de l'énonciation),
montrer Auguste, fondateur de Rome.
Si, parmi les valeurs morales, le courage
au combat n’a pas disparu, il cède le pas
à la «pietas» (les bons rapports établis
avec les dieux, les parents, la patrie),
valeur typiquement romaine, dont, avec
la «fides», Stace fera l’éloge tout en in
troduisant un élément nouveau, le sui
cide (p. 42). Examinant de près certains
passages de l’Enéide, S. Franchey d’Es
perey met en évidence la négativité qui
interfère dans la description des mas
sacres, le «doute et, avec le doute, la
modernité» (p. 37), doute renforcé chez
Lucain à travers sa dénonciation de la
«perversion de l’aristie par la guerre ci
vile» (p. 39). Il s’agirait en somme de
montrer dans l’évolution d’un terme le
passage de la société close à la société
ouverte.
La distanciation prise par rapport à la
valeur du massacre semble s’accentuer
avec le corpus alexandrin du IVe siècle,
analysé par Ingrid Brenez qui assimile
toutefois le meurtre (p. 66: celui de Spitaménès par sa femme) au massacre le
quel implique tout de même un certain
nombre de morts, «un grand nombre,
une multitude» comme le met en évi
dence Gérard Nauroy dans une mise au
point du vocabulaire latin relatif au
massacre (pp. 74-76). A partir de sa lec
ture des textes (Res gestae Alexandrî
Macedonis de Julius Valerius, Itînerarium Alexandrî et Epitomé de Metz) I.
Brenez remarque la retenue des auteurs,
l'amoindrissement du rôle des massa
cres. Ces derniers se distinguent selon
leurs auteurs : massacre civilisateur,
fondé en raison, de la part des Grecs et
massacre bestial du côté des barbares
(question de perspective, comme le sou
lignera un Pascal) qui, massacreurs ou
massacrés restent «en état d’inféricrité
morale» (p. 64). Si le massacre du côté
alexandrin trouve une justification civili
satrice, il ne s’en trouve pas valorisé
pour autant et demeure, comme mal par
fois nécessaire, rattaché à la brutalité.
La voie semble ainsi ouverte à un
idéal de paix que prônera le Christia
nisme. Gérard Nauroy, dans son étude
longue et dense, se propose «d'analyser
les formes nouvelles que les idées chré
tiennes ont confédérés à la représenta
tion du massacre» en se «fondant sur
deux événements devenus des mythes :
le massacre des saints Innocents et, ce
qui en constitue une sorte de "proto
type” dans le judaïsme, le martyre des
frères Maccabées» (p. 74). Evoquant le
contexte historique de l’insurrection et
de la persécution des Maccabées, an
nonçant de «manière anticipée celui de
la persécution des chrétiens par l’Em-
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nistes authentiques» (p. 131) mais «cha verture annonçant que «Les onze études sent D. Henky a «envisager qUp ,,
que auteur, poursuivant son objectif pro réunies dans cet ouvrage tentent de ré vrage pourrait bien se lire auii lou՝
pire romain» (p. 78), l'auteur met en évi pre, schématise les faits historiques» fléchir sur la notion même de mas un récit initiatique et se p|je, P COtnnie
dence que l'atrocité des supplices vécus (p.133). Les auteurs se distinguent en ce sacre et d’en proposer unedéfinition», ratifs du genre» (p.245) et à x lniPépar les martyrs justifie l’utilisation du que Baculard «ne prend pas soin d’évo l’on se demande ce qui justifie la pré que nous nous trouvons ici hiPC°nClure
terme «massacre» qui, a priori, impli quer les circonstances du drame» et sence de l'article d’Emile Van Balberghe qu’avec le livre de Calame nu? nm‘eux
que «un grand nombre de victimes» (p. que leurs pièces, on s’en serait douté, consacré à l’interview de Léon Bloy par
78) et permettra à l’épisode héroïque «correspondent à des esthétiques diffé Robert Caze (1885), journaliste, pamphlé
d’acquérir un caractère exemplaire, de rentes et datées» (p.137), celle de Chan taire et amateur de duels. L’étude ne
donner lieu à une double version (Il et IV telouve s’attachant aux convention hora- concerne en rien les massacres (un duel
Maccabées), sous influence de laquelle: tiennes et celles de Baculard aux règles n'est pas un massacre) et ne s’impose ia médiatisation télévisuelle de-։
«l’histoire du prêtre Eléazar, des sept de la tragédie classique, comme
le ici que par le fil métaphorique tenu rat sacres», Noël Nel s’interroge sur |JS'
télévisuel et analyse le «régime £î
frères et de leur mère sera lue, men montre Cullière à travers l’analyse des tachant l’écriture et la caricature au
tionnée, récrite, commentée avec fer textes dont il ressort que le massacre massacre. Le seul élément qui reste in et médiatique d evénementialité» (?
veur par les premiers écrivains chré de la Saint Barthélémy ne constitue ni téressant, pour nous, est que l'inter 252) pour montrer que le massacre té ՝
tiens, tant grecs (Origène, Grégoire de un grand sujet ni un bon
sujet de view parue dans Pal le 4 mars 1885 est vise est un événement moderne c’està
Naziance, Jean Chrysostome) que latins» théâtre.
illustrée en couverture par un dessin dire détaché de ses liens à l’histoil՜
et résultant d’une construction COm
(p. 79) ce dont témoignera encore le XVIe
L'article de Catherine Bourdieu-Weiss, d’Uzès (ou Léon Bloy costumé en Turc plexe : «le massacre télévisuel est unp
siècle. G. Nauroy scrute le texte d’Am
«Les massacres des guerres de Religion fume tranquillement sa pipe en contem configuration
symbolique de I evéne
broise de Milan (386) faisant l'éloge des
plant quatre suppliciés placés sur un
dans l’art» est desservi par le manque
ment
factuel,
une
construction ni tout à
sept frères et de leur mère et montre,
de reproductions des œuvres auxquelles immense pal sanglant [...]» (p.187). fait contrôlée, ni tout à fait contrôlait
à partir du vocabulaire et du style auquel
elle se réfère et dresse la liste, comme Choix d'image qui, vu l’époque, mérite (p.254) qui échappe à l’histoire Par L
recourt le pasteur chrétien, la mise en
les gravures en couleur de François Ho- d’être creusé.
place d’une «militia Christi», d’une prise
Intitulée «Crises et guerres du XXe ture irreprésentable, le massacre se
genberg illustrant le massacre des pro
de distance par rapport au modèle juif,
siècle» la dernière partie du volume pré trouve néanmoins représenté et construit
la transformation de l’horreur physique testants et le tableau d'Antoine Caron sente une étude «microtextuelle» de par «les régimes scopiques» des médias
du massacre en une «sorte d’extase» (p. représentant le massacre des catholi Sylvie Freyermuth sur «L'écriture du qui le relatent. Ainsi, Noël Nel rappelle
ques dans le lyonnais, le recueil de gra
t-il la relation entre la photo et |es
88). Avec Ambroise, le vainqueur et le
vures de Tortorel et Périssin d’après les massacre dans Les Champs d’Honneur camps d’extermination nazis en 1945
vaincu : «La victoire des Sept sur Antiodessins de Nicolas Castellin ou le ta de Jean Rouaud». L’auteur y repère la
première rupture médiatique en fonction
chus annonce, voire incarne dans la
bleau peint en 1836 par Alexandre Eva- double composante de la définition du de laquelle il propose de penser la «seperspective providentielle de l’histoire
massacre «tuerie d'un grand nombre
chrétienne du salut, la victoire des mar riste Fragonard, Scène du massacre de de personnes», d’une part, et, d’autre conde grande rupture, celle du 11 sep
la Saint-Barthélémy dans l’appartement
tyrs chrétiens sur les empereurs persé
part, «relation qui met aux prises un tembre 2001 », qui ne se rattache plus au
de la reine de Navarre, de même que la
cuteurs, triomphe spirituel dans un
seul
tourmenteur avec un ou plusieurs génocide ou au massacre provoqués par
médaille et la peinture commandée par
autre monde mais aussi triomphe tempo
êtres sans défense». Checune de ces ce qu’il appelle, en reprenant sans les
rel de la doctrine chrétienne appelée à Grégoire XIII à Giorgio Vasari pour la manifestations se trouve caractérisée questionner des termes idéologiquement
«destruction du protestantisme», seule
très connotés comme celui d’«éthnie»,
se répandre sur terre jusqu’aux confins
œuvre
de commande, selon l’auteur. C. par «une écriture bien particulière» (p. les conflits du «premier type», à savoir
de l'Inde, là même ou le plus glorieux
Bourdieu-Weiss donne une description 208), l’une correspondant au niveau fa les «guerres traditionnelles entre Etatsconquérant du paganisme, Alexandre le
milial, le massacre des lignées familia
Grand, avait dû battre en retraite» (p. narrative des œuvres répertoriées et les poursuivies par le sort et l’autre au nations» et les «conflits internes, qui
86). G. Nauroy étudie ensuite le mas son analyse demeure superficielle. Ainsi niveau collectif, le massacre de la guerre impliquent des belligérants s’opposant
sacre des saints Innocents par Hérode conclut-elle «En définitive, les représen de 1914. Sylvie Freyermuth examine au nom de la religion ou de l’ethnie,
relaté dans l’évangile de Matthieu qui, tations dans l’art des massacres perpé avec soin l'écriture de Rouaud, son ry conflits qui prolifèrent depuis la fin de
par l’absence même de description réa trés pendant les guerres de Religion thme, la syntaxe, les allitérations et as la guerre froide» (p.256). Le 11 sep
liste, pathétique ou pittoresque du mas restent peu nombreuses et concentrées sonances, la «ponctuation polyphonique» tembre introduirait le «civicide» visant
dans la peinture, la gravure et la litho
«les valeurs et croyances d’une grande
sacre, suscite chez les interprètes une
graphie»,
affirmant hardiment que «les (utilisation des tirets et parenthèses), la
lecture herméneutique. Ainsi l’image du
partie de l’humanité, tout en se présen
artistes majeurs du XVIe et du XVIU s. manipulation sémantico-syntaxique qui tant de façon plus voilée» (p.256). N.
«puer senex» ressortit-elle pour faire
permet au narrateur d’introduire son ju
des innocents le symbole de la victoire n’ont produit, a. priori, aucune œuvre gement critique et de poser une barrière Nel souligne, dans le cadre de la mondia
du Christ et les révéler comme descen évoquant les massacres. Les peintures entre des univers différents. Le regard lisation, l’hypermédiatisation des conflits
dants d’une lignée qui aura su se couper et les gravures les plus connues sont critique ou la condamnation de la guerre d'après la guerre froide et les relations
les liens tant avec le judaïsme qu’avec soit anonymes, soit réalisées par des s’effectue aussi par la narration d’un qui s'établissent entre la logique média
le paganisme. Creusant les textes des artistes mineurs» (p.161). A moins de fait selon des points de vue multiples, tique et la logique politico-militaire:«l'incontemporains d’Ambroise, G. Nauroy y considérer Dürer, Carpaccio ou Poussin faisant parler autant le visage que le formation de guerre est aussi arme de
trouve la même discrétion relativement et tant d’autres comme des artistes mi paysage (p.222), lui-même «métaphore guerre, et sa maîtrise devient une armeà la description du massacre et la même neurs, ou de prendre à la lettre le titre solidifée du massacre» (p. 224) accueil clé dans la gestion des conflits» (p.260).
mise en avant du topos de la militia de leurs œuvres, nous pourrions diffi lant, dans sa propre dissolution la dis Sans donner au lecteur de référence pré
cilement lui donner raison.
Christi. Deux exceptions se dégagent
cise des émissions ou reportage télévi
solution des êtres.
toutefois, la première, celle du sermon
suels (alors qu'il le fait pour démontrer
C'est du reste à la mémoire visuelle,
Danièle Henky propose une étude de
de Maximin l’Arien dont Nauroy nous of celle des tableaux de Poussin et de
d’autres points de son argumentation,
«l’écriture du massacre dans deux récits
fre une première traduction française «toute la peinture classique française»
comme la question de la «posture énoncontemporains de littérature de jeu
ciative»), Noël Nel se contente de
pour y montrer qu’en vertu du même qui représente «des scènes de batailles
nesse», à savoir la «mise en récit du
convoquer le cinéma d’Einsentein et la
tODos déjà repéré, les innocents, loin ou de massacres, historiques, mytholo
génocide rwandais de 1994 faite,pour les
d’être passifs, sont considérés comme giques ou bibliques» que Daniel Pister
philosophie de Deleuze pour conférer
enfants de douze ans et plus, dans Les
des combattants du Christ. La seconde (p.167) assignera la forme choisie par
d’emblée à la «monstration» télévisuelle
Héritires du pays des collines de P. Cades massacres un pouvoir d’«élévation»,
se trouve chez Prudence qui «rapproche Voltaire pour décrire les massacres.
lame et dans Sou viens-toi, Akeza de R.la création d’une image-affect dont il
Maccabées et Innocents» (p. 111) et Dans son intéressante étude, l’auteur
M. Bayle» (p. 232). Procédant d'abord à
convient ensuite qu’elle ne se donne
réserve la description du massacre aux s’atèle à l'«imaginaire voltairien du mas
I analyse des catalogues
des grandes
Maccabées. En conclusion, les exégètes sacre» (p.163) et montre, dans les tex
comme telle que par son inscription dans
maisons d'édition, l'auteur remarque
s'intéressent «à la recherche du sens tes de Voltaire, les similitudes dans la
des «lignées iconiques d’emblèmes»
que la violence des massacres et des
plus que du sang» (p. 116).
description des massacres.
Le texte guerres se présente dans un monde fic (pieta, martyr...) dont les exemples re
La deuxième partie de l’ouvrage, «De source, s’il peut être l’Henriade (1728) tif dans les ouvrages destinés aux plus lèvent de la photo de presse et non de
la Renaissance au XIXe siècle» s’ouvre s'avère surtout être la Bible dont «il est jeunes alors que le réalisme domine la télévision qui joue davantage sur l'at
sur le texte d’Alain Cullière, «La Saint- un lecteur assidu» (p.166) ainsi que la les livres adressés aux «juniors». C’est trait du cadavre. L'auteur conclut avec
Barthélémy au théâtre — de Chantelouve tradition picturale. Scrutant la mise en pourtant sur la structure du conte, sur ce qui constitue pour lui le dernier chan
gement dans la scénographie du mas
à Baculard d’Arnaud». Après avoir scène du massacre chez Voltaire, D. Pis I organisation de la légende,
que se sacre, l’apparition de Ben Laden sur Al
consacré de longues lignes à donner son ter y repère l’existence de ce que nous fonde le récit de P. Calame pour mener
opinion peu convaincante sur la diffé pourrions appeler un négationnisme (il ensuite le lecteur vers une autre tem Jazira. Parlant «dans sa grotte de pro
rence entre guerre et massacre («Si les nie l'exécution des premiers martyrs poralité, le «basculement dans une tem phète», Ben Laden crée une «stratégie
inédite d’intrusion dans l’espace public
guerres sont les tristes paliers de nos chrétiens par les Romains), cautionne poralité qui n'a plus rien de mythique»
mondial, pour s’attaquer au cœur du
civilisations, les massacres sont les les combats de Catherine li de Russie (p.238), le bouleversement spatio-tempo
symbolique
et accomplir un saut sup
méandre de notre barbarie» p.123), l’au contre les Turcs et recourt à l’«écriture rel : «l'histoire ne se contente plus
plémentaire dans l’imaginaire» (p.268).
teur, s’occupant de la période annoncée indirecte du massacre» (p.170). Si les alors d’être une présentation esthédans son titre, déclare étrangement que textes prônent le règne de la raison et
L’on regrettera donc, en refermant
tisée du génocide rwandais, elle devient
le massacre présente «quatre caracté la nécessité de la tolérance, il n’en vé
l'ouvrage,
qu’aucune étude n’ait été
un témoignage sans complaisance qui
ristiques», à savoir, 1) la rupture dans hiculent pas moins une attirance pour la relate un conflit d’une rare cruauté» (p. consacrée à la censure ou à l'occulta
l’histoire événementielle, 2) une rupture violence, paradoxe bien résumé par l’au
239) et montre, par les interrogations tion, aux génocides oubliés (les Indiens,
au niveau des consciences avec l’émer teur : «le paradoxe est que cette vio «béantes» qu’elle laisse, son ancrage les Armrniens...), refoulés, objets dune
gence d’une pensée du contrat social lence, dénoncée avec tant de force par dans un moment précis de l’histoire, «la tendance amnésique soigneusement ali
mentée pour que domine la mondialisa
qui apparaît dès 1573, 3) une dimension Voltaire, il la porte en lui. Loin de tou
situation d’après-guerre au Rwanda en
hystérique et 4) une transformation en jours la stigmatiser, il lui arrive, non pas
tion et ses valeurs soi-disant démocrati
1997, date de parution de l'ouvrage» (p.
mythe dont Voltaire tire sa gloire avec de l’exalter, mais au moins de sembler
242). Danièle Henky examine ensuite le ques exigeant, pour effacer toute trace
la Henriade. In fine, Cullière se souvien se repaître avec une certaine gourman
livre de Reine-Marguerite Bayle, journa rouge, la correspondance entre la non
dra d’une cinquième caractéristique, la dise des détails des exactions évo liste engagée dans Handicap Internatio ceur de l’encre et celle du pétrole.
sédimentation: «il [le massacre] se dé quées» (p.173). S’insurgeant contre l’in
nal. L'ouvrage connoté par l’édition et la
pose dans la mémoire, inerte, devient un quisition, il lui dérobe ses méthodes
collection («j’accuse») s'ouvre sur une
sédiment de la couche dure sur laquelle qu’il applique «sur le mode fantasmati
1) Primo Lévi, Les naufragés et les res
citation de Primo Lévi : «S’il est impos
notre humanité se repose» (p.146). L’au que» (p.175), nous dit Pister qui, pour sible de comprendre, il est impératif de capés — Quarante ans après Auschwitz
teur aborde tard (pp.128-129) la problé conclure, revient à une pensée plus
savoir» (p.243) et multiplie les effets de Paris, Gallimard, «Arcades», 1989, pmatique annoncée, celle d’une analyse convenue sur l’auteur de Candide en af
mise en scène journalistique afin de pré
des deux premières pièces françaises firmant que cette écriture du massacre
senter le texte comme «un témoignage
2) Primo Lévi, Ibid, p.134.
évoquant la St Barthélémy, la première, répond à une nécessité de dénoncer le récrit par une journaliste plus que
à visée polémique et catholique, de mal omniprésent et permet à Voltaire de
3) Primo Lévi, Ibid, p.87comme un roman-jeunesse». Cependant,
Chantelouve (1575) et la seconde de Ba surmonter l’effroi, d’exhorter le lecteur «l’organisation soignée du récit, le re
culard d’Arnaud (1740), plaidant la tolé «à la vigilance contre tout ce qui menace
cours à de nombreux effets stylistiques,
4) Prim Lévi, Ibid, p.89.
rance. Les deux pièces «évitent toute la dignité de l’homme» (p.177).
la transformation du personnage princi
affabulation en introduisant les protago
A la lecture de la quatrième de cou pal, la résolution finale du récit» condui
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Բժ. ԼեՒՈՆ ՄՈՄՃեԱՆ

կ՚համարձակիմ ըսելու, որ խմրա,զար
կ՛ղս,հան Կարպիս Ափրիկեա՚ն հայ աղնըլԱ1գՈյն երամ՜շաա կան
բնագաւառի
սա
վէլվին կէս գարու J-ամանա կաշրջանի րն ■
թացքթ , անսակարկ նուիրում ով' արմա ■
նւսւսր շարունակող մրն է իր պաշտելի
էլ,րեակ Կոմիտ աս - Կանաչեան ֊ Ալէմ.ահ րսւրձո ւն բներ ո ւն :
կարպիս Ափ րիկեան յամ՛առ ներդրում

ձեռազփրները , տեսայ որ շատ մը եթԱ1ժըշտակաւն յօրինուածքներ կը պակսէ ին
այգ ծրարին մէջ*.
«Ապա խնդրեցի Տիկին Ա եղա Կանաչ՜
եան֊Բփլյսիլղեանէն ՝
Բարսեղ
Կանաչ
եան ի աղջիկը 5 որ ինծի իրաւունքը տայ
սրբագրելու, փոփոխելու ի հարկին լրա
ցումներով դաշնալոր ո ւմն երուն եւ նըւա դախմրադր ո ւթեան մէջ*. Այո բոլորին

ներով, ոչ միայն իր ստեղծագործական
թեղուն գործունէութեամր հարստացու
ած է հայ երգչաիսմբային
կալուածին
ներս եւ բնարական
եզակի
բնոյթով
րարձրորակ
մեներգներ' մնալով միշտ
վիպապաշտական
սեռի թումբին
մէջ,

համար համաձայն գանուեցաւ» .

այլեւ ա/ աւե լի ճոխաy ուզած է հարուստ
Տոտիւլասիոններով ,
բոնթրըփ ո լանթի ր
ձեւաւոբումն երով, ֆիւկի էբսփոզիսիոն
ներով եւայլն, անխաթար պահելով հայ
կական դասական եր ամշտ ո ւթի ւնբ' հաս
նելու համար ի/ուպէրթեան լիտերբ յէչե—
յթող գի տար ո լե ս տա կան եր գա տ ես ա կի :
Աւելին' ան Բարս եղ
ան աչե անի գոր
շերը մեծ հմտութեամբ
պատշաճեցոլզան է բարձր ճաշակուէ* ն ո լագախմբայ[ւն
կազմի համար՝ ինչպէս են
«վարդերէ
հետ» , «Շուշօ»՝ «Ո*-ոէն» ՝ եւյն ♦, դարձ
նելովդ ալ աւելի հ րապո լրի չ՝ աւելի հա
րուստ ՝ տալով դեղար ո ւե ս տական նոր որակ : &/֊ վերջապէս Կանաչեանէ երգչա
խմբային դործերուն ամենագեղեցիկ դբ~
լուխ-դո րծո ց «հանօ\ր՝»ը , ո րուն նուագա
խումբի զմայլելէ ընկերակցութեան տաբբերԱ/կր կր հանդիսանայ մեր դասական
հրամշտո ւթեան յաջողագոյն էջերէն մին։
Տաղանդաւոր երամէշտր
լի ց րա ւո ր աե՜
կ հայ երամչտասէր անհատը՝ իր ստեղ
ծագործ երե ւակա յո ւթեամբ ՝ լայնած աՍԱք կոթողական փրոֆան—օրաթոր էօ «Ա ասո լեզի Գաւիթի են ո ւնդը» , ըստ Սա կոր
Օչակ անի դէ ւց ա ղն ա վէ պ ին :
Այմմ, մեղէ կը ներկայացնէ
Բարսեղ
Կանա չեան ի «ԱԲԵԳԱն» օփերայի առաէին արարը՝
համաշխարհային առաջին
ուեկրնդր ո ւթի ւն — ս տե վծա դործո ւթէ ւնը :

Իեծ/ր «1է/ՓՀ0ԼՆ»

կը համապարփակէ
պատանեկո ւթեան ս
յուշերու տեսարաններոլ շարք մր\ : Զա փ ազանց խ ս տ ա՝պահանջ հիանալի դերուսոյց Գասպար Ի~
փէքեանէ շունչին տակ՝ մենր պատանի
ներս' վանականներու դերերով կը պատ
րաստէինք Լեւոն Շանթի դասական դար֊
ձած «Հէն Աս տո լածներ» թատերդո ւթի ւ^Ը* Եւ «ԱԲԵվԱՆ» մեզի համար մարմնա
ւորած էր շնորհալի գեղակերտ
երիտա
սարդ ուս ո լցիչս'
վաղամեռիկ
Բեկլա ր
իաւաս ար դե ան ՝
ղաւաեը մեծ
հրասլարակա դիր եւ ազգային գործ՜իչ վահան Նաւասարդեանէ ՝ տի պա ր ո վ • • • ։
Առ այդ՝ անյապաղ z^2^/z///zr գաղափար
մը ունենալու մարմաջէն վարա կուած
փափարեցայ լուսաբանուիլ* նախ նիւթին
''եղինակին ՝ պատմական եղելութեանց եւ
րևականաբար երամշտական ընկալումը
երամշտ ահ ան Ափրի կեանի յղացա& Ա^Գ՜
ւպՏոսքը եթէ տեղխ ունեցած է՝ ճոխա
ցումը ու համան ո ւագախո ւմրէ ծիրէն ներս
կս/սււսրած նու ւււղ աղ րական նորամուծՈլ-

թ-իւննե րը :
Այսուամենայնիւ սխալն ու ձէշղ֊ը ստու
գելու համար հաճոյքն ունեցայ մտերմա
կան զրոյց մը ունենալ այս համեստ եւ
հանրածանօթ երամ՛ի շտին հետ î
Մեր հանդիպման ընթացքին հարց տուի
նախ թէ ինչպէ^ս գտաք Կանաչեանի այս

1ործը :
Պատասխանեց ♦ «2001 նոյեմբերին ՝ երբ
Մոնրէալ կը գտնուէի ներկայացնելու հա՜
մu/ր "Աասունցի Գաւիթի ծնունդը1՛ յ

Հա

յաստանի քրիստոնէութեան Ո^ամեակէ
հանդի սո ւթեան ծիր ին մէջ՝ «Համազգա՜
յ[՚ն»ի դասախօս ո ւթեան ս ընթացքին Տի
կին Շաքէ Ս ինասեան - Տէր Աելքոնեան
հանրութեան աոՀեւ ՝ ի զարմանս բոլորին
տ?ցակ մը յանձնեց ինծի ՝ ՜կանաչեանի րն
'Ոան11Հխս համաձայնութեամբ ,
որպկս ղի
Վերակտքթքեմ այս տրցակին մէջ դանբւո7 Կանաչեանի «ԱԲԵՂԱՆ» օփերան, , շե շ֊
1ոԼլոլԼ Որ
երամ՜շտազրութիւն ֊ փար
^Ւթ՚ոնր միայն մնացած էր Կանաչեանէ
Հաանէ^ն ձեռբը,
«Փարէզ վէր ագարձէս

մ օսոէն բննելով

֊ Որոինք են այգ փոփոխուր-իւնները .
՜ «Որպէսղի
ունկնդիրը պատրաստեմ
ա J ՚ե
մամանա կա շրջանի
մթն ոլո րտ ին ՝
ստիպուած էի նախքան վարագոյրի բա
ցումը ՝ նախամաս մը ՝ այսինքն օփերա Jt
ներկայացումի ներածական բացումի տե
սարան մր գրել՝ ներկայացնելով զրա
դաշտական կրօնքի եւ նորամուտ քրիս
տոնէութեան հ ա կադր ո լթի ւնները î
«Անշուշտ պիտի նկատ էք որ ներածա
կան մը սլիտի արտա սան ուի պատմողի մը
կողմէ։
«փամանակ չունեցայ այս պատմիչին
խօսքեր ը երդուէ ներկա յացնելո լ ու թո /լե
ղի Տակոր Պալեանի խմրագրած բանասա ե ղծ ո ւթէ ւնը» :

- Նախամասին մէջ թնչպէս կ’արտայ այ տուիք երամշտականօրէն :
֊«Այ ս նախաբանը նկարագրական եր tuմը չտո ւթիւն մըն է
վերոյիշեա լ էսօ Աքե
րուս' այսինքն կռա պաշտո ւթեան եւ բրփստոն է ո ւթե ան հ ա կադր ո ւթի ւնն եր ո վ ։
«Ն ուագախումրով մեկնաբանուած սլաբերդէ մը ետք՝ վարադոյրին ետին՝ քուր
մերը եւ քրմուհիները կլերդեն արեւի պաշ
տամունքը՝ որ կ՚ընդմիջուի միշտ վարա
գոյրի ետին «ԱԲԵվԱՅ»ին աղօթք-շարուկտնով»:

֊Այս թոլոթ շարժուն տեսաթաննհթբ
թնչպէս պիւոի ներկայացնէք Թթինիթ֊է Խկեղեցիին մէջ :
- «ինչպէ ս "Աասունցի Գ ա լիթի ծնունդը՛ օրաթորիոն' «ԱԲԵվԱՆ^ եւս պիտի
ներկայացուի համերգային կատարումով,
այոխնբքէ ղուրկ թատերական խաղարկութենէ ել բնոյթով աւելփ պատմողական -

նարաթիվ» :
- Միմիայն այսքա՞ն են ձեր ներդրում
ները այս գործին լքէջ :
- «Ո՛ չ : Առաջին արաբի ըհթաց բին կարդ
մը մէջբերո ււէներ ըրած եմ , թէ երգեցո
ղական մասին մէջ եւ թէ նուագախմբագրութեան մէջ-.
փիբրեւ փակում այս առաջին արարին
եւ որպէսղի ինբն իր մէջ մէկ արարի Ա1մթողջական ձեւ մը ստանայ, վերջաբանի
մը իմաստով, երկինբէն կ’իվխէ ազդա
րարութիւն մը, փոխ առնուած Աուրբ Ալետաբանէն , "երկու տէրանց կարելի չէ
ծառայել՛ * * •
«Յիչեցնեմ, որ ոլնկնգիրը աւելի յըս֊
տակ գաղափար մը պիտի ունենայ երր
հետեւի յայտագրին մէջ նշուած հայե
րէն եւ ֆրանսերէն լիպրևթո յին» :

_ Աակայն, ես տակաւին չեմ հասկըցած թէ ո՞վ է իսկական հեղինակը այս
աւանդավէպին : Ուրկէ՞ ներշնչուած է Կա
նաչեան :
- զէ] անտչեան ազատ պատ չաճեց ում ձ ը
ըրած է Լեւոն Շանթի «Հին Աստուսձծնեբ»էն : Եւ 'եի՚-թը պարունակող գրական
բնագիրը «Լիպրեթօ»ն , թէ Կանաչեանի
էլ թէ իմ շար ագր ո ւթի ւններն են» î

- Ե՞րր պիտի պատրաստէք երկրորդ եւ
երրորդ արարները :
- հՀոա բաւական գ.ւեուարութիւններ կը
ս տեղծո լին Z 7յախ մամանակս եթէ ներէ

եւ յետոյ..-»-.
Ափր իկեան չուզեց

ւելի

դերուն ել հայկական
ձայնագրութեան
մասնագէտ երամէ շտ մը' պո լս ահ այ Նշան
Աերգոյեան ՝ Փարիղփ
Ս . Աովհ ա ննի ս —
Մկր ա էչ ե կե զե ց լո յ գպր ապետ ն շան ակւած' կը կազմէր դպրաց դաս մը՝ զոր յծտագայէն կը մկրտէր անզուգական վար
պետէն' Կոմիւոսւս վարդապետէ անունով ։
Ս էս ուն տարէ առաջ նոր դէմագէծ կը
1931/^ե Կոմէտասեան (Հանձնախումբդ
զգենուր Լոյս—քազաքէ հայկական գաղոլվարդապետէն
^(Համեակէն առթէւ Ս որթը^որ
գարու քառասունական թուա
պոնի մէջ կը կ ազմակերպէր՝ Փառատօն
կաններէն սկսեալ գո րծօն դեր կը կատա-՞
մը՝ որուն էրենց մւս սնակց ո ւթէ լնր կը բե
րէր մշակո ւթայէն-կրթական դետնէ ՚էորկէն Սիփւսւն եւ էոմիւոաս երդչաչէաւմրերայ • Փոքր էր քանակով ՝ սակայն մեծ' որը Աաքօ Ց ակորեանէ ել Նշան Ա երդո յըւսկով :
եանէ ղեկ tu վա ր ո լթե ա մր յ
X/երկայ դարու երկրորդ տտ սնամեա կէն
Այս աո աջփն ձե ռ^րՀ՝-ւ ր կէն բա g առէ կ յաՓար թփ Հ այեըը կր բաղկանայէն մաս մը
ջո ղո ւթէ ւնը խթան մը պէտէ Ըէլար /ա~
հարուստ ջոջերէ ՝ մանր առեւտրականնե
ռաջէկայէն ղո յդ երգչաչխ ումբերը մէարէ ՝ արհեստաւորներէ եւ ո ւս անո զն եր է :
ձուլելու։ Աաքօ (Հա կորեան 1935
Ապրէ՜՜
Ոմնէէն է՜րենց րարե սէրա կան ՝ եկեղեց ական , քաղաքական ել երէտ ա ս ա ր դա կան /էն կը մեկնէր Փարէզէն Աան-Փաւլօ (Պբա
ղխէ) էրրեւ տեսուչ տեղւո յն հայ վարմԱյ
կազմակեր պո ւթէ ւնն եր ը
սահմանափտկ
րանին
։ 1911/'ե պէաէ անցնէր Հ էւսէսա
չրջ՚ոնակէ մէջ î
յէն
Ամ
երէ կա ՝ ուր էրրեւ ուս ո լցէչ եւ ե~
1922 Ս՚եպտ\Լ մբերէ Ոզմէրէ ահա ւո ր արամէ
շտ
— խմբավար օգտակար ծառա յու
ղէտը դա զթա կ աններ ու էր յարաճուն հո
թէ
ւն
պէտէ
մատուցանէր մէնչև էր մահը։
սանքներով կ՚ողողէր հայկական Փարէղը }
1930/'ե
տեղէ
ունեցաւ Սիփսւն// եւ Կոորուն առջեւ կը բացուէէն նոր հորէզոնմիւոաս/ր
մէաձուլումը
՝ ղեկավարո ւթեամբ
ներ ՝ լուս աւոր հեռանկարներ :
Արա Պարթեւեանէ ՝ որ մնաց անոր գլու
Շուտով կը կազմուէ էն հայրենակցա
կան ՝ մչակո ւթայէն ՝ մարզական եւ երէ- խը մէնչեւ 1942 •
Այդ թուականէն Սիփսւն — Կոմիւոսւս/յ
տասարդական այլ մէութէլններ ՝ էրրեւ
ղեկավար
նշանակուեցաւ անմոռանալէ
վահան էնքնսողա շտպանո ւթեան — ազգա
ԳուրդԷն Ա/էմշահ, Կի լիկի ա եր դչա խ ո ւմպահպանման :
Ասոնց շարքէն առաջէններէն մէկն եղաւ րէ հէմնադէր՝ — խմբավարը։ Երէտասարդ
Սէփան երգչախումբը՝ որ կեանքէ կո չ՜ երամէշտր հէնդ տարէ մէայն պէտէ վա
րէր միացեալ երգչախումբը՝ մինչեւ էր
ւեցալ
հայրենասէր ու անձնազոհ
վաղամամ մահը 1947 Ï
կրթական մշակէ մը' Աաքօ Ց ակորեանէ
1953/7 նոր դարձակէ տ մը կը կազմէ
կողմէ։
Սիփսւն — Կոմիւոսւսէ պատմութեան մէջ-.
Աաքօ ծնած էր Աէմֆերոպոլ (վր՚էմ) եւ
Աքդ թուականէն Աղեքսանդրէա յէն Փ ամէջնւս կարգ ուսումը ստացած էր էջմէածրէզ կր հասնէր Զյամելս յ երամէշտ Կս1թ“
նէ Գէո րդե ան ճեմարանէն մէջ*. Ուսուցչա
պիս Ափթիկեան որ Եգիպտոս է մէջ երական պաշտօններ վարած է Աէմֆերոպոլ և
Սայթաքէ
հայկական վարմա բանն երո ւ մըշտութեան հետեւելէ ետք Լոյս — քա
ղաքը կու գսւ ր էր ուսումը կատարելա
մէջ՝ ա յս վերջէն քաղաքը պաշտօն տվա
րած շրջանէն $ երամշտութեան դասեր ա- գործելու ։ Ու անմիջապէս կր ստանձնէ ր
ռած է Ալեքսանդր Ա պենդէա րեան էն եւ ա- ե րգչաէյումբին զ եկա վար ո ւթէ ւն ը ։
Իր օրով նոր կենդանութիւն կը ստանար
տով հ էմը դրած էր երամշտական ասպա
րէզէն ։ Անհուն սէր ունէր հանդէպ հայ Աիփ ան—Եոմէտասր ՝ որուն երգացանկը կը
ճոխանար նոր երգերով ։ Երիտասարդ րըերդէն ՝
զոր խորապէս ո ւս ո ւմն ա սէ ր ած
ծախնդի ր խմբավարէ դեկա վա ր ո ւթեան
էր ։ Հո գեւէն նուէրուած էր երամշտական
տակ երդչա խո ւմրը կոչուած էր բո f ո րելու
արուեստէն :
փայլուն
շրջան մը։ Բտցէ հայկ* հանդէս
Երէտասարդ երամէշտը էր կեանքէ ըն
ներուն
բերած
էր մասնակցութենէն և երկեր ուհ է\էն' վերջերս
Ամերէկ ա յի
դահ
անդէ
սն
ե
բ
էն
՝ շատ կարեւո ր JulSn~
հ ան դո ւց ե ա լ Մ հւր ո յէ հետ դոր\ծէ լծուե
զութ
էւն
մը
արձանագրեց
1957^ ամառը՝
ցաւ։ Շատ կարճ մամանաkt m է֊
հ
րաւէրուելով
հ
ո
դեւո
ր
երամշտութեան
րենց
շուրջ համախմբուեցան Փարէզէ
նոր գաղութէ մեր երէտասարդ տղաքն երրորդ համագումարէ Փառատօն ին՝ որ
տեղէ ո նեց ալ Փալէ տը Շ այոյէ մէջ՝ հո
ու աղջէկները (100 Հոգէ^ ։
Գէպ»էն չէր երդչա չվսումբ կազմել
եւ վանաւորութեամբ Պէոս ԺԲ. Պ ապին î
Երկ րո րդ կարեւոր
թուական մը կր
զայն կանգուն պահել Փարէ զէ դմնդակ
կազմէ W69/' Տունէս 2ւձը} ^րր Երգչա
պայմաններ ո ւն մէջ*.
Զկար կանոն ա ւո ր
խումբը՝ վարդապետ էն ծննդեան հւդրիւր
հաւաքատեզէ' փորձերու համար։
Երդումետ կին առթէւ՝ Փարիզի Ա էն թ՚էօսթաչ
չախումբէ անդամները բոլորն ալ աշխա
եկեղեց էին մէջ տուաւ հոգեւոր եւ մողոտաւորներ էէն ել
շատեր կը րնա կէէն
վըրգական երդերու ճոխ յայտագիր մը՝
փարէզեան ա րո լարձանները ։ Գմուա ր էր
ա րմանէ տո ւրքը տա/ով անմահն Կոմէտաօրուան խոնջէնքէն ետք փա կուէլ սրահէ
ս\ին :
մը մէջ եւ շունչ հատցնել։
Տէշենք նաեւ՝ որ երգչախումբը տրաՀայ երդէ սէրն է՝ որ անհուն զոհ սղու
մագրո լեց ա ւ ծանօթ երամէ շտն եր վարթեանg յանձնառո լ կը դարձնէր Աէփ ան է
դան Աարգսեանէ եւ Ահ ան Տ ուր եանէ էտղաքն ու աղջէկները։ Աաքօ եւ Ա ա րո էրենց բարեմոյն նկարագրով ու բնալորու- րենց եր դահ անգէսներուն համար։
Իր հ էմնա դրո ւթեն էն կէ ո դար յետոյ՝
թեամր էրրեւ քոյր եւ եղբայր էրենց խան
այսօր տակաւին կանգուն է ե րդչա չ խո ւմդաղատանքէն ու գուրգուրանքէն առար
րր ՝ Կարպիս Ափրիկեանի հեղինակ աւոր
կայ կը դա րձն էէն զանոնք ։
Սիփսւն շուտով դարձաւ մեր հանդէս ղեկավարութեան տակ էր յէսնտմեակը
կր տօնէ ։
ներուն գլխաւոր զարդը ։ Ս* ա սնաւո րա բաբ
Ո ղջո ւն եք ով էր քէսնամեակր ՝ նորանոր
անմահ Կոմէտասէ աննման երգերը նոր
քաջո ղո ւթիւնն եր կր մաղթենք Ա էփան ”
կենդանո ւթէւն կը ստանայէն շնորհէւ
երգչաչխո ւմրէն ՝ խանդավա ռո ւթեան ա- Կոմէտա ս էն :
լէք^եր բա րձր ացնելուէ հայրենակարօտ հ ոդէն երուն մէջ ։
1973, Մայիս 12
Նոյն այդ օրերուն հայ եկեղեցական եր
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- Արդեօք էանա չհանի եւ ձեր նուագա
խումբերու կազմը նոյնանմա՞ն են:
- «Անչուչտ թէ ո՛ չ -.
«Շ ս>քէ Մթ աս եան - Տէր Մելքոնեանէյ
էւնծէւ յանձնած ծրարէն
ձ էջ ՝ լա բայէն

ՀՐ^Տ^ԾՈւրՈԻԷԼ

գործիքն երէն զատ կը գտնուէին մէայն
սրէնղփ՝ քյարնէթի ել օ—պուայէ բամին
ներ ել այս բոլորը ոչ լման ։ Կար նաեւ
գաշնակէ րամէն մը' եր ամշտ ադր ո ւթէ ն
մը՝ ընդօրինակուած հաւանաբար ոչ արհեստավարմ անձի մը կողմէ։ Այսուամե
նայնիւ յստակ կ՚երեւար հմայիչ տաղան
դը Կանաչեանէ մեղեփէական գէծերուն ՝
որոնք էնծէ իրրեւ հիմք ծաււայեցին» :

- Թոուցիկներէն կը ւոեղեկսլնսւմ, որ
օւուսր մե ներ գող ներու անու֊նները աւելի
շատ են քան հայ անունները : ՜Ի՞նչ է պատ֊
նաոը :
— «Պատճաոները զոյգ են։ Առաջինը o—
տար մեծծօ—ս ոփ րանր եւ թէնոր երդէ չներոլ ձայնային
հնչականութիւնը
աւելէ
յարմար է էրենց դերերուն մէջ։ Արդէն
մենք լաւ թէնո բներ չունէնք էնչպէ ս որ

դուք ալ յաճախ կը մատնանշէք՝ նոյն
իսկ Հայաստանէ մէջ*.
Երկրորդ
^այ
երգարուեստէ տարածման եւ գնահատ
ման կը ծառայէ նաեւ 3)րանսաց էներու
մասնակցութիւնը» :

- Ինչպէ^ս կը գնահատէք էանաչեսւն Ափթիկեան այս գործը :
- «Ես կր նկատեմ որ շատ բանաստեղծա
կան ել նուրբ գործ մըն է՝
որ թերեւս
տեղ գտնէ դասական հ ա մերղն եր ո ւ մէջ ։

- Համերգի աոաջին ոՆնկնգրւււթհնէն
յետոյ ? քննական վերլուծումս պատրաս
տելու համար, պիտի խնգրէի ձեզմէ, որ
եթաժշտագրութեան ձայնանիշերը ինծի
ցոյց տայիք եր ըսէիք p-է ոՂր Կանաչեան
է եւ ոՂր միջամտած է Ափթիկեան :
□

Fonds A.R.A.M
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Le 5 octobre 2004, l’Académie Royale
des Sciences
de Suède a décerné le
prix Nobel de Physique à trois cher
cheurs américains spécialistes de la phy
sique des «hautes énergies et de l’électro-magnétisme» pour leurs travaux
sur les «quarks», des particules compo
santes du noyeau de l’atome.
Le 19 octobre 2004, chefs d’Etat ou
représentants de 20 pays se sont réunis
pour célébrer le 50ème anniversaire de
la fondation du CERN (Centre Européen
de Recherche Nucléaire). Le CERN est
une institution scientifique européenne
sans égale dans le monde. Installé à la
frontière franco-suisse, occupant un es
pace de 600 hectares, doté d’un tunnel
circulaire de 27 kilomètres et de ma
chines gigantesques installées dans les
profondeurs de la terre, le CERN a pour
mission de traquer, de piéger et d’étu
dier les particules élémentaires. Bref
d’arracher à la matière ses ultimes se
crets. Ici, chaque année quelques 6 500
physiciens du monde entier viennent
utiliser durant une période plus ou
moins longue les «synchro-cyclotrons»
dans lesquels ils font s’entrechoquer
des particules à des vitesses proches
de la lumière ։. Eux aussi cherchent à
piéger les «quarks» du noyau de l'a
tome.

nie où les Secrétaires du PCA (Parti
Communiste d’Arménie), Anton Kotchinian (1966-1974) et Karen Démirdjian
(1974-1988), persuadés que le développe
ment économique et culturel de l'Armé
nie, un pays aux ressources naturelles
médiocres, dépendait des progrès de
la science, des techniques et de l’indus
trie, pratiquaient une politique d’indus
trialisation à tout prix 2. Grâce aux cré
dits alloués par le Plan quinquennal, ils
créaient de nouveaux laboratoires et in
troduisaient en Arménie des connais
sances et des technologies nouvelles.
Ils créaient de nouvelles vocations dans
un pays où la soif d’éducation révélait
une volonté de promotion sociale alliée
à un vif orgueil national.

La science s’est développée en Armé
nie soviétique des années 1930 aux an
nées 1980. Les scientifiques arméniens
se sont distingués dans plusieurs do
maines. Sous la direction de l’astro-physicien Victor Hampartsoumian (1908 1996), qui fut vice-président de l’Acadé
mie des Sciences de l’URSS, l’observa
toire de Buragan fut inauguré en 1946,
à 30 kms de Erévan. Il acquit bientôt une
renommée internationale, non seulement
pour la puissance de son téléscope, mais
pour les hypothèses audacieuses de
Hampartzoumian sur la naissance de jeu
nes étoiles et leur expansion dans l’Uni
Au pire moment de la Guerre Froide, vers. Au cœur de Erévan, l’Institut Mérmais à l’écart des conflits Est-Ouest, le guélian, mobilisa une armée de mathé
CERN a reçu et fait travailler dans ses maticiens et
de techniciens pour
laboratoires des scientifiques soviéti créer des machines calculatrices sur le
ques de très haut niveau et parmi eux modèle des machines IBM. Les avan
des physiciens arméniens venus de Eré- cées de l’Arménie furent remarquables
van. Les physiciens arméniens accueillis dans la chimie des polymères et trouvè
au CERN ont été des dizaines. Leur pré rent leur application dans l’industrie des
sence constamment renouvellée à Ge matières plastiques. Enfin les frères
nève attestait la qualité de la recherche Alikhanian, Abraham Issahaki Alikhanov
scientifique en Arménie soviétique. En (1904-1970) et Artem Issahaki Alikhanian
septembre 1991, à la veille de l'indépen (1908-1978), deux physiciens géniaux nés
dance de l'Arménie, le nombre des phy à Tiflis, tous deux académiciens cou
siciens étaient estimés à 10 000. Il est verts de médailles, tous deux de re
vrai que la majorité d’entre eux travail nommée internationale pour leurs tra
laient pour des programmes «militaro- vaux sur les rayons cosmiques et sur
industriels», souvent «top-secret», fi l’énergie nucléaire, jetèrent les bases,
nancés par Moscou. C’était aussi l’épo en 1943, de l’Institut de Physique de Eré
que où l’Arménie, «surindustrialisée», van (aujourd'hui YERPHY 3), longtemps
avait 3 600 000 habitants et pratiquait familièrement appelé Institut Alikhanian.
le plein emploi. Les étudiants en scien Situé à Atchapniak, sur la rive droite de
ces, recrutés jusqu’à Tiflis, Stépanakert Hrazdan, l'Institut devient une ville dans
et Bakou, en fonction de leurs résultats ' la ville, avec ses vastes bâtiments, ses
scolaires, étaient généralement formés espaces verts et ses immeubles d’habi
à l’Institut Polytechnique et à l’Univer tation «modernes» destinés aux familles
sité de Erévan dont l’enseignement était des chercheurs. L’Institut fut doté d'un
gratuit. Les plus doués étaient envoyés accélérateur d’électrons, l'un des plus
directement dans les instituts presti puissants d'Union Soviétique. Parallèle
gieux de Mosccou ou de Léningrad. Le ment, deux laboratoires d’études de ra
système n’était pas seulement fondé yons cosmiques furent établis, l’un sur
sur les capacités intellectuelles et le l’Aragatz (le plus haut sommet de l'Ar
mérite des étudiants, il tenait compte ménie) à 3 250 mètres, l’autre à Nor
aussi de leur comportement dans les Amberd à 2 000 mètres. Autour du Dé
rangs des «Komsomols» (Jeunesse com partement de Physique fondamentale ap
muniste). Et si l’enseignement en URSS parurent de nombreux laboratoires de re
était fondé sur les principes de «la cherche appliquée en cristallographie,
promotion pour tous et la sélection pour biophysique, médecine, cryogénie etc.
les meilleurs», cela n’empêchait pas les Dans les années 1960-1970, après le dé
pratiques de corruption et de clienté stalinisation, les frères Alikhanian, amis
lisme à l’entrée de l’Université.
de Sakharov et de Chostakovitch, jou
èrent en Arménie le rôle à la fois de
A la fin de leur cycle de formation «mécènes» et de «protecteurs» à l'égard
scientifique, les étudiants les plus bril des peintres, sculpteurs, écrivains et
lants achevaient leurs thèses dans ces cinéastes
non-conformistes. En 1991,
centres de recherches (de véritables l'Institut de Physique comptait 3 600
villes fermées) comme Akademgorod, employés.
en Sibérie, ou Doubna en Russie. Cer
tains y faisaient leur carrière. D'autres,
Aujourd'hui, après 13 ans d’indépen
les plus nombreux, revenaient en Armé dance, on assiste à l'effondrement de la
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science dans la Troisième République
d'Arménie. Le plus visible, c’est d’abord
l’effondrement des instituts scientifi
ques. Privés de crédits, de soutien éta
tiques et de contacts internationaux, les
laboratoires sont désertés. Le délabre
ment des locaux et l’abandon des instru
ments provoquent une impression déses
pérante. Aussi désespérantes que les
friches industrielles de Naïrite (elle fut
la plus grande usine de caoutchouc syn
thétique de l'Union Soviétique) s’éten
dant sur des kilomètres autour de la sta
tion de métro «Kordzaranayin» devenue
un désert ouvrier.
Moins visible, mais plus grave c’est
la fuite des cerveaux, et le vieillisse
ment du personnel scientifique. Dès
1991, les scientifiques ont répondu aux
appels d’offre venus des Etats-Unis, d’Al
lemagne ou de Grande-Bretagne. En
1993-1994, le grand mouvement migra
toire arménien vers la Russie les a por
tés à Moscou où ils n'ont pas toujours
trouvé un emploi correspondant à leurs
compétence. A Moscou comme à Erévan
ou à Krasnodar, les plus hardis ont re
noncé à la science pour se lancer dans
le «business». Ceux qui courageusement
font des thèses à Erévan dans les labo
ratoires de l’Institut Polytechnique ou de
l’Institut de Chimie générale et Inorga
nique reçoivent un salaire mensuel de
vingt dollars. Vingt dollars, c’est aussi
le salaire mensuel de la vingtaine d’em
ployés, tous niveaux confondus, restés
à Buragan, dans cet observatoire qui
faisait jadis l’orgueil des Arméniens, y
compris des Arméniens de la Diaspora.
Son actuel directeur, un disciple de V.
Hampartzoumian, reçoit quant à lui une
mensualité de 30 dollars (complétée par
une petite dotation de l’Académie) pour
garder les lieux ! Car les machines ne
fonctionnent plus et le fameux téléscope
de 2 mètres 50 de diamètre dans l'at
tente des crédits promis par Bruxelles
n’a pas pu être rallumé 4. La situation
de l’Institut de Physique (YERPHI) ratta
ché depuis 1992 au Ministère de l’Indus
trie et du Commerce, est plus contras
tée. En 1999, le nombre de ses em
ployés était tombé à 1000. Aujourd’hui,
en 2004, ils ne sont plus que 500 (cher
cheurs, ingénieurs et techniciens). L’âge
moyen se situe entre 50 et 70 ans. Les
bâtiments sont fermés ou délabrés. L’ac
célérateur de particules ne fonctionne
plus. Mais un physicien comme Ale
xandre (dit Choura) Tamanian, Tardent
petit-fils de l'architecte Alexandre Ta
manian (1878-1936) le bâtisseur de Eré
van, convaincu de la nécessité
de
conserver à l'Arménie son patrimoine
scientifique, entretient depuis des an
nées dans les sous-sol de laboratoire des
instruments de physique nucléaire qui
ont cessé de servir. Les chercheurs qui
continuent à travailler reçoivent, selon
leurs propres termes, des «grants» (des
subventions) octroyés par des institu
tions publiques ou privées européennes
ou américaines. Dans ce cas ils peu
vent être engagés dans des projets de
recherches d’avant-garde. C’est le cas
de la division COSMIC RAY de l'Insti
tut de Physique associée au programme
ALICE et ATLAS du CERN 5. Par ailleurs,
même si l’Institut Merguélian joue dé
sormais un rôle de musée, les Armé
niens restent performants pour la
conception et la production de program
mes informatiques. L'Arménie a aussi
conservé ses mathématiciens qui parti
cipent régulièrement à des colloques
internationaux et disent avec humour
que pour travailler il suffit d’avoir du pa
pier, un crayon et des cellules grises.
Les colloques relativement nombreux
sont aussi pour les scientifiques, qu'ils
soient expérimentateurs ou théoriciens,
un moyen de valoriser leur capital de
connaissances, de garder le contact
avec le monde scientifique international
et d'attirer d'éventuels investisseurs. Il
en fut ainsi à Erévan du 7 au 9 octobre
2004, avec les Enicolopov’s Readings,
du nom de feu Nicolaï Enikolopian, un
physicien de grand renom à Moscou dou
blé d’un patriote arménien efficace de
l’époque soviétique. Fin septembre, et
toujours à Erévan, un autre colloque pré
sidé par A. Abakian, une des sommités

actuelles du nucléaire en Ru<?o;o
nait l’avenir de la centrale purï^՝
Métzamor. Bâtie à 25 kms d ՚de
comprenant deux unités ouvert ®Van'
cembre 1976 et en décembre 19™ dé՜
centrale soviétique de tyne vvdVette
de modèle V 230 a ass^ Ջ*։|
énergétique de l’Arménie Cnn
comme moins dangereuse que ÏP - e
teur nucléaire de Tchernobyl elle
ac'
néanmoins fermée par étapes en ï
(fevrier-mars) après le tremblement?
terre du 7 décembre 1988 en Arm- de
Pour prévenir des incidents քսէԼ £
une zone de forte sismicité, dest,
vaux de réfection ont été entrepris n
la firme française Framatome (199
avec la participation active de l’inné
nieur Jacques Panossian. A la SUitP'
de la famine énergétique catastronh
que qui a paralysé l'Arménie en 199՜
1994 et poussé à l’émigration plus d'un
million d Arméniens, l’unité 2 de I
centrale a été réouverte en novembre
1995, avec l'accord de la Russie Au
jourd’hui l’Arménie couvre ses besoins
en électricité et en fournit même à la
Géorgie et à l’Iran. Mais à la demande
de la Turquie et d’autres pays voisins
l’AlEA (Agence internationale d’énergie
atomique) de Vienne exige la ferme
ture
de Métzamor.
La construction
entre 2005 et 2010, d'une nouvelle cen
trale nucléaire plus conforme aux nor
mes de sécurité reste problématique. A
Erévan, les physiciens arméniens sont
unanimes à refuser la fermeture de la
centrale dénoncée comme un meurtre
économique programmé de l’Arménie.
Si les organisations présidées par
Madame Louise Simon et Monsieur Kirk
Krikorian ont apporté et continuent à ap
porter une aide considérable à l’Armé
nie en termes de réfection du réseau
routier, de modernisation des musées,
de financement de certains secteurs
de l’enseignement et des Arts, si un
milliardaire arméno-argentin Eduardo
Emekian a acheté l’aéroport de Zvartnots pour le remplacer, c’est toujours
dans la perspective de développer le
tourisme en Arménie 6. Aucune orga
nisation de la Diaspora n’a envisagé de
financer la recherche scientifique en
Arménie à l’exception du secteur de l'in
formatique. Sans doute faute de moyens
financiers adéquats. Ici, comme en
France, l'Etat reste le premier dispen
sateur de crédits qui se chiffrent en mil
liards. Encore faut-il que cet Etat ait
l’argent et une vision à long terme du
potentiel et des besoins de l’Arménie.
Aujourd’hui en réponse à la crise de
l’Institut de Physique son Ministère de
tutelle envisage de vendre au plus of
frant l'un de ses grands bâtiments. Il
est vrai que tout est à vendre en Armé
nie, et surtout le parc immobilier du
centre-ville de Erévan qui fait l'objet
d’une spéculation effrénée et la fortune
de quelques uns.
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2) Une politique de développement in
dustriel qui avait accentué la dépendance
économique de l’Arménie par rapport aus
autres républiques de l’URSS.

3) Yerevan Physics Institute.
4) Ces renseignements nous ont été
xmimuniqués par Ara Krikorian, astro
bysicien au Collège de France.

5) Nous devons ces informations à V>
»ujan Attarian, l’auteur du Le Génoci
es Arméniens devant l’ONU. H3/11 on
onnaire du CERN, il y a terminé sa
ère comme «Auditeur Principa
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6) A l’Opéra rénové par K. Kr*°"æ’’
UGAB a sponsorisé les represen3
Anouche. Mais comme le faisaltjx jes
aer une journaliste locale le PrI
Aces est dissuasif pour la pop
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դրադէտի մը մասնագէտը,
երբեմն ալ
գայթակղութիւն փնտռող հրատարակիչը։
Կնչ ալ ըլլան դրդապատճառները, նամակա դրութեան մը հրապարակումը բնադրական ձեռնո ւմն եր
Լլ ենթադրէ։
Այ՜՜

,ս մբոզական
հափ*

սինէխյ չի բաւեր անտիպ նամակ մր բռնել
տպել։ 1Լ^բջին տարիներուն մեր մէջ լոյս
տեսան արեւմտահայ որււղներու , վար ու-

խ ո ւթեամբ կը գիմա ւոբեմ Հաւ!ա՜11ւոե՜ ւլ 'ԱՈ!մլսկսւՍ.]ւ հատորը[ ' ) , որ որքան գիտեմ ,
առաջին փորձն է ի մի բերելու դրադէ-

մանի , Զարեան ի , Զ * ե՛լ Հ • Աս ատո լրներու, Եսայեանի, թէքէեանի , Տէրեանի ,
Օշականի , Շահնուրի ել գեռ շատ մը ուրիչ գրագէտներուն ամակագրութիւնն եր էն
մասեր։ Որքան ինծի ծանօթ է , տակաւին
գոյութիւն ունին մեծ թիւով գրագէտներ ,
որոնց արխիւներոլ բովանդակութիւնը կը

տին նա մակները ։ Ո մ հաշւում ով 43օ նամակ, ուղղուած տասնըութ հասցէատէրե֊Tnt~> մեծ մասամբ գրոգներ , քննադտտներ , բարեկամներ ու Համաս տ եղի երկեր՝ոլ սիրողներ , որոնցմէ յիչատակեմ Ն *
Աղբալեանը, Ո* Աւադեանը , Եգ* Պոյաճ—
եանը, քի * Դարբինեանը, Ց* հ/աչմանեա-

մնայ ւոնպեղ ։ Այս ն՛ամականիները, առա֊
լել կամ պակաս չափով, իրենց թերինե֊

Արամ Հայ կազը, p,*L ո ւրի կե անը , Վ ♦
* Մ ահարին, հգւ • Շ ահ ին եանը ,

րով իսկ 1 եթէ գրականութիւնը չեն հարըստացներ անպա յման , ատաղձ կը հայ-

Ա* Զօ^պանեանը, Կ • Սի տա յր, Պ * Անապեանը, Աիմոն վրացեանը։
Կէս գարու

թայթեն դրականութեան պատմ ո ւթեան ։
/> հարկէ, կարելի չէ ըսել որ բոյորն ալ
կատարուած են բծախնդիր նոյն [գթու՜՜

պատմութիւն , կարեթ/ է ըսել , չուրջ 500
էջերու երկայնքին : Հատորը ունի լնգարձակ նախաբան մը , որուն՝ պիտի անդրա-

թեամբ։ Ըսի, նամակները չփ բաւեր տըս1^Լ ինչպէս որ\ կան։
Հրապարակումը
միջնորդութ-իւն կ'ենթադրէ , նո
ա՛հ
պարադային երր միջնորդր կր ջանայ
ի վ երջո լ անհետանալ ներկայացուած նիւթի ետին ï Այստեղ տա կալին նկատի չունիմ ծանօթագրելու անհ րամեչտութիւնը,
ոչ ալ .բնադրի վերծանումը: կյկատի ունիմ
նամակին վերածումը գրութեան: Ի վթր~
ջ„յ, նամակ մր անդամ, երր անտիպի վիճակէն կ'անցնի տիպի վիճակին, դրութիւն կը դառնայ միջնորդին չնորհիւ: Եւ
ասիկա բոլորովին
անմեղ զործոլնէութիւն մը չէ :
Պատասխանատու գործ մրն է: Ի՞նչ գըրութիւն կը վերադրենք
գրագէտին, ոբուն ստորագրութիւնը պիտի դնենք նամակին ներքեւ,
տեսակ մը մեքենական
կրկնութեամբ,
իբր թէ բնագիրը փոխադրէփնք միայն մէկ էջէն միւսը, մինչդեռ եղածը անտիպին ծնունդն է տիպին:
Այսինքն մէկ տիեզերքէն միւսը ոստում
մը: Եհ այստեղ աչալրջութիւն ու լ^ութիւն, խղճամտութիւն ու իմացութիւն կը
ղաւմնան անհրամեչտ զէնքեր: Պէ՞տք է

դաոնամ աւելի անդին։ Օմտուած է
ծանօթագրութիւններոլ լայն կազմածով մը,
օւ-ր տրուհած ե*ե երբեմն Համաստեղք։
խօսակիցներուն նամակները
լման կամ
հ ամ ա ռօտո լած : Ւ ան օթ ա ղ. ր ո ւթի ւններ ո լ.
րամնթյ, մէջ, կա րելի կ հանդիպիլ տա
կալին հատ ու կենտ նամակներու, գըր֊
.ւած օրինակ fi. Փալիազեանին {էջ 393) ,
ակնարկութիւններ կան դիրերու {քքաննիկ
Պէրպէրեանին) , որոնք չեն հրատարակւա\ծ այստեղ: Ուստի' «Համա ս տ եղ՚Նա մակսմհի» բնորոշումը պայմանական է:
Որքան խանդտվառո ւթեամր մարդ կը
դիմաւորէ զայն , նոքլ, ատեն , առաջին իսկ
նամակի ընթերցումէն կը սկսին հարցականները: Ընթերցումին ^ԷՀ մխրճուողը
դիւրաւ կ'անդրադառնայ
անոնց չահեկանութեան . սակայն հետզհետէ կ՛՛անցնի
յուսախաբութեան
զգացումէն
զայրոյթին, ի տես բնագրին հանդէպ որդեղըրւած անփոյթ ու անպարկեչտ կեցուածքին :
Ակս ելու համար' օրինակ մը: Ահա ու
ռաջին նամակը, ուղղուած ՜Նիկոլ Աւլրալեանին ; կարտագրեմ ինչպէս տպուած է

բնագրի պատրաստութեան [խթացըին միջամտել: Ո՞ւր, ի՞նչ, ե՞րր, ո՞ր չափով:
Գր չական սխալները պէ՞աք է ուղղենք,
թէ ստրկօրէն պահպանենք : Այս
հարցումները անչրջանցելի են, երբ մեր առ֊

հատորին մէջ {էջ 43) •
30 ապրիչ 1930, Փարիզ / Սիրելի Նիկոլ/ Ի յաւելումն իմ 2 ""ցրիւ երկտողի
Լեւոնից
ստացած պատասխանը :
Այդ
պայմաններում, ի հարկէ, Սիրիայի հար-

Նամականի Համաստեղի
ÿ:::r

ՆԿ'

ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵՍԼՆ

փտմանս,կավրէպ
հարց է
նևրկայխ,
ղխոնալ թէ դրա դէտք, մը նամակները
պկ՞ար է տպուին թէ ոչ :
Պա տա ոթանը
արդէն չատռեր տրուած է :
կկտտի չունիմ այստեղ «նամակ»/, ս՚լ,րւը, որ հին պատմութիւն ունի իր ետին,
այլ ա[՚Դ'1՛ մամանա կնևրոլ նամ ա կադր ,, լթիւնը, ուր խնդրոյ
առարկայ է դրաղէս, մը, արուեստագէտ մը րնդհանրապէս ■■ (1Հ • դարէն ասդին մտերիմի ել հըքապարակայինի սահմանները խախտած
են: 1Լր ուե ս տաւրէ տին , անհատին աղատս,—
դրումը,
անոր
ընկերային ճանաչումը
պատճառ դարձած են ոը հրատարակուին
ամէն տեսակ անձնական , մերթ ղուտ ան
հատական , մերթ սեղմ չրթս դայ ո լթե ան
համար դրուած է^եր : 'քննադատութիւնը ,
ինչպէս ընթերցող հասարակութեան մէկ
մասը, հաճոյքով
կը կարդայ ատոնք,
նոյնիսկ երբեմն կը հեչտանայ այդ վկա
յաթուղթ նկատուածով, որուն կը վերա
դրէ ենթադրեալ անմիջականութիւն մր :
Արարքը ,
մտերիմին հրապարակային
դառնալը ~քիչ մը օրագիրին նման, բալը
տարբեր ճամբաներով- «դրական» բնո յթ
մըկու տայ նամակագբութեան , եթէ այս
կը վերաբերի գրագէտի մր։ Հրա
տարակուած նամակադրութիւնները երքմմն, իրենց ծաւալով, կը գէ^ն կ'անցգրագէտներուն գրա՛կան արտագրու
թիւնը . Ինչպէս է պարագան վոլթէռին ,
Շտթոպըի անին օրինակ։
Նամակի դրա—
զուտ

արտաքին

սրստճւսոներ չունի անշուշտ (հարկատու
չէ միայն դրա կանագի տո ւթի ւն կո չ՝ո լակամ րնթերցող
հասարակութեան
Հետաքրքրութեան գէպի
գրագէտի մր
կեանքին մտերիմ, մթին կ ամ չըսուած
ծալքերուն ( այս ալ արհամարհէլի կէտ
'։'ը թ ւ դո"նէ սպառման մակարդա էլին) :
Այստեղ խնդրոյ առարկայ չեմ դարձներ
նամակի գործածութիւնր իբրեւ վիպա կան
(Լ^կլօյփ , Շ ուշանեանի վէպերը , ի

W այԼ"ս) 5
իրականացման գուցէ ամէնէն կ ա ր եւո ր
ազդակն է գրագէտներու իոկ կողմ է իրենց
^մակագրութեան
տուած
մասնաւո ր
Հանգամանքը։ քի լոպէռի վէպերու քովն ի
վեր կ՚աճին , կը բողբոջին նամակները ,
Այսինքն' երկրորդ խօսք մը, գրական
երկը ո[,գ դո րծուն էութեան ձ*ը ղո լցանիշ :
նտմակները թէ1 կը ծ առայեն վիպային
Արուեստին մասին մտ ածումներ դրուա^ելոլ, թէ ալ իրենք իրենց մէջ կը գառաշխատուած բան ո ւած , մտածուած
Wr. Աը ստանսն գեղագիտական ու ճա
^ԱյեՈրԼսյկան արրեէք, ինչպէս կըսեն։ Մեր
խռովփչ է տեսնել որ Կ* ուր եան առան
ձին տետրակի մը մէջ կ'արտագրէ նամակները, ի հարկէ ղանոնք հրատարակելու
'ևս1ատւօկով :
Որով
նամակը առանձին
^ադուած մը կը ղադրի կազմելէ , կը ոկսի
ա" կազմել Դոլրեանի արտադրութեան
Լ հը նպաստէ անոր րանաստեգծական
ԱՂխարհի
ընկալումին : Գրա կանա ցման
այս Հոլովոյթը հասած է իր աւարտին
Այլեւս՝ հիմա, երբ ^ամբողջական եր( Ը» րնգհ ան ո լր տիտղոսին տակ կը մըտեն նաել նամակները : Բոլորը : Կարծէք
1ը Բ՛ուէ Որ էջ մը , ինչ ալ ըլլայ հբովան^կութիւնը^ , դուրս գայ գրագէտի գբր֊
) ոԸսւէողի ստանայ գրական բնոյթ։
<ման տլ ֆ եթիշա կանա g ում տեսնենք
Ոբ մէջ չենք կրնար անտեսեք երեւոբ
^իբբե^այգ։
բբան գրագէտ այնքան նամակի աեև Ու- որտկ ։ piug ի հ ազուադէպ պա^ԱգայկԼ, երր գրագէտ մը ինք կը ձեռ-
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ջեւ ունինք երբեմն առաջին մ՜այթք մը,
նամակի մը մէկ պատասխանը, որուն ՂԸ՜
բ՚՚Գը ինքղինք չէ կարդացած գուցէ երկ
րորդ անդսէմ , երբեմն գրագէտ մը որ չի
տիրապետեր իր ո լղղա՚գր ո ւթ եան , իր քե
րականութեան [մեր որբ գրողներուն մէկ
կարեւոր մասը) ,
երբեմն չէ կատարած
ճշգումի աշխատանք մը, պարղապէս գը՜
րած է հ ակա զգեղ ո ւթեամբ ։ Ըրած է րեեստ
մը քան թէ դրած է դրութիւն մը։ Որքա՛ն
կեանքի պահեր, այնքա՛ն նամակներ։ Այ
սինքն' սխալելու առիթներ ։
Հասկնայի է թէ ինչու նամա կանի մ ո
.
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լուծումը,

հնարաւորին

Նման մ տ ա հ ո դո ւթի ւններ ո վ ու մտավա-

UH. ^ա^յլոլ-լ^ է 1՛1^ ծրա դրվ/րներվւ g : Ո *֊ր եմն
կամ կը մնամ ա յս տեղ , կամ կը ւոեղափոխուԸմ Աումվւնիա, երկու դէպքսւմ էլ
ում՜երխյ մեծ
մասը գնալու
է հ,հացէ
խնգլվւն^ : ]Ղոկ մնացորդը, այնուամենայնխլ ՝ ուղում եմ
հատ կա ցնել հանրային
գործին : ի Ա[,ու^՚Լ
այս աշնանից հրա
տարակել մի երկամսեայ հանդէս' պատ
մութեան ել մշակոյթի։ Ման րամասնութիւնները գեռ կը գրեմ , վստահ եմ դու
Էէ ) Լեւոնն էլ , Կխա՛ոնի կն էլ պիտի աչխաաակցէքՀ Առ այրեմ
միայն ուզում եմ
թնդրևլ, որ Մառի այս գրքի մասին եթէ
բան գրելու լինես ֊<եւ լաւ է որ դրեսյօգուածգ տաս իմ հրատարակելիք հանգէս1' աոաջին համար համար։ ԱՀն պատ
ճառ ։ j Համաստեղ
Ծ* անօթադրո լած են Լեւոնը [Հե անթ) ,
պատմութեան եւ մշա՚կոյթի հանդէսր եւ
Մ առի գիրքը ։ Նշուած է որ նամա՛կը տ ըսլւած է ճեմարանի մ էջ պա հ պան ո լած
պատճէնի վյրայով։ Ամէն ինչ այստեղ կր
թոլի պարզ ու յստակ •
Ա ա կայն թթերց֊ւսլը հարց [լու տայ , թէ
ինչպէ՞ս , ուրկէ՞ բուս ա լ ա յս ա ր ե ւե լաՀայերէնը, որ Համաստեղի կը պարտագրէ ԳՈ^Լ Ո^ւմինիա, Սիրի ա ։ Եթէ բնագրին մէջ այդպէս էր , հտրկ էր նչել : Համաստ եղի կողմ է խա^ ղ մլխ էր եղածը։
Ինչ ո* լ ոչ ։ Աղբւսլեա\նի հետ ար ե ւելա հ այԼ՚րէն գրելու ձգտո*ւմ մը։ Միայն թէ
հ ետեւող տասը նամակները դրոլած են ա~
րեւմտահայերէն եւ չնաշխարհիկ Աիրիան
եղած է Ա ուրիա (էջ 53) : Ընթերց ողը պի
տի նշմարէ գեռ որ առաջին նախադա
սութիւնը կը կաղայ* ՀԻ յաւելումն իմ 2
^^րիլ երկտողի Լեւոնից ստացայ
պա
տասխանը^ ։ Կ է տագր ո ւթեան հսյ(Դս է >
յաւելումնդ ի սխալ վերծանում
կամ
գործածութիւն ։ Պէաք է բնադրի
լէ[,այ
ս տո ւգել • • *
վերջապէս «{/*առդի գրքի ծանօթագրու
թիւնը. մեզի կ'առաջարկէ ^Մաշտոց եւ
նրա աշակերտն երբդ
հատորը ։ Արդեօք
կազմողը տեսա^ծ է այս հատորը։
Եթէ
տեսած բյլար այն ատեն պիտի ստուգէր
որ հեղին ա կր Ադոնցն է. ՛Ծ ան օթադր ո՛ւ
թիւնը եղած է միայն ու միայն ԼԱՈ1ԼՒԻ
վրայ հիմնուելով։
Աակայն հարցը
չի
փակոլիր այսքանով։ Մառի հատորը որ
Աղբալեան կրնար զրախօս ել
կա՛մ ֆԸ՜
բանս եր էն ո վ լո յս տեսա s Le Synaxaire

géorgien, rédaction ancienne, Patroiogia,
fasc 5, Paris 1926 հսռռոթն էր, կա՛մ ռու
սերէն՝ «Աբխազական վերչոձծական այրուրէն»ն է (1926) կամ ալ վերջապէս Ըաքու
/ոյս տեսած ՀձՈաբէթեան Տեսութիւնդը
(1928) : bրկրոբդին մա սին Աղբալեան նօ
թեր ունի «p անաս էրի մր յոլշագիրըդ
գրքոյկներուն մէջ*.
Q ամենայն
դէպս'
ծանօթագրութիւն ը կը պահանջէ գքգը
տումի աշխատանք մր, որ
չէ կատարւած ։ Իոկ ինչո^լ զանց աոնուած է ^.^իառ—
նիկր» : Ո՞վ էր ան ։ Անկ աս կած ճեմ արա
նի վաղեմի ո ւս ո ւց ի թւ եր էն ,
պատմարան
Կ*աոնիկ Կ՝ուզալեանը, հեղինակ, ի միջի
այլոց հ,Հինդերո րգ գար ի Հայոց կրօնա
կան եւ քաղաքական շա րրեո ւմ1ւ երըդ հատոըՒն {Պէյրու֊թ 1947) : Գուզալեանր բաղմու
թիւ յօդուածներ ունի հ,Հայրենիքդի մէջ,
կարելի է ստուգել ։
Ինչպէ ս կը տեսնուի , երկու պա րբեր ո ւթիւն ունեցող նամակը բազմաթիւ հարցեր
կր յարուցանէ , որոնցմէ ոչ մէկուն պա
տասխան տրուած է, եղածներն ալ թերի
են կամ սխալաշատ ։
Ուստի' ետգարձ *
Ոն ագրի պատրաստութեան համար ի նչ
սկզբունքներով առաջնորդուած է
կազ
մողը, Մ * էյաչատրեան։ Այգ մասին ՀԱռաջա բանդի վերջին երկու էջերուն մէջ
կաղմողր 1լ անդրադառնա յ ա րեւմտահայերէնի որոչ հարցերուն* ա պա թա ր g ի խ րնգիր> կէտադրութիւն, օտար անուններու
դրութիւն եւ հայերէն փոխագրութիւն ,
բառերս ւ կրճատ ում ,
ել յարակից երեւո լթներ ։ Կաղմողր կր նշէ որ Համաստեղ
մՒէ անդամ կր գործածէ ապա թա րց ր , ուս
տի' հնարաւոր է զանց առնել կանոնը ։ Եւ
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ահա պսրտճառաբանոլթ1ւլնը> «Աակայն
այսօր ւ երբ մեզանում
ամբողջ
սրու
թեամբ դրուած են ուղղագրութեան հետ
կապուած մի քանի անլուծելի թուաբոզ
հարբեր՝ մտածում ենք՝ որ ղրողի նա
մակները դրական երկու հայերէնի ուղղա
գրական տարրերութիլնները յաղթահա
րէլոլ հիանալի օրինակ կարող են ծառայե,»
39) : Մէկ խօսքով եւ
առանբ
մտնելու հարբի բարդութեան մէֆյ
Հա
մաստեղի
ուղղագրական անհ ետ ելողա
կան ո ւթե ան շնորհ իւ'
«ազդային» մեծ
թնդիր մը գտեր է իր պատասխանը ։ Ուղ
ղագրական տա ր բեր ո՛ւ թիլննե րր ջնջուեր
են... ապաթարբ ի ջնջումով։ Պէտք չու
նիմ ըսելու որ հարբի նման կամայական
ըմբոնում հասած է
ծիծաղելիութեան
սահմանները՝ երբ բայական պար ագան երէն անբած է յօդերուն z Այսպէս' բանա
սիրական դոկտորը արտօնած է ինքն իրեն
գրել եւ Համաս տեղի գրչին տակ սահեբնել հետեւեալը. «առիթ չունեբայ բարե
կամի նամակ ՜ւք|ւս1լ գրելու» (էջ 86) կամ
«•..ամբողջ տարի Ամսագրին տող lf|llll|
դրած չեմ ...» ( ££ 292) : Ահա թէ ինչպէս
«սկզբունքի» մը ստ րկական գործածս լթիւնը կը դաոնայ անհեթեթ։
Ե ազմ ողը կը դրէ որ Համաստեղ միայն
վերջակէտը գիտէ կամ կը կիրարկէ . յայտա րաբութ իւնը ճիշգ չի թուիր ինծի ՝
Համաստեղի
ձեռագրին ծանօթ
ըյ յա
լովս' ) ՝ երբեմն կէա ադր ական նչանները
դրուած կ'ըէէան ոչ թէ տողին Վրայ՝ այլ
բառէն վեր կամ վար : Ուստի զդո ւշա բ ած
է կէտագրական միջամտո ւթի ւններ կա
տարէլէ ՝ թէեւ կատարած է ՝ րաղմիբո ՝ առանբ ըսելու » Անթուսափելի է ասիկա :
Աիայն թէ այս կալուածին մէջ հետեւողականութ իւնը պարտագիր է • Եթէ նախա
դասութեան մը մասերուն միջել բաբա կայ
ստորակէտները՝ բութերը՝ առոգանու
թեան նշանները րնթերբումը չեն նեղեր ՝
երկու նաթա դա ս ո լթի լնն եր ո լ կբումը բը~
նաղիրր կ'1 աղճատէ էլ գրողի լեզուական
կիրարման հանդէպ տարրական յարգանքի
պակաս կ^ ենթադրէ :
Բան ի մը նմոյշ նո յն նամակէն :
ՀՈան խառնուածքներ որոնք ենթակա յ
են փիլիսոփայելու անոնբ համար կեանքը
կը դառնայ ողբերգութիւն» ել աւելի ան
գին » ՀԱեզ համար Հայրենիքի գաղափա
րը արմէք ըլլալէ աւելի հեռաւոր կաթարգանք է դարձեր սակայն եկու տես որ մեր
ագգա յին կե անքին մէջ ալ մխիթա րա կան
շատ բան չկայ. ♦ .» ել ահա «Ինչ ամբաս
տանեալներ ու ծանր դատավճիռի մտահ ոգութիւնը կայ այս օրերուն»
(է$_ 47) î
Աինչգեռ' ՀՈընղուն իմ ՝ որ
հաւատալը
մարդուն մէջ շատ իրական ում մըն է»
(էջ 46) Î Ոնա գրին մէջ ի^նչ է ի րո ղութի լնը : Առաջին երկու պար ա դան եր ո ւն ստո
րակէտ մը կամ կէտ մը
չե՞ն պակս1՚Ր :
Պատճէնով ա շթատտղ մը կրնար առնրԼադն մտածել որ ձեռքին ուն եբ ած օրինա
կը աղօտ էրէ Ամէն պարագայի' գոնէ միջակէտով մը սլէտք էր անջատէր
երկու
նա թագասութ իւններ ը • Արդ' ուրկէ՞ ուր
ստորակէտ մը սահեր է «Ոընղունիմ ՝
որ» ին մ իջեւ : Ա են թա գր եմ Որ արեւելահայ կէտագրութեան մեքենական վ[՚ԸաԸ~
կումն է եղածը՝ քանի արեւմտահա յ^Ր&Ն
կէտադրութիւն ը յարա բերա կան եւ֊ ստո
րադասական «որ»էն
առաջ պարտագիր
ստորա կէտ մը չի նաթ ատես եր ։Իսկ «ինչ
ամբա ս տ ան եայներ ու ծանր դատավճիռի
մտահոգութիւնը կայ այս օրերուն» բո
լորովին կաղաբող նախադասութիւն մրն
է: եթէ աոնուազն ստորա կէտ մը էդըուի
շաղկապէն առաջ :
Իսկ ի՞նչպէս հ աս 1լնալ հ ետեւեալ նա՜
թագաս ութիւնը Աղբա լեան ին ուղղուած
նամակի մը մէջ» «Ընկճուած չըլլալուդ'
այդ պաշտպանողականը ընելէ վերջ անգրադարձուբ ՝ որ հոգիով միշտ ալ արթիսթ
եղած էք եւ կրնայ պատահ իլ որ իսկապէս
ընկճուած ը/'[աք»
( ££ 49) ։ Իաս կա եելէ
նաթագաս ո ւթի ւն î Տարակուսէ քի վերծա
նում : Գուբէ բնագիրը այս իսկ կաղաթորյ նաթադասութիւնն է։ Ի աղմ ողը աոնըլաղն հարբման նշան մը պէտք էր դնէր
նօթով՝ որով ի յայտ կոլ դար րնադր ին
թանդա րումը z
քմէրեւս ասիկա մեծ ճիգ
մը պահանջել պիտի նշանակէ ր • • ♦ Ղ,ոյն
կասկածը կր յա ռաջա բնէ հետեւեա լ ար
տադրութիւնը
Ասատուրեանին
ուղզըւած նամակի մը մէջ» «Բայբ դուք այջեւս
չե շարունակեց իք րւռե սրս տ եղծութի ւե'հ եբուդ որոնց մէջէն աղուոր երամշտ ութft ւն
մը կ'անցնէր շատ հայկական՛» : խնդրառութեան հարց ‘եր, կէտագրութեան հարց
մը -, Արգեօք պէտք չէ՞ր ընթերցողին նշել
ոք նա թագաս ո ւթի ւնը վիճելի եզր մը ու
նէր z Բայբ ինչպէ^ ս գիսնալ որ վիճելին
բնագրային է եւ ոչ կազմողային •
նոյն կալուածին կը պատկանի հետեւ-
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եալը. «վարչութեան քարտուղարը՝ տի
կին Տէո աէկի ւլը ըսաւ՝
որ իր ամուսի
նէն֊ մնաբա ծ մէկ սնտուկ կարեւոր գրքեր
ենքղե^Հ կոլղէ ղրկել» * •» (££ 44) : Հիա
նալի չէ՞ այս «ինքզինք կուղէ գր կել»ը :
Ո այանօրէն սթալ մը կայ z Որո՞ ւն վերաղրնլ ատի կա . գրագէտի՞ն ՝ վերծանո ղի՞ն z
թէ Համաստեղ անպայման չի տիրապե
տեր իր լեզուին ՝ ահա շատ հասկնալի ե—
րնւոյթ ՝ միայն թէ մինչեւ ո՞ւր։ թելագրել ուզածս
ամենելին բնադրի փոփո
խութիւնը չէ՝ այլ կասկածելի կէտ՛,ի մը
մատն անշո ւմը ։ Ապ ա թէ "i.
էը
ռայէ րնա գիք պա տր ա ս տ ո ղը ՝ արտադրող
մեքենայի՞ :
Ջի մաբ ո ւթեան ՝ մանա ւան գ անհ ետ ե լա
կան ո ւթեան օրինակ մրն է վրաբեանին
ուղղուած նամակի մը այն մասը՝ որ Համաս տեղի աղջկան
Արմինէին ճեմա րան
կեբ ութեան կը վերաբերի . ՀՈ երեսփ իրեն
ըսած են եւ [ւնք ալ մեղի դրած էր՝ որ
եթէ ծնողքէն պաշտօնական արտօնագիր
մը ղրկուի , իր < աշուով՝ «Slf»/' եւ կա
նոններու թո րթո ւթիւններր կը թեթեւfêriMÎz» {էջ 350) : Այս «Sir»/' ան շո ւշտ ա րձ՜ած է նօթ մը ՝ուր տրուած է անգլերէն
բառին «ղեկավարութիւն» բաբ ատբութի լնը : Այդքան : Կազմողը թերեւս չէր կըրնար գիտնալ որ «ՏԱ»/' ճեմարանի գիշե
րօթիկէսյին դլխաւո ր պատասխանատուն
էը վաթս ո ւն ա կան թո ւա կաններո ւն ՝
եւ
նոյն ատեն ադլերէն լեզուի
եւ դրա կաւթեան
լւյ ի^Ը * • • Ջ դի տնա լ ը մեղք
մը չէ : Աակայն՝ յաջորդ նամա ՛d-ն Ւ ս կ
մէջ Համաստեղ կը գրէ . «ինչպէս կերելի
«Sir»/7 նման ^ոփ—չոք մէկը՝ որ րն տանիքի
գաղափար ալ չունի ՝ չի կրնար ստեղծի լ
(sic) ընտանեկան եւ ընկերային մթնոլոր
տը ...» (էջ 351) : Դմո ւարո ւթիւնը հար
թելու համար' կը բաւէր բարեթիղճ կեբւտքՒք մը որդեգրել ել երկու նամակներր
գնել քով քովի z
իազմողը բա ղմի բ u կը կրկնէ որ Համաս
տեղի ձեռա գիրը դմուար վերծանելի է :
Անկասկած » Եարդանք ինչ որ գրադէտր
կ^ըոէ վր աբեանին ՝ իր վերջին
վէպի՝
«Առաջփն սէրը»ի ձեռագրին առթիւ . «Գը~
րած ատենս գրերու մասին մտածած չու
նիմ կարծես ա ւելոր դ
բաներ ըլղա յին •
Պիտի ուզէ ի ՝ որ գրաշա րին յանձնէլէն առաջ մէկը աչ ըէ ան բն է ձեռադիրը . . . Գրե
րը կրնան որոշ ԷԸԷԼտլ եւ կամ բառ մր
կրնայ պակաս դիր ունենալ։ Աս ընդո ւնա կ
չեմ տեսնելու որովհետեւ իմ մորքին մ էջ
ս^ղ բռնած՜ բառերը ը կարդամ . . .» ( էջ
362) : Հ ամաստեղփ թելադրածը գրողնե
րու մօտ յաճաթ առկայ «թերի» մըն է։
սիր՛ողը չի տեսներ բառը՝ տյլ Ըս'^էի>ԸԸ>
գաղափարը :
Պդողը «կոյր» է : Տպողը
պարտքին տակն է րնադրին վրէպները
տպագիրին մէջ չփոթագրելու։ Համաս
տեղի ձեռադրին մէջ ի^նչ դրուած է աըդեօք » «Պէտք էր տարիք առներ պատան ի մր
ա ոաջին սիրոյ մէջ մտնելու համար» նա-*
թագասութեան մէջ։
Ատորագասական
թայը «ծ»ո՞ վ էր թէ «է»ո\վ։
Յտմենայն
դէպս' ձեռադի րը տչքէ անբ ընողը պար
տէր վրիպակը (եթէ էր) ուղղել՝ ատիկա
հեղինակային «կանոնակրու մ»ի բն Ո յթ էէր
կրնար ունենալ եւ «ազատ վերաբերումի»
հարբ չի կրնար ըք/ալ նման պա րա գանե
րու ՝ ինչպէս կը թելադրէ մեղփ Ա » է]աչատր եան :
ան րա կշիռը տյն է որ նամականիի րնթեք բ ողը հնա րաւո րո լթի լն չունի Համաստեղի դր չա կան ւէր է սլն երր կազմ ո ղփ վըրէպներէն զանազանելու։ Այս շփ ո թը կը
վնասէ՝ միայն կը վնասէ տպագիրին ի
վերջոյ՝ յետնաբար գրագէտին * Ա սրոյդ է
որ Համաստեղ պիտի չգրէր «մտածել եմ»
(££44) î «մի քանիսներին» {նոյն) ՝ «կամբա ս տա
(էջ. 46) , «չի գի տա կ^ը» (էջ
47), «պ ակս է» (էջ ւտ),
«պա շտպան իլ»
(էջ 49) , «չգիտակցեն» {էջ 50) ,
«տես^ի^՚ք^ (էջ 55) , «կըն֊գլայնուես» (էջ 100) ,
եւայյն՝ եւայլն ՝ այսինքն' ի~"ով ներգոր
ծական բայերռւ նոր թումբ մը պիտի չըյօրինէր՝ որ բարբառային նկարագիր ալ
չունի z Ջեմ շարունակեր
թւումը վըթ~՜
տաբող ե-ի ել ի~ի
ս թա թերո ւն , որոնք
յա յանօրէն կազմողին սթա թերն են՝ ինչպէս թուադրո ւմի ս թալ է «Ա ա յիս 10,
1939» թուականը՝ որ պէտք է ըլլայ 1»933
( էջ 44) • Պէ^տք է հեւոեւբնել որ անոր ՝
միայն կազմո ղին կը մնան վերագրելի ձե
ռագրի այգ թիւր՝ ծուռ՝ երբեմն տթմար
վերծանումները եւ թէ փոթան ակ «լեզուի
նկատմամբ հեղինակի ագատ վերաբերմուեք»էն ճառելոլ' նա[սապէս գործնական
ար ե ւմտա հ ա յեր էնի
դաս ե րու
հետեւ Էր
կամ պարզապէս մօտէն կարդար Համաս
ուեղի երկերուն «Հայրենիք»ի հ րատարակո ւթի լնն եր ը z
Ամէն էջի, ամէն պարբերութեան մէ£
ընթերբ ողը կը հանդիպի ուղղագրական ու
քերականական աղճատո ւմներ ու ՝ արտառո բ ու քմածին գր ելա ձեւերոլ որ ոն3 մէկ
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ՎԿԱՅԱԿԱՆԸ
Ն- Սարաֆեանի «Վկայականը» անաիպ
գրութիւն մըն է պահպանուած րանասաեզծի արխիւին մէջ : Կ’արձագանգէ, ըսսւ
երեւոյթին՝ «իրական դէպք»ի մը : Պոլսոյ
նախկին էեդրոնականցիներու մէկ հացկե
րոյթն է աոիթը, որ տեղի ունեցած է
Փարիզ, էաււ տը Լիոնի մօտիկ հայկական
ճաշարանի մը մէջ : Գրութիւնը թուական
չի կրէր, սակայն հոն գործածուած «երեսուն տարի աոաջ» դարձուածքը կը յուշէ որ 1952ի թուականը (կամ մօտաւորա՞
պէս) , երեսնամեակ մը ետք, այն թուա
կանէն երր բանաստեղծը եւ դասընկեր
ներուն մէկ մասը կը լքէին վարժարանը ,
ընդհանուր այն խուճապի մթնոլորտին

մէջ որ Քեմալական ուժերու մուտքին nuպաոնալիքը կը ստեդծէր Պոլիս :
Գրութիւնը անտիպ է ըսուհցալ գոնէ
անոր հետքը չեմ գտած մամուլից նէ..
Շատ հաւանաբար Սարաֆեաճ անմիջտկպ
կերպով հակազդած է համախմթՈՆ1դն
աոաջին սեւագրութիւն մը վերանայած է
(թազմաթիւ ջնջումներ ատոր փաստը կՈլ
տան) , ստորագրած է եօթներորդ, վէր.
ջին էջին ներքեւ, ապա' դրած է ւքէկդի :
Արտագրութիւնը կը պահպանէ ձեոագիր
բնագիրը : Չնչին , կէտագրական միջամը.
տութիւն ներ կատարուած են միայն:
Գ-Պ-

ՆԻԿՈՂՈՍ
Բարի զգաբ ո ւմները բոբերու պէո
են
երբեմն՝ կ^այրին z
Բարի էր հ րա լէ ր ը ճա շկերո յթին : Տս<՜
րևկան ճաչկեբոյթն էր դպրոցի մը նաիլ
կին աշակերտներուն։
Ամէն հ ամա[uըմ
բո ւմ մեր սիրտը կը բանայ այս օտարո լթեան մէջ։ *1յոր կեանք կխաոնենք իրարու
քռվ գալով, իքարմով կը լեցուինք : & ատ
մը հաւաքոյթներէն աւելի արդար էր այս
ճաշկերոյթը հսկայ սեղանի մը չուր[։
Արդար էր ել կ՚այրէր •
անակնկալ հանդիպումներ' ճաառաջ : փ ա սընկերն եր' որոնբ տարին
կամ քանի մը տարին անգամ մը կը հանդիպինք։ Ուրիշներ' զորս չենք յիշեր այլելս z Ա ոռբ ած ենք ոմանբ անո ւնն երն իսկ.,
ծանօթացանք տիկիններս լ' որ ամուսնա

մասը «գրաշարական» է գուցէ (դիւրին
վարկածէ , միւս մասը. . . Աստուած դթ՜
տէ որո՞ լ խելապատակէն ելած է : Մ արղ
հարց կոլ տայ , նման կարեւոր ձեռնարկի
մը համար, Ա . խաչատրեան ունէ՞ր պէտք
եղած ձեռնհասութիւնը: Ապա' ինչի՞ կը
ծառայեն խմբագիրները, եթէ ոչ կատա
րելու համար
ստուգման ‘թ՚րջին աշխա
տանք մը , այն մէկը որուն֊ Համաստեղ ինք
արդէն կ'ակնարկէր վերը : խման ստու
գում վստահաբար պիտի նուազեցնէր թի
ւր կազմ ողի վրիպակներուն :
1Լերջապէս կայ հիմնական խնդիր մը.
նամակներու
դա\ս ա լոր ո լմը: Չափանիշ
դարձած է , նոյնիսկ ա րեւելեան կողմն
աշխարհի , նամակագր ո\ւ թ[ւ ւն մը
տպել
ըստ մամ ան ակա գրական ^ԼսրԸրչ[1 ' Ամէնէն
նուազ թնդըայաբոյբ
կարգն կ ասիկա :
Ա ակայե կազմ ողը չի պատկանի ր մա՛հկանաց ո ւն եր ո ւ կարգին : Ան որոշեր է նամա
կանին ներկայացնել ըստ հասցէատէրերոլն: Այսինքն' Ալագեանի հետ ընդար
ձակ նամա կադրո լթիւնը կը կազմէ առան
ձին րամին մը, յետոյ ուրիշ մը, եւս ոլՐիլ
այսպէս մինչեւ վրաբեան z Բամին մը կը սկսի 1933^4 , Ալրի շ մը 1933/Æ ,
աւելի կանուխ կամ աւելի ուշ : «Ներքին
մամանակադրութե ան սկզբունք» մր կ'ոգեկոչուի (էջ 31) > որ իբր թէ հետաքըրքիր ՝ ճանա՛չող ակա^յ մեծ նշ անա կ ո ւթիւն
ունի եղեր z Ա*թն է այդ նշանակութիւնը z
Տուեալ նամակադրութեան». .
«առանձ
նայատկութիւնը» յ
M/գ «սկզբունքը» իր պաշտօնը կատա
րած հնադարեան լուծում մըն է, որ անց
եալին կը յանգէր գրագէտի ներքին մա
մանակի կոտորակումին : Ա կզբո ւնքը կ'որգեգրո֊ւի յօդուածի մը մէջ, պարտադրարար: Աակայն ինչ որ թոյլատրելի է առանձին յօդուածի մը, ընդունելի չէ հա
տորի մը մէջ, որ գրագէտի մը «կյամականի»ն կը կոչուի . Ընթերցողը ոչինչ կը
չահի երբ ամէն
հ ա ո ց է ս, իր ո ջ հետ կր
սկսին նոր գլուխ ու նոր մամանակ: Իսկ
նամակագրոլթիւնը կը կորսնցնէ իր օրադրային նկարագիրը ,
օրկանական կազ
մը (միութիւնը կամ ոչ) , իր յստակոլթիւնը, կեանքի մը մէկ կողմնակի պատ
մութիւնը
ԸԼլաԼ"Ա
հնարաւորութիւնը :
նոյն օրերուն, երրեմն
նոյն մամերուն
գրուած , տարբեր հասցէներով դացող նա
մակներ
իրենց
տարբերոլթիւններով ,
կրկնո լթի ւնն երով կտմ հա կաս ո ւթի լենե
րով որոչ լոյս կը սփռեն գրողական կի
րառումի մը վրայ, աւե/ի քան այդ ենթադրեալ Հն երքին մամանա հե»: որ երկռւձ
խօաակիբներու իբր թէ մտերիմ նամակադրութիւնն է- Ակնյայտ է որ կազմողը իր

ՍԱՐԱՖԵԱՆ

ցած էին մեր ընկերներուն հետ -. Տեսանլ,
անոնցմէ ոմանց
զաւակները, շավ,ահ,ս„
երիտասարդներ ար գէն:
fi անի մը սերունդներ էինք հոգ' այղ
սրահին մէջ-. Կային ա/եւո րներ: կավն
^"Ր շրջանաւարտներ :
Անծանօթներ' Ոլ,
կր դառնային յանկարծ մ տերիմ : Մար
գեր' որոնց կր հանդիպէինք յաճախ ել
էէթևք դիտեր թէ մեր դպրոցէն էին: Ո լ֊
րիշներ' որոնց հետ չէինք խօսեր : Տիկթւներ եւ օրիորդներ նաեւ' մեր դպրոցէն,
"ւրկէ ներս մուտք չունէր իգական սեռք'
Լեր շրջանին , բացի երկու ուսուցչուհիներէն :
Ոգե լո ր ո ւթի ւն էր : է] մբա կներ կը կագ
մոլէին, կր քակոլէին : Որոնումի մէջ էր
ամէն ոք. նայուածքները իրարու կը կառ-

աշխատանքի դիւրացման համար գիմաե է
այս «հնարքին» և լ նամականիէն դուրս
ձգած հասբէա տէրերու բունկիդ մէջ չմըտնող գիրերյ

Հատորը կը տրուի յառաջաբանով մը՝
որո\լ երկայնքին ու լայնքին' կազմողր 1չը
իւո ստանայ մեզի ներկայաբնել Համաստե
ղի դր ու կանո ւթիւնը «թեմ աթիկ ու (եանրույին բաղմա ղան ո ւթե ա մբ» z ^իո վելի երրագիր : փ անի ոը գո յութ իւն ո ւն եբ ո ղ միու՝[չ ՝ համապարփակ աշխատութիւնը Պ՝ր •
Հլա հին եանի
հ ատորն է («Համաստեղի՝
Պէյրութ 1961») : Հոս ալ իւ ո ստո ւմը օդը
ն ետ ո լած ի/օսք մըն է ՝ գրուածը եըիեռած՝ րանա սի րակա
հովեր առւնե ^ա՜
տագովական մր՝ տր երբեք չի մօտենար
գրու կան լուրջ հարբ երու քննութեան : 0՜
րինակ՝ ի՞ն չ է գրականութիւնը Համաս՜
տեղի համար» քամակները
ամբող[ ա՜
տաղձ մը կու տային առա ջին ընթերցո
ղին' կ ա դմո ղին ՝ որ բոլորէն աո֊ա[ կա՜
յւելփութիւնն ունէր հարբը ղնելո֊ւ*. Կաղ՜
մողը նախընտրեր է իր ապաբան նէյնիմը :
վերջաբնելո լ համար' սա մարդւորիտԸ*
«Ղ*րու կանո ւթի ւն ը Համա ս տ եղփ համար ե
րեւակայութիւն չէ ա,!Լ ղերորԼՒ
երե՜
ւակայութեան Օրէնքներով ապրող՝ թղթ1'
վրայ վեր ակենդանաբնող իրականութիլ
նը՝ ոԼ1 ենթակայ չէ Օրէնքի ու կարդի >
քանի որ առաջնայինն ազգային հոգեւոր
ուրմ-էքներ*/! են» (էջ 32) : Աս կապէս «^ղ՜
դային հոգեւոր ա րմ՜էրեերը առա[նայխ1
են» մէյ մը դաղափարախօս ութեան հ/ս
՛մուր՝ մէյ մըն ալ բանաս իրական մաբգոմե՜
քին։ Տեղը չէ տրամաբանական հետեւու
թիւն փն տռելո ւ հերթական շարադրանք
մը մէջ՝ որ րնթերբողին շրթներուն ^U,J
քեսլիտ կրնայ բերել՝ քիչ մըն ալ թախիե՝
ի տես վա տն ո լած ա ռիթին » * ♦ լռելու
^թէն֊

( * ) Հրատարակութիւն կարպիս Լ • "ևլ”
զարեանի Հիմնադրամի, Մուղնի հրատս
րակչութիւն , Երեւան 2003 : Կազմող' թ»նասիրական դիտութիւններոլ ւոոքթ
Խաչատրեան , խմբագիրներ Լ —Գ • Մոլ
րատեան , Վ -Գ • Համբարձումեան , ւոպ»՜
գրուած է ՀՀ Գիտութիւննեըու Անն ֊ “՜
կադեմիայի Մ • Աբեղեան գրականութ*
ինստիտուտի գիտխորհրդի որոշմաւ թ
(**) Հ. Ըալուեանին ուղղուած նամակնե
րՈլն առթիւ , «Յաոաջ-Միաք ե֊ Արուես
Սեպտ-2004: Այդ օրերուն հատորը â
հասած ձեռքս :

Fonds A.R.A.M

« ՏԱ ՍԱՀ
ժէն, Կընայէխե ■ Կը ճա՛հչնային իրաը ,
թ-եւեր կը բացուէին : Կը լսուէին բացա^նչո-֊թՒ^ր • Տս,Հ խ^^կց-՚֊թիւն էր,
„աքի ’Lf^J ’ մ1'նչ- ս1'ահ1,ն Ւ"րէն կու զալ,
յեղմ, անոյշ երաժշտութիւն մը՝ նման իր
„չխարները հաւաքող հովիւի երգին -.
Տարեկան ճաշկերոյթն էր նախկին գա.
սընկեր„ջ մը ճաշարանին մէթ
Կառ աը
Լթնին ժօա » կայարան մը՝ ուրկէ Փարիզ
[,նկանք երեսուն տարիներ առաջ , Ամբող}
կեանք մը' մեր ետին :
Գրաւեցինք մեր տեղերը' սեղանին առխլ-, նաթադահ ը խօսեցաւ դպրոցէն' հե
ռաւոր քաղաքի մը մէջ ՛ Ընկեր մը բամ
բեց միութեան մրագիրը-. Դպրոցին գոլ
ովն նկարը' վրան : Զժայ,լելի խորհրդա
նշան' որ խորհիլ կա- աայ կեանքին ուրկէ
Ներս կը մտնենք երազներով ել յոյսերով,
եւ ուրկէ դուրս կ՚ելլենք օր մը ընդմիշտ :
փուռը, յիչատակները,
Կը զղայինք թէ տարիները անցեր են :
կը խնդայինք' յիշելով մ ոռցուած զուարճալվ դէպքեր, յիշելով ուսուցիչները' իչենց զուարճալի կողմերով-. Կ՛՚ոգեւորուէ
ինք անցեալ երջանկութիւնով - Կը ճաչէէ՚նք, կը խժէինք, Եւ սակայն կր զգա֊
յ[,նք թէ ոչ ոք կ'ո լզէր խօսիլ իր ներկային, իր կտքամ ճամբուն մասին- Եւ այ՚էն դէժք կը դաոնար աւելի ցայտուն' իր
աը լռութեամբ , թաքուն ինքնութեամբ,
Պատմութիւն մը կար
ամէնուն ետին,
]f ոռցուամ , մէկ կողմ ձդո լամ էր կարե
ւորէ այն որ
կար գրողին , բժիշկին ,
վաճա ռտ կան ին , ճարտարապետին , լեգէո
նականին, սպային, արհեստաւորին ել եչաժիշտին ետին'
որ անցեա լէն կ՚ուզէին

ւխօսիլ միայն,

կը պատմէինք, կր խնդա յի^ք ••
(նկեր մը կարդաց նամակները

անոնրյ

y ՀՒն կրտ աե՜ գալ յ

բա ց ա կան եր ո ւն
հետ յխշեցխնք անոնք որ դաոնացած ) մե
կուսացած
կ^ապրէխն
հսկայ ոստանխն

kr^LniL դժբախտութեան մեծ
բեռ
մը։ Ան ոնք որ ամուսնացած էխն օտար կէ֊
ներու հետ եւ հեռացած րնդմխշտ հայու֊
թենէն։ Անոնք որ կապուած կր մնայէն
դեռ ազդէն եւ սակայն պզտ է կ հուէփմը կր
սպասէէն ուրանալու համար զայն : Անոնք
որ մեռած էէն : Փ՜փրջխնը Ա ուկո սլաւէ ոյ
րանաէն մ էջ » » »
Գուռը ՝ յէ շա տ ա կն երը , լռութէւնը ներկա,1[ն ել թավադներ ը։
Տեղ մր ՝ մամ ան ա կին տ ա ր ած ո ւթ եան

֊

ՄԻՏ*

ԵՒ

էր ուր սակայն զղացինք թէ ցեղը սահ֊
ժըռկած էր տեսած սարսափներէն : Ներկաներէն ոմանք զգուշութիւն կը թելադ
րէին, վախ կը մտանէին, Զղացինք թէ
րան մը չէինք կրնար խ՛ել օտարո ւթեան
ժէջ այն ոգիով զոր գսլրո ց ր տուած էք
ժեզի : Զգացինք թէ կեանքը տարբեր բան
էր, եւ վարժարանին քանի մը ուսուցիչնե
րը, ճակատագրական, տխուր գեր
մը
կատարած էին ոմանց վրայ, այգ կեան
քէն տարբեր բաներ քարոզելով այգ տը֊
գոց, Հոգ, ներկայ էին անոնք, ղ,խիկոր , ախուր . . . Ոմանք մաշած էին աշխա֊
տանքէն, ուրիշներ կեանք մը տուած էին
ոտ արին' զինուորական ծառայ ութեամբ ,
Գլխիկոք ֊.
Տեսանք թէ ոմանք կ՛ուղէին բացատրել
ա/դ "՚ւփՆ եւ չէին կրնար , Ուրիշներ' բո
լորովին անտարբեր' անոր հանդէպ : &Æսանք թէ ոմանք կրնա յին բացատրել ա յգ
ողին եւ կր մնային լոլո որպէսղի ուրա
խութիւնը մնայ ուրախութիւն , ջարդ ,
սով եւ անարդիւնք մաքառում , եղերական
հոգեվարք Սփիւռքի մէջ , Ուրիշներ կը լըռէ{՛^ , որովհետեւ պիտի խօսէին հերոսա
կան մարտնչումներէն, փռներու արծիլներէն, վրէժէն ել թշն ամխներ
պխտխ
դանկ խն խրենց դէմ : Ա լռէ խն նաեւ անոնք
որ կրնայխն պանծացնել այդ ոգխն՝ նո
րակերտ հա յր ենխ քո վ .
ճաշեցխնք զուարճացանք լսեցխնք եր
դեր ուրախացանք ։ Բայց եկաւ պահ մթ
ուր սրահը ծռեցալ ընկղմելու մօտ նաւու
ժը պէս ։ Աչխբխ պէս եկաւ վերապահուած
անակնկալ մը որ հւսճելխ յա յտարարուած
էր î Պխտխ
կատարուէր բաշխումլք քանխ
մը վկա յակ անն եյւ ո լ : ԱՀնոնք դ ր կ ո ւա ե էթ
այն աղոց համար Որ մեկնած էխն զանա
զան ուղղութեամր
երբ շրջանաւարա՛խ
քննո ւթխւնները պխտխ անց ընէխն քանի մը
ամխսէն։ Զօդերն էխն քաղաքական դէպ
քերու եւ դպրոց խ^յ տնօր էն ո ւթխ ւնր երե
սուն տարխներ վերջ 5 արդարութխւն մր կր
կատարէր տալով խրենց վկայականները։
Ադնոլոլթխւն ժթ որ կը յուզէր » » .

Արտակարգ անակնկալ մըն էր արդա
րեւ՝ որուն ոչ ոք կրնար սպաս ել : Ոչ ոք
կրնար խորհխլ^ ՛երեսուն տարխներ փփրֆ\
այդ վկայա կաններ ո ւն : Աղալ մեծ լռութխւն ու բոլոր աչքերը ուղղուեցան դէպխ
նախագահը՝ որ սկսաւ կարդալ առաջփն
վկայականը։ Տուաւ ճաշարանխ վերակացուփն անունը։ Ասխկա մօտեցաւ սեղանխն
1Լ[ւայ 1 աղո՛տ ափէ մը խայ^ բոլոր հոգխ- մպխտով մը որ հեզն անքխ կը նմանէր ։
Ոչ ոք պատաս խանեց տրո ւած երկրորդ
^ր„ կ^էյնայէն ետեւէ ետեւ' ալէքներոլ
անունխն * Հյ շո ւկն եր բարձրացան : Տ արխպէս ։ Ու անոնք որ կնանցնէխն ) անոնք որ
ներէ խ վեր Ամերխկա մեկնած ու մեռած
նոր կոլ դայխն ) անոնք որ անցած ոլ ան
^բ վկայականխն տէրը։ Ա եռած էր նաեւ
հետացած էէն ՝
կ^երեւայէն մա ելեր եսա—
երրորդթ զոհ հրդեհ խ մը։
Ընկեր մը
խն, անցողական , թշուառ' էրենց
խոյայտնեց
մահը
չորրորդխն։
Ղ/ախագահը
յանրևերոյէ եւ տուայտանքեերով։ Ար /րս"
շարուէւա կեց î Ո Լ- րազմ ութխւնը
ծափա
ւէ\ը ձայն մը մխայն՝ որ կու դտ ը
այդ
հարեց
երբ
ոտքխ
ելաւ
մէկթ
այդքան
բա^ոէորէ^ *» Աը մնար ոդէն մէայն ) ո լ ասէցականերէն
վե
րջ
։
Ա
ազեր
ը
թափած
էխն
։
կսլ խռովիչ էր իր որոտ ո ւմնե ր ո վ եւ ո զԿը խնդաք : Յուզիչ էք ։
ըերով յ

եդած էին իրականութեան
Համաձայն էակներ, կեանքի մարգ,
ու
դժբախտութիւն մր կար այդ իրականաց
ման մէջ- Երական ը րացակայ էր անոր
Ժէջ. • • Սերունդներ՛ը կր մնային կզզփա՜

՞Լյախագահը տուաւ իմ անունս : 3անձ
նեղ լէկայականս ինծի,
Լռութիւն ինէ
վերջ, Կը պակսէին վկայականները քանի
մր ընկերներու որ ներկայ էին • Ենչո լ. . •
Են չո՞ ւ այս բաշխումը-. Կ^ ո լզէ ի խօսիլ,
Կարելի չէր : Երես ուն տարիներ առաջ աւելի դիւրին պիտի ըլլաք ինծի
խօսիլ :
Հիմա իմաստութիւնը
կը ճնշէր վրաս ,
կր կա պէր լեզուս, փամանակին պիտի
կրնայի աւարտական ճառ մը խօսիլ, Ընկըրկած էի հիմա, Այգ վկայականը պիտի
ուրախացնէր գիս առաջ. Յոյս եւ կորով
պիտի տար [ինծի, Սն կը հասնէր երբ ըսպառած էին jn ju եւ երազ -, Ան կը պաականէր անոր որ իմ անունս կը կրէր եւ որ դո֊,
յութիւն չունի այլեւս ■ Պէտք չունէի այլ
եւս այզ վկայականին. Երեսուն տարի
ներ առաջ ան կրնաք արդարանալ ել ար
դարացնել իր դերը , Այսօր՝ ոչ : Այսօր

Սաե , րամն ո ւաե իրարմէ. Հոգիները կը
մնային փակ հ ակ աո ա !լ ս ր տ աբաց խօսթրուն , վակ t օտարացած • • *

ցաւ մըն էր այգ դպրոցը,
գմ-բախտութեան պատճառ մը եւ այգ վկայականնե
րը կը բանային ամբողջ սերունդի մը

'Լերադարձած էէնք անցեալէն

մէջ եւ

սակայն կեանքը րամն ած էր մեզ ընդմէ շտ
էրարմէ յ Զգալէ էր եղրայրացման կարօտ
մը։ Ալ ան կա րելէ էր այդ եղբայրացումը։
Կուսակցական
հ ակառակորզներ էէն ոմանք : Ո լրէ շնե ր հայածած ու նո ւաս տալուցած էէն էրար։ Նախկխն մտերէմները
Հսոսրնեը կվերեւայ՚խն էրարու։ Ա ոռցան
էէն էրար եւ չէէն ուզեր մօտենալ խրա
րու • Ամտնց սրտերը փակ էէն խեց էներու
պէԱ։ Ոմանց տ չքերը կը փայլէէն խորա
մանկութեամբ»
Հեգնանք ու արհամար^•անր կար ոմանց դէմքէն վրայ • Աեանքը
փոխած էը շատերը ։ Անոնք հասած , իը ա1որեոլ,սծ ,

Ամէն ոք կը բերէր իր

յիչատակները ,

պատմութխւեր ։

զուրս եկա՛ծ մեծ դէմքեր : Հերադխրներ մըճկուեցան, որպէսզի բացառիկ հանգէ""՛/ ժը ներկայացուի այգ դպրոցը հասա(""կութեա^ եւ Սփիւռքը կենդանութիւն
ոնէ անոր ոգիով,
խօսուեցաւ յոլշաատեանի մը մասին : Ե՛ այս ըոէոԸը կ ^՚՜
թ^յին զու֊ր ) ան կարելէ ։ Բառերը կբ

Երեսուն տարիներ առաջ պիտի կրնայի
խօսիլ կեանքին եւ մարդկային զգացում
ներուն գեղեցկութեանց վրույ, մշակոյթ
ներուն եւ մեծ ժողովուրդներուն մասին.
Կ՛անգիտանայի թէ աշխարհը կը դառնար
կեղծիքով եւ նենգութիւն ու խորաման
կութիւն առա քին ո լ թի ւններ էին, Կ՚ուզէի
խօսիլ եւ չէի կրնար : Կը դողային ձեռ
քերս : Առաջ պիտի կրնայի խօսիլ մեր ժո

սահէէն ՝ կ'անցն էէն : ձառերը էրարու կբ
Գ^ր^սւէխն՝ կվանցնէխն։ Աւ պնակները որ
է զն էխն հ յյյշէլ կ^ հոտէէն յ

ղովուրդին լիրայ ։
Կը դաոնար գլուխս : Սրահը կը ծռէր
ընկղմելու մօտ նաւու մը պէո, ԱոՀիս

բոլորը ել սրահը առանց պաաուհաէ 1 մւլեկտբտկան լոյսերոլ տակ ) 4 այելինեքը, մէջ ընգ մէջ երդուած երդերը կր

սեղանին վրայ էին մեռած ընկերներուս
վկայականները. Անոնց մէջ նաեւ իմս,
Աեռել մը նաեւ ես՝ որ կը շարունակէի

"^եզեէիզ, մթնոլորտ մը, որ քաղդԸ ու
^"վիչ էր նո յն ատեն ՝ տաք բայց պաչ

ապրիլ - • •
Գեղեցիկ զգացումները բոցերու պէս են

°^ական խոթ բտյց մակերեսայէն, ձեւակերպակս,ն, սին...

երբեմն՝ թայրեն մեզ։

"իպէսղի փառաւս բուէն այդ դպրոցն՛ ու
էք1 ոզէն ։ Աէշոլեցա*ն տյդ վարժարանէն

Գեղեցիկ ։ ս րաառուչ ճա շկերոյթ

մըն

Ն< Ս-

ԱՐՈՒԵՍՏ >֊
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ԵՐՈհՍԱՂէւրւր
ԵՐԷԿ
Գրեց՝

ԵԻ

Ս.8Ս Օ Ր

ՕՐԴԱՆ ԱԱՏԻԷՈՍԵԱՆ

Սփիւռքի մէջ, քիչ են վայրերը այսօր ,
ուբ Հայերը հխնէ*ե այնքան կեդրոնական
ղեր ունծնան y որքան Երուսաղէմը։ *Լ,ոյնխսկ այն փաստը՝ որ Արբազան 'Բաղտքխն
մասխն դբոդ կաժ նկարահանող ո եւէ հեղի
նակ, կամայ թէ ակամայ, չի կրնար շըր֊
ջանցել Հայերու յի շա տա կումը , կը քալէ
անոր առանձնայատուկ
դերբ նկատելու
համար, Արար — իսրայէլեան հակամար
տութեան ւի երջին տարիներուն իրադարձութիւնները, իսկ հիմա' Եասէր Արաֆաթի մ ահէե ետք տիրող ան որ ո շո ւթի լ^ր, աւելի քան շահեկան կը դարձնէին Ե~
րոլսաղէմին նուիրուած դիտաժոգովփ մը
կազմա կերսլո լմը :
Լոս Անճըլըս ի Գալիֆորնիոյ համալսա
րանի (Եու. Սի- էլ- էյ.)
Հույո ց արդի
պատմութեան ամպիոն ի վարիչ փրոֆ.
Ըփչըրո՛ Յ՛ո վհ անն է սեան իր կազմակերպած
«Պ ատ մական Հայաստանի նահանգներն ու
քաղաքները» շարքին տւս սն ըհ ին դեր ո րգը
նուիրած է Երուսաղէմի : Են չպէս յայտնի
է ՚ չա1։մՒն առաջին 12 գիտաժողո վներ ը
շօշափած էին
Արեւմւոեան Հայաստանի
եւ արգի [^'ուրքիոյ մնացեալ տարածքի
հայաշատ վայրերը' վան - վաս պո լրա
կանէն մինչեւ Պոլիս ել Ե ղմիրէն մինչեւ
Սեւ ծով, 2000Հ1/ ի վեր, ւիրոֆ. Յովհաննէսեանի խմբագրութեամբ արդէն հինգ
հատորներ լոյս տեսած են' վան — վասպո ւրա կան ի
(2000) ,
Ըո՚՚լէչ ~ ՏարօՏւի
(2001) ,
lu ւււրրերդի
(2002) ,
Կ ա րխնխ
(2003)
ծւ
Ա ևբաստխոյ (2004) նուխրւած )
առաջխն հ խնգ գխ տամո ղո վներո ւն
զեկուցումներ ը ամփոփելով մխջխն հաշւով 300~՜400 'էջնտց գխրքերոլ մէջ՝.
Նախորդ երկու դխաամոզովները նոլխր\ելով Նոր Զուղայխ ել Երանխ հայկական
մխւս համայնքներուն ՝ չարքը արդէն սկըսած
էր անդրադառնալ Հայաստանէն
դուրս շրջաններու • Նոյեմբեր 6՜7խն տ\եղխ ՛ունեցած դխա ամողո վը ՝ որ կը վայելէր
Երոլսազէմխ Հայոց Պատրխարք թորգոմ
Աբբ՝
Աանոլկեանխ պատուոյ նախաղահ ո ւթխւնը ՝ Ե ու » Ախ» ^լ » էշյ »խ ‘ոյլ մխալորն եր ո լ {Մփջխն Արեւելքխ Ուս մանց կեդ
րոնխ ՝ Եւրոպական ել էւրասփական Ուս
մանդ Աեդրոնխ եւ Ախջազդայխն Հխմնարկխ) ել Եբուս ա դէմի Սրբ ո ց թարդման չաց
Աան ուց
Ախ ո ւթե ան հ ո վանա լոր ո ւթխ ւնր
ունէր նաել :
(յախ/ քան բուն նկարագրութեան անց*^[՚[Ըպ կ^ տրմէ պատմութեան համար ար
ձանագրել հակահայ խեղաթխւրումխ հեր
թական
ժը) որու ծխծաղելխութեան
աստխճանխն րխ չ անգամ հ անդխ սլա ծ ենք ։
Ադրրեջանա կան «Ասսա—ք1րատա՝^ լրատու
ական գո րծակալութխւնը Նոյեմրեր
^խ
անգլերէն հ աղո րդագրո ւթեամբ
փութա
ջանօրէն ՀՀպատխւըյչ քԸթէր ան զ.ր ադա ոն ալու գխ տ ամո ղո վխն : Են չո^ լ : Որովհետեւ
^լաւատեղեակդ ազյբխւր մը անոր հաղոր
դած է) թէ Հայաստանխ Ափտութխ ւններու
Ակադեմխայխ
Պատմութեան
Հխմնարկխ
դխտաշխատող Ալպէր խ]առատեանը խր զե
կուցումխն ընթացքխն խօսած կ1ըէէաJ «Հայերոլ [Եր ո ւս ա Ղ.էժ՜\ բնակեցումխն ՝ զորս
նկատած՝ է "Երուսաղէմխ առաջխն բնակխչները) որ Ա եծ Հայաստանխ անրաման ելփ
մաս է" ՝ եւ անոնց այսօրուան կեանքխն
մասխնդ։ Նմա*ն ձաբռտուք՝ կրնանք ՛վկա
յել) անշուշտ հայրենխ պատմաբանխ բերնէն չէ ելած ել զա յն կրնանք մտքխ՝ հան
դարտութեամբ վերադրել ազերխ Հլրադրողխնդ հխլանդադխն երեւակայութեան :
Ա ը յուսանք ) որ՛ նման նախնամխա յերխւրանք արմանացած չըէէաJ Հրէակ*սն որ
եւէ լրատուամխջոցխ բարեհաճ ո ւշա դրու
թեան . . ♦
Այսքանը կ՚^արմէ՝ նաեւ ) մեր [բատուամխջոցներոլ\ո ւշա դրո ւթեան յանձնել) որպէսդխ թուրք կամ ադրբեջանական մամուլփ կողմէ հայ անհատներու վերադրրւող յայտարար ո ւթփ ւններ քաղելու մա
մանակ՝ հարկ եղած յ րջո ւթեամբ վերա—
րերխն ՝ խուսափելով թերեւս ալելորդ պակաս աղմուկ յարուցանելէ ՝ երբ ամբոդջ հարցը»»» «<£/ լա թուրքադ լրատուռւթենէ մը կը բխխ :
«/> վերայ այսր
ամենայնխդ ) խնչպէս
պխտխ ըսէխն հխները)
ադրբեջանական
գո րծա կալութխւնը աւելցուցած է , որ դխ""
տամ ո զո վներ ո լ այս շարքխն մէջ} 2003/fî*
հատ մը նո ւխրուած է ՛եղեր Լեռնայխն
Ղ^արաբաղփն ։ Ն-ոյնքան
երեւակայածխն
այս պնդումը անհխմն է» 2003// զոյգ դխ՜՜
տամողովն՚երը նուխրուած էխն Աեսարխոյ
եւ Նոր Ջուղայխ»»»

ՇԱԲԱԹ ) ՆՈՅԵՄԲԵՐ 6
Աաջողոլթեա^յ
առաջխն
գրաւականը
հանրութեան ներկայութխւնն է ։ Շ արաթ )
Նո յեմրեր ()խ առա ւօտեան մամը 9 *30//î/,
TP Փրոֆ » Ա ո վհ աննէսեան դխա ամո գո
վը կր բանար
խր ներածական խօսքով՝
համալսարանխ Գխ աո ւթե ան 450 հոդխնոց
սրահը ծայրէ ծայր լեցուն էր։ Նման վխճակ շարո լնակո ւեց ալ մխնչեւ օրուան վերջր -, Ըււկ Կիրակի կէսօրէ ծաք, հ ա կա ռա կ
աննպաստ եդանակխն ՝ դխւոամո դո վխն ա՛
ւարտական նխ ստերը 90 առ հարխւրով լե
զուն սրահխ մը առջեւ ընթացան ։
Ժողովրդային նման հ՛ետաքրքրութիւն ,
ոլր ebi. ձէր նախկխն սաղխմահայերու խա
զացած դերն ոլ տ՛եղը՝ խր արմանխ փոխ
հատուցումը ունեցալ նախարղներուն պէս
գխտականօրէն նոյնքան շահեկան ՝
բայզ
մատուցումխ տեսակխւնէն աւելխ հետազեկուցումներու չարլով մը ։
Աւելցն ենք ՝ որ այս անգամ փրո ֆ- Ա ութ
հաննէս եան նաեւ հայերէն ամփոփումներ
կը կատարէր անգլերէն զեկուցումներուն
մասխն ՝ խսկ՝ հայախրօս զե կո ւց աբերն եր ո լ
պարագայխն ) խրենցմէ կը խնդրէ ր այդ
ամփոփումը ։ Ակխղրր կարդացուեցաւ թոր_
գոմ Արք» Աանոլկեանխ ողջոյնխ նամ ակը ։
նին ա Աարսոյեան (.նիւ Ե որք)
առող
ջական պատճառներով չկարենալով ներկայ ԸԼԼալ, br զեկուցումը կ ար դաց ո ւեց ա լ
Աերճխօ Լ ափ ո րթայհ
կողմէ, նիւթէ էդարոլ «վասն վանօրէից» գործն էր , գըր՜
ւած' Անաստաս վրդ- Ակոռացիի կողմէ,
Հոս նշուած է, թէ ան այց ելած է 70 հայ
ել աղուանական վանքեր կամ համայնք
ներ, Զեկուցումը այս վկայութիւնը կսւ“Ժզ յունական սւղբիլրներոլ ել հնագի
տական
պեղումներու բերած տեղեկու
թիւներուն, ցոյց տալով, որ տեղեկոլթհւնը կեղծիք չէ, որքան
որ յ ե տ ա զ ա յ
դարերուն գրխ չներու
յաւելումն եր կա
տարուած Ը11ա^ •
ձոն Գարսուէլ (Աալակա՝
Ապանխա)
զանազան մանրավէպերով համեմո՛ւած զե
կուցում մը կարդաց Երուսաղէմխ հայկա
կան խճանկարներուն մասխն՝
որոնց մէ
2*000 նմոյշ նկարագրած է 13 ւո ա ր ո ւան
տքնաջան աշխատանքէ ետք , զանոնք <ըրատարակելով
երկհատոր
աշխատու
թեամբ մը (1972) : Այդ ուս ո ւմնասխրոլթեամր ան յայտնաբերած էր երկու մաման ա կադր ո ւթխւններ ՝ որոնք ԺԸ » դարու
ԱևՒլԼ[1Ւ Պոլսոյ ել Երուսաղէմխ դէպքերը
արձանագրած էխն։ Այդ խճանկարներէն
նմոյշներ պահպանուած են) խնչպէս որ
հայկական «օրէնքնդ է՝ այն Ա[խսխ տարան
ջատ տեղեր , Ընչպխսխք են Լոնաոնն ու Ա •
,Լազարը) Պրխւսէ/ն ու Ախնսխնաթխն։
Նախ կխն սազխմահայ Աբրահամ թերեան
(Ü • Ներսէս ընծայարան ) Նխւ Եորք) անդ
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րադարձաւ Ա »
ակոբեանց վանքխ ձե
ռագրոյ կան հ ա ւաքած ոն եր ո ւն ) որոնք 11
հատորներուէ ցուցակագրուած են Նորայր
Արր՝ Պ օդարեանխ կողմէ եւ կը հասնխն
3*900 մխալորներոլ» Ան նշեց) որ Հայե
րու ներկայո ւթեան առաջխն դրալոր փաս
տաթուղթը կու դա յ Զ • դարէն ։ Են չ ՛ԱԼ
վերարերխ Անաստաս *Լրդ՝խ յ^^թալ տեղե
կութեան ՝ ա^յ կարծխք յայտնեց , թէ խօսԸԸ
վերարերխ աղուանական եւ ոչ հայ
կական ծադո ւմով վանքերու ՝ ուր սակա լն
հայկական ծաւալուէ ներկայութխւն մր
կար։ թե րեան անդրա դարձաւ թարդմանական շարմումխն) յատկապէս' ՀձձաշոՅ^խ ոլարադայխն y ո լ նաեւ էսօսեցաւ դրր~
չադր ական աւանդո ւթխ ւնն եր ո ւն մասխն։
Ե^չպէս կը պատահ խ նման պաբազ՜ան երու) ձեռադխբներ կան) որոնք աւելխ լալ
լնթե րցո ւմներ ունխն ՝ քան տ սլա դխ րներ ր }
որուն կար եւո րո ւթ եան անդր ադարձած էր
Պ օդարեան Արք՝ ) խր ցուցակէն մէջ տպե
լով տեղեկութխւններ այս մասխն։
Յաջորդ նխստխն՝ ուրխշ նախկխն սաղխմահայ մը Հայկ Գրխդսրեան (^Լոս Ան՜՜
ճըւըս) ք սր Երուսաղէմխ պատ րխա րքարանխն
զօրակցող կազմակերպութեան մր
նախագահն է ) որպէս նխւթ րնա րա
էր
պատրխարքա կան յաջորդո ւթե ա^, վերա
կանգնումը։ Ան կատարեց
քանէւ մը ան
ցս ղակխ նշո ւմն եր ) բուն նխւթը վերա պա
հ՛երլով զեկուցումխ ապադայ հրատարակու
թեան ։ Նշեց ) դլէսա ւո րաբար ) որ պատրխարքներոլ թխլը նուաղ է ) քանխ ո ր ւյոլցակներուն մէջ կ ր կն ո ւթ խ ւնն եր կան։
Գլօտ Ա ո ւթաֆե անի (Փ արխ—Նսս համալ
սարան) Փարխզ) զեկուցումը
հ,Հայ խ շ-խ աններրր եւ Ե ր ո lu ա ղէմխ թագաւո րները
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16օ8//ծ լ թուրք կտշա ռա կեր ո ւթեն էն
ՓԲ • — 3*Գ • գ֊ար երո ւն» ? ըստ էութեան նըլիրոլած էք՝ ինչպէս ինը կոչեր՝ հայկա
կան «հինգերորդ սիւն»ին' Կիլիկիոյ հայ
իշխանուհիներուն ՝ որոնք ամուսնութեան
շնորհիւ դարձան Երուստղէմի թագոլհիներ {Արտա , Z7 որ՛է՛bա Մ ելիսսւնտ) : Մ ո լթաֆեանի համաձայն ՝ Մ ելիս ան տի հնա
րաւոր հանդիպումը Գ\րի՝գո ր Դ* Պահ լա
լունի կաթողիկոսին՝ հետ (1141) Ա. 3 ակո բեանց ի
վերաչին ո ւթեան
պատճառը
կրնայ եղած ըլլալ : Զեկուցումը
նաեւ
անդրադարձաւ Հեթում թագաւորին վե
րա գրո լած գաւազանին ,
թէեւ վերջնա
կան փաստ չկայ անոր
պատկանելիութեան մասին : Աւելի հաւանական է ՝ որ
Հեթում P .ի պատկանա\ծ ԸԱաJ , եթէ հաս
տատուի ՝ որ 1.299//k ան Ijjrn ւս աղկմ մըտած է որպէս դաշնակից Ա*ոնղոյներուն :
Ֆրանսահայ պատմաբանը նաեւ նշեր՝ թէ
Երուսաղէմի պատրիարքո ւթեան հաստա
տումին մասին (1311) միակ աղբիւրը Հ.
Vէ՚ըայէւ Ջամչեանն է եւ որ ոեւէ պատմիչ
չէ յԸչաե՜ այս փաստը.
Աերճիօ Լաւիորթա {Եբրտյակա1^

Հա

մալսարան ՝
Երուսաղէմ) անդրադարձաւ
Մեծ Հայքի ել Երուսաղէմի պատրիարքա
րանի յարաբերո ւթի ւններ ո ւն (ԺԳ • դար) :
ՒlbkbnJ մէջ Ամենայն)
Հայող կաթո
ղիկոսութեան փորձերը Հռոմէական Ե՜
կեղեցւոյ հետ միանալու՝ Արեւելեան Հա
յաստանի աւանդապաչտ կղերին ընդդի
մութեան պատճառ դարձած էր y գլխաւորութեամբ Աիւնեաց Եպիսկոպոս , պատ
միչ Ատեփանոս 0րբելեանի ։ Այդ թևդդթմութեան մաս կը կազմէր նաեւ Եր ուսաղէմը՝ որու առաջն որդը' Աաբդիս Եպի սկ •
1311/1/ ընդդիմանալով Ատանայի 1307//
մո զովի որոշումներուն ,
կիլի կիո յ թա
գաւորութեան եւ կաթողիկոսութենէն՝ անջատոլելոլթ Աեմլո ւքներ ո լ հովանաւորու
թեան տակ կը մտնէր ել կը հիմնէք պատ
րիարքարանը :
Երուսաղէմը՝ ուրեմն՝ պահած է Հայց.
Եկեղեցւոյ ուղղափառ դիմագիծը եւ՝
հակառակ քաղաքական դմո լա ր ո ւթի լիւնե
րուն ՝ կրցած է պահել ինքուրոյնութիւնր :
Այ՛՛ ibwբոշումին հետեւանքը եղաւ՝ որ

1418/'?/ Երուսաղէմի

պատրիարք Պօղոս
ԳառՆեցի Ամենայն
Հայոց
Կաթողիկոս
ընտրոլէր' Ասոյ մէչ..
3 ե տմիջօր էից, սկսաւ երկար տարիներ
Ե րուսազէմ ապրած Աոպըրթա Լշրվայնի
{Ս • Ներսէս ընծայարան , Նիւ Եոքք) հ ըրապուրիչ զեկուցումով Երուսաղէմի ամէ
նէն ուչադրալ դէմքերէն մէկուն' Գրիգոր
Պարոնտէր պատրիարքի մասին (1613 ֊
1645) ։ Իր անունը՝ որ վերջերս «այմմէականացած» էր իս րայէլեան կառա
վարութեան յայտնի որոշ ումութ համ անուն հայկ ա կան) հ ողամասը կտրելո վ ապահովութեան պատ մը կառուցելու {եր
կար բանակցռւթիւններէ ետք' ետ առնըլած) ՝ կապուած է շրջանի մը՝ երբ Օս
մանեան կայսրութիւնը ճդնամամի
մէջ
էր՝ ե"Կ ա .1Ղ ճգնաւեամը նաեւ զգալի էր
Հայոց , ել , բնա կան աբա ր , Երուսազէմի
մէջ, ՛Ծագումով գաձակեցի ՝ Գրիգոր Պա
րոնտէր լայն գոքծունէութիւն ծա լա լած է
նաթքան ե կե ղեց ա կան ձեոնադրո ւթի ւն ը •
անոր շնո րհիլ ՝ 1610//5/ պա տ րի ա րքաբա
նի մեծ պարտքը փակոլած է'
վանէն՝
Նոր Ջուղայէն ՝ Հալէ պէն ՝ բտյց նաեւ Ամիտէն ՝ Ուրֆայէն ՝
Պիթլի սէն
դրեթէ
մրցակցութեան֊ հասնող
նուիքատուութիւններոլ շնորհիւ z Նոյն տարին՝ արդէն
մ օսո 45 տաբե կան ՝ վա ր դա պե տ ձեռնա
դրուած է ՝ ՃՀձձին' եպիսկ ոպոս եւ պատրիարք, Իր ?>2ամեայ շրջանին՝
Գրիգոր
Պարոնտէր ընդ/ա փ.եց Հ տ յ՝Ո3 ներկա յոլթիւնր Երուսաղէմի մէթ նոր կալուածնե
րու ձեռքբերումով ՝ հանգանակութեամբ ՝
ուխտագնաց ոլթիւննեբու կազմա կերպսլթեամր» Եր անձնական օրինակով հոգե
ւոր մթնոլորտը վերականգնեց
վանքէն
ներս՝ ինը մամուան աղօթքը հաստատե
լով : Ամուրի կիներու եւ ա յրինեբոլ զոյդ
համայնքներ ալ ստեղծեց z Դմբա խտա
բար ՝ իք մահուան յաջոըդող քտն ի մը
տասնամ եակնեբուն իր ամբողջ դործունէութիւնը կորստեան) մատնուած է' ներ
քին
պառակտումներու՝ մրցակցութեան
ել զանազան գայթա կղո ւթիւնն եր ո ւ պատ
ճառովդ մինչեւ Դրիդոր Շղթայակիրի մամանա կա լ րջանը ՝ եքր կրկին Երուսաղէմր
մեծ սլա րտքերո լ տակ ինկած էր :
յաջորդ չրջանին մասին հայերէն
խօսեցաւ
Այ պէր էյտռատեան
{Դիտոլթիւններու Ակադեմի ա ՝ Երեւան) ՝ անդ
րադառնա լ ո ւք (J'ij • դա բու երկրորդ կէս ի
հալ - յունական յա ր արերո ւթիւններո ւն ՝
որոնք կապուած են թէ՛
կայու-ածային
պատկանելի ո ւթեան եւ թէ եկեղեցական
(Ե* ռա զատիկի նշո ւմը) վէճեր ու : 1657 ֊

օգտուելով՝ Յոյները նոյնիսկ տիրացան Ա •
3 ակո բեանց վանքին z
Հայերուն դմոլւս-

ք ութիւնները կը բխէին Պ սէսո J Պ տ տր իարքար անի ներքին տագնապէն ՝ որ տյդ շըր~
ջանին իր հակակշռին տակ կը պահէր Ե~
րուսաղէմը։ Եկեղեցական իշխանո ւթի լնները բարոյական այլասերումի մատնըլած էին ՝ ինչ .որ իր կարգին մխտական
անդրադարձը խորացուց • Գրիգոր Շղթւսյակփր[,
պաարիարքո ւթեան
չյետնին

(171է> — 1749) էր միայն՝ ոբ նոր վերականգնում մը տեղի պիտի ունենար :
*րիս տինա Մարանճի
{Աւիսքընսինի
համալսարան , //'ատիսըն) արուեստարւսնական վերլուծո ւմ մը կատարեց , անդրա
դառնալով 1894//?/ Գամասկոսի դրան մօտ
յայտնաբերուած Զ՛ դար ո լ Հ այկ ա կան խ ըճ ան կարն եր ո ւն : Գիտական վէճի առար
կայ դարձած տյս խճանկարներուն
կեն
դանական. տարբեր պատկերները վերլու
ծելով , որոնք
որոշ ընդհ անր ութիւններ
ունին յունական ել հրէական խճանկար
ներու հետ՝ զանոնք կապեց մահուան ծի
սակատար ո լթ ե ան հետ : Պէտք է ս սլա ս ել
զե կ ո լց ո ւմն եր ո լ հ ր ատարա կո ւթեան ՝ ա յս
դրոյթներուն
մանրամասնո ւթի ւնն էրուն
ծանօթանալու համար,
Յաջո րգ նիստին ,
իմմա Կ ո ս տ անգեան
{Գիտ ութի ւններու Ակադեմիա ՝ Երեւան՛)
դարձեալ հայերէնով խօսեցաւ թրիմեան
^"‘Jcbkb եւ Երուսաղէմի կապիղ, մասին ,

18o2^îi եկեղեց ա կանը Ե րուսազէմ

ա քցելած ու գրած է «Հրաւիրակ երկրին Աւետեաց^ չափածոյ գործը՝ Պոլսոյ պատրի-

աւ՚Հ ըլւաւուլկապի մէջ

շրջանին
նամակագրական
եղած է Երուսաղէմի պատրի

արքին հետ՝ իսկ 1890/iî, թրք ական կտռավար ո ւթեան ^ոդ^է տքսորուած է հոն ՝
ուրկէ ելած է 1892^îi Ամենայն Հայոց Կա
թողիկոս ընտ րուելու մամանակ,
Ռոպըրթ Գրիգորեան (Ճորճ Ուաչինթկըն
համալսարանն , Աւաչինկթըն )
իր զեկու
ցումով արդէն մտալ Ի • գա ր ,
խօսելով
հայ կամաւորական շարմ֊ումին ել Հայկա
կան Լեգէոնին կազմակերպս ւթե ան
մասթն ՝ որ սատարեց Պտղևստխնջյ աղատտդրումնն օսմանեան
տիրապետութենէն՝
յատկապէս' Արաբայի ճակատամարտին :

I988“l991//2z

Հայաստան իր կեցութեան
Ընթացքին ՝ ան նշմարած է ՝ թէ Արց ա խի
ազատագրումին մեկնող ֆետայիներր իրենց կարգին ներշնչուած են նաեւ կամա
ւոր ական. շարմումի օրինակէն՝ որ իրենց
փ ոխանց ո լա ծ ԷՄուսա Տաղի ներգաղթած
վերապրողներէն :
'Լահրամ Հլէմմասեան
{Գայիֆորնիոյ
նահանգային
համալսարան՝
Նորթրիճ')
թիլեր ով ու փաստերով յագեցած ղեկոլg ո ւմ մը տ ո լաւ ՝ տնղ րտղ սր ո)*1ւ ալո վ Մեծ
Եղեռնի մահ ո լան կա րաւաններէն Պ ա ղեստինի մէջ վերալցրած շուրջ 4 • 000 Հայե
րու ճակատագրին ՝
որոնք անգլիական
գրաւումի վա ղո ր գւււ փնին փոխագրուած են
Փոռ Աայտի գաղթակայանը մինչեւ 1919/1
աշունը՝ երբ վերադարձած են իրենց ծրնընգալէայրերը :

ԿԻՐԱԿԻ, ՆՈՅԵՄԲԵՐ 7
Կիրակի՝ Նոյեմբեր 7,
մամը 13 • 30^4»
գիտամողովը վերսկսալ վաբ դան Մ ատթէոսեանի {Տէր Աալվատոր
համալսա
րան՝ Պ ուէնոս Այրէս ել 3 ովնանեան լէարմարան՝ Նիւ ճըրղի) ղեկռլց ո ւմո վ ՝ Որ նրր
ւի րո ւած էր Ի • գա ր ո լ Երուսաղէմի «Ա սկեգարֆռլ (1921՜1939) երկո լ մղի չ գէւ!*քերուն' պատրիարքներ Եղիշէ Գուրեանին
ել քմորց ոմ Ղ*ս ւշա կե աîz/'î/ î Z/»^/ նախ տնդրադարձաւ
Արմաշի դպրեվանքի ստեղ
ծում ի*ւ, ոլ պատմութեան ՝ քանի որ հոն
Դսւրեան երկար տարիներու տեսուչ եւ
ո ւս ո ւց ի չ եղած է ՝ իսկ Գո ւշա կե ան անոք
աշակերտն ու յաջո րգը դա րձած : ԱՀնոնց
երուսաղէմ եան շրջանը ձգտած է ու յա
ջողած Արմաշի աւանդները վերականգ
նելու՝ Երուսաղէմը ւիերածելուԼ աքդ մամանակաշրջանի Հայաստանեայց Եկեղեց-1
լոյ սփի ւռքեան հոգեւոր ու մշակութա
յին գլխաւոր կեդրոնին ՝ուր Յակոր Օշ ականի եւ Շահան Պէրպէրեանի պէս դէմքեր
հոյլ մը աշակերտներ դաստիարակած են,
Գիմ ելով արխիլա յին ու գրաւոր զանա
զան աղբիլրներոլ՝ սագիմահայ Պետրոս
Տէր Մ աթո ս եան {Գոլումպիա համալսա
րանի տոքթորայի ուսանող , Նիւ Եորք~)
Պ աղես տինի Հայերու 1917 ֊ 1948// շրջանի
պատմութիւնը ներկայացուր ՝ ուր անոնց
թիլը 3-000^,՜ 15-00օ/ բա րձրացած էր արար - իսրայէլեան 1948^ պատերազմի նա
խօրեակին : Ան համայնքին
ծնունդ տրւող քաղաքակլսն ու տն տեսա կտն ղործօնները բացատրեց ՝
կազմակերպական ու
կրթակաց, համակարգին ստեղծումը ոլրւագծելուի ,
Ուրիշ սաղիմահայ
մը՝
«Արմին իրն

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ՕպզերւԼըր'» անգլիատառ շաբաթաթերթի
խմբագիր 0 շին 'Իէշիշեան {Կլէնտէյլ Գո֊
լէճ ՝ Լոս Անճըլըս) բաւական երկար գեկուց ումով
անդրտդաքձաւ Եր ուս՝աղէմի
գրական կեանքին ՝ թուեԼսվ ու նկաբագըրելուԼ տարբեր դէմքերոլ գոքծունէութիլնը {Գուրեան ՝ Օշական՝ Պէրպէրեան՝ Ե՜
Սի՚Լարգ՝ Շէն-Աահ՝
Անել,
Վահրամ
Մ ավեան ՝ եւլն • ) :
Նուրիթ 'Իենան—փետտր
{Մել-Ավիվի
համալսարան ՝ Իսրայէլ)
չէր կրնար գիտամո զովին ներկայ գտնուիլ՝ բայց աեսագրուած
լոյթով մը ներկայացուց Ե~
րուսաղէմի հայկական խեցեգործութեան
աւանդութիւնը՝
որ Դէօթահ իա յէն ան
ցած է հոն Պ ալեան ՝ Դար ադաշեան ել Q—
հ անն է ս եան ընտ անիքին եր ո լ միջոցաւ ՝ n—
րոնք ոկիդըը միասին աշխատած են ՝ մին
չեւ 1922, եւ ապա իրենց սեփական ուրԼլն ընդդր կած են z Ջեկո յցը նկաքագր ած
է անոնց գլխաւոր գործերը քաղաքին մէջ
եւ վերլու ծած
արուեստի յատկանիշնե
րը*.
Վերջին նիստով ՝ ներկաները ո ւղղ ա կի
էսյսօրուան՝ իքավիճակին առաջնորդուե
ցան : Աի լվա Նտ թալի֊Մանոլկեւսհ ( Ե ու .
0ի *ԼշԼ' hj •) ներկայացուր Պտտրիարքարւսնի «Կիւլպէնկետն-» Մտտևնտդրանի վեր ա կան ւլն ո ւմի նախագիծը՝ որ 1995/՜?/' ի
'/.եր ընթացքի մէջ է եւ ներկայիս ՝ նորո
գումներու հետեւանքոլի՝ փակ է,
Գէ որդ Հինդլեան
րի ս տ ոնէ ա կան փառանդո ւթեան Ուսումնասիրութեան Հիմ
նարկ՝ Երուսաղէմ)
իբրեւ զեկուցումի
նիւթ ունէր «.Երուսաղէմի եւ Աուրր Տեղհաց Հայերու պատմադրութեան նոր) ոլղդո ւվմի ւնն եՀր» : Աակայն՝ առանց անդրա
դառնալու անոր՝
սկիզբէն տրամադրու
թիւն Jtuյտն եց մողովռւրդին հետ աս ո ււփՀսի ^ջ մտնելու Երուսաղէմի Հայոց ներևայ իրավիճակին մաս ին z Ասիկա առիթը
տուաւ՝ ոք սկսէր հարցումներու տեղա
տարափ մը՝
որ սկիզբը
«հայկականդ
յայտնի կերպարանքը ստանալու վրայ էր
{երկար մենախօսութիլններ' հարցումնե
րու փոխարէն) ՝ երբ փրոֆ. Յովհաննէսեանի ազդու միջամտ ո ւթիւնը յաջողեց ալ
հունաւորէլ [^ք^ացքը ել զայն պահել ալելի արդիւնաւէտ հարց ու պատասխա
նի ձեւով մըz Հինդլեան ՝որ երկար տարի
ներ Պ ատրիւսրքաքանի դիւանապետն ու
բանբերը եղած է՝ վերջին տա րթներո ւն
անպաշտօն կերպով նոյն գերը կը 1լւււտւոf’h i Իւ յայտնապէս
զգուշաւոր՝ սակայն
թելադրական խօսքերսվ
{քանիցս յ ի շեՏՈ1՜!] ։ ԼՎ՜կ ^պէտք է կարդաք իմ ըսածնե
րուս րնդմէջէն^) ներկայ կացութեան մւսս ին իր տեսակէտներր յայտնեց : Ա?, րսալ ՝ թէ «նաւը ո՛չ կ'ընկղմի ել ոչ ալ ան
կումի մէջ է» ՝ թէեւ «կրնայ իյնալ ել կըրնայ անկումի մատնուիլ»՝ եւ որ «մարտահրաւէրները չատ փոթուած
են» ՝ ինչ
որ կը պահանջէ «վիթխարի մարդկային
ում՜» ել մեծ «ճիգեր' Ե ր ուսաղէմր ւիրկելու համար», Ըստ իրեն {կր մէջբերենք
մեր բառացի գրառումները) ՝
ներկս։ քիս

«Երուսաղէմի հայկական թաղամասի մա
սին շատ ճակատագրական խնդիր մը կր
դիմագրաւենք : Յաււաջիկայ 10 տարինե
րուն րանակգոլթիլններ տեղի պիտի ունե
նան : Միջազգային փաստաբան մը պէտք
է գործի լծ՜ե՜յ : Մարտաերաւէրը համա
պարփակ լուծում մըն է (սոլիւսիոն կլոպալ) , որ կրնայ մեգի պարտադրոլխ :
Պաշտպանութիւնը չի կրնար կատարուիլ
17 միաբաններով : Միջին տարիքի մարգիկը [Երուսաղէմէն՛] մեկնած են: Տակար
լին հազարաւոր մարդիկ ունինք, որոնք
կապ կը պահեն Երուսաղէմի հետ : Հակա
հայ կեցուածքներ չեն, որ նկատելի են,
այլ’ հակաքրիստոնեական» :
փննարկումը ՝ որ մերթ րնգ մերթ զգա
ցական ու կրքոտ հաստատումներու տեղի
տուաւ J-ողով՛ուրդին , փրոֆ. Յովհաննէսեանի կողմէ
պս/հ մը րնդհ ա տ ո լեց ա ւ ՝
թոյլ տալու համար՝ որ վերջին զեկուցա-:
բԻրը' Առս ի Անտէզեան {Գիտական Հե
տազօտութեան Ազգային Կեդրոն ՝ Փարիզ
ել Ֆրանսական Հետազօտութեան
Կեդ
րոն ՝ Երոլսաղէմ) , ներկայացնէր անոր առընչուող իր նիւթը «Երուսաղէմի կեդ
րոնական գերը աշխարհի Հայերուն հա
մար» .
Անտէղեանի համաձայն ՝ վերջից, տարի
ներուն Երուսազէմի այդ կեդրոնական դե
րը հրատաապ ներկայութիւն մրն է : Պէտք
է յհշել, որ 2000^ե 'Իէմփ Տէյվիւոի իսրտ յէլեւպաղե ստին եան բան ակց ո ւթի ւնն երոլն ՝ Իսրայէլի վարչապետը առաջարկած
էր՝ որ հայկական թաղամասը իսրայէլեան գերիշի։ ան ո լթեան տակ մտնէր : 2001՜
ին Պարոնտէրի
վանքէն հռղամասերոլ
յայտնի
ս ե փա կանաց ո ւմի փորձը եղած
է. Այս դէպքերը՝ նոյնիսկ վերջերս' հ բր
ետյ ուսանողի մը կողմէ խաշին ել լուսա

րարապետ Նուրհան

Արք.

Մանուկդ

անարգումի դէպքը՝
աշխարհի
ըն,չհանուլ, հ տկազգեց ո լթեան մգս,^,^
Տեղացիները՝ իրենց կարգին՝ ոլիտՀ'
նացս, թիւններու չգոյութեան սբս^
ռով ՝ ձեւով մը յաւեբմական «ոլխս,ալ
դարձած են, ոլ < "գե ւոր տ կան֊աշ
կան տեսակ մը փոխադարձ գմգոհոլոլ
կայ. եմլեղեցտկանութիւնը կը գՀ^
աշխարհականներու հոգեկանութեան
կտսէն՝ իսկ վերջինները' հոգեւորած'
ներոլ կողմէ
հետաքրքրոլթեան P
քրի.3
Պ^ւ.
Լ
մնայուն տարածք մը եղած է գարեձ
ընթացքին ՝ նոյնացուէի դօտի մը Հալ
րուն համար ՝ ի„կ քաղաքին սրբազանի'
նոյթը Եկեղեցին պահպանած է ; Ասիկա
փսխուած է վերջից, տասնամ եակներէ,
որպէս հետեւանք իսրայէլեան ք,սղա^
կանութեան՝ ո լր հիմա ■■ ս տի կան ո լթ,,,
կրնայ նոյնիսկ հակակշռեի թկ լ,Հ՝ Հ
կատարուի Պատրիարքարանի պարիան
րէն ներս ՝ իսկ իշխանութիւներ «„
հովութեան նկատառումներով»
հՈ։յ
կրնան րռնագրալել , Հետաքրքրովն կ
որ 1948// պատերազմին հետեւանքով հ, '.
ղեր կորսնցուցած Հայերը երբեք չեն բո.
ղոքած ասոնց մասին՝
բայց ղօրս,շալ,ղւ
ենթարկուած են՝ երբ խՕսքը «սքբադԱ,ն
հողեր»,, լ մասին է, Երուսաղէմը՝ որԱլկԱ
երեք մեծ կրօնքներու սրբազան քաղաք՝
միջազգային տարածք մըն է՝
„լր յ՜ի.
ջազգային քաղաքական
խնդիրներ ԷՈլ.
ծումի կարիքը ունին ել՝ հետեւաբար՝
քաղաքին միջազգայնացումը կրնայ Հա'.
յոց կացութիւնը
նւսցնել :

բարեփոխել ո լ կա

Զեկուցումէն ետք , հարց ու պատասխա
նը շտրունակուեցալ , հիմնականին' (),.
Հինդլեանից, ուղղուած հարցումներով ■.
Վերջինս քանի մը անգամ ընգղծեց իր
տեսակէտը .թէ մամանակը հասած է՝ „ր
Պատրիարքը ՝ անդրադառնալով որ միա
բանութեան ումերը անբաւարար են հար
ցերը գիմագր աւելու համար ՝ գիմում կա
տարէ Ա. կջմիածնին ել այլ հայկական
ատեաններու
միասնաբար օգնութեան
հասնելու համար. Կրկնեց՝ թէ JWn.,u[[,-

^ա,! 10 տարիները վճռական կրնան ր:֊
լալ, ]„1,րեայց, կերսլով հասկնալի է՝ աւելցնենք մեր կողմէ՝ որ Արաֆաթի մաէն ետք հնչող ձայները
«պատմական
նոր հ անդր ո ւան» ի մը մասին , կրնան աւեlb եւս ԱՄՆ—ոլ ներկայ
ի ս րայէլամէա
ղֆրըերը շեշտ ծչ ՛եւ չուծռւմ մր պար
տոյ դրել ՝ ուր
/պատմական բոլոր էրաւոլեքները՝ անդամ մը եւս՝ մնան ոտնա
կոխուած րա զարական հաշխներոլ ծան
րութեան տակ յ
Դջ>տամողու1ը փ ակո ւեցալ մողովրդայթե ոդեւորութեան մէջ՝ թեչսւէս կր պա
տահի նման սլաբադան երու z Եր եղրափա4ÂZ խօսրին մէջ՝ փրոֆ . Ա ո վհ աննէսեան
յայտարարեց ՝ թէ այս չարրը պփտի [^Գ՛՜
^ւստուքՅ յառաջի կտյ Այղրխլփն քանքւ որ
Մեծ Եղեռնի ^ամեակին առիթրրվ՝ ան
պիտի կազմակերպէ տյդ նիւթին նուիր֊
ւած միջազդային դի տամ ո դոյէ մը՝ ո[* l'F
կո զմէ չորրորդը պի։ոի ը?Լայ (առաջին երերին հատորները արդէն հր տտ տրակո ւան
են) ել որ տեղի պիտի ուն են այ Ապրիէ 2”
Յին ՝ Եոլ.Աի .իլ.էյ .ի մէջ z

Դիտյյւմողոյէէն ետր ՝ մասնակից զեկոեցաբերները՝ ուրիշ հ րաւիրեայներոլ խյ\Ս'“
դին՝ ներկայ՛ գտնուեցան
համալսարա
նի «Զ՚արլղ Ետնկ^ ս րտհ ին մէջ Հա յադի՛՜
տական Ո ւսմանց

Ընկեր ՈԼթեան (Society

for Armenian Studies)

^տմեակին նրւԸր ո ււս՞ծ ընգո լնելո ւթեան , //յը> կազմս,
կերպուտծ էր մեծարելու հ ւսմալ, անոր
հիմնադիրները'
Տիգրտն Գույումճեան՝
Ոփլըր տ Աովհաննէս եան {մի՝ա կ ներկան) ,
Նինա Ետրսո յեան ՝ Աո պըրթ Ո*ոմս (խ
Ա
{մա հացած) : Ջեռներ"
կին հ անդիսավաբութիւնր
անգլերէն
հտյերէն ՝ կատարեց հ ամաղս արանի
րեկացի^ գրականութեան ամպիոնի ւ/ա
ւետիս Աանճեան

րիչ Փիթըր Գ աո լին : կյօաք առին Ո'իչըրտ
3 ովհ անն՚էս եան ՝ Ընկերութեան նախադաս
Պտրլօ Տէր
Մկրտիչեան՝ եւ ուրիշներ՝
Կարդացուեցայ բացակայ հիմնադիրներու
կողմ է ո ւղղո ւած նամակներ՝ î
Ընկերութիւնը հիմնուած է 1974//?ներկայիս ունի աւելի քան 200 անգամ՝
գլխաւորարար Միտցեւսլ Նահանգներէն ՝
բայց նաեւ արտասահմանէն, Իր կեղԸ
^ը Տ)րէղնոյի
Գալիֆորնիոյ նահանգ
յին համալսարանի
հայագիտական "՚
պիոնն է. Ան կը համարուի Լէյարն {Հո՜
լանտա) 1983^?- հիմնուած
Հայագխա"'
կաց, Ուսմանց Միջազգային Րխկեքակց^թեան (Association Internationale des

Etudes Arméniennes) ամերիկեան
կաղմա կերպութիւեը*.
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