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ՈԴԻ
Առանց գլուխը չարմելոլ աչքերը վեր
առաւ. դիրքին վրայէն եւ նայեցաւ ձայ
նին կողմը- ննջարանին դուռն էր, անցքը,
ել անցքէն անդին բաղնիքը, որուն րաց
դռնէն մութը կը նայէր սմետա րրեր : Շա
րունակեց ընթերցումը։ Երկու բառ դեռ
չէր կարդացեր
-. չչչ---

Կրկին նայեցաւ - բաղն իքին մութին մէջ
փայլուն բան մը կը չարմէր- Գոհա՞ ր ...
Փայլքը մարեցաւ ու ետ երեւցաւ- կարծե ս կր տատամսէր . յետոյ սկսաւ մօտե
նալ եփ ալուի :
-Ո՞վ ■ • • ի՞^չ • ■ • դուն ■ ■ - , ֊ սիրտը պի
տի կենար î
_ Ես ալ կը վախնամ , _ ձայնը եփացող
փայլքէն կու ցար , - առաջին ելլելս է :
- Ո՞վ ես , ի՞նչ ես , _ հազիւ հարցուց :
- Ողի :
$Հարւ]ոլ[յ' քւնչո^լ եկար •

պատասխա

նէն կը վախնար' }րյ՝!այ տանելու.

եկեր

է9 9 9
Ոգին լսեւյ մտածումը։
_ Ըսին որ ոդի մը կհուզես եղեր , զիս
ղրկեցին :
Ցիչեց- միչտ ալ մտածեր է ր , թէ ինՀո*լ Անդլի ա g ին եր ո ւ*խ տ ուներ ո ւն մէջ Ոդիներ կան
իսկ իրենը տուներ ո ւն մէջ
չկան :
չէր դաղած» նոյնիսկ Աքնդլիա—
ղի չէր տեսած • դի տղածը դիըքեր էն կ'ո լ
դար , եւ այդ դիրքերր շատ բան կ1րս էին :
fl դին մօտեղեր ու նստեր էր քովը\ ան
կողնին վրայ :
— Եեղիր դիրքս վերցնեմ :
Ո ան քըէէաԸ}

Metamorphosis

սալ , - բայց այնքան քիչ բան կայ վերը,

- Շչչ- •

—

Ֆրսւն«ա : Տար. 230 Եւթ° — Վհցամսհայ ; 122 Եւրւօ
Արտասահման : Տաը. 270 ԵնԻ° (Ամէնօրհայ աււաքոևմ)
247 Եւր° (Շաթաթական ասաքում) — Հատը : 1 Եւըօ
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՜ Շշշ

————j(ՀաժանորԴԱԳՐ ՈՒԹԻՒՆ

ի վախնար^

ծանրու

թիւն չունիմ դիտէ՛ ս յ Ըսէ՛ y ինչո* ւ սղի
կ?ուզես .
_ ԸՀ > չեմ մտածած հ պարզապէս ուղեր
եմ. կ ար ծեմ որովհետեւ ոգիները դարե
րու պատմութի ւն հաստատող չօղափելի
վկաներ են î
fl դին բիթին տա կէն խնդաց , թէեւ քիթ
չունէր ? ունեցածը այղ ծփանուտ փայլ
եին մէջ նոյնքան խիտ կերպով
փայԼորԼ
ա ծ^երն է ին կամ այն խո՛ռոչն՛երը ուր
մեր գիտցաե աչքերը պէտք էր ըլլային :
Z/չ քիթի, ոչ ալ աչքերոլ կարիք ունենալու էր ոգին ՝ որ ամէն բան կփմանար ՝
"1աըզօրէն թիման՛ար t
- Ոնչո՞ լ կր խնդաս :
— Շօչափելի ըս ի ր • ես' չ°չափելի՞ • • •
- վստահ եմ ոը հասկցար ըս ել ոլզաես նայէ , մ ենք ալ Ան գլի աղիներուն չափ ու
թերեւս ալ աւելի հին ազդ ենք } անոնց
չափ բայց թերեւս նուազ սնա հա ւատ ՝
ԻայՅ ոգիներ չուն ինք $ ինչո՛ւ » ♦ ♦
Եարծես ոգի ո լնենալ-չունենալո լ խնդի֊
Րը ՒՐ դոյոլթեան ամէնէն թէ<ե հարցն
է\Ր 1 որուն լուծո ւմը պիտի որո չէր իր ըլԼաԼ~չԸԱալը. . .
- Ոգիները հնութիւն կը սիրեն :
՜* Հն ո լթի՞ լն , ո լզաեի դ չա փ հնութիւն
հ.այ աանս մէջ՝ հոն } լէերը^ ձեղունը» »»
ինչո՞՛ւ կը խնդ աս չե^ ս հ ա ւա տ ար » » »
Ոգին երբ տեսաւ մարդուն տագնապը՝
դադրեղաւ խնդալէն եւ տխուր-տխուր
մպւս եղ ա լ .
. ՏԼե ղունը տունս պէտք էր ըԼէաՐ 1 “ £T"

այնքան կոկիկ է * * *
- ւԼերը'
պարտ՛*պ » » »
օմի տի սնտո լկը

մեծ—մայրիկիս

- Զկայ
— Մ եՏ—հայրիկիս պղնձեղէնը
_
—

Զկայ
Լէկէնները , դոյլերը , թասերը - - .
Ձկան :
Փայտ\ի վա ռա ր անը

րեթէ պոռաց •
- ի՞նչ կուզես :

- Ջկայ չկայ չկայ՚- Հապա թնչ կայ , _ կաթուած պիտի
ստանար :
- ])Jաւաքարտէ քանի մը սնտուկ՝ մէջր
զարդարուն ապակեղէն մէկ—երկո՛ւ ոլընակ ալ մեծ—մօրդ .պնա1չներէն ՝ եղեր կինդ
վրայի վարդագոյն վարդերը շա՛տ սիրած
ըլլալուն , զանոնք փրկեր է գաղթէ եւ աք֊
սորէ

Երբ Ում Իսմւսյիլը դրասենեակին
մին կեղաւ վեհերոտ , Ապոլ Իսմայի/բ , որ
Սիհ ամին քիխբ մտաե մսլիտով ու ե՜եքե՜ե
քում ով բան մը կը խնդրէր , զղա լի տագ
նապ ասլրեցալ. մպիտը չքացաւ, դէմքը
գարձա լ խոմ՜ոռ , պրկեց մարմինը , եւ գրբ

Աիհամին աչքերուն առջեւ կատաըուաե
ա յս ր ռպէ ա կան կեր պա ր անա փ ոխ ո ւմը հա
ւատալի չէր • աղջիկը զարմացաե նայե
ցաւ դռներ ուն մէջ կեցաե կնոջ, յետոյ
դարձաւ Ապու իսմայիլին , որ կրկին պոււաղ »
— Ւ^նչ

կհուզես ըսինք y ին չո* ւ հոս ե-

կեր ես :

յ

- Ուրկէ՛* գիտես ։
- փքալէս առաջ ձեր պատմութիւնը ձեռքս
տուին , որ կարդամ , գիտնամ ո՞ ւր կոլ
դամ [կա րեես թուրիսթ կոլ գամ եւ ոչ
դո րե՜ի . . •) . լաւ որ քանի մը էջ էր ե գան
չէ ղանը :
_ Հիմա ո՞ւր պիտի ապրիս ուրեմն :
Ոգի մը գտեր էր , չէր ուզեր զայն եւս
կորսնցնել :
- Տեղ մր կը գտնեմ կ՚երեւի այս անդիմագիե տան մէջ, ուր ուրոյն բան չ ր֊
կայ* ամէն բան ամէնուն ոլեեցաեին պէս
է'
կահոյրը,
ապակեղէնը, հադուաեքը--նայի՚ր, կը տեսնե՞ս այս պահարա
նը, — եւ ցոյց տուաւ անկողն թն քովի ղիչերային սեղանը, — այստեղ մեե-հայրիկիս թո ւղ թերն ու օրատետրերը կան ï
- Այո" , միակ տեգր ուր կնոջդ մտքըա֊
ջբ՝ող ձեռքը չէ հաս եր :
_ Այստեղ կրնաս հարազատ զգալ, չէ !
Ոգին մուխի պէս քուլայ-քուլայ փոք
րիկ պահարանը մտաւ, անչուչտ առանց
փեղկը րտն ս։ լ-ղո g ելո լ :
- Ե՞նչ է , գեռ չես քնացեր , _ կինը ներսէն կանչեց - թվ-վէ-ին առջեւ կուտ կ'ու
տէր ■
Եր մտածեմ պիտ A բ^ր > ԲայՅ ’1՚ա[։,ււ'ն։ո՜
րեց լուռ մնալ-. Յետոյ լոյսը մարեց, ա՛
ւելի հանգիստ կրնար մտաեել-.
Երկու կէաեր քովէն փայլեցան :
— Հաւեեղւս*ր :
— Հ/ ատ հին չեն թէեւ , բայց լաւ է թուղ
թին ոլ մելանին հոտը-. Տակաւին կը ձ՚ըտաեես , չէ՞ , թէ ինչու իրենք ունին ել
դուք չունիք :
_ Եը մտաեէի թէ ինչո՞ւ կինս այդ բո
լորէն ձերբա զա տ ո ւեր է • չէ՞ որ ձեղունն
էին ել զինք չէին խանգարեր :
- կը խանգարէին երբ որ երթալը

մօ-

տենայ :

_ Ի^նչ երթսրլ • ո*լ.ր î
Երկու փայլող կէտերը անհետացան ա֊
րագօրէն :
Երթա՞լ-, թ՛երեւս Ալիտի մտաեէր օր մ՛ը
երթալ, երբ զաւակը գալ տարի համալ
սարան ալարտէր , մասնագիտութեան եր
թար եւ չուզէր վերադառնալ - ա յն
ատեն » » »
Ա.թ ատեն որքսւՀն բտն այստեղ ձգել
պիտի ստիպռւէ ր , որքան մանր ու֊ անն րչան իրեր , որոնք իր կեանքին
իր ըխ-

«. Ղ^րամ } _ հազիւ մրմնջեղ կինը :
— Զկթր կրնար համբերել մինչեւ տուն
գայի :
- Ե'երեւի կարեւոր բան մը կայ, եա
Ապոլ իսմայիլ, - միջամտեց Աիհամը անզդալա բար :
Ապու Եսմայիլը կարեես մոռցեր էր Աիհամին ներ կա յո լթիւնը- ցնցուեցաւ , յե
տոյ աւելի մեղմ ըսաւ*
-Ի՞նչ է, ի՞նչ կայ։
Տղադ հիւանդ է, տաքութիւնը- • •
- թաց լաթ դիր ըսի՛նք !
չեղաւ- Ում Ալին ըսաւ բմիչկ
պէաք է - - -

- 0"ֆ , օ"ֆ t զաւակ չեն փորձանք են - • - եւ քայլ առաւ դէպի ելքը-.
Ում Իսմա յիլը սարս ա փ ահա ր ետ-ետ
զնա g , մինչ մարդը առանց
ո լչագր ու
թիւն դարձնելու դուրս ելաւ-.

տանիքին կեանքին պատմութիւնը կը պա
հեն իրենց վրայ եւ իրենց միջևւ : Իսկ եթէ
չերթար , եթէ չարոլնակէր մնալ այստեղ ,
այս քաղաքը, ուր իր պապերը հաս եր էին
ափերուն միա՛յն իրենց
կեանքերը սլահաե- - •
Ա՞յդ է պատճառը, որ կեանքէն զատ
ոլրիչ ոչ մէկ բան արմէք ունի այստեղ,
ոչ իսկ հնութի լեները, որոնք
հոգեկա
նին կողքին, աւելցող տարիներուն հետ,
նիւթական արմէքի ալ յաւելում կունե
նան տ
Ոայց ոչ. կազմ ու պատրաստ պիտի կե
նանք, որ առաջին աղդանչանին իսկ առ
նենք մեր ձեռքի պայուսակներր ու եր
թանք : Ո՞ւր ! Տեղ մը,
որ վերջնական
ձ_ըլլայ t աեղ մը ուրկէ կարենանք կրկին
այլ տեղ երթալ-. Հայաստա՛՛ն-. Աձւչոլչտ
ոչ-. Հայաստանը վերջնա կան է, իսկ մենք
թափառիլ կուզենք,
կեանքը ‘թ՚յ^է^Լ
կուզենք, զայն փնտռելով։
Եւ ան չուչտ չի մնար ո՛ չ հն ո ւթի ւե , ոչ
գաղտնիք, ոչ խորհրդաւորութիւնն տան
մէջ, րոլոր տուներուն մէջ, բոլոր մար
դոց կեանքերուն մէջ-. Ո՞վ պիտի յիչնg րնէ ուրեմն մեղի մեր գաղտն իքներ ը :
— Անա՞ մ թէ երթամ , “ ոգին ղփնք մտո
րումներին արթնց ո ւց , ետ բերա՛ւ :

ZZ£_ կիները մինակ մնացին։
- Կը եեեէ՞ , - յանկարե հաըցուց Աի

համը, ինքն ալ զարմանալով

իր հար-

Ս n ւմփն :

Ուձ* Իսմւււյիլը աւելփ վախցաւ. մորթը֊
լող հորթի նայոլաեք ունէր. Սիհամը յամառօրէն պատասխանի սպասեց :
- Գիտես , էրիկմարդ է, ֊ մրմնջեց միւս
կինը, կարեես
վերջնա կանօր էն մոռցեր
էր սովորական ձայնով խօս fiլ*
Կծծթ* է , _ շարունակեց Սիհ ամ հար
ցապնդումը :
Ապու Իսմայքլը աճապարանքով մտաւ»
— Ա՛ ռ 5 ա' ռ ու կո րս ուկ' հոսկէ } — տը֊
լաւ հար քւրնոց մը ՝ հքնդ հարքւըքն մնաց
եալ մանբուքը գրպանը թխմեց 5 դարձաւ
Աքհամխյ,
անմփջապէս հա դո լելով նախ
կին ff-պփտն ու ծեքծեքումը։
Ում Իսմա յիլը պահ մը՝
երկայր պահ
մը խորունկ տխրութեամբ դիտեց ամ ուս֊
ն ին կերպարանափոխումը^ յետոյ
֊
յ ֊ ըսաւ բարձրաձայն ն այեց ա ւ
Սիհ ա մին նայուածքին մէջ խանդ ու փրճ՝
ռակամութիւն $ Æjl կռնակդ դարձուց ։
Ի^նչ , — հա րց ռւց Ապու Իսմա յիլը Ս\թ~
համին^ — թն չ ըսաւ։
- Ոչի՛նչ՝. Ապո լ Իսմայիլ՝ գործիդ անցի՚ր՝ հիմա տնօրէնը կու դա յ , թաւղթերր
դեռ չես պատրաստած :
— Ոայց Ա ի համ $ չէ^ որ կը խօս է ինք մեր
համաձայնու . * »
Մոռցի՛ր» վերջնականապէս մոռցի՛ր ,
- ըսաւ աղփ_իկը Î
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_ Ջըսիր ինեի'

ի՞^՚չ ոդՒ Փս , որո՞ւն

ոգին ես • չտ՞ ր ես , թէ բարի :
_ Մերեւի չես մեծցած եւ մէջդ մանկու
թեանդ անկատար փափաքները դեռ կապ
րին • այդպէս չըսե՞ր Ֆրէօյտը։ Ձար ու
բա րի ոդթհեր չկան - կան փնտռող ո՛գի
ներ միայն , որոնք այնքան զօրաւոր պատ
ճառներ ունին զիրենք այստեղ պահող , որ
մինչեւ չլուեեն , չեն կրնար հեռանալ- • ես եկեր եմ մեե-հօրդ պղնձևղկւը փնտռե
լու. չէ՞ որ անոնք հօրը ձեռքին գորեերն
էին, եւ ղանոնք գուրզուրանքով կը պա
հէր հայրիկդ, Հ°րր գուրգուրալու պէս։
— Ուրեմն մինչեւ
չգտնես, չե՞ս երթար յ
- Ո՛չ ։
- Լաւ է : Շ՛ս"տ լալ է :
Պիտի մնար ուրեմն ել դառնար ապրող
կապը իրմէ մինչեւ անցեալ, կամ անց
եալէն մինչեւ իրեն երկարող։
Ողին երր տեսաւ, որ մարդը խորունկ
քուն մտաւ, ինքն ալ քո ւլայ-քո լլա յ զնա g
Շուարիլ հին տետրակներում ել il*ե լան ին
հոտին մէջ...։ Ապահով վայր մը գտեր
էր -
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'Ւանլ, մը ամիս առաջ' լոյս տևստլ, Պէյրութ, ԱըրաՀտմ Ալիքետնի Ծղրի'֊

թուող այս նշումլ, պարադա յական ոտանաւոր մր շալետեր : 1կյ/ անդամ մ,ր եւս

FE, նորԴն քերթողագիրքը.. Ինչպէս թեչագր.ուած է խորագիր էն հատորը կու.

լսելի կը դարձնէ չայ ա դո ւշտ կ թռչունին ձայնը։ Ն^յնը։ Ւնչո^ւ ոչ։ թայը ա~

ղայ առաջին Ծղրիթը^ն Լաք (1993), իրրեւ նտխսրդին հո սքէն բխում մը։ Ա-

լե՚էի դառն՝ աւելի սեւ՝ աւելի յուսահատ ։ Կրկնակ մեկնում ՝

ռաջին Ծղրիթ՛ը գրուած է 1964/îz ել արգիլուած' մնացած է անտիպ : Այդ
խորհ րդանշական թռչունին վերագր ո լած է «պատմել» վերադարձի մը պատ

դարձ՝ կրկնակ քերթուած ։ \,ո® յնըլ։ Աւլածին հատորին մէջ՝ եթէ

մութիւնը։ Աւելի ճիշդ' դրել երկիր դարձին, ինչ որ կը կոչեն հայրենադարձոլթեան անկարելիութեան քերթուածը-, Հասկնալի

պատճառներով, ատիկա

պիտի չհրատարակուէր ո՛չ Երեւան, ոչ ալ Պ էյր ութի պէս
աղդային գաղտ վ, արախօս ո ւթի լնը . . . ի հարկէ

տեղ մը։ Հապա՞

կրկնակ վերա
ծ՜ղրի՛թը կր

շարունակէ ր երդել ՝ թէեւ բոլորովին վստահ չէր որ կրնար ատիկա ընել ան
վտանգ ՝ 'երկրորդին մէջ կը դատապարտուի լռութեան» Հլռէ՛ • • •

մեռի՛ր՝ ել

սա էջերուն մէջ՝ մեղմով յորդուն ՝ / չսըքքի՚ը • ♦ •» : Պիաի չսլա տմեմ ինչ որ այն
տեղ կը քերթուի ։ փերթուած մը չեն պատմեր։ Ընթերցողին կր մնայ կար

քերթուածը ունէր հարուստ

դալ» » » ի հարկին ուրիշ քերթուած մը : Ուստի' ահա ՝ ցարդ անտիպ ՝ «// եր կէյ

երկրորդ Ծղրիթթ^/

Եոենին^ր՝ որուն աղբերակը՝ տարրեր շեշտա ւորում'ով ՝ տարրեր դունաւորու-

ինքնակենսագրական ենթախորք մը։ Նոյնը կը գտնենք

պէ լրութեան երկրորդ աքսորանքի մը մէջ գրուած, «յանիրաւի անտես-

մով շատ մօտիկն է երկու Օ'ւլթ1||ւթ՜5>^Հ//7<- րիւումին :

ւած անկրկնելի հայր ենադարձո ւթեան յիսնամ եակին առթիւ»։ Պարագայական

ՍԵՐԿԷՅ Ե Ս Ե Ն Ի Ն
Ես վարդը հերձակ ել դօդօշը սեւ
Ուզեցի երկրի վրայ պսակել։
ՍԵ.

Փշրե՜ցաւ , ինչպէս արեւը պայթած ,
Հայելին պատի, Սերկէ՜յ Եսենին :
Կապոյտ ջուր իջաւ աչքին փողոցի
Բոլոր լամբերուն,
Եւ լ նկի խաղցՈղ աղջնակի պէս,
Պ՛ատուհանին տակ բորբ արօսենին ,
ճութի բոժոժներն իր հնչեցնելու[,
Մէկ ոտքի վրայ կանդ աոսւլ իսկոյն :
Սեւ, գլանաձե՜ւ գլխարկով ու սեւ
Լօրիկով սեւ մարգն
Հայելիին հետ փշրեցաւ ւանկար
Եւ սողոսկեցաւ խորշեր մթամած,
Որպէսզի վաղն իսկ, իրար րերեւով
Բեկոր Ոլ փսուր , զերթ խճանկար.
Խուլ ռնգախօսէ, ննջեցեալ թաղող
Վանականի պէս , մինչեւ լուսաբաց :
Եւ վազն այգ, վազն այդ վարգեց վրնջուն :
Արեամբ գրուեցաւ քերթուածը վերջին.
«Նոր չէ մեռնիլն այս կեանքին մէջ , սակայն
Ապրիլն ալ, անշուշտ, նոր չէ աւելի» :
Կապուեցաւ գօտին
Ջեռուցման մես-մերկ , տաք խողովակին .
Ցունց մը լոկ ; Նոյնիսկ չճօճեցար գուն - • •
Լենինգրագ : Պ՛անդոկ «Անգլեթ եր» : Աոտու :
Ցուրտ, ցո՜ւրտ: Տարեվերջ քսան հինգ թիլի:
Հայելիէն լոկ շրջանակ մնաց :
Ա'լ իրար չեկան
Խորշեր նշուլող բեկոր ու փսուր ,
Ուր կտորուանքն էր նաեւ Սեւ մարդուն :
Ովկիանոսի պէս, ճնշեց սրտերու
Թմբկաթաղանթին վրայ ոուսական
Եղրեւանիի պղպջուն գոյ նով
Տխրութեան ոգին,
Զոր դուն ամէնուր,
Ինչպէս սրբութեան սրբոց ի ծնէ
Տրուած սուրբ երդում,
Տարիր քեզի հետ, սեղմած քու կուրծքին:
Գինետուներու կիթառներն իրենց
Լարերուն դրին տօսախէ հեղձակ :
Կորսճցուց սօսափն իր բազմաբեղուն
Գեղջուկ տան մը հին հովանի թխկին :
Հարմոններու տակ համրացւսլլ գիւղի
Երգոզ-կաքաւող կոյսերն հերարձակ ,
Եւ ոչ մէկ յիմ՛ար մտրուկ փորձեց ակ
Հասնիլ գնացքին :
Մարքսի «կապիտալ»ն այդպէս տլ , Սերկէյ ,
Մնաց չընթերցաւած ,
•Բանգի էջերէն, տողէն իսկ անոր
Այնպիսի տաղտուկ կր փչէր, որ հէք
Դեղձանիկն ՛անգամ
Իր վանդակին մէջ ընդհուպ կը սատկէր;
ԼենԼինի «դաժան հանճար»ին երբեք
Չներեցիր, որ
Ան դժնէատես
Ռագմանիւներով ծաղկատ՛ար երես
Դարձուց երկրիդ մէջ պարտէզ ու ցանքեր :
Նախազգացման ի՞նչ յայտնութիւն էր այն,
Որ երդուէ ցուց քեզ, թ-է գերազօր
Հոկտեմբեր ըլլայ թէ «կարմիր Մայիս»,
Հոգիդ, հոգիդ ալ կոն uiuiu ipixft անոթ,
puijg tppbf՝ քնսւթ :

Եւ այդ օր, գիտեմ, այդ օր, նոյն հետայն
Կարծես թէ կայծակ զարկալ ուժգնակի
Ցարասիի տաք ու կպչուց հոյգով
Յոյգերուդ ակին •
էայ^9սւլ , գհտացալ, վոլկւսյացաւ ան,
Տալով Արտերու՛ն յորդելու հնար :
Այն օրուը՛նէ ալ ինքզինք տանուտէր
Զգաց Սեւ մարդն այն.
Ո'չ եկուոր ,
հիւր :
Ան Քերթութիւնն էլւ,
Ինքնութիւնդ էր ան
Եւ սթափանքի ճերմակ հրաւէր,
ճերմակ հրեշտակ ,
Որ ի՜նչ փոյթ խոպոտ, ի՜նչ փոյթ ռնգաձայն,
Ի՜նչ փոյթ խուլ թէ կոյր ,
Կրկնեց քեզ արդար կամակորութեամբ
Ե'ս , ե՜ս , ե՜ս՝ Միա՜կ • . .
ո՛չ

Կրնայի՞ր միթէ, Սերկէ՜յ Եսենին,
Ինչպէս քառաշար ու կարապնավիզ
Հասկի շրշիւնին,
Ունկն չդնել անոր , ոբ մանուի
Ու մեոցընելով միայն կը սնի
Եւ մեոցուելով , մեոցուելո՜վ ալ
Կ՛ապրի ապահով :

Գիտե՞ս «դէպքերու ճակատագիրն»ի՞նչ ,
Ի՞նչ յորձանուտներ մրրկեց քանդիչ,
Երբ շիրմիդ վրտյ արդէն իսկ բուսեր
Ու չորցեր էին խոտերու լասեր :
Հոն քու նողկանքիդ ու ք՛ամահրանքիդ
Ամբուռքն ալ փչեց յաղթերգի պէս սէգ ,
Արդարեւ , լսէ՜ ■
Պանդոկի փոքրիկ պահարանը հին
Ըրիր ղուն սանդուխ դէպի մահուան դ ու ո :
Վերջնագոյն պահուն զայն՝ կեանքը ինքնին,
Նման պարպուած իրի մը անպէտ ,
Գետին տապալած ոտնահարուածէդ
Եւ մահէդ յետոյ այ ց գոռ Քերթ ողի
Ատրճանակին մէջ հինգ տարի լուռ
Սսլասած , ապա տէրերն իսկ սարսած
Չոր կրակողէն
Եւ դեռ բիւրարիւր
Անէծք ու ճիչի պարսաքարերէն
Փշրեցաւ նաեւ երկրիդ հոգւոյQ դէմ'
Դրուած վիթխարի հայելիդ այն ծուռ ,
Որ պղտորեցաւ, մթնցաւ տակաւ,
Որ տարթակալեց հօտ ոլ պաճարով,
Ինչպէս թ խպոտ պւ, փարախ ու մակաղ
Եւ ուր զեռացին քոլրլքի գորշ ջանջիլ
Հագած եւ. իրենց շուքն իսկ վաճառող
Տականքներ, ո՜ւր թէ
Փեթեր Շլեմիլ • • ■
Գուճ կը նանչնայ իր գա,նոճք եւ ինչպէ՜ս . . .
Անոնց աշխսւր1ւն էր, աշխարհն այդ զազիր,
Զոր ճշմարտապէս
«Ստահակերոլ երկիր» կոչեցիր:
Ի՜նչ դար , ի՜նչ կիրքեր :
Բայց ո՞վ գիտէ, ո՞վ.
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Ջորս եւ կէսին
ճայ թեւարեկ
գորշ հեոանկարին
ուժասպառ. ու մոլոր
դէպի ինչ որ ուղղութիւն
երէկ թէ այսօր
ամաս ր֊է ձմեռ,
արել թէ անձրեւ
աղջամուղջ թէ ադամամութ
անտարբեր է :

քիչ յետոյ ընչազուրկի զգացմունքով
խելակորոյս գլուխը դուրս ցցի
չիւղուած կոկորդով կանչի
Քռ՜լ
ո՞ւր էք ընկեր կկուներ
արձակ օրերը
եթէ ոչ Հ«մՀշարքերի մէջ ծուարած
զտա՞ք ձեր գոյնր
գտա՞ք ձեր լոյսը :
■ք"'1-,

Տ՝էբոդի

#

Ծանրոցները հաւասար
քեեւաբախում է

անհալասարում են միշտ
շղթաներից մէկը կախւում է
միւսը բարձրանում՛
զսպանակոլյլսե խոշոր ատամնաւոր օղակի շուրջ
մէկը կլանւում է
միւսը արձակւում
միջօրէի շոգին
դարբինը ճակատակալի քրտինքը քամ՛ում է
եւ այս անբաւն համայնքին ուղղուած
նզովքի իր խօսքը
կարգին
ծեծում է թէժ երկաթին :

հեւիհեւ
որ յետոյ չթեւաբախի
մի պահ վայելի
օդում անճիգ մնալու հաճոյքը
թեւերը հորիզոնական թագ
անհոգ ու երջանիկ
զուարթ ու ուրախ
մարդ լինէր
կը ծխէր
սուրճ կը խմէր
գործընկերների հետ
կը կատակէս
իննից տասնհինգ անց
դադարի պահին :

*
Շաբաթավերջի ծովափը
տարօրինակ մտքերի
զգացմունքների դրսեւորմաճ անկայուն վ՛այր

*
Պէտք է աշխատի
ենթակայ համակարգին
ժամ աո ժամ
վասն հացի
երբեմն էլ մանր հաճոյ քների
ստոյգ
անսխալ
որ հատուցումը լինի արդար

անվճար
գինի ու ձուկ
կարկանդակ ու սուրճ
յետոյ
անփոյթ թափաոոլմ' ծովի երկայնքին
մի քայլ
դէպի ՛ափը հասնող ալիքները
երկու քայլ
ալիքներից հեոանալու կատակ
մի բուս աւագ
ապակեպատ
փոթորկալի
գլխիվայրուող
դատարկուող ու լցուող
կեանք շ՛արունակական
վասն խնչի
,լԱյլւ գն։եՒ
կայունացմա՞ն :

ուրեմն
լաւ է նաւխահաշուել ատամնաւոր օղակների ագուցումը
քննարկել հաւանական վրիպումները
խարտել այս մասը
յղկել այն կեոութիւնը
պրկել զսպանակը
զետեղել կարգադրիչ պտուտակը
իւղել մասնիկները
քաշել թելը որ
միջօրէի
ճիշդ հաւասարումի պահին
հ էրն ու որդին ու ոգին
միանան անստուեր :
*

Վեցին
անտարբեր է կրկին
հրավաււ հեոանկարին
ճայ լինէր

Տուն թէ րոյն
կկուի միակ հաճոյք g է կարծես
որ սեփականատիրոջ գոսոզ կեցուածքով ներս մտնի
դուսը շըրՓացճի

կը չոլէը
շ ատ հեոու :

ԳՈԻՐԳԷն

WTAHhiriVtoba't,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------- )

Արդեօք դարն այդ չէր ,
Այդ դարն իսկ , Սերկէյ ,
Որ քեզմէ խլուած գիւղիդ կորստեան
Մեծ ցաւին խովւով
‘նու մէջԸդ , իրրել անհուն անդաստան ,
Ռուս՛ական հոգւոյն թախծոտ քնքշութ-եան
Արտորայքն հերկեց:

Նման երա՛գազն ինկած լուսանին ,
Սերկէ՜յ Եսենին :

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔԱԱՆ
անօթագրութ^լնն1րր >

֊

UBp-կէյ Եսհն-իԹ (1895-1925) -

Եւ սակայն ինչպէս չողբալ , ահ , ինչպէս
Մահրդ, զոր այնքա՜ն
երագեցիր դուն ընդունիլ , պսակած
1‘քոններու տակ , շապկով ոուս՚ակաքն :

ազգային մեծ

բանաստեղծ , որ

փւււկի տակ :

«Սհւ. մարդը.» — Ս . Ես ենինի վերջին փոքբ ի կ պռէմը՝ ուր բանաստեղծը
ՀՀսել մարդուկ մը տես իլուէ զննութեան կ'ենթարկէ իր անգած ուղին՝,

Գոււ
Սել աոագաստի մը մէջ փաթթած քեզ*
Հսկեցին վրադ Կերբեր ու Պարկ այ :
Ահ, նոր չէր միթէ մեռնիլը այսպէ'ս՝

ո.ուս

կաիւ ո ւելո վ ինին աս պան ո : թի ւն դոբ irig ել. ա ա րին եր շարունակ մնա զ

- մա ր*ոիկ բանաստեղծ Վ*լա ղՀ՚^ւ՚ր Մայալովսքին (1893՜

1930), ոը ատրճանակով վերջ տուաւ իր կ եանրին :

Փէթ-եթ Շլհւքիլ - գերմանագի գրող 1Լտելպեր թ ՀյաՏխյք. (1781-1838)
հռչակաւոր հ էրեաթ-վիպա կին կեդրոնական հերոսը՝.
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Ատիկա ես կոչ

կը նկատեմ այլեւս։

Կը հիանամ անասունին անդադար թըր՜՜
թըոացող ականթներուն ՝ աղտոտ ՝
մո խրադո յն , տեդ—տեղ փայլո ւն ս տ եւներ ո ւն ՝
որ վա լրի կատու կը յիշեցնէ կամ րոս\ոտ
շան մորթ։ Ան որ միակ կենդանի էակը
կ^ եր եւի յետմիթօ րէի ար եւ էն մեռած գիլղին մէջ, դլո լիսը կը դարձնէ, ոտքը կը
խփէ դետն ին ՝ կը
փէ ■ ս մբակէն
վե ր
մինչեւ վիզի կարճ բաշը սարսուռ մը կ'ա~
ճի՝ ռունգերը կը դողան՝ ալքերուն մէթ
կր յայտնուի խո րութիւն մը որ մոռցած
եմ՝ կը թուի թէ մոռցեր եմ
իսկապէս։
Կր դիտէ իր մարդու պատմութեան ըն
կերակցողիդ անոր ենթարկուողի անասնու թեամբ ՝ խոնարհ ութեամր ՝ աղեուոլթեամբ պիտի ըսէի՝
քանի՝ որքան ալ

ԱՐՈՒԵՍՏ*-

W

Ի ԹԻԼՕ
Կենդանի , զրնգուն , քրքջալից այդ ղըռոցը՝ հին զփւղ ի լաբիւրինթոս փողոցնե
րուն մէթ՝ ուր եկեր կոր un լեր եմ : թելի
մը պէս ան կը րա շէ ղփս իրեն : Կարծես կը
զա րնո ւքէ
կիսաքանդ պատուարներուն ՝
զան ւրուած ե զ , գրեթէ կիկլոպեա^ քարա
կս յտերուն՝ նորոգուող տուներուն ՝ դսւտաըկութենէն եւ Շիթոցի նեղ բաւիղներէն
գուցէ կ' ո լժ՜ղնան այ , հազիւ լս ել ի արձա
գանգով մը կր կրկնապատկուի ՝ միչտ րի ք
մր միամիտ ու յիմար՝ ըստ ծանօթ նա
խատիպին՝ միշտ բթամտօրէն եղկելի ՝ կը
կակուղնայ ,
պէ " կը
մզմզայ,
կ^րնդհ ա տ ո լի : ք1 ր լայնաշունչ տողը ար
ձակող րերթողին նման կը նետէ վերթին
հ ատ ո ւածը երդթն թէ կանչին ՝կր Լռ է՛- Կը
յայտնուի փողոցի
մակարդակէն աւելի
բարձր պարտէզին մէջ*. Երր կը մօտենամ ՝
գունչը կ՚երկարէ , կա րծես կր հոտուըտայ ՝
ընտանութիւն մը կը փնտո է , կը զննէ
անգորդը ՝ որ չի ճանշնար ՝ րանի որ ճանչնալու է իր գիւղին բոլոր սակաւ խնա կի չ֊
ները , կը խրտչի բա յզ չատ քիչ , այդ ինծի
համար բոլո բուքին աներևակայ ե լքէ ստուե
րէն որ ես եմ իրեն համար ՝ ինր որ զիս
դիւթեր է իր մանկունակ ու զիլ խանդաք։
Ջեմ դիտեր ինչոլ մէ կէն կր դադ ր իմ վե
րագրելէ ծիծաղաշարժ՜ հանդամանր մը ա_
նոր հի՚—հի' ) քսարքսնճող զռնչոցին :

ԵՒ

պարզուկ՝ համեստ ու հեծան չորքոտանի
մըն է ան ՝ իշու կտոր էշ նահատակի համ
բաւ մը մանաւանդ ՝ հիմա ձիթենիի բու
նին շուրթ դարձող
իրր թէ անդոյ թրաղուg ի մը քարը քաշելու պար տա լոր ո ւած
րլ/ար ինչպէս ես այս լեզուն ՝ ան չի դադրիր հաւատարիմ մնալէ Ւր այզ անդրեւի
եղանակին . Այպ֊ բնաձայնին' որ զիս զրալեց 5
հտւցէ եկեր եմ մինչեւ հոս ականթ դրնելու» ♦ . անոր հնչեղ խո րհ ուրդին :
Կրնար ՝ ինչպէս առաթ ՝ ղիս արձա կել
երկինք երբ՝ հեծած քամակին՝ ծունկե
րով կր մշտէի կողերը ՝ պարոն IfJաչօ կամ
իյաչի/լ ախպար կը թելադրէր Որ սանձը
ամուր բոնէի՝ հետեւէի անասունի դան
դաղ ընթացքին փողոցն ի վար դէպի զո
մի դեր կատարող ծառեր ո լ անտառակը՝
մինչ զիս հ րասլուր ող ը սուր ու ղդայուն ականթնեըն էին՝ այդ դլխուն
վրայ
որ
մերթ կը խոնարհէր մերթ կը տնկուէը եւ
որուն միթոցր փորող շարժվումր սկսեր էր
օրորել՝ իր կշռոյթին մէթ առեր էր մար
մինս՝ այնքան որ միօրինակ ընթացքը կը
ձանձրացնէր՝ պի՛տի ուղէի որ սուրար ՝
խոյանար Ապու թանիոսի արտերը՝ զիո
թռցնէր վեր՝ հոն՝ դէպի կարմիր տու
ներու սահմանը՝ դէպի հեռուներէն անց
նող կարաւանները» » » մինչ ան կը դան դա՜
ղէր մէկէն է դրնթէ Լլանդ կ՛՚առնէր , կը դիմադրէր պարոն հ]աչոյի հօհռօ կոչերուն՝
պարիթոն յիշո ցներուն ա սլա շեշտ՝ սրըն
թաց
մտրակի
հարուածներուն՝ որոնց
զարկերը ղթ ո աւելի կը
սարսափեցնէին
քան այդ խշամի տ անասունը» ան կր մր՛
նար տեղը ՝ շիտակ ՝ գլուխը կը դա րձնէ ր
տթ ՝ոԼ ձախ ՝ դրեթէ խոհուն ՝ դունչը կ եր
կարէր ՝ կը խրխնթէր ՝ կը նետէր մէկէն իր
լիադրալ ու անղիթող զռինչը ՝ որ
այն
ատեն կը թուէր հեռաւոր եւ անիմանալի
պատմութիւն մը պատմել ՝ եւ որ հիմա ՝
իր լրումով՝ կը շարունակէ ղիս հարցա
քննել։
Պարոն իյաչօ կամ քշշ֊եյաչիկ հիմա շա
տոնց գտցած պառկած պէտք է ըլլայ տի
կին Աննա յին
քով՝ ոչ թէ սիրաբանելէ
ետք խորդալու ՝ ան ալ վաթսունէն ետք ՝

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

ինչպէս ս\ովոր էին ընել այր ու կին ՝ ան
ալ ամէնէն
ձայնեղ
կերպով՝ առանց
խպնելու ՝ առանց պատուհան ու վարա
գոյր փակելու՝ բացէ ի րաց՝ հապա՝ ամօթս ինչ է ՝ այլ աւարտ ելո ւ համար Ա-

դարձը, համր լեզուի մը, ինծի անթա
փանց եւ անհ րամեշտ նոյն ատեն, որ սա
կայն հետզհետէ իր անզրաւ բրտութեամբ
ու ամենա կա րող աստուածի մր անգթու
թեամբ մարդկութիւն մը կը մերմէ լսել։

բարկիրէն մնացորդ կեանք մը ՝ տիպար
իչու կեանք մը՝ աւանտկի հեզ ո՛ւ մանրահա շիւ կեանք մը՝ որ տարիներ հան
քային աղ էր ծախեր հոս—հոն ՝ ճեղիրէէն
մինչեւ Հաւրան ՝ Աերձաւոր Արեւելքի բո
լոր անապատային քաղաքները՝ մերձեր
էր ձիերը՝ սայլերը՝
կառքերը՝
կպած
մնաց եր էր այդ անա՛սունի կամ ասոր ըն
տանիքի բարակ ՝ կա րծես դի լրաբեկ քայ
լերուն ՝ սիրեր էր զայն՝ եղբայրացեք էր
անոր մինչեւ մտերմութիւն ՝ է չը է չին քո,ք
կապես » » » կ'ըս է առածը» » » միայն թէ էշը չէր ձգեր փալանին ետեւէն չէր վպզեր ՝
ընդհակառակը ՝ եօթը դիԼ1Լ ^էկ իչու վը՜
րա յ կը բեռցնէր ա յս է չար ածը ՝ ուստի ՝
յետոյ՝ Աստուած հոգի՜ն լուսաւորէ՝ իշավարի սատկեր էր մէկ դիշերուան ձէթ՝
երանելի մահուամր մը' խսիրին վրայ՝
անտէր ու անժ՜առանգ ՝
կարծես անմաս
մեղքէ եւ հաշիւէ ՝ աշխարհ ի կ իբրեւ կր՜
տակ ձգելով ա յդ անշնորհք ՝ ա նօթի քո
սոտը եւ ասոր չքեղ ՝ զոլ֊ք ոլ~ ապաբան
զռինչը î
Եւ ատիկա հիմա կր. չառնէ ՛իր իչոլթենէն , իր անընչութենէն ՝ ինծի կը հասնի
հեշտս լո ր ՝ ո րպէսղի փառաւորե՜ մ ՝
եւ
■րնթեր ց ողը դնեմ • * * ՝ դո է մտածուի
իչո՛լ տեղ :
Ամէն էն նախն ականը ՝ ամէնէն հինը՝ որ
դուցէ ընկերացաւ մեր թոթովանքին՝ մեր
շուրթն է յաճախ դրեթէ ընտանի է մեզի :
/> պահ դրուած մեր աստունի իմացակա
նութեան խորը» Աայց մինչեւ ե րր՝ ^արՅ
կո լ տամ իշուկին
որուն
մոխրագոյն
ստուերը կը պարզո ւի տան պատին ՝ անի
րական պատկերի մը տարտամ յամա ռո ւթեամբ։ Մ ինչեւ ե® րբ պիտի իր քուռակի
մր կռչա ու դանդաղ ոտքերով , իր ինքն
իր վրայ վւքոզի մը պէո ծալուած ի չսմևդամով , իր կարճ ֊ու ցւսւնցառ պոչով ձի

Կամ կբ զոհէ, կբ պահպանէ
տեղ մը,
կՀաըդելափակէ գազանանոցի հինգ հեկտա րին մէջ ,'որպէսղի մանուկի, չ աւի utհաս ի հետաքրքիր ն այո ւածքները դիտեն
այդ տարօրինակ մնացորդը, այդ զուար
ճալի էքզեման , այդ անցեալ էտապը , իբ

թաստաններր արտա չափէ , կրէ մարդն n ւ֊
ասոր զարմանազան , տնթենտւոր բեռն Լ
րը, արձակէ մերթ ընդ մերթ իր օգտա
կար յիմարի անգիր ՛էպոսը :
Ալ պէտք չկայ զայն զարդարելու , այն
քան կը թոլի ան հին լեզուի մը վերա

րեւ ընդմիշտ մեռած քաղաքա կրթութենէ
կենդանի յուշարձան , հաւԼլոտնեայ հրա
շակերտութիւն կամ անհետացած տո հմի
մը յետին բարբառին փ չրանքը
լեզուա
բանի աչխատանւոցթօ մէջ՛. Տասնեա՛կ մր
բառ' փեստո ս ի քարին վրայ :
Կը խօսինք լեզու մը ուր բազմաթիւ լե
զուներ կան մեռած, գրեթէ աըխիւացլած , ինչպէս աւերա/լ դի՛պը ապաստա
նարանը կր մնայ զայն լքելու չհանդուր
ժող ծեքերուն ,
անկարներուն , համրե
րուն , աչազուրկներուն : կը Վ1լա յ է անոնց
մէ։ Ւնչպէս մենք' միչտ տենդին մէջ լքե
լու լեզու մր ուրիչ լեզուի մր փառքին,
բախտ ին ու առքին համ ար : Ւնչպէս թե
րեւս ես, որ կբ հակիմ միայն, անհ՚ունօր էն կը հակիմ ան յիշելիին վրայ, անոր
որ կր հեռանայ , արադ, ընդոստ, քաոասմբաԼլ կ ր՛ սալանայ : Դէպի արտ ու բա
ցաստան .
Դէպի իտէակս/ն Լլամ զօրին
տիեզերք մը : Կարծես այլուր :
Կր տ զի մէջ կր յայտնուի կրկին, քանի
մը անգամներ , կարծես կը պնդէ ք
իր
տեգը կ՛ուզէ, ոչ թէ Եզնիկի
իչաՅ'ոլԷԸ՛
կամ Աուլէոսի Ոսկէ իչոլկբ ո[՚ կբ փնտռէ
թանկա՛գին ՛վարդը ոըպէսզի
վերադտնէ
մարդկային իր ձեւբ,
Լլամ իմաս՛տ՛ուն
երկայնականջը ֊Մի դա՛ս, իշակա՛՛նջ Մի
դաս- , կամ ալ առեզծո ւածա յին լարիւր՚ինթոսի Մենատալրոսը, այլ չոզարձակլտծ , անէացած , թափանցիկ էակբ i պա
րոն Խա մ՚կՒ անյայտ եւ կարծես րնդմքւշտ
կո ըսուած ու կլկլան զանգակով Ա ոքսրակԸ * 4^՛ անոնեմ ստո յդ ՝ դունչը ՝ դա^յկր ՝
կմախքը՝ մկաններուն խաղն ու փորոտքրքր : Կր ծռէ վփղր դէպփ արտին կիրի չափ
չոր խոտերու մնա ցոլքը եւ թուփերու
քացուած կոն ծա՛ծ լռո ւթ ենէն բաաեր կր քաղէ î

ՆԱ-ՅԻՐԱ ՅԱՐՈԻԹԻԻՆԵԱՆ
Ու թւում է նորից
ԹԷ աշխարհում դու կաո •
Նոյնիսկ արթնււոնւոլուց
չհմ վախենում •

Ու մի օր յանկարծ դու սկսեցիր
պաամել մնացեալ աշխարհի մասին,
ոլ ես ամէն ինչ մէկէն հասկացայ •
Դոլ դնում էիր խմ ափերի մէջ
սփոփանքը ՛այդ,
ինչպէս գնալիս
նախանաշն են միշտ թողնում սեղանին
այ ն մարդու համար ,
ում մասին գիտեն,
որ նա այդպէս էլ քաղց՛ած կը մնայ ,
րայց չի մօտենայ
ու սապնարանը երրեք չի թացի :

Իրարից հեյլացածների
մեր տարածութիւնդ
մենք կահ՛աւորում ենք
աշխարհից հայթայթած
հնարաւոր ընտիր իրողութիւներով՝
փորձելով ապացուցել միմեանց
ազնուութիւնը մեր նաշակի :
Իր՛արից հեռացածների
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մեր դաժա՛ն մտերմութեան համար սակայն
մինչեւ անգամ իրար չխոստովանելու չափ
անխոստով՚անելիօրէն անժխտելի է
ու չտեսնելու չափ պարզ
անկումը ՄԵՐ թագաւորութեան,
երթ տարածութեանը մեր միջեւ եղած
այս աշխարհից էլի' մի թան է հարկաւոր • •

Յարմարաւէտ ոԼ տաք իմ սենեակում
յիշեցին ափերս
այրոցը ձեան.
Ու հասկացայ յանկարծ ,
թէ ինչ է fn հանդէպ
իմ զգացածը:

Հիմա , երր դու չկաս ,
այս ապրել կոչուածը
շարունակելու հ՛ամար
ինձ մնացել է
մնացած ամթողջ աշխարհը միայն:
Ընդամէնն այ դքանով
այս ապրել կոչուածը
ես հիմա ինչպէս շարունակեմ,
ասա :

Ես անուշադրութիւն էի կեղծում,
Նա՝ ուշադրութիւն •
Ահա եւ մեր ամթողջ պատմութիւնը :

Մէկ էլ հասկացայ

որ դադարել եմ
հաշուել օրերը
աոանց քեղ ապրած •
(այս մէկին կարծեմ
չէիր, սպասում),
չէ՞ որ րոլորս
թաքուն յոյս ունենք
յաջողել ապրել
աոանց հատուցման • •

Ես չեմ թուժի իմ վէրքը ,
Թող այն չսպիւսնայ .
նոս վերջին յիշատակն, է
Նրանից մնացած • • .

Եւ քանի ճանապարհ
Ես դեո պիտի թացեմ,
Որ մէկը վերջապէս
Ինձ fbq մօտ չթերի • • •

Ու դարձեալ

... Ու թւում է նորից
Թէ աշխարհում դու կաս •
Նոյնիսկ արթնանալուց • • •
չե՞մ վախենում •
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ԳՐԻԳՈՐ ՊԸԼՏԵԱՆ

Լ b զ ո ւ

յարալէզ

Եպւււպսւեսւյութեան կարգավիճակը եւ կարելի դերակատարութիւնը քըննսւրկող խորհրդաժողովի մը ( Հոկտեմբեր 18-20, Պրիւ֊սէլ)

իրրեւ զեկուցում

ներկայացուած' հետեւող գրութիւնը հաւանօրէն աքւելի ձգէ տպաւորութիւնը
յայտարարագիրի կամ մանէֆեստ\ւ՝ քան վերլուծումի: Յամենայն դէպս, ա֊
նիկա ուզուած եւ խ մրա գրուած է իրր հազիւ ուրՈ-լաւգիծ-վերլոլծում մը, իրեն
տուն տուող աււիթին իսկ րերմամթ :
կ

հոր ժ է աւելցնել տակաւին, որ նիւթերու բաշխման տրամաբանութեամբ

մը' զեկուցումը միայն կը հպանցէ մշակութային ինքնութեան եւ հաւաքական
յիշողութեան հարցերը , աոընչուող ազգային պատմութեաւն եւ Ցեղասպանու
թեան տուեալներուն, որոնք նոյն նիստին մէջ ըստ էութեան մաս կազմեցին
զուգահեռ, այլ զեկուցումի մը' Մ • Տապաղի կողմէ :

հաւանօրէն կարելի է ապագայ ք}ւրո՜
պական Ս էութիւնը պա տկերացնէլ էբր
բաղմամչակոյթ
ամբողջ մը ՝ ուր՝ ան՜
գամ-պետո ւթէւններ ու լե զո ւ—մչա կո յթներուՀնր կողքէն փ ո քր ամա սնո ւթէ ւնն եր ճա
նաչում կր գտնեն էրենց մչակո ւթայէն
տ արբեր ո ւթէ լնն եր ո վ , ունենալով է լոս՝կան
մէջոցները էբր այգւվէս էն վեր ապր ելո լ :
Նոյնէսկ
եթէ փոքրումա ս\'յ,ո ւթէ ւևն երո լ
հաւաքական յէ չո րլո ւթէ ւնր , Արեւմուտքէ
անմէջական անցեալէն՝ աւելէ պա֊
հած է հարթո լմէ , ձ ուլումէ փոր ձեր ու մՒ
չատակէ — Արիութեան անգամ որոչ եր կէրներոլ մչա կութս,յին ժագոպէն ոճէն' մթր
էք"- ւսն դր֊ ատլանտ և ւոն մե [թ-իսկ-փոթ/;^/ 1 եւ. ասիկա դեռ' թօսելով միայն Հէհոլո4ըՈաւԼա[՚'2> ՛ոի սլի վար չակարգերու կամ
ոճերոլ մասէն*,»

Պէտէ արմէր նաեւ գնահատել ՚Թր^
3~1 տասքեամ եա կներո լ բեր ա՛ծ նորութէւնեերր — ըյ յա՛ յ այս փոքրամասնական' փոր
ձարկութեան , ըէէայ մեծամասնա կ"՚րն կեէր
ասծքէն մէջ,- մչակո ւթա էէն հփթնէք՚Հչ տես էէբէն ներչե չուած չարմումներ (թփէաց
եալ Նահանգներ) , քէպէքեան էնքնաչեչտում (^էանատա) ՝ բնէ կ-եւրոպա կան Հղա՜
լա ո.այէն-չրջան ա յէն^ ձգտումներ Հքա թու
լան , պասք , պրըթոն ՝ կալլէ ս եան • ♦
♦
կամ քաղաքակրթական ըևգհանո լր հո լո՜՝
վոյթ թնա կչա գրա կան հսկայ փոփոէրութէւններոլ էբր հետեւանք ( երր որդ-աչթարհեա^ե գաղթէ հոսանքներ' մանա ւանգ
ղԿՒ ե ւրոպա) : Գնահատման նման փորձ
ձ*լր տեղ չո ւնրէ այսքան համառօտ հաղո րդումէ մը մէջ, էնչպէս տեղ չունէ նոյնէսկ սլարղ յէ չատա կումը այս նիւթերուն
^ա֊էրուած գործերում
Տամ ենա յն գէպս , էք ւր ո պա կան Ա'էու
թիւնը այս պահ ուս կը ներկայացն՛է չտա
^պաստաւոր էր ա գր ո ւթէ ւն' հաւսւս արադոյա կցո ւթէւն
մը ստեղծելու հաձ*ար անգամ-ազգութէւեներու մչակոյթներու մէջել՝ բոլորն ալ տէր' պատմական
աեցեալփ էլ քէչ—չատ նոյնքան հա բուստ
մառանգո լթէան մը [«մէացեալք պետու
թիւն ստեղծելու այլ փորձեր , պատմական
թէ ներկայ , չէն վ այելած եւ չեն վա յե՜
լեր այդ առաւելութիւնը) : Ու կը հաս
որ եւրոպական այգ էրագրութէւ1 ՈԸ նպաստաւոր է էրեն անգամ ազդոլթէ ւննեբոլ
մչակո ւթայ էն դո յկաց ո ւթետն ՝ նպաստաւոր ըէէայ նաեւ ա՛յլ՝ ա՜
՚ե1Ւ նս ‘-րբ ոլ
էնգրայարոյց գոյակցու
թեան մը համար — եւրոպայէ մեծամաս֊
^ո^կան ել փոքրամասնական մչա կոյթնե(՚Ոլ գո յա կց\ո ւթեան :

I)'եծ ամա սն ո ւթ եան հետ դոյա կցող փոք
րամասն ո լթեան մը մօտ՝ էնչպէս այսօր
յւսճաթ կը դիտուէ ե ւ֊րոպայէ մէջ՝ էնքն ո ւթեան հաստատումը կրնայ արտայա յ֊
տուէլ
ղանաղան
ձեւերով ՝
բարքերու
պահպանման պահանջով [աւելէ կամ նըւազ բացայայտ ու յամառ) » աղգա—կրօնա֊
կան համ ոզումներո լ գա ղա փ ար ա\թօ\ս ա կան
տաբազումով [աւելէ
կամ նուաղ գրսեւորո ւած) :
եվրոպական
ցամաքամասը
ճանչց ած է ու կը չարունա կէ
ճաՐ^չնալ
այս պէ սէ կեց ո ւածքն եր ո ւ ղանաղան տի
պեր՝ եւ կտրէք
ոլ մ՜աման,ա\կ չունէնք
հոս թօսելու օրինակներով :
/’ տարբերութիւն այսպիսի կեց ո ւածք՜
նեբու 3, p'.p< ութեան հաստատումը կրբ՜
նայ նաեւ կռթնի՛լ լեզո լա՜մչա կո ւթա յ[՚ն
էնքն ուր ո յնո ւթեան
վրայ :
Այ ս°րէնակ
էնքնո ւրովնո ւթէ ւ֊ն մը
է տոլէս Հրաց'» է ,
լա յնաէր ո հ ՝ եւ ո ւղղա կէ էլ ա ռընչո ւէ երկ
լեզու , եր կմչակո յթ գէ րքէ * Հա)էլա փ աստէ ձեւով՝ անէկա կրնար փաստել ֊եթէ
հարկ րլլոյր- ՝ որ Եվրոպայէ մէջ վերջերս
յուղս ւող հ ամայնքայնո ւթեան հարցերը
որլյսւյք յաճաթ սթա լ կը գրո լէն •
եւ թէ
էն չո լ անոնք ենթակայ են թոտորումէ ՝
ամուլ գրգռումներու կամ էրտրաէլանութեան վտանգներուն — կո ղմն ակց ո ւթեան
թէ1
մ՜թտումէ զոյգ ո ւղղո ւթէ ւնն ե ր ո վ։
Ւսկ զէնք կրող փոքրամա սն ո ւթեան ապ
րելու վճռակամ ո ւթեամր զօրացած անէ
կա կրնայ մէայն հարստացնել Եւրոպա
կան Մէութեան մչակութայէն թճ ան կա
րը — մանաւանդ եթէ նաեւ վայելէ այդ
Մէութեան արդարամէտ քաջալերութեան
նպաստը :
Ահա՝ լեզուա—մչակո ւթա յէն ուրոյնութեան վրայ հէմնուած այսպփսէ կէց՜
ւածքէ մը կը համապատ աս թանեն եւրոպահայ փոքրամ ասնութէ ւններու կա ց ու
թէ ւնը ել հասարակաց ձգտումները :
Հայ լեզուն եւ մչակո յթը եւրոպական
այս տարածքէն, 1Լէէայ
գրաւեն չատ
մասնայատուկ տեղ, — անոնք ինքնուրոյն՝ լեզու եւ մչակոյթ
են ՝ ծնած Ե ւրո պա յէ արե ւելե ան սահ֊
\մաններուն\, էրենց կապերը անոր հետ
այնքան' հէն են՝ որ կը կորսուին լեղուներու՜ մշակոյթներու պատմութեան առաջէն
փուքեր ո ւն մէջ ,
— թօսելով յատկապէս արեւմտահայ լե֊

Հատ ո ւածայէն պէտէ ր/ /այ էնչ որ գը֊
բեմ այստեղ î
Սորված եմ բազմաթէւ լեզուներ
եւ
մոռցեր եմ մէ քանէն i էէ էջս բան մը մոռ֊
ց եր է ղանոնք : ^եմ դէտեր ե^ րբ : Եը պա֊
տահ է որ հանգէպէմ անոնցմէ մ է կո ն կամ
մէւս էն՝ քանէ մր նաթագաս ո ւթեան ՝ նոյ֊
նէսկ քանէ մը բառէ։ Եը ճանչնամ ղա֊
նոնք ՝ կրնամ յէչել սա կամ նա բառէ առ֊
թէւ֊ կամ գարձո ւածքէ ՝ է՛ն չը ՝ ո՛ ւրը ՝ ե1ր֊
բը î Անոնց ոգե կո չած պայմ աններն ու
պահերը չեն որ ղՒ ս հէմա կը գրաւեն : Այլ
այն անգրաղարձը յաճաթ՝ որ այս՝ այն
դարձուածքը չունէն էրենց համարմէքը
իմ լե զուէս
> Ւն1 ՈՐ կը կ ո չեն մա յրե֊
նի լեղոլէս ։
Ա»յղ֊ բաց ա կա յ ո ւթէ ւն ը երբեմն կը փո րձեմ

ղո ւէ եւ մչակո յթէ մասէն՝ ասոնց սեփա
կանատէր
փոքբամասնութէւևները ՝
էրենց պատմական հայրենէքէ^ տ եղա հանւած' Տ եղա սպանո ւթեան մը հ ետ եւանքով
[որ Եւրոպայէ կողմէ էնգուն ուած է էբր
այդպէս էն) ՝ այսօր արմատ ձգած ե^, այգ
նոյն Եւըոպաէէ տարածքէն , նոր մէջա֊
վայրէն հ ա մար կո ւձելո լ անվէճելէ կամե
ցողս ւթէւն ցոյց տուած են անոնք՝ առանց
սակաէն սեփակա^ էնքնութէւնը ո լրանա
լու 5 : Անոնք են' առանձնա չնորհեալ մառանգորղներր արեւմտահայ մչակոյթէն՝
էսկ նորանկաթ հայկա կտն. պետութէւնը
բնականօրէն էր' արեւելահայ մչակո յթէ
աւանդներուն տէր ո ւթէւն պէտէ րն է առաջնահ եր թաբար :
Ալսպէսէ զանազանում մը զոյգ հայ մըչակոյթ(,երոլ մէջել՝ որոնք փթ • գա րա\֊
սկէզբէ հայկական
Զարթօնքէն է վեր
փաստօ րէն զարդաց ած են անջատ ՝ թէեւ
մէչտ համերա
ու զօրակէց ՝ պարզ է ր ոզութեան հաստատում մրն է* Հեռու'
թտըական տրամագրո ւթէ ւններ է ՝ անէկա
կրնայ օփ^յել սահմանելու եւ հասկնալու
Արեւմտահա յոց այս մչակո յթը՝ որ է»
գարու սկէղրէն
պատմութեան պատա
հարները գարձուցած
են արմատաթէլ
փոքրամասնական մչակոյթ՝ աւելէ եւս
մասնա յատուկ վէճակով։ Ե *- եթէ այսօր
ան վէճելէ է որ Հա յր ենէ ք-Ա փէ ւռք յա ըսւ՜
ճուն չփումներ ր ել յատկապէս'
Ոփի ւռ֊
քահայերու կողմէ
հայրենէքէ
հանգէպ
ց ո ւց աբերո լած զօր ակց ո ւթէ ւնր ՝
անոնց
մէկ որոչ համեմատութեան համար կըր՜
նան ազգա յէն էնքնագէտա կց ո ւթեան գոր
ծօն մը դաոնալ՝ - Ափ էւռքը է^քե է մէ~
ա լն որ՝
էբր վէճակադրական ըեգհանրութէւն առած՝ կրնայ սահմանել էր մը֊
չակութա յ կն
վերապրումէն
՛ո՝ւղիները :
Հա՝յրենէքէն կաթումէ փո րձութէւնը՝ առ֊
կայ' ա յսսլէսէ յա րաբեր ո ւթեան մը մէջ՝
անչուչտ կը վնասէ էնքն արաւո ւթեան եւ
ս տեղծա գործականութեան ոգէ էն ՝ որ ան
հրա մեչտ է Ափէւոքէ մը՝ որ ֊չմոոնսմնք

բա ոնալ անչուչտ տառացէ թարդմս/նու֊
թեամբ կամ նորաբանո ւթեամր՝ մանա֊
ւս/նգ երբ ատէկա կը վերա բերէ նէւթե֊
ղէնի կա չուածէն՛ ՝ գործէ քէն ՝ թէ քնէքէն :
(7 էկլլ կրնամ ՛ի ոթարէնել մէւս ո Հ, P-t֊
պէո մարգ էր պէտք ունեցած ապրանքը կը
ներած է ՝ նաթքան ատ'որ նմանը արտագ֊
րելը ՝ երբեմն ալ երբեք չէ մտա Տեր ա բ֊
տագրելոլ մասէն ՝ պարզապէս կփւրացնէ*.
Հակումդ ունէմ յօրէնելու եզրէ մը դէմաց
ու֊րէչ մը՝ մէկուն տեղ ուրէչ մը գնելով՝
նմանութեանց ընդհանուր կազմածը կը
բան ե ցն եմ ՝ որոչ չափ ո վ ս տէ պո ւած եմ
կր1լեելու առաջէն փ որձառո ւթէւն մը՝ որ
եղած կամ կոչուած է ուրէչ լեզուով մը*,
Որ"վ կր փոթագրուէմ այլուր։ Եարծես

ատէկա- դատապարտուած է Եփ է ւռք մընալու ցնոր տնօրէնոլթէւն • • •
Այս փաստ ը կենսական է* ֊ Նոյնէսկ զօ
րակից \եւ. բա րեկամեց՝ող հայկական պե
տս ւթէւնը չէ կրնար չօչափելէ նպաստ ու֊
նենալ յաւանդականէ Ափէւռքէ մչակո ւ~
թայէն վերտպրումթյ\ համար։ Այս հաս
տատումը կ"1ընենք անկաթ գործնական
պատճառներէ ՝ որոնք այլապէս լուրջ են
էրենց կարգէն [հայրենէքէ՚ն մէջ հերթէ
սպասող բազմաթէւ ա ռաջն ահ երթո ւթէւն—
ներ, այլապէս տրամաբանական առաէւահ երթութէ ւններ' կապուած «h/ ր եւելահա յ^
Ափէւռքներու՝ ը/ լա՛յ նաթկէն—թորհրգա
յին ՝ թէ նոր ա ր տ ագա ղթէ
հետեւանքով
ստեղծուած'
աչթարհէ բոլոր կողմե
րը» • •) : Qաճ\աթ գիտուած է , ել_ սփէլռքագէտներ լէե֊գդծած են ըհ կեր ա—մչակոլ֊
թային այս երեւոյթը՝ որ փոքրամասնա
կան մչակոյթէ մը գոյութիւնէն, ու զար
գացումը՝ մանաւանդ եթէ մաս է համաչ
էր արհային տարածքով Ափէւռքէ մը՝ կը
հ ետ եւէ ձեւա ւորումնէ րու ՝ ո րոնք նո յն ազ
դէ պետութեան կեանքը վարող ձեւաւո֊
րումներէն էապէս
տարբեր են ՝ եւ չեն
կրնար պատչաճօրէն ընկա լ ուիլ այգ պե
տութենէն։ Այս
տարբերութիւնը՝ կա
ռս ւցային այս .անյարէրութէւն\ը՝ գործնական պատճառներէ էս կ առաջ ՝ արեւմըտահայ Եփէլռքր ^կը դատապարտենք մա
նաւանդ Ւր սեփական ում՜երուն ապաւի֊
նելու' վերապրելու էր ճիգէն մէջ,,.
Հայկական քաղաքական
գո ր ծոլնէ ու
թիւնը էնքնտգէտակց ումէ ուրէչ ազդակ
փդն է Ո ՛իիւռքի մէջ՛- Բ այց այս գործու֊
նէութէւնը՝ անչո1 ւչտ էական ՝
էնչպէս
Հայաստանէ հանդէպ յանձնառութիւնը՝
կը կազմէ
սփիւռքահայ
մչակութայէն
մարդուն գոյութեան
արտա֊
բին ^իբը* Ալ մչակո՚յթն է անո ր ամէն
օրեայ բովան գա կո ւթէւնր։
Երեւէ գործու[ն\էո ւթէւն Ցեղասպանութեան ճանաչ֊
ման կամ Հայաստան է վե ր,ա կան դն ո ւմէն
ուղղութեամբ ՝ չէ փոթարէներ անոր հէմ-
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կազմուած, կազմակերպուած

ամրոզջ մըն է , սա կամ նա չափով
կբ ս փռուիմ , կը տարածոլիմ ՝ կը լայն֊
նամ ոլ կը ծա լալի մ : Եը կծկո՛ւիմ նաեւ՝
կբ պզտիկնամ , գրեթէ կը լքեմ ես ղի ս
այս դքսութեան î
Եը պատռուիմ ,
կր
բաժնուիմ երկուքի ՝ երկուքն եր ու î
Ե ւ բազմաթիւ լեզո ւներոլ գիտութիւ֊
նը անկասկած կը իթանէ երեւակայու
թիւնս կամ տաքբեր
լեզուներով կիանդ֊
րադաոնամ մեր լեզուի ճոխութեա*լ, կամ
աղքատութեան ,
տարբերութիւններուն ,
նմ ան ո ւթի ւնն եր ո ւն ՝
պար ա պներ ո ւն
ու
պակասներուն î Տահաթ ուրիշ լեզուի մը
բառերը կը թուին աւելի դեղեց ի կ ՝ ՛ա՛ւելի
հմ այ[՚չ >
աւելի եր ամչտա կան ՝ ինչպէս
կ՚ըսեյ, մարգէկ երբ լեզու մը չեն գիտեր ,
կարող չելյյ ն շան ակո ւթի ւններ հասկնալու
այլ կը լսեն միայն ձայնայինը՝ ել այդ
պարադային բ՛ոլոր լեզուներն ալ օժտուած
են բնական դաշնաւորութեամբ մը։ Եր
բեմն ուրիշ՝ սորվըուած լեզուի մը մէջ
արմատները կը թուին ա՛ր ելի
խորունկ՝
աւելի նշանակա/ից ո լ խորհրդալոր (^օտա
րին դրաւչութիՏւնը) այնքան կ՚երեւի թէ
ես իմ լեզուս գռեհ կաց ո լցած եմ ՝ մաշե
ցուցած՝ սպառած ՝ քանի զայն վերածած
եմ գործիքի 5 որուն հետ կը բանի մ :
Պատրանք մը չէ^ ասիկա՝ միւս լեզու֊
ին այս կաբծեց եալ խորութիւնը՝ որովհե֊
տել առանձնաg ո ւց ած եմ բառ մը՝ բառին
մէջ արմատը՝ ջնջելով անոր բոլոր կա֊
պերը համակա՛րգին հետ՝ մարդոց՝ աշ֊
խարհին,
որ անոնք կը կոչեն ի հարկէ :
*ԼքՈյնիսկ հասարակաց դետին մը կը դըտ֊
նեմ ՝ որ գուցէ մարդկային հնագոյն յտ֊
տակ մը կը յուշէ ՝ ինչպէս կտոր մը հող՝
որուն վրայէն անցեր են նախամարդն ու
պրոնզի մարդը՝ նոր֊քա՚րայինն ու հին֊
քարայինը՝ յետոյ մենք՝ որ պիտի բնաւ
չնկատենք զէնքի
վերածուած
նախկին
խիճը՝ ատեն մը դանակի դեր կատարած
կզակը- ապա
կրկԼ՚ե լեզուները ՝ իրենց
դլխու պտոյտ տուող հնչիւնային այլա֊
զան կարգերով՝ որոնց իմացումը զի ս ա֊

ւեւՒ

թ ո րէն կը մօտեցնէ անոր՝ որ եղեր
է իմս Լաս ալ խօսելու ձեւ մըն է՝ քանի
որ լեզուն որո®ւն կը պատկանի որ պատ֊
կան էր ինծի) î

Օտար լեզուով
զուն î

զէ֊
տակցօըէն կամ ակամայ մշակուած
ու
համարկո ւած - տեսակ մը առաւել կամ նը֊
ւազ չքե զ պատում ՝ որուն կնճիռը կը մը֊
նայ ամէնէն տպաւորիչը՝
քանի որ կը
յայանուի թելի մը պէս լեզուին վրա յ ։

Երբ մարգ մի քանի լեզու կը սորվի՝
նոյնիսկ եթէ կըմոոնայ ան՛ոնցմէ մի քա֊
նին ՝ այլեւս չի փարիր իր լեզուին ՝ կը
դագըի ֆեթիշացնելէ ՝ փալլո ս ա կանացն ե֊
լէ զայն ՝ անոր հանդէպ նախապաշարում֊
ներ չի սնուց աներ Լ իբր թէ լեզուս ըԼէաբ
աշխարհի ամէնէն
դեղեցիկը ,
ամէնէն
ճշգրիտը՝ ամէնէն---՝ եւայլն՝ բոլոր ա֊
պի կար ածա կանները թոյլատրելի
են ՝
չէ^) ջ չի պահուըտիր անոր քօղին ներքեւ՝
մ Հստահիր անոր՝ ինչ Որ է • ֆեթիշվւն
դերը։ Այլ գծելով
անոր սահմանները՝
ազատ որոշումով մը կը տրուի անոր։
Այստեղ չէԴ արգեօք գա զ սնիքը խաղին անոր հետ կրնանք խազալ Լդուցէ շուն֊
կատու) Երբ կը դաոնանք անոր մտերի՛մ
օտարը ։

Հար աղա՛ տ ՝ մօրենակսմն ՝ դգուալից եւ.
գեռ ուրիշ շատ մը յատկանշո ւմն եր կը
ջանան սնւոեսել հատումը եւ անկէ բխող
երկրորդ մակարդակը՝ ըսենք արձակումը
ուր կը յօրինուի երկրորդ լեզուն եւ ո֊
բուն ուղղահայեացին համար անհ րաժեշտ
են այլեւս բոլոր միւս լեզուները։

Երբեք՝ ոչ մէկ տեղ անհրաժեշտ է մոռ֊
նալ մայրը պահպանելու համար լեզուն՝կը բալէ միայն նշանակել հատումը։

Ո1 չ մայրենի ՝ ոչ ալ բոլորովին հայրե֊
V' լեզուս ՝ այլ շրջադարձէ մը եկող որ
հեռաւորութիւն եւ աքսոր կը կտրէ կ՚անց֊
նՒ » կը ժամանէ դէպի զիս։ Եարծես թէ
հ եռա լո ր ո ւթ^նր անհրաժեշտ ըլլար մը֊
տերմութեան - - - անոր հետ ։ Ոայզ հեռա֊
ւորութիւնը՝ ներքին ճեղքը պիտի ըսեմ ՝
անհրաժեշտ է մտերմութեան ՝ անշուշտ ՝
ինչպէս սէր կո չո ւած ին *. Եթէ տարրերու֊
թիւնը չր/լար ինչպէ^ ս պիտի սի րէթեք ի֊
րար։

կը ճանչնանք մեր լե֊

Են չ ար գիտենք ՝ պարզապէս ՝ միայն ու
միայն տուեալօրէն ՝ անմիջա կանօր էն դի
տենք ՝ կը ճան չնանք կամ աւելի ճիշդ' կը
վեր ա ճ անչնանք ՝ ոչ թէ նո րէն ՝ ոչ թէ կըր֊
կին անգամ ՝ ույլ առաջին ու գուցէ վեր
ջին անդամ ԸԷԼաէով)
քանի որ մեր լե֊
զո ւն ՝ ինչ որ "մեր" կոչեցի կը յա յանուի
մէկէն իբրեւ հարուած մը՝ ապտակ մը
կամ շոյանք մը- պզտիկ ՝ շատ փոքր տար֊
բեր ո ւթիւն մը՝ որ սակայն կը փոխէ ա֊
մէն բան -

Օտար լեզուով ճանչնալը կը թուի խոր֊
հըրդա լոր գործ ո ղութխն մը ա յնքան ա ֊
տեն հասու չենք ր / լա ր տարբեր ո ւթեան ՝
աւելի ճիշդ' այլութ եան ճանաչողական
զօրութեան հ Հարցը նուազ կը վերաբերի
բաղդատութեան մա կարդա կին որքան լե֊
ղուի մը սահմաններուն՝ այսինքն' անոր
գո րծունէութեան դաշտին ՝ կերպին՝ մը֊
տածման հն արա ւո ր ո ւթի ւններո ւն ՝ տեսո֊
զո ւթե ան զդաg ո ղո լթ եւմն յ Ա էկ լեզոլին
տի րա պետ ումը գուցէ լքումդ է միւսին ՝
սակայն էքոլմը ընկալումն է լքուածին ՝
ոչ իբրեւ կորուստ մը՝ այէ Երր Եւ֊ պա֊
կաս մը։ Երբ մեզի կը պակսի լեզուն ՝ այն
ատեն մենք մեզ կը զգանք գուցէ աղքա՝֊
տացած ՝ զրկուած ՝ սակայն նոյն
ատեն
գիտութիւն մը կը նուաճենք։ Պփտնալ
շանակէ ՝ ի միջի այլոց՝ գետին մը
գտնել։ Եայց թէ լեզուն վիՀ մըն է իր
կարգին՝ ահա այն ինչ որուն չենք անգ֊
ր ադա ռն աը բնաւ ։

Լեզուներոլ մր g ա կց ո ւթիւն ը ոչ թէ կ՛ար֊
գիլէ տյլ թոյլ կոլ տայ որ իմ լեզուս
նաեւ ՚1 յառաջգիմէ՛՚ ու զարգանայ՝ այն֊
քան ատեն զայն կը պահեմ ասպարէզի մէջ
եւ անով կը կո չեմ ա՚շխարհ ը ։

Որքան լեզու գիտես ՝ այնքան մարգ ես՝
կ՛ըսեն ։ ՜ 1են կա ս կած ՝ ա սլա հո վա բար ։ ք*այց
թէ ՐՆԼպէ՞ ս կը գոյ֊սրկլյէն այս տարբեր
մարգերը՝ այսէնքն' ԷՂւք'ն ո ւթէ մեն եր ը, ա֊
սիկա այնքան ալ բացայայտ չէ. Իեշւգէս
օրինա կ մարդկայի՞նն ու ա ս տ ո ւաեայինը
փրէստոսէ մէջ՛. Ասիկա կը նչէ պարզա
պէս, գուցէ միայն, որ մեր թրքես լթիւնը
միաձոյլ գոյացութիւն մը չէ, հաւանա
բար խախուտ , անհուն տ ա ր բեր ո ւթի լենե
րով , նրբոլթէւններով , հատումներով ու

Երբ կ՚ուսուցանես՝ երբ կը դասաւան֊
դես լեզու մը՝ ինչպէս որ կը պատահի եր֊
բեմն ինծի ՝ ի պաշտօնէ ՝ լեզո լին փորձը
կ՚ընես- Ուսուցման թերեւս հաճոյքներէն
ամէնէն մեծը էԱԵլի դարձնել
է լեզուն
այնպէս ինչպէս կը յօրինուի ան՝ ին\չպէս
kP ղեկավարուի ՝ ինչպէս կը տարբերա կ֊
ւի ՝ կը դառնայ թՀքզփնք ՛այն միւս յ-վկփն
հ ետ ՝ որ բաըբաոն է կամ օԱոար լեզուն։ Եւ
ախ ատեն լեզուն կը դագրի անմիջական
ը/յայէ
[անմիջականի
առասպե/ը - ♦
ջ
ինքնաբուխ ՝ մեզամօտ՝ սովորական ՝ հա֊
սարակ տեղիք ել կը դաոնայ ին չ որ է՝
ինչ որ միշտ
պիտի ԸէէաJ y դժուար ու
բարդ՝ ուսելի՝ մշտապէս սովորելի՝ ա֊
խորժե/ի ՝ վարժելի : Օ,եմ դիտել,
ինչու
ուսանելուն
արմատը ուսը չէ Լեղեր) ՝
երբ այնքան ղ
թուի մարմնին
այդ մասը՝ բազուկին ՝ կռնակին եւ դըէխուն միջել : Ո՛ւս լն ել ՝ ուս տալ ՝ ուս ու֊
սի՝ ուս ընդ անութ ՝ ոչ միայն զարդա֊
նալ է մարմնով ՝ այլեւ ա ճլԴ> կռթն[, լ,
մեծնալ շարժումով մը որ ձեռքն ու միտ֊
քը կ՚առընչէ իրարու ՝ կը կրթէ եւ ո ր ո ւն
մէչկն կ՛անցնի լեզուն։

Տա ր ագրո ւած լեզուայդպէս չէՓ ա֊
մէն լեզու երբ կը գրուի եւ կ՚ենթարկուի
Օրէնքի մը տարբեր ՝ որ պիտի կոչեմ դըր֊
ս ո ւթեան °րէնքը՝ քանի որ մեր խօսածը ՝
ինչ ալ ըլլայ անոր ներքին թէ արտաքին
հանգամանքը՝ կը պատկանի տարածու֊
թեան մը որ հասարակաց ներս մը
կը
կազմէ՝ հասարակաց տեղիք մը։

Սակայն կան բառեր՝ մտքեր կամ դա֊
ղափար ներ որ ոնք կր վրխպին : Կր կազմեն տնփ տ կեժ բացեր ։
Արդեօք լեզուն
անո^նց շսւրջ յ°բթեուեր է՝ կամ այդ բա֊
ցե՞րն են Որ կը կազմաւորեն զայն։ Լե֊
զուները չեն համաձեւուիր ։ Ամէն մէկը
կր պատասխանէ փորձառութեան մը կամ
կը կ ազմէ փորձառութիւն մը ինքնին ա շ֊
խարհ էն ել աշխա րհով ։ Ա տքի եթէ
ոչ
ծուլութիւն ՝ գոնէ թուլութիւն է մտա֊
ծել անասելիին կամ հ իներո լ անճառելի ի
մասին՝ որ կը փակցնենք այն բանին որուն
համար բառ չենք գտներ մեր տրամադ֊
րութեան տակ ։
Լեզուն, արձագանգն է աշխարհին բայց
նաեւ արձագանգի խուցը անասե՛լիին ՝ որ
կը թԵլադրէ միայն ու միայն

լեզուին ա֊

b Ի

ԱՐՈՒԵՍՏ»

նաւարտ ԸԼԼաԼոլ՜ հանգամանքը - Ո1 չ կա
տարեալ՝ այլ անաւարտ ։ Լեզուի մը հր
նարաւո ր ո ւթիւննեըը մէկ անգամին կա֊
տարելի չեն ՝ կա տ ա ր ո ւած չեն բնաւ ՝ ա֊
նոնք մշտապէս կը բազմանան՝ չեն փա֊
կեր զայն երբեք՝ լնդլայնելով անոր հո֊
րիզսնը կը ձգեն զայն անաւարտ։

Ենչպէս բնո ւթի ւնը ՝ այնպէս ալ լեզուն
ib սիրեր պարասլ ր յ Լռո ւթի ւնը լեզուին
պարապը չէ՝ այլ փակագիծ ը Լայս մասին
այլուր) ՝ որով նշանակէտ մըն է լեզուին
մԷՒ. Լեզուն համար պարա սլը այնտեղ է
ուր կարելփ է շն չել , հեւրը՝ հունչը } գա
գարը։
Իմ կարգէս կ՛ առաջարկեմ լեզուէն ծր֊
ն\լխգաբանա կան
առասպելթ Ոաբելոնը՝
ուր ծնայ իր հետ ։ Աի շա սւրիշ լեզո լներու
հետ ՝ եւ գաղթեցի դէպի լեզուս ։ Հայկ
մը' "անճոոնի" Ո ելի մը դէմ ։ Ոտնուն
ցամաքամասթ մը։ վայրթ մր։ Անդադար
նուաճելի՝ յամենայն դէպս. Աակայն Ոա֊
բելոնը նուազ խառնաշփոթութեան առաս֊
պելն է որքան չմշակուած տարբերութիւն֊
նեբուն ել լեզուն պէտք ունի այդ Աաբե֊
լռնէն եթէ կ՛ուղէ ըլլալ էնքղէնք, էր ա֊
նիքն ութ եսն մէջ։ վ^անի որ լեզուն ոչ այս
է
այն t P-է՛ այս b թէ՛ ՚սՐ’, բոլոր լեզուները ա նշատ իրենց ներքին տա րբերա ֊
կումն երով :

լեզու մը դառնայ դրական՝
ս/նհրաժեշտ չէ որ նախապէս եղած ըլլայ
1 մայր են ի լեզու" : "Ա*տ յրենի լ եզո ւն" ան֊
ղամ գրելու համար հտրկ է զայն ստեղ֊
Եել՝ նորէն։ Այգ տառապան՛քին կամ տա֊
ժանքին միշտ չէ Ոը պատրաստ ենք տո֊
կալու ։ Ասոր համար գուցէ
կը բալա֊
րա բուին ք - - - արտայայտելով մենք մեզ եւ
այն ատեն որեւէ լեզու կը դառնա յ մի֊
ջՈց ՝ քանի որ
կարեւոր ը. . . ա րտա լայ֊
տելն է : ԵՀնչ ախտ ։

Ոան ա ս տ եղծո ւթի ւնն է î բանաս տ եզծա ֊
կան աշխատանքը՝ որ երբ կը բախի ան֊
բարբառթյ՝ ՝ հարկին
տակք կը գտնուի
լսելու զայն՝ ըսելու զայն լեզուին միւս
րա ռ եր ո վ ՝ բառեր էն
ա
բ ան\ադ ար֊
ձումներով՝ այսինքն' " հռետ որո ւթեամբ" :
Լեզուի թերին ս րբագրո ղ կամ պա կա ս ը
լրացնող գեր մը չեմ վերագրեր, բանաս ֊
տ եղծական արարքին՛՝ այլ թերեւս աւելի
արմատականօրէն կամ մակերեսային կեր֊
պով անոր կր վերապահեմ լեզուն աշխատ֊
g ընելու ՝ լեզո ւար ա ր ելո լ
պիտի
ըԱԷ.Ւ' t
գործոզութիլև մը։ Եանաստեղծութիւն ր
ռիթմային՝ ճարտարապետական
հոլս֊
վոյթ մըն է՝ առք մը՝ արարք մը՝ վէճ
մը՝ աւելի քան վիճակ մը՝ պահ մը՝ պա֊
կուցում մը՝ ապշանք մը։
Ասիկա այս պէս է ՝ որովհետեւ գրելը
կապ չունի տրամադրելի բաներուն հետ՝
զրելը ներկան կամ ՛առկան չէ որ կր ներ֊
կայացնէ ՝ անոր կո լ տայ ձայն ու տեղ :
Ղ*րելր դարձած է
, ղըԵլը դիմե֊
ցում մըն ւէ ՝ գնացում մին՝ է առ դէմք
մը՝ կ‘ընդառաջէ ՝ պիտի ըսէի՝ անոր որ
անուն չունի լեզուիս
ա յն լեզուին
որուն մէջ կը գրեմ ՝ կը դիմէ դէպի անե֊
րեւոյթը՝ որմէ կը սնանի՝ դէպի ս/ն՚թա֊
փանցը որուն կը կցուի՝ դէպի անդէմ մը
Որ կը գիմաւորէ -^Երելը անասելի չի ճանչ֊
նար ։ Ան կը ձգտի բերել անա ս ելին րոպէի
մը իսկ փայլատակումին մէջ*. Այղ է իր
արդարացումը՝ եթէ որեւէ արդարացումի
պէտք ունի ՝ քս/նի որ գրելը ինչու մը չու֊
նի եւ կը մնայ անարդարանալի։
Ոանասւոեզծո՚ւթիւնը
կը բանի իբրեւ
առլեզ հակած լեզուի վիրաւոր մարմնին
վյրայ։
Եատարեալ կամ սրբազնագոյն լեզուի
մը որոն՚ումը տարուած է պակուցիչ պատ֊
կերէն՝ միակ՝ միաստուածեան իդոնայի
մը հըտսլո յրէն : Անոր դերն է մո ոնա լ ՝
զանց ել մեր
մա հ կանաg ո ւթի ւնը ՝
մեր
փխրունութիւնը՝ մեր խախուտութիւնը՝
որոնց յայտնաբար նշանը կը կազմեն բո֊
լոր յօդերը ոչ միայն մեր մարմնին ՛այլեւ
լեզուին : Եաուարեալ լեզուն ան՝ է ոը կա֊
տարած է իր շրջադ արձը ՝ տարած է ինք֊
զինք մինչեւ, մշտական ել որով պէտք չու֊
նի այլեւս ժամանակին ՝
մեծ ու. փոքր
մօտա ւոր ո ւմնեբուն ՝ այս ինքն' խօս ողջե
րուն՝ ոը զայն կը կատարեն սակայն Ւր
անկատարութեան, մէջ՛.
Մենք' լեզուէ
բանուորներս, բանաւորներս , մեր աղօթ
քէն կամ մեր վա րգասլետ ո ւթե ան կամ
մեր քերթուածէն թէ յօդուածէն մ էշ կըրնանք մէայն ու սոսկապէս նշել մեր ծայ֊
րաքնէն որոնումը , այս տեսակ մր խար
խափումը ուր մեր մէտքը կ՚անցնէ պատ
կերէ պատկեր , անդադար , քանէ որ մէ շտ

մտապատկեր մը, էմալյա կան խորքէ մը
վրա յ , անհ ր ամեշտ է մ աքէն համ ար յ
Ինչո՞ւ^ գրեթէ ակամայ , երբ հարկ
կ՚ըլլայ ճշգրէա տարազ մը գտնել , կը ղի֊
մեմ հէն լեզուէն։ Արդեօք անոր համար Որ
ա՞ն է կշփռը, ա՞ն է չափն ու օրէնաշա.
փութէւնր : Անչուչտ , ոչ . Այլապէս դրան
լեզուս սլէտէ մնար բարբառ մը մէայն, ա.
նոր մէկ ենթարար բառը։
Իեծէ այնպէ,,
կր թուէ , որ հէն լեզուն տեսակ մը ներ.
քէն սահմանն է նորէն , անոր շատ մտերիմ
օտարը, այնքա՛՛ն մտերէմ որ գրեթէ նոյն
բառերը կ՚անցնէն
մէկէն մէլսը։ Րայւյ
անոր օտարութէւնը, անոր խօսուելէ գրուէլէ ղադրէլը (անոր քունը) կարծես
անհետ կը շնշէ շփոթը, էւաոնակութէլնր
էմաստէ, կարծես հէն լեզուն թոյլ կոլ
տայ որ քակեմ նորը, օտարանամ ալ նո.
րէն, թերեւս շատ աւելէ արմատական
կերպով քան երր կը յղոլէմ ուրէշ լեզուի
մը։ Ահարկու է հէն լեզուէն այս մտերիմ
օտարութէւնը , ա մէն, էնչ խախտող ել հսյ^
զփւ- նկատելի ՝ ահարկու եւ այնքան քխ հ
ժ տած ո ւած ։
աշտ ամո^ւնք մը հին՝ ինչպէս կ ՚ըսեն
մեռեալ լե զո ւներ ո՛ւ. :
Աւելի ճիշդ պիտի րլլար ըսԵլ
տեւա֊
կան մարտ ժը՝ որպէսզի ապրող լեզուն
դառնայ մեռեալ եւ մեռեալը'
ապրող՝.
Այնպէս մը Ոը կենդանին խօսի ՝ պա տզա ֊
մէ, ծէծ ագի՝ ման՛աւանդ ծիծաղի ՝ կար֊
ծես թէ արդէն մեռած ըքլար ՝դարձ՚ած ան֊
հսլելի ինչպէս Երբ անհետացածը կը վե֊
րա դառնայ ՝ ակնթարթի մը ժէջ՝ ան հե.
տանալոլ համար կրկէն :
Ր֊է՛ ս բբա ղան ՝
թէ՛ անս ո ւրբ ։
Երբ կը գրեմ յաճախ կը լսեմ լեզուն ,
կը լսեմ ուրիշ լեզուներ ՝ լեզոմներու ըս փիւռքր՝ ոչ թէ նոյ^ ատեն՝ այլ ^էջ^ղմէջ՝ ինչպէս համան,ո լադի մը ունկրնդ֊
րութեան ժամ՛անակ
ամբողջը կր տbrt
այս կամ այն գործիքի նուազածին՝ բայդ
ներքին, սեւեռումով կարող ենք անջատել
սրինգին կամ գլարինէթին
միջամտոլ֊
թիւններ ը։ Ա*իւս լեզուները կը լսեմ իր֊
րել լռութիւն՝
խօսուն ՝ երբեմն թնդուն
լռութիւն՝ այն' որ ասպարէզ կը բանայ
լեզուիս ՝ մանաւանդ լեզուս միւսներէն-t
բաժնող հերձին ՝ ուր անբարբառը կա,1'
Տեսակ մը քսումի՝ շփումի ՝ հանդիպում
մը կանխող պահ՝ արարք՝ ծայրագոյն՝
սահմանային - Այդ քսումէն կը բռնկի ոչ
այնքան նշս/նակո ւթի ւնը ՝ որքան լեզուն՝
կփնքնանայ՝
ճշգրիտ ՝ զգայուն ՝
զար֊
թօւ-ցէչ :
ուն միշտ կր խօսի

ուրիշ լեզու մը։

Զեն համապատասխաներ իրարու կէտ
առ կէտ՝ բայց լեզո ները կը սլա ա աս խա֊
նե^յ իրարու՝ իրենց ներ յայտ բեկո րմէն,
ռքու-ն շոլրջ, ռրուՀ^ երկայնքէ՛ն֊, էնշպէս
ցամաքամասերը՝ կը կազմակերպուին ա֊
նոնք ։ Անոնց բացարձակ բաժանումր զա֊
ն՚ոնք պիտի սրբացնէր ՝ երբ. ՝ բնդհակա֊
ռակը ՝ անոնք ձդտում^յ .ունին խաոնուե֊
[ու՝ ս կրթուելու իրարու*. Որքա^ն կը սի
րեմ լեզուդ բերնիս •էէջ, լեզուէս վզ՛այ,
տակ ոլ քով կամ դէմ առ դէմ :

Եոլոր լեզուներն ալ՝
ղփրԵնք
կ[,ող^
ոտքի պահող Աքիլլէսի կրոնկի մը պէս î
ունին իրենց անբարբաոներբ ՝ միշտ տար֊
բեր իրարմէ՝ ինչպէս տարբեր են լեզուէ
լեզու բաղաձայններս ւ ՝ ձայնաւորներու
գոյնը՝
դրոշմը՝ լայնքը՝ բացուածքը՝
արտաբերումը։ Անբարբառը գրելուն
բիզոնն է՝ անոր փորձութիւնը՝ անոր կե
նարար ս պա ոնայ իքը ։
Անոր աներեւա֊
կայե/փ ուրիշը : Ատոր համար ղոլ3է
լը հնարաւոք֊ կը դարձնէ թ,շելը , խօսէլը , սէրե^ ու- ըսելը ։
Լեզուք, գոն\է երկուք է : Լեզու, յոփե՚սևՒ։ այն որ կը սորվիմ անդադար ՝ կար՝՜
ծես պէտք g/jար միշտ թափանցել խսրո ւթեա ն մր որուն գոյութեան չեմ հաւա
տար ՝ բայց որ կը քաշէ զիս իրեն ՝ ակամսյյ<> այն որ կբ կրէ գէս ՒնԼսւէս րս"ւա՜
քը հանգոյց մըն, է քաղաքներու՝ տեսա֊
կէտներու՝ տարաձայնութեան ՝ տեսակ մը
անհուն տողանցք ՝ թալալ մը պա սաա ո֊նեըու՝ ետեւ ետեւի ուր մարդ կը կարծէ
կորսնցնել աշխարհը՝ որ կը թուի
Երե֊
լա կայա կան ՝ վիսլային ՝ պատմ ութիւն մր
որ մարդը կը պատմէ մ՛արդուն առաւեք
կամ նուազ բրտութեամբ- եղեր եմ բազ
մալեզու՝ բազմասեռ՝ բազմ ա հ այր ենիք ՝
բազմոտանի ՝ բազմաթիւ յղումն եր ո վ ձայի1
մը՝ որուՀ, մէկ երեսը մութ է միշտ*.
Գ*
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«

3

Ա Ռ Ա Ջ

-

Մ Ի Տ Հ

ԵՒ

ԹԱՐԳՄԱՆԵԼ ՕՏԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ

*/■*»•

ԱԱՐԿ.

,aJu

մաս տա ւոր ո ւմին :
վ երջո j ՒնչՒ՞ կը ծա ֊
ռայէ թարգմանելը՛. Աւելի։ ճիչդ' ինչի® կր
ծառայէ օտարութեան մէջ թարղմ ան ելը։
իրաւացի
հարցում : Ե*եչի" էր ծառայէ
թարգմանելը, երր աշխարհի րոլոր զ իJ1'֊
քերր ընթերռնլի են այս կամ այ^ եւրո֊
պակա^ լեզո լո ւէ :
fl ւրեմն նաիմ արեւմ տահայերէն թարգ֊
մանութեա^յ մասիւն րանի մր հապճեպ
տեղ ե կո ւթի ւնն եր ու նա! Ղմ1 յնն եր • իա֊
նասիրական տուեալները չեն , որ կը հե֊
տաքրքր են զիս Աւս պա հուս ՝ ա յլ բնդհա֊
նուր ո ւղղո ւթի ւնն եր , լեզուի
կեանքին
պատկանող առանցքային պահեր։ Առաջին
արեւմտահ ա յեր էն {ել ընդհանրապէս' հա֊
յերէն) հատորը, որ լոյս տեսած է որսլէս
ցթսւկս1,(ւ գործ , Մխիթարեան Հ՛այր եւ
վաստակաւոր գործիչ Ա*ին աս Ո ժշկեանի
ձեռքով կատարուած Ո* ո սլին ս ոն Ո՛ր ի ւղո յի թարղման ո ւթի ւնն է ՝
լո յս տ ես ած
1817/*^ î Pnլոր յեղաշրջումներու աասնամ եաէն էր այգ մէկր,
ազգային բանաս ի֊
րո ւթեան ս կզբնա ւո ր ո ւթեան աասնամ եա֊
կր։ Ատկէ անգին' Ընթերցողը դիտէ , որ
արեւմտահայերէնը զարգացած է, դար֊
ձած է այսօրուան ճկուն լեզուն իէՈք,^1,լ
Պոլսոյ ել Եզմիրի
թարդմանի չն եր■ուն :
իՈնչ կը թարգմանէին անոնք։ &ատ կր
բիբէին Ֆրանսացիներուն
մեծ վէպերր ,
Ատել անոնց վիպա պա շտ բանաստեղծու֊
թիւնը։ Մինչ այգ , նովն շրջ ա նին {Փթ.
դարոլ
երկրորդ կէս ին)
Մ խ իթա րեան
հայըեըը յամառօր էն ել աննկուն ջանաս ի֊
րութեամբ մը կը շարունակէ ին դրաբա րր
ազգային լեզու դար ձն՛ել ոլ իրենց հին ծր֊
րագի րին ճամբո ւն 'If այ։ Այնպէս որ ա֊
^Ւն սեր ուն գի
աշ խա րհաբա Ւ Կ՚՚ւ ու
մեծ դո րծիթրերը {մէկը
1Է^ՐԸ նշուած
P^~շկեանը , միւսր՝
Դ՝ո լկա ս Ենճիճեանը)
այսօր դրեթէ անծանօ թ դէմքեր են՝, եւ մաս
չեն կազմեր Արեւմտահա յերու յիշողու֊
թեան սլանթէ ոն ին {ուր՛իշ Հարց y թէ
J
աՈ11ւՒսի պանթէոյր մը) :

Արեւմտահայ ամէնէն

բեղուն թարգ

մանիչը Արսէն 7, ազիկեանը մինչեւ ին֊
նըսունական թուականները շար ո ւն ա կած
է թարգմանել դրաբարով ։ իր առաջին
ա շխարհաբաբ թա րգման ո ւթի ւն ը կը կրէ
1897 թուակ անը : Ատկէ ետքը աշխատած
է միայն աշխարհաբարով եւ շնո րհիւ ի֊
րեն ունինք այսօր արեւմտահայերէն լե֊
դո ւով դասական
գրականո/ թեան մեծ
գործերուն մէկ կարեւոր մասը։ իր մահէն
հ,րէք , այո , արեւմտահայերէնը գագրած է
թարգմանելէ. Ափիւռքին
մեծ յատկա֊
^Ւձը այն է, որ թարգմանութիւն՝ ըսուա
ծի Գոյոլ~թիլն չունի , չէ հետապնդուած
^րպէս մարզ՝ որպէս կիրք, չէ [խգդրկը֊
Լած որպէս ասպարէզ ոեւէ մէկուն կողմէ ։
Եւ հիմա այս իրողութեան դէմ յանգի֊
ման
առար կութի ւնը : Ա փիւռքի
բո լոր
թերթերը թաբդման ած են, 1լ ըսուի։ Այո,
թ՚ռրգմա^աե են նաթ թերթօնի իրենց բա֊
J-ինը ապահովելու համար։ թարգմանած
են հ ետ եւաբա ր . . . թերթօնային վէպեր ,
յաճախ թեթեւ,
զուարճալի, քիէ մ՛ը
Գա.րթակղալլ,ց , սիրային , արկածախընդ֊
րական ՝ օտար գործերում մէջ
փնտռե֊
ԼՈ1Լ {ել զարմանալի օ րէն՝ գտնելով ալ)
Երուանգ Ատեանի եւ Ամբատ Pիւրատի ո֊
Ը* Պոլսոյ ել Պէյրութի թերթերը լեցուն
տյգ աեսակի թար գման ո ւթի ւնն երո վ ։
րդո ւ տարի առաջ պզտիկ ա շխա տանք մը
^Այտարեց ի այգ
ո ւղղո ւթեսւ մբ , վստահ

թարգմանելու , այն ալ'
Փարիզվ, այդ
սերունդն էր ։ Եւ սակայն քանի որ իսկա֊
կան գրողներ էին ՝ այգ մէկ պարադային
ա ռնո լափէ'
իսկական թարգմանութեան
աշվսատանք մը կատարած են, գթՆսկսւն
թարգմանութեան աշվսատանք մը։ *Լ)ոյն
տեսակի փորձեր կատարա^- է Փօլատեա֊
> Ա էն ֊ճոն֊Փոր ս էն կտորներ թարգմա֊
նելով : Ֆրիշ թնչ դրական թարդմա
նո ւթիւն ունինք ուրեմն՝։ Ո՛չ մէկ։
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թիւնը , ու ս տ եղծել այգպիս ի քննադա
տութեան մը գործիքների։ 1982^ < ատորի
յ առաչ,։։րանի՛ւ, մէչ Պ եռման կը սահմանէ
թռ։րզ.մանոլթչււններոլ
Լկամ
թերեւս
թարգմանական
արարրք,)
նկատմամբ
" վերլուե-ական" կեցուածքի
մը պահանԽ ու
ըս է հետեւեալը.

Այդ ձեւով թերեւս յաուսջւսւնանք դէ
պի թ-արդւքսւնական արարքի րաց • ■ .
կիրառում մը, դէպի թարգմանուրիլններու քննադատութիւն ^ը , • • • գըրւածքներու քննադատութեան հետ զու
գահեռաբար , իթրեւ վերջինիս ամբող
ջացումը : Աւելին. թարգմանական կի
րառումի այս
ւ]երլուծաիւօսութեան
(analytique) պէտք է ընկերակցի նաեւ
գրոլթենական վերլուծումը , թարգմա
նութեան հորիզոնէն մեկնելով : Ամէն
մէկ թարգմանելէ գրուածք ինքն իր
մէջ ունի յաաուկ համտկարգայնոլթիւն մը, զոր թարգմանական շար
ժընթացը միայն, երբ կը հանդիպի անոր, կարող է դիմագրաւել եւ յայտնաբեըել : Այս առումով , Փաունտ կրրնաը հաւաստել , որ թարգմանութիւնը
քննադատութեան ինքնաբուխ տեսակ
լքըն է, որովհետեւ բացայայտ կը դսւբձընէ գրուածքի մը թաքուն կառոյց
ները :

ՆՍԱՆեԱՆ

Ը/!ա/ու համար ըսածիս մասին։
Վ^երջւ՚ն տարիներուն , զանագահ առիթ
ներովդ եաեուկ վէճ յք ը եագեցալ ՛ու. ւքա֊
րեցւոլ առանց բռնկելու. թարգմանու֊
թեան մասին վէճ մբ : Ութսուն տարիէ ի
վեր' արեւմտահա յերէնը
չի։ թարգմա
ներ , գազ րաե է թ՚արգմանե լէ : Ամօ՞իմ է
ըսելը՛. P'UJ’J ամօթէն աւելի' կրնայ իմե
րելս ճիչդ չրլլալ. Գոնէ այդ պէս ըսուե
ցաւ. ինե՜ի ամէն՛ անգամ որ այգ նաի։ ա գա սութիւն,ր դրեց ի կամ արտասանեց ի : Ու
րեմն և ւ ւամ^ն պարագայի'
նիւթին
՝ւ!ւ_րջ պզտիկ քննութիւն մչր աւելորդ պի֊
տի չըլլւսյ • Ն?յն 1Լէձը սակայն ունի երկ
րորդ երես մը ՝ տ յս մէկը կապուած ո՛չ
թէ իրոդութես/ն՝, այլ իմաստին կամ ի֊

ԱՐՈՒԵՍՏ

Հյնորհիւ

“լէյրմ՚՚-թսՒ աղես ւական բար Ւ ամի մը,
որ ունէր հատորի վերածուած թերթօն ֊
ներոլ ամբո դչ հ աւաքածոյ մը, կազմեցի
Ագղակ^յ պարագային' լման {եւ ԱգղԱ.1կձ՜Ն անգին' Հալէսթէ ու Պէյրութի շարք
մր ուրիշ թերթերոլ պարագային' Ո՝Լ եԸ֊
ri ա՚ե\) ցանկը իրենց հրատա րակած թեր֊
թօններուն ։ Արդիւնքը
ա1 յն է ինչ
որ
կիե՝ար րլ րս լ ՝ ^ան^ւ որ թերթօնս/յին գր֊
րականութիւնը ժամանցի համար կը հը֊
րամց ուէ ր {ել քիչ մըփ այ ընթերցող տ֊
պահ ով ելու եւ պահելու նպատա կո վ) . Եսկ
դրական թերթե՞րը,
որոնց սլարտա կա
նո ւթի ւնն ու կո չո ւմը կրնար ըլ/ալ ձեւով
մ՛ը <րայլ պահել համաշխարհային դրակա
նութեան հետ : "Հքկատի պէտք է առնել
միայն երկարակեաց գրական թերթերը։
Աա կա ւա կե տ ցները այգ հնարա ւո ր ո ւիմի ւնր
ամէն պարագայի չունէին , ի սկզբանէ ան
տի ։ Ալրեմն' Փարիզի Անահիտ^ եւ Զր֊
ւստթ-նոց^ , Պէյրութի Անիե, Նաց իրին ,
Ակոս£ , եւ յետո յ B աղիներ՝ նաեւ Շիրսւկ^,
Պոլսոյ Սանշր, եւ ինչո՞ւ չէ' Ամ եբիկ ա յի
Հայրենիքդ կամ Նպւ ‘Յ'!1!1/' : Առ ո՛նց մէչ'
մլ, այն Ակոս/r ե, Բագին/, մէչ է, որ կը
գան ենր ֆրանսերէնէ թար գմանո ւթվ ։.ն ֊
ներ , որոնք կը ց ոլա ցն երԱ յի ս ո ւն ա կան թը֊
լականներու եւ վ աթս ո լա կանն եր ո լ ս 1ւՒ~
բի նաիսա սիր ութի լեն երը {Անարէ Ափ տ ,
Ալպէր Գամի լ) ։
Կան նաեւ արա բերէնէ
քանի մը թար դմ ան ո ւթի ւնն եր : Ասոնցմէ
զատ ՝ եթէ ա չքէս որեւէ նշանտկա լից բան
վրիպած է, պատրաստ եմ մեղայի գալու
ել սխալս ըն գո ւն ելո ւ ։ Կան՛ անշո ւշտ գրպ֊
րոցակա^յ պէ աքերուն համար նաիսատես֊
լածները
{J1լիական * • .ման՛կական) : Կան
ազգայնական զգաց ո ւմները շո յոդները
{Աերֆէլ^ Առլէն) ։ Կ ան մինչեւ իոկ արե֊
ւելահայերէնէ թարդմանո ւթի ւնն եր ։ Ըն֊
թերցողի պակա՞ս, մամանակի պակտ՞ս։
Զւսփահաս ընթերցողի բացակայութի՞ւն՝։
իմէրեւս ։ P ոլոր բաց ատր ո ւթի ւններ ը ՝րն֊
դո ւնելի են ։ Հետասթէդածս ի ր ո ղո ւթի ւնն
է։ Աւ իրողութիւնը այն է, որ թարդմա֊
ն ո ւթի ւնը ծառա յած i մՒ՚Այ'!’ մէ1ւ բանի »
դր ա կան ո ւթի նը ամէննցն ելո լ :
ած եմ
այլուր, որ Ա փիւռքի միակ լուրջ թարգ֊
մանիչը եղած է Երո ւանդ Կ ոպէլեան {որ
թարգմանած է ի միջի
այլոց' Լէոլիս
'P առոլ ել Աթիվընս՚ոն) ։ Կ ո պէլեան ր միս
մինակը կը
փրկէ՞
արեւմտահա յեր էն
թարգման ո ւթիւնը ։
Միակ մարզը Ոը չի
հպատակիր հոս
նշուած օրէնքին' թատրոնն է։ Այն վայր
կեանէն սկսեալ՝ երբ հայալեզու թատրո֊
I՛ վրա յ դրուած արղելքը վեր ց ո ւեց ա լ
Պոլսոյ մէջ (1908) թարգմանածոյ
թա֊
տ երգութիւնն երը մենաշնորհեա լ
գիրք
դրա լեց ին խաղացանկերուն մէչ՛. Այն աս֊
տիճան , որ 1919—1922 շրջանին' մտաւոբտկանները կի ուդէվն առաջքը աոնել հայ
բեմին վրայ 1 ՚պո լլվար ային՛ ՚ թատրոնի
չափազանց ո ւթի ւնն երո ւն : Ըայց հակա֊
ռակ ուղղոլթեամբ' Պէյրութի մէջ վաթ֊
սունակաց թուականներուն մանաւանդ'
թարգմանութիւնները {այս անդամ' անդ֊
լիական ել ս կանտինաւ,եա*լյ աշխա րհէն՝ Ա.

VՒււըր ՚ է - ԱլպՒ , Ւպսէն, Փէնթրը , Նվ՚ըլ
Ս սւ յմըն , /Յ* . Ու[՚ւյ[։ամս ՝ եւ ւսյլք^) մեծա֊
պէս սատարեցին հայ բեմի թարմա ց ու֊
մին : Այգ նորոգումին պատմ ութիւնր տա֊
կալին՝ չէ գրուած ։
Ողբալու պատճառ մը չկա՛յ անշուշտ :
Ոայց թող չըսեն ինծի որ թարգմանած են ։
Ապա բանաստեղծութի՞ւնը։ Այգ մար զէն
ներս, միակ իրական թարդման ութի ւն՝ը
որ հասած է իմ հասողութեանս {այսինքն՛'
միակը՝ ուր գրողներ նախանձի եւ
յա~
փըշտ ակո ւթեան հրայրքէ^ մղուած' ու֊
զած ե^յ դրական՝ կտոր մը իրենց լե ւլո լին
մէչ փ ոխագրել եւ շողշողացնել, սիրոյ ել
սէրէ աւելի' սիրաբանութեան գործ մը
կատարելով) 5 կոլ գայ Փ՝րսրիզի
տղոց ֊
մէ : Կ^րսկնարկեմ Փօլ *Ըաէերիի ^Ծովա
հայեաց գերեզման՛՛ի թարգմանութեան,
զոր փորձած ե^յ հրամցնել ե՛ւ *Լյարդունի,
ե՛լ Աարաֆեան ՝ առաւել կամ նուազ յա
ջողութեամբ։ ինչո՞ւ զարմանալի։ Որով՝
հետեւ եթէ սերունդ մը կար , որ միւս֊
ներէն աւելի' ցանկութիւն չունէր բնաւ

Ասկէ քառորդ դար առաջ , երբ ԿԱՄ ե֊
րու չարքը սկսայ , առաջին համարին մէջ
գրի երկու թարգմանութիւն։ Մէկը ֆր֊
րտնսսւցի Մօրիս Պլանշոյի Թովմաս Մը֊
թ-ա.գՈ]յԱ]լը վէպին առաջփն գլուխները
կոլ տար հայերէնս րէ : Մի ւսը
1Լալթէր
Պէնիամի^յ գերմանացի ֊ հրեայ մտաւո
րա՛կանին ՚՚ իՒարգմ տ ^ՒչՒ^՛ պտ ր տ ա կան ո ւ֊
թիւնը՛ խո հադրութիւնը ։
Ատկէ
ետք
թարգմանութիւնը պիտի մնար Կարին
առանցքներէն՝ մէկը՝
եւ ինծի հ՝ա՝մար'
կոչումի պէս բան մր։
Տարիներու ըն
թացքիդ թարգմանաբար [nJu Ընծայեցի
Պ էնի ամին էն նոր թարգման ութիւք մը ,
յետոյ ե ի ց չէ , յետոյ' փորմ Պաթայլ եւ
էոնսթ Երն կըր : ԿԱՄի նոր լոյս տեսնե֊
լվ՚ք հատորին մէջ կը հ րամցնեմ վերստին
երկու թարգմանութիւն՝,
ա յս տնդամ'
P աֆֆի Աճէմ եանի ա շխատա կց ո ւթեամբ ։
Ատոնցմէ մէկը ֆրանսացի փորձագիր եւ
թարգմանիչ Անթուան Պ եռմանի L’Epreuve

de letranger: culture et traduction dans
l’Allemagne romantique {"Օտարութեան
փ որձըն կա լո ւմը . Մշակոյթ ել թարգմա
նութիւն վի պա պա շտ քերմանի ոյ մէջ")
Գեչ՚Հէն վփ[,ւյուԱ,ծ գլուխ մըն է ։ Այս վծր֊
ջին
գհ^^յշ ամբո ղջո ւթեամբ հայերէնի
թարգմանած ենք P* Աճէմեան ին հ ետ ո ւ
յուսանք' լոյս պիտի տեսնէ
ներկայ
տարեթիւին Երեւանի մէջ՝ իմ ստեղծած
"Դրական Ուղփ" շաբքովս {՛Աւր ասկէ ա֊
ռաջ երեւան ելած են Դրիդոր Աակոբեանի
աշ խ ա տ ա ս ի ր ո լթեամբ'
Ա ա կո բ Աշ ա կանի
ՀաՍի Մռպւասւ, ել Գրիգոր Աճէմեա նի
ա շխա տա ս ի ր ո ւթ ե ամբ' Գուրդէն Մ ահարիի
Այրուող Այգեստաններ վէպերուն դիտա
կան հրատարակութիւնները) ։
Եւ ու՝
բեմն տարիներէ ի վեր կարծէք' թարգմա
նս ւթի ւնը որսլէս մարզ ու մարզանք կը
յափ շտա կէ դիս ու դարձած է
նո յնիսկ
կոչումէ աւե/ի' տեսակ մը ծրագրային
ասպարէզ։
թայց ինչպէս ամէն ասսլարէզ՝ եթէ կ'ռլզէ ըլլալ լուրչ, այս մէկն
ալ կը պահ՝անջէ անդրադարձ մը՝ իր նը֊
շան ակութեան , իր պատմութեան , իը մե
թոտներուն շուրջ : Այգպիսի անդրադար
ձի մը անհրաժեշտութիւնը հ ռչա կո ղ դիրք
մ՝րն է Պ եռմանի հոս նշուած՝ գիրքը} ո[’
միեւնոյն ատեն' թարգմանութեան
տե
սաբանութեան պատմական մէկ հանգըր֊
ւանխհ վրայ կը կենայ ո լ զայն կ՚ուսում
նասիրէ մանրամասնօրէն։ Ոանի մը քա֊
ղոււէներ պիտի կատարեմ հոս ruju ուղ֊
ղութեամր ԿԱՄին համար դրածներէս ։
Լայն բացուած կարկինով մը Պեռման
կ՚ուսումնասիրէ 1780^ մինչեւ 1820 եր
կարող ժամանակաշրջանին' Գերմանիոյ
մէջ ծա լալած թարգմանական գո րծունէ֊
ութին ը եւ մանաւանդ' թարգման՛ական
մտածողութիւնը՝ բայց իր կեդրոնական
բաժին ութ առաջին
սերունդի
վի պա
պաշտնեբո ն մօտ {*Լյովալփս ,
էէկըԼ եղ
բայրներ) թարգմանութեան տեսւսբանու֊
թեամբ կր դբաղի : Օասւրութեան վւորճրնկալՈԼլքր իմ վրաս գործած է ան չափե
լի տպաւո բութին,
հմայքի պէս բան
մը, որովհետեւ ինքր բնակուած էր նոյն
այգ հմայքո՛վ գերմանական փորձառու
թեան հանդէպ ՝
սեւեռումի առարկայ
դարձնելով այնպիսի շ^ան մը' երր Գեր
մանները կը նկատէին իրենք զիրենք որ
պէս "թարգմանիչներու աղդ մր" ու իրենց
կոչումը կը տեսնէ ին
հոն ։
*1յովալիսի
բա ռեր ով "միակ ագգն ենք, որ թարգմա

նելու մղումը այսքան աւնղիմագրե]ի կեր
պով գգագած ըլլայ եւ անեունօրէն պար
տական ենք այղ. մղումին. . : Եւ ան
շուշտ ատոր ետին կար Պ եռմանի հարցա֊
դրութին ը. ի^նչ կը նշանակէ լեզուի մը,
մշակոյթի մը, ազգային անհատականու
թեան մը համար' այգ կատարեալ ներդը֊
րումը թարգմանական գո րծ ո ւն է ո ւթ ե ան
մէջ, օտարութեան հետ այգ շփումը, օ֊
տարին հանդէպ այգ կատարեալ հիւրլխ
կալում,ը ։
Ոայց ատկէ
անգին ու արդէն /,,74'
Պ եռմանի մտահ ո գութինը թարգմանու
թեան ընդհան՛ուր
տես աբանութին մը
հիմնհլ էր :
Եւ
անշուշտ տեսաբանու
թեան հետ մէկտեղ գրել արեւմտեան
թարգմանութեան
պատմութիւնը, բա
ցատրել թարդմանո ւթի ւններ ո ւն վերաբե
րող քննադա տութեան մը անհ րաժեշտու֊

'Ւննագատռլթեա^ւ,
կողրթե' թա րդմանութիւնր կը սա հման ուի հոս որսլէս կա
րելի մօտեցում մը գրուածքներուն , դրա
կան թէ փիլիսոփայական {բայց ներկայ
համածի րին մէջ՝ Պ եռմանի խօսքր կար
ծեմ աւելի դրակա՛ն թարգմանո ւթի ւնն ե֊
րուն ուղղուած է) î P՛t. միայն կարելի,
այլ անհրաժեշտ մօտեցում մը, որուն չը՝՜
նորհիւ երկի մր թաքուն
^1արւոբ1Ը
նայ երեւան բերուիլ աւելի քան թէ պարզ
քննադա տական
արարքով ։ Առաջարկը֊
լածը ուրեմն երկու բան է հոս ։ *Լքախ'
վեր լուծախօսութիւնն մը, որ թարգման ու
թի ւնն երը կը կարդայ որպես թտրգմա(աԼթ-իւԹ , ու կը ձեռնարկէ "թարգմա
նս ւթի ւններու
քննադատութեան"
մը։
Պ եռմանին ըսածը հոս պարդ էքնն ար կու
մէն անգին կ^անցնի ։ Անշուշտ այս նոր
տեսակի
քննադատութեան
միջոցաւ'
թարգմանութեան կիրառումն է, լեզուին
մէջ ան Որ տեղն ու օրինա վիճակն է , որ կը
փսխուին։ քժտբդմանիչը կը գագրի յան
կարծ այն թափանցիկ , անտեսանելի էակը ըււալկ ՝ "Ը կը «ք/՚եչձ,.
այսօր՛.
Իր
գործն է , որ նկատի կ^ ա ռն ո լի ու կբ քըս֊
նուի ՝ եւ ալդ' ոչ թէ միայն լեզուական
ու լեզուա բանա կան առո ւմով ։
Ոայց ատկէ անգին կայ եղր մր եւս ,
ըստ Պ եռմանի, նոյնքան էական :
րդ
մանո ւթի ւնը ինքնին'
քննադա տութեան
անլուր ել աննախագէպ ուրիշ տեսակ մըն
է՝ որ աւելի բան կրնայ ըսել գործի կա
ռոյցին ո լ ցանկութեան մասին քորն թէ
բուն քննադատը։ Ա. լս ձեւով մեր ա չքՒն
առջեւ կը գծուի
տարօրինակ զուգակ
ցութիւն ՛մը քնն ադա տութեան եւ թարգ
մանութեան միջեւ,
որպէս կարդալու,
գրողական գաղտնիքը թափանցելու տար
բեր ձեւեր։ Ենչ որ Պ եռման "՜^արզմա֊
նոլթիլններու քննադատութիւն" կը կո չկ
նպատակ ունի քննելու թա րդմանո ւթիւն
վը Ւը Ւկ ^ը ագի րի համաձայն,
բայց
հաւանաբար ու մի՚ևնոյն ժամանակ' կար
դալու բնա դի րբ վերստին , ինչպէս ՛որ ան
կր յայտն ո ւի մեղի թարգմանութեան ընդ֊
յէչէն՛. Այգ է, որ Եզրա Փտունտ կը կո֊
չէր
"թարգմանութեամբ
քննադատու֊
թիւն" (critïcism by translation) :
Պեռ֊
մանի մտքին մէջ
թարգման ութի ւններու քննադատս լթ իւն ը կը դաոնար այս
պէս թարգմանութեամբ քննադատութիւն
ել վերջինս իր լման բացայայտումին կը
հասնէ ր առաջինով ։
Ուրեմն կարծէք սկիզբ բ նշո լած վէ^Ը
սահմանող երկու հարցերը' իրողութեան
հարցը , իմաստաւո րումի ^աբդը նկատի
առինք
ձեւով ։ Ոայց ո՛ չ ամբողջովին։
ի՞նչ կբ պակսի։ Երկուքին միջեւ կապակ
ցութիւնը չէ բացայայտուած Զեմ ուղեր
յն տպաւորութիւնը ձգել,
որ բրոց մը
լեցնելու ա շխա տանքի^ լծուած եմ եւ ան
կարելին կարելի գարձնելու
կը ձգտիմ ։
Ոնական է' կա խարդական ցպիկովս ա֊
րեւմտահ ա յերէնը յանկա րծ թ^րգմաԹող
լեզու մ ը պիտի չդա ր ձնեմ ։ Ուրե^մն ։
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Ընթերցողը կը յիշէ թերեւս ՝ թէ երկու
տարի առաջ ՅսՈԼ^ջ^/ տուի "իմաստուն
բուն Մինե բվայի" վերնադրուած յօդուած
մը, որ դրուած էր հաշուեփակային հաս
տատ
տրամագրո ւթիւններով ։ Ե՛մ հաշ֊
լեփ արկս էը որսլէս արդի ^այ բանաստեղ
ծութեան լնթերցող ։
Ո՚ա/ց կը բա ց ատ֊
րէր նաեւ, թէ ամբողջ Ե* գարուն
հայ
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ՀԱՑ ՄՇԱԿՈՅԹ, ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ,
ԵԻՐՈՊԱ
(Շար. Ա- էջէն)
նա կան ղէհ՚ը ել լեզուի մըդ ոգեղէն ժա
ռանգս լթեան մը պահպանումը ՛եւ յաւերմարումը .

Ոայց թնչ մշակոյթ՜ պահպանելդ տա֊
րած ել ՝ ապրեց նել :
Որովհետեւ հարրը կը դրուի եւրոհայ֊
կական Ափիւռքի իսկ տարածքին : Զայն
դնողը } մեզի սլարտադրողը մշակութա՝֊
J ին ցրւումիդ .անկապակցութեսՀն դ
թո'֊
տորումի կացութիւն մըն կ։ Միայն այս֊
պիսի բառեր ով կրնանք րնո րոշել ընկերա֊
մշակութային վիճակը, որ այսօր վիճակն
է երէկի գաղթականներէն ծնած , այսօր
էւլքռպական Ս*իռւթեսՀն քա զաքար ի դար֊
ձած սերունդներուն* • •
Ամփոփ ել պար զ
յի շենք պատճառնե֊
րը այս ան կա պա կզութեան եւ խոտորու֊
մին. ֊
ա • Առաջին պատճառը խզումն էդ որ
իւրաքանչիւր դա զո ւթ անցն՛ող երեք֊քա֊
ռորդ դա րուն ապրած է br սեփական անց
եալէն՝ գաղթականներուն իր առաջին սե
րունդէն , անոր ճամբով "Արկրկն" եկած
մշակութային ա լանդներ կն •
բ. Առաջինին հետեւող կարեւոր պատ֊
ճառ է նաեւ իւրաքանչիլր գաղութի' տե֊
զական իր տարրեր պայմաններուն
ապրած ^ոէովոյթը* տարբերութիւններ'
որոնք շատ նուագ պիտի Ըեէայք^ եթկ
անցեալի մշակութային ա՛ւանդն երը աւելի
լաւ պահպանս ւկ ին ։
Այո նշումները աւելի շօշափելի
կը
դառնան դ եթկ յի շենք տակաւին ՝ որ այ֊
սօր եւրոպահայ հ՛ամայնքներուն մօտ հա֊
յախօսութիւնք/ մեղմ ըսած իսկապէս
անբաւարա ր կ :
Պփր֊ դրա կանո ւթի ւն եւ
պարբերական մամուլ ոլ ընդհ անրա պէս
հայալեզու մետխաներ , նթկ կը վեր՚ապրին
տեղ֊տեղ , ատիկա կը պարտին պարագա֊

յական կամ անհատական ճիգերու : Հ՛ոն
ուր անոնք կվարտայայտուին տեղական
լեզուներովդ բայց 11 հայ ոգիով՛ (ինչպէս
կ/ըսեն) դ կը մնան' դարձեա լ անբաւաբար :
Անբաւաբար' նախ
հայերկնկ
հրաժա
րումի փա՛ստով՝ լեզուի հանդկպ աղքա
տացնող կեg ո ւածքո վ : Ինչ որ յաճախ կը
յանգերնկ կենս ո ւնա կո ւթեան ոլ որակի
Ընդհանրական աղքատացման* Պարագա֊
յա կան ն՛աեւ'
կր թա կան գետնի
վրայ դ ուր մեր առջեւ ուն ինք առանձին
կրթական հ ա ս տ ա տ ո ւթի ւնն եր ՝ երբ պկւոք
եղածը դպրորնեբու ցանց մըն կր' գոնէ
մfrÿթե խտութեամր . . .էլ Ուր , մի քանի

նոր, գեղեցիկ իրագործումներու կող
քին , հաշուեկշիռը կը ներկայաւցնէ նւսեւ
ընդվզեցուցիչ "փակում՜՜ներ, շառաչուն
պարաոլր֊իւնւներ - Փարիզին (Սամուէլ Մուրատ) մինչեւ Նիկոսիա (Մելգոնհան) ,
անցնելով Վենետիկէն (Մուրատ - Ռափայէլեան) :
Ալ վերջապէս ՝ լրացնելու համար հա֊
յերի ապա֊մշակութայնաg ումի այս պատ֊
կնրըդ լնենք նոյնքան յուս աթար հաստա
տում մը պետական քեն ո ւթի ւններու հայ֊
կական մասնակցութեան մասին (այն եր֊
կիրներուն մկջ՝ ուր քնն ո ւթի ւնն երը ունին
հայեր կնի րնտրա ն՚ը) ) տպա նաեւ' բարձ֊
ր տգոյն
հաստատս ւթիւններո լ եւ հիմ֊
նարկներոլ մասինդ

ճիշդ է 1 որ այսքան գոհացուցիչ պայ֊
մաններ ցարդ ոչ մէկ տեղ իրագործուած
են - Ո՛չ Եւրոպայֆ մէջ, Ո՛չ այլուր : Բայց
իրագո րծո լած
չըլլալու փաստով դ կամ
թերիներոլ կուտակումով' "աւելի
լաւ
աշխարհի մը1՛ այս տեսլականը չի դառ֊
նար ութոփիա ։ Աը հասկնանք դ որ դաղ֊
թակայ, առաջին ս՛երունդի
տնտեսական
կար ութիւնը դ ընկերա ֊ մշակութային եւ
հոգեբանական պայմանները արգի լած ըլ
լան համայնքային
աւելի՝ բանական ու
աւելի ներշնչելս լ
ինքնակա ղմակեր պո ւմ
մը* բայց մշա՛կութային
կեն ս ո ւնա կո ւ֊

րացնէին օտարը ։ Ի ամ ըևդհ՝ակա ռա կը
թարգմանութեամբ օտարը կը փոխագ֊
բանաստեղծութիւն ը ա շխա տած կր հաշ֊
լեփ ակային կառոյց ո վ մը-. Այդ յօգուտ ֊

րէէն > ևը բերէին դ իրենց լեզուին ծոցը :
Այդ Ընելով կը բացայայտէին
թերեւս

հ՜ի՛ն մէջ կար Գր • Պըլտեանի Վայրեր գիրքին չոլր£ մտորում մըդ երկու ն շմա րնե֊
րու շուրջ ամփոփուած Մէհը Թչտը կը
ղնկր 11 խզում"ի մը վրայ {քերթուածի
պատմութեան մկջ խզումը) , միւսը "սու֊
դի" մը {սուդը քերթուածին) : Արկուքը
ամփոփուած կին ձ*կ կ տողի մկջ* " աղկ֊
տը փակեց պատմութիւնը քերթուածին11 :
Հաշ ո լեփ ակը հոս կ'արձանագրէր իր ա֊
մկնկն ումեղ եւ ամէնէն խորհրդաւոր բա֊
նաձեւը*. Հարցը րէԼալով ու՛յն թէ թնչ կը
մնայ քերթուածի հաշուեփակկն ետյւ*. Ու
րեմն "մնացութեան" հարց մըդ թերեւս
կարևքի րլւ՚Որ ըսել " մնաg սրդ՚աց" ի : Բայց
զարմանալի կերպով' այդտեղ չէի մէջ֊
բերած նոյն Վայրեր հատորին, մէջ այս֊
քան տարի է մեզի սպասող տողէ րը դ ո֊
րոնք կ՚ըսեն* "Աը գրեմ լեզու մը մեռած։/

սեփական լեզուին արմատակա՛ն օտարոգթիւնը* Այս բոլորը ճ ի շդ է։ ^Փորձբնկա֊
լում" բառը այդ բոլոր իմաստները վՀընդ-

Աայիոն անկեալ ծովու դ
ՂՀ1 2_ոլե1^՚11 ևէԼ
յղկեն" ։ Տողեր որոնք դ 200 տարի հեռա֊
ւորութեսւմբ մըդ կ^արձագանգեն
գեր
մանացի բանաստեղծ Հէ° էտ րը / /'եի
տո֊
զեբուն* "*Լքշան մրն ենք։ Անվերծան։ /
վիշտ չունինք ու
լեզուն կո րսնցուցած
ենք գրեթէ օտարութեան մկջ/' Î Տ արօր ի֊
Լ^Գոլի աեԳ կորոլ-ստԸ> բանաս֊
տեղծի մը պարագային որուն՛ լեզուն , եթէ
դեր ման եր կնն կր , չէր '' կորս ուած" ինչ֊
պէս կր խորհինք որ մերը կորսուած է։
Ալ սակայն այդ կորուսեայ լեզուով ոչ
մխալն կը գրէր լեզուի կորուստը օտա֊
րութեան մկջ} այլ այդ լեզուով կը թարգ
մանէր նաեւ* Արգի
ժ՜ամանակաշրջանի
դեր ազանց թարգմանիչն էը *
ը թարգ
մանէր հին յունարէնէ։ թերեւս այդ էր
իր ,օսո արութիւնը
իր ճամբո րդո ւթի ւնը
օտարութեան՛ մկջ՝ իր հանդիպումը օտա
րութեան հետդ իր հ իւր ընկալումը օտա
րին։
Ալ եթէ իմաստալից կ այդ զուգահեռը/- ,
այն ատեն մէկ ձեւով միայն
կարեվէ կ
հասկնա/ Հէօլտըրջինի յեղափոխութիւնը
թարգմանական՛ մարզէն ներս։ Իր ժամա
նակակիցները կը թարգմանէին օտար լե֊
զուներէ *. Աը
կատարէին
օտա րո ւթեան
փ որձըն կալո ւմը թարգմանութեամբ : Ափւ֊

թեան փաստեր չեն պակսիր այլ մակար֊
դակի վրայ* չկ& որ՝ նո՛յն աէքս պայման֊
ներուն մէջ եր ես ո ւնա կան տարիները տե֊
սած են ծաղկումը ի սկա պկս սփիւռքեան
գրագէտներու սերունդի մը' "Փարիզի
դպրոց՛՛ին 6 • . .
Հոս ո ւր ո ւադծո ւած տեսլականը չի ներ֊
շնչոլիր միջին֊արեւելեան համայնքներու
բնորղնեբկ : Զփ տեն'ք դ որ այդ դա գութն ե ֊
րը " մեքենաբար" ձեւաւորո լեր են իրենց
ծնունդի վայրերո ւն '^է/ տիրող իրական
կացութեան համ եմատ դ ու ա նկէ Ւ Թր կր
հետեւին, յաճախ խռովայոյզ այդ ե՜րկիր֊
ներու հ ոլովո յթին՛ : Ուրեմն դ
պիտի
չրյյա ր հայախօսութիւնը դ կազմակերպ֊
եալ հայ գիր ֊դրա կանո ւթի ւնն ու մ ամու֊
լը նկատել միայն որոշ
իբրել թկ ա֊
ռանձնաշնորհեալ կարութիւններու
,քա՜
տու կ իրադործո ւմեեր * * * էԹչպէս
պէւՈ.ք
չէ ինք (uiL.pirjft արժէք նկատհլ այդ երկիր
ներու Q մէջ աիրոդ սովորութիւն - հայա-

խօսութիւնը շսւսւ Հայերու, որոնց սւնաարթերոՆթիւ՚նն ու արհամարհանքը ակընյայա եց ե'ւ սեփական այդ "հսւյսւJuounup֊bui&//, եւ հայ մշակոյթի հանդէպ
ընդհանրապէս :
Աւրոպա հ՛ա)յ համայնքային
պկւոք կ րնո րո շո լի'

կառոյց մը

— Արկլե զո ւո ւթեամբ ֊ բայց երկլեզու֊
ութիւն մը' եթկ ոչ կատարեալդ ապա գո ֊
նկ լոՒւրջ ել ընդունելի *
— գրական կեանքով
մը, որ
ԸԷ1ա J
կրկնակդ տեղական լեզուով ե՛ւ հայերկ֊
նով դ եւ այս զորդ "թել՛՛երու միջել մնա֊
յուն
կապով 'ու փոխ֊հարստացում ով՝
ուղղակի Լ առանg թարգմանութեան կա֊
— ապա' ամուր դպրոցական ցանցով
մըդ երկլեզոլ_ կրթակսՀե համակարգովդ
եւ որ ընդգրկէ ա՛շակերտական տար իքի
սերունդին դոն կ մկկ երրորդը*
— եր կլեզո լ օրաթերթ / պա րբերա թեր ֊

կենդանի , անոր ի րական ու տա րակար֊
ծային կենդան ո ւթեն կ*վյ օդտուելով (այգ
ալ պէտք է խնել ՝ ինչո՞ լ չէ դ բայց այդ չէ
հրամայականին պարունակութիւնը) դ այլ
թարգմանել այդ կենդանի լեզուին մէջ
այնպէս' ինչպէս թկ մեռած
լեզու մը
ր//ա ր ան ։ թարգմանել հետեւաբար ո՛ չ թկ

կալումը դ որպէս չթեի՝Հ_ ւմե/լը՝
օԱոարին
հետ դիմագրաւուիմ դ փրկութիւն ՝
վերա
հաստատում ՝ վեր ի ւր ա ցո ւմ . Աին չդեռ եթկ ^^Լշաններ" միայն մնացած են դ եթէ
"մեր" լեզուն դարձած կ "անվերծան" ու
հաւանաբար' "անվերծանելի1՛ դ կը նշա
նակէ որ լեզուիդ հասած ՛աղէտը անդարձ
էր ու անսրբագրելի ։ Ինչ ար չարդիլեր դ
որ խօսուի ան ՝մնայ մեր սիրեցեալ լեզուն դ
հնչէ Հինրմանիոյ աւաններուն ու քաղաք
ներս ւն մկջ} ու հա յեր կն ի պարադային'
Հալկպկն մինչեւ Լոս Ա^ե\ճըլըս ՝ դասա
ւանդուի դպրոցներէն ներս , շրջադայի
այր ու կնոջդ հայր ու զա լկի միջելդ ու
մինչեւ \իսկ դիրքեր գրուին այդ կենդանի
լեզուով։
Ոայց ես " կը գրեմ լեզու մը

Մ յգ էը ՀէօլտըրլԹՒ յեղափռխոսթիմևը,
արդիականութիւնը դ թարգմանական մար
զէն ներս* թարգմանել օտարութեան մէջդ
ուր կո րսնցուցած ենք լեզուն դ այսինքն'
թարգմ՛անելու մեր կարո ղո ւթ ի ւն՚ը եւ կր
մնայ միայն լեզու մը աղկտեալդ կա լի ոն
անկեալ ծովու ։ Աւելփ քան արդիական ար

տը , լԼ^_այ^1
րցման-եjjt ոլթենէն , րա ֊
նեցնել թ՜արգյքանո ւթ՜fi ւն ը ո րպէս լքկայու֊
թիւն-,
Ւնչ Որ կրկ[’ն կը նչանակէ մէկ
բան՛.
Պէւոր է թարգմանել ոչ թէ լեզոլուԼ մը

Ուրեմն այսպիսի փորձի մր համար, J}L,
րոպայի ու եւրոպահայ Սփիւռքի քաղա֊
քակքթական տարածքր
կր ներկա քացնկ
տակաւին նպաստաւոր գետին մր (թէե՛ւ
. . 'տակաւին որբա'՞ն j-ամանակ՛) :
ճիշդ էք ոը այս տարողութեամբ ձեռ֊
նարկ մը կը պահանջէ ն իւթա կան պատ֊
կառե/ի միջոցներ* բայց անիկա կր սլսւ֊
հանջկ նաեւ դ ու ման աւա՛նդ ՝
գիտակ֊
ցում մըդ կամեցողութիւն մր դ եւ վերտ֊
կանգնումի', հոսանքի չր/ում/ ռազմավա֊
բութիւն մը: Հեր ածն ո ւմի , ա ս տի ճանա ֊
կան մշակութային
վ երահայաց ումի ղօ֊
ր ը!ւ թաg մր ։ կապէ՛ ս հա յկական
զօ\րըե֊
թաց' որուն՝ թերե լս
յարակարծօրկն ,
համա ֊՛եւրոպական
մշա կո լ վժա յին
հա֊
մակեցութեան դ գոյակցութեան' ներկայ
պահու զօր ընթաց ը կարենա ր ծառայել իբր
արագացուցիչ կամ պատ րո ւակ ։
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ապրողդ այլ վերապրոդ լեզուին ^էջ** ԱԼ
այգ առիթով հասկնալդ որ "վերապրող՛
Թ Կանակեր "ապրող՛ ու "կենդանի1՛ ,
հակառակ անոր' որ նոյն լեզուն են եր֊
կուքըդ ապրողը եւ վերապրողը։ Հրամա

գրուէր , աղէտ չէր րլրոր} : Ա՞յ/ : Այ I որ֊
պկսզի երեւան */-այ թարզմանե/ոլ անկա֊
րել/ութիւնը ■ Պէաք է թարգմանել աղէ

ամուր հայերէնագիտութիւն մը ընւորովյւ
կամ շրջանցելի չէ : Անոր անփոիյարին]յփ֊
ութիւնը րաւցայայտ է- անիկա մեր հայէ,
ցիութեան ենթահողը փորելու անհրա
ժեշտ գործիքQ է, եւ կրնայ ըլլալ միջհսս
մայնքային հաղորդակցութեան թանկա
գին էսփէրանթօն , իրար վերանա®չնաըլլ
եւ խորաչափելու ծաոայող • • •

րՒ-րԸ •

դրկէ *
Այ^ ձեւով՝
այո դ կփմաստաւո֊
րէին թարգմ անտ ւթիւնը։ Ոայց ղարմանալին՛ այն է , որ Հէօլտըրլինին "զրեթէ՚՚ն
երբեք չէ հասկցուած դ նոյնիսկ իր մեծա
գոյն մեկնաբաններուն կողմկ։
^ոԼոբբ
Հայտեկըրի ճանապարհով կը քալեն "սե
փականի իւրացում՛՛ին վերադրելով այդ
"դրեթէ՚՚ն դ օտարութեան
^J^: փ^րձըն֊

մ եռած" Î
Ւնչպէ՞ ս կ^ար տայայտտ լի լեզուին հաս
նող աղէտը։ Այն հանգամանքով ու միայն
այն հանգամանքովդ որ այդ լեզուն աJԼ֊
եւս չի թարգմաներ։ Զի կրնար կատարել
ինքն իր մէջ ինքն իր օտ՛արութեան փոր֊
ձընկալումը։ Ղ*ադրած
է թարգմանելէ
վերջնականապկս ։ Ալ ուրեմն պկ՚տք
կ
թարգմանել։ Հրամայական մըն կ։ Պէաք
կ թարգմանել ո՛չ թկ ս րբագրելու համար
աղէտը՝ որ չի սրբագրուիր (եթկ ս րրա֊

թերով,
համապատասխան
տ “ըս ըա՚հա
կ'ո’Լ՛ Ւն>ս11>" եւ Ը՚սչխ՚^մ ֊ հոլզսրգոպ
հայալեզու կառոյցներ ընդհ՝անրապէ>ս >
Հայեց իո ւթեան պահպանումը նրկլէզՈլ
ութեսՀն կամ եր կմշակութայնութեան մի
ջոցով, պիտի ուղէի
չեչտել, հասարակ
"միջվ,ե ճամբայ՛՛է մր րոլորովթս տարբեր
բան կ î Ուժա կան տեսիլրի մը մ էջէ՛ն
գացո՚ւաե ու կիրարկոլաե ,
անիկա կըր֊
նայ նպաստել ստեղծմանը մ արդկալՀի,
տի պարի մը աւելի հարուստ , աւելի
տակ ստանձնելու իր ծագումը ել իր ,ւս\յ4մէութիլնը-, Ցատկոլթի՚ւններ որոնր
փոխարինելի
արմ֊էր
ունին Սփիւռք
վերապրումի պայքարին
մէջ֊ Եւհոս'

յականը նոյն այԴ լեզուին մէջ թարգմու
նել է ուրեմն , բա յց ո րպէս մն ացո ւթի ւն ։
Ա՛յդ է օտարութեան ^կջ թարգմանելը։

դիականութիւն, մըն կր այՂ- մէկը՝ քա*ե ի
որ 200 տարի անցած կ ել տա կալին չէ
հասած մեղք։ :

Մ- Ն1) Յայտնի է, որ թարգմանական այս
գործունեութեան մէկ կարեւոր մասը կը
պարտինք Վարուժան Խտըշեանին, որպէս
թարգմանութեան հեղինակ կամ մղիչ
ուժ: Բայց Պէյրութի թատրոնը իր ամրողջութէամբ պէտք է ուսումնասիրուի
այս դիտանկիւնէն :
2) Այս զուգահեռից տուած եմ իր ամ
բողջ զարգացումը ֆրանսերէն լեզուով
գրուած
աշխատասիրութեամբ,
"Té
moigner et traduire. Du deuil catastrophi
que.
(De Hôlderlin
à Primo Levi)”,

խօսուած Մոնրէալի Համալսարանը: Լոյս
պիտի տեսնէ այս տարի Alexis ծԽստտի
նախաձեռնութեամբ ու խմբագրութեամբ
լոյս տեսնող հատորով մը՛, L’Outre-Lan

ԵԱՆՕԹԱԳՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐ
1. Սփիւռքի աոաջին սերունդի տիրա,
մշակոյթին եւ կրթակաց ժագոպէն մշա
կոյթի հետ յարաբերութեան մասին, տես
նել ժանի՛ն Ալթունեան , "Հայ Աշակեր
տուհի մը Դսլրոցին մէջ" («Les Temps
Modernes»), Oçnum- - Սհսլտ- 1977: Ար
յօդուածր 1,ը վերլուծի ցաեւ ծնող - գա
ւակ յարաթերութիլնները : էն չ կը վերա
բերի աւնգլեւսաքսոն մշակութային տա
րածքին, տեսնել անգլիացի - հայ գրա
գէտ Մայքըլ Արլէնի որդիին' Մայքըլ Ար
իէն Կրտսերի «Passage to Ararat» գործը։
որ կը վկայէ նոյց կեցուածքներէն ու յարարերութիւններէն' Անգլիոյ եւ Միացեալ
Նահանգներու մէջ, տեսնել «Ouvrez-moi
seulement les chemins d’Arménie»,

Les

Belles Lettres, 1990.
2- Կը նախընտրեմ գործածել «համակեցութիւն» կամ «գոյակցութիւն» բառերը,
որոնք իրենց րուն իմաստը միայն կր թե
լադրեն • մինչ intégration (համարկոււմ)
րաոը , իմաստային իր ամբողջ հարստու
թեան հետ' կորսնցուցած է գրեթէ ամէն
գրական իմաստերանգ, աստինանարար
դաոնալով վայելուչ եւ կեղծաւոր հոմա
նիշ մը ձուլումի • • • :
3 • Այո վերապահութիւնը արտայայտե
լով' չեմ մոռնար, որ կարգ մը Հայերու
մօտ կը դիտուի քաջողութիւն' պատմւսկանօրէն շատ ծանօթ ազգային-ցերալին
որոշ ինքնութեան մը , որոշ բնորդի նլ}
հանդէպ : Նախնական , մակերեսային Լի
ացում մը • • •
Տարբերներու միջեւ նմա
նութիւն չի կրնար ըլլալ , ոչ ալ նմանու
թեան ձգտում • • •
4 • Այս հաստատումը դէմ չերթար քա
ղաքական գործօնութեան • ան մշակու
թայինի աոաջնահերթութիւնը կը հաստա
տէ միմիայն համեմատած աղգա-կըօ*նական գաղափարովս օսութիւններու :
5 • Սփիւռքի քննարկման համար հոս
անոր աւանդական «արեւմտահայ» կորի
զին ընտրութիւնը (եւ ոչ անոր մերօրեպ
ամբողջութեան , շատ աւելի անձեւ ու անորոշ) ,
մեթոտաբանական
հասկնայի
ընտրանք մրն է : Պարտինք անոր հետեւիւ
եթէ կ՛ուզենք աւելի կամ նուագ յստաի
քննարկում մը կատարել • • •

gue, Presses de l’Université de Strasbourg.
6- Տեսնել Գր • Պըլտեան , «Յիսուն 8®՜
րի Ֆրանսահայ Գրականութիւն» , CNREditions, 2001 :
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CONSTITUTION
ïUROPEINNï,

UNE LECTURE «INSPIREE»
par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

Qui aura lu le texte intégral de la
Constitution européenne avant de ré
pondre au referendum ? La constitution
et l'adhésion de la Turquie sont-elles ab
solument sans rapport comme d'aucuns
le prétendent pour inviter les méfiants
à souscrire à la première ? L’on peut
supposer qu’une partie de la popula
tion se contentera d’accepter sans re
gard critique la ligne prescrite par un
parti, que d’autres voteront pour ou
contre, par pure opinion et sans connais
sance, que d’autres
encore feront
confiance aux divers résumés offerts
par de multiples sites internet.
Après le flop grandiose de la mani
festation à Bruxelles en décembre, où
les Arméniens et sympathisants de la
reconnaissance du génocide comme
condition préalable à l’entrée de la
Turquie dans l'Union étaient parqués
dans une aire n'ayant d'autres connota
tion que celle, muséale, des antiquités
égyptiennes et gréco-romaines, fiasco
suivi par un dégât collatéral, celui d’un
débat télévisé sur une chaîne flamande
où un commerçant arménien, à titre pri
vé, ne connaissant rien à la question et
n ayant aucun statut représentatif, au
cune autorité de politologue ou de ju
riste, s’est pris, sans rien demander à
personne, à parler pour les Arméniens
de Belgique, donnant ainsi une image
ridicule, honteuse et désastreuse de ia
communauté sinon même de son narcis
sisme. L’invité turc était, quant à lui,
tout à fait à la hauteur du débat, pré
paré et coaché. A ce niveau, l’accident
ne relève plus de l’anecdote, il montre
Que l’individualisme domine les Armé
niens et les empêche de saisir les op
portunités. Nous savons tous ce que
coûtent quelques minutes de publicité
a la télévision, l’occasion d’une émission
sur une question aussi importante était
a saisir et ne pouvait en aucun cas être
laissée à l’appréciation d’une personne
sans statut ni compétence. La question
e la langue n’entre en rien dans l'afaire, il ne s’agit pas de savoir parler
'amand mais de savoir si on a quelque
chose à dire et le dire bien.
Qu en est-il du texte de la Constitu'°n, quelle approche philosophique peuton en faire et que peut-on retirer de
aette lecture lorsqu’on est européen et
rniénien? Commençons par le «Pré
ambule» dans lequel les Rois (Belgique,
sPagne), les Reines (Danemark, Paysas, Royaume-Uni), un Grand Duc (Lu՜
xembourg), des Présidents (Tchéquie,
ePublique Fédérale d'Allemagne, EstoIe’ Grèce, France, Italie, Chypre, Litua՜
ple' Hongrie, Malte, Autriche, Pologne,
ortugal, Slovénie, Slovaquie) et Présientes (Irlande, Lettonie, Finlande) ainsi
"u un Gouvernement («Gouvernement du

Royaume de Suède») désignent comme
plénipotentiaires une série de ministres
(deux ou trois par pays) qui vont déci
der de la suite, c’est-à-dire de la Consti
tution.
Cette désignation apparaît comme la
conséquence d’une série d’actions ou
de réactions qui ont entraîné ces Rois,
Reines et Présidents à déléguer leur
pouvoir. En effet, ils ont d’abord été
«inspirés», «convaincus», «persuadés»,
«assurés», «résolus», «reconnaissants».
Ils s’inspirent, dit le texte, des «héri
tages culturels, religieux et humanistes
de l'Europe, à partir desquels se sont
développées les valeurs universelles
que constituent les droits inviolables et
inaliénables de la personne humaine,
ainsi que la liberté, la démocratie, l’éga
lité et l’Etat de droit». Telle est la pre
mière phrase du préambule, qui prête
déjà à sourire, car au sens strict, la dé
mocratie peut difficilement être repré
sentée par des rois et des reines. La
Suède, qui n’apparaît pas ici en la per
sonne royale ni en aucune personne
mais en tant que «Gouvernement du ro
yaume de Suède» est la seule à démon
trer l’esprit démocratique qui l’habite.
Que reste-t-il, par ailleurs, de la notion
de «démocratie», lorsqu’il semble aller
de soi que les parlementaires bénéfi
cient de «privilèges» (protocole, pp. 261
et suivantes) ?
On ne voit guère, à la lumière du pré
ambule, comment l’hypothèse d’une en
trée de la Turquie reste plausible. Les
rois, reines et présidents sont «Convain
cus» que l’Europe entend «œuvrer pour
la paix, la justice et la solidarité dans
le monde», ils sont «persuadés» (ce
qui, du point de vue philosophique est le
contraire de la conviction, laquelle se
fait sur la démonstration alors que la
persuasion résulte de l’art du rhéteur, du
sophiste, du séducteur), iis sont persua
dés, donc, que «les peuples d'Europe,
tout en restant fiers de leur identité et
de leur histoire nationale, sont résolus
à dépasser leurs anciennes divisions»
pour forger «un destin commun».L’entrée
de la Turquie signifiera-t-elle que les
«anciennes divisions» seront reconnues
en vue de leur dépassement ou n’y
aura-t-il rien à dépasser car rien n’aura
été reconnu et que l’identité d’un euro
péen d’origine arménienne ne pourra
être que celle du pays d’Europe auquel
il appartient? L’article I-2 devrait nous
rassurer en définissant les valeurs de
l’Union ouverte à «tous les Etats euro
péens» qui les respectent. Parmi ces
valeurs surgissent les «droits des per
sonnes appartenant à des minorités» en
ce que les valeurs «sont communes aux
Etats membres dans une société carac
térisée par le pluralisme, la non-discri
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mination, la tolérance, la justice, la soli
darité et l'égalité entre les femmes et
les hommes».
Mais qu’est-ce que l’Union? Elle dé
coule, elle aussi, d’une «inspiration»
produite par nous, les citoyens: article
1: «Inspirée par la volonté des citoyens
et des Etats d’Europe de bâtir leur ave
nir en commun, la présente Constitution
établit l’Union européenne, à laquelle
les Etats membres attribuent des compé
tences pour atteindre leurs objectifs
commune». Les citoyens n’auraient donc,
avec la Constitution, que la traduction
claire de leur «volonté» d’un avenir.
Pourquoi alors demander aux citoyens
ce qu’ils pensent du texte après coup
puisque celui-ci traduit leur volonté
mystérieusement visible?
Etant donné que (article F3) l’Union
offre à ses citoyens un espace de «li
berté, de sécurité et de justice sans
frontières intérieures»
l’on reste en
droit de se demander sur quelle base
juridique elle proposera de réduire le
flux migratoire en provenance de Tur
quie. Au reste, l’article I-4 et d’autres
après lui, comme le 11-105 ou le 111-130,
111-133, 111-137, lli-265 a, par exemple,
insistent sur la libre circulation «des
personnes, des services, marchandises
et capitaux, ainsi que la liberté d'établis
sement» qui sont «garantis par l’Union
et à l’intérieur de celle-ci». Mieux, l’ar
ticle 111-137 stipule que «les restrictions
à ia liberté d’établissement des ressor
tissants d’un Etat membre sur le terri
toire d’un autre Etat membre sont
interdites». Pour ce qui nous concerne,
le referendum sur la Constitution aurait
dû avoir lieu avant les pourparlers avec
la Turquie et non après l’acceptation de
sa candidature à l’adhésion, laquelle, au
regard du texte ne pourra pas se voir
refuser l’entrée.
De fait, l’Union consacrée par le texte
interdira aux Etats membres de gêner
les projets qu’elle a prévus; ainsi (art.
1-5-2)«Les Etats membres facilitent l’ac
complissement par l’Union de sa mis
sion et s’abstiennent de toute mesure
susceptible de mettre en péril la réali
sation des objectifs de l’Union». Si l’en
trée de la Turquie fait partie dos objec
tifs de l'Union, aucun Etat membre ayant
reconnu le Génocide arménien ne pourra
entraver cet objectif en exigeant cette
reconnaissance de la part de la Turquie,
laquelle aura été montrée pendant des
mois de propagande médiaique comme
une puissance moderne, européenne et
démocratique. Pour adhérer à l’Union,
un pays doit répondre à des «critères
d'éligibilité» énoncés dans l’article 1-58,
c’est-à-dire reconnaître les valeurs dé
mocratiques, dont le droit des minori
tés, telles qu'énoncées à l’article 1-2,
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suite à quoi cet «Etat européen» «ad
resse sa demande au Conseil» qui sta
tue
«à l’unanimité après avoir consulté
la Commission et après approba
tion du Parlement européen, qui se
prononce à la majorité des mem
bres qui le composent. Les condi
tions et les modaütés de l’admis
sion font l’objet d’un accord entre
les Etats membres et l'Etat candi
dat. Cet accord est soumis par
tous les Etats conractants à ratifi
cation, conformément à leurs rè
gles constitutionnelles respecti
ves».

Nous avons vu que ni la question
arménienne ni l'invasion de Chypre n'ont
pu empêcher le «oui» massif et que, dès
lors que ce «oui» est passé avant l'ac
ceptation du texte de la Constitution,
l’article 1-2 n’aura aucun sens par rap
port à l'entrée de ia Turquie dans l’Union
et ne permettra par un rejet de sa de
mande d’adhésion en vertu d'une rétro
activité de ce même article 1-2.
Pour que la reconnaissance du géno
cide soit une condition préalable à l’en
trée de la Turquie dans l’Union euro
péenne et détienne une portée juridique,
il aurait fallu que ce génocide n’ait pas
eu lieu. En effet, nous devrions être au
moins un million à nous réunir pour pro
poser un acte juridique en ce sens,
comme le stipule l’article 1-47-4 :
«Des citoyens de l’Union, au nom
bre d’un million au moins, ressor
tissants d’un nombre significatif
d’Etats membres, peuvent prendre
l’initiative d’inviter la Commission,
dans le cadre de ses attributions,
à soumettre une proposiion appro.
priée sur des questions pour les
quelles ces citoyens considèrent
qu’un acte juridique de l’Union est
nécessaire aux fins de l’application
de la Constitution. La
loi euro
péenne arrête les dispositions rela
tives aux procédures et conditions
requises pour la présentation d’une
telle initiative citoyenne, y com
pris le nombre minimum d’Etats
membres dont les citoyens qui la
présentent doivent provenir».

En revanche, le nombre de citoyens
européens d’origine turque ou à double
nationalité et dispersés dans tous les
pays de l’Union permettrait, pourquoi
pas de proposer une abolition de toute
référence au génocide dont le mot, pen
dant les négociations de Bruxelles, est
demeuré tabou.
Une fois la Turquie entrée dans l’Eu
rope se posent les questions des fron
tières dont celle avec l’Arménie. Deux
visions opposées se dégagent du texte
de la convention, soit (art. 1-57-1) le
pays voisin mérite des relations «privi
légiées en vue d’établir un espace de
prospérité et de bon voisinage, fondé
sur les valeurs de l’Union et caractérisé
par des relations étroites et pacifiques
reposant sur la coopération», soit, la
relation s’avère conflictuelle et devient
une question de sécurité de l’espace
européen. Ainsi, ce n'est pas l’embargo
imposé par la Turquie qui sera souligné
mais la sécurité de ses frontières ga
rantie par une «politique de sécurité et
de défense commune» de l’Union et
renforcée par l’appartenance à l’OTAN
(Suite Page 4)
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կարծիքներո՛ւն չուբջ

վերանայումի աշ

խատանք մ r, կատարել :
Հետազօտութեանս
աոաջին առանցքն
էը' "Կայսրէն սպասարկող ալագանէն յ

ԱԶՆՈՒԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ
եէ> ԿԱ8ՍՆՐԱԿԱՆ ՒԺխԱՆՈԻԹԻՒՆ
ԲԻԻՋԱՆԴԻՈՆՒ ՄԷՋ
է. ֊ Թ WbPIH

ուր կը փորձեմ
քննել աղն ո ւա կան ո ւ֊
թեսՀն եւ կայսերական իշէսանութեան մի֊
ջել փ ոխկապա կց ո ւթեսՀլ* եղանակները ՝ եւ
կայսրէ կերպարէն կախեալ էշխ տն՛ական
նուիրապետութէւնը :

Դ

2004 Դեկտեմբեր 11իԱ, Փարիզի Ուսուցչապետական Դպրոցի (Ecole Nor
male) Փօլ Չելան սրահին մէջ , Միքայէլ Նշանեան պաշտպանեց իր տոքթորա-

կան ալարտաճաոը , արդիւնք * վեց տարի աշխատանքի եւ ութ հարիւր էջի
վրայ ներկայացուած՜ պրպսւումներու : Նիւթը* "Ազնուականութիւն եւ կայսե
րական իշխանութիւն Ըիւզանդիոնի մէջ է - դարէն մինչել Թ • դար": -ք֊Թէւիչ
գաւոակազմինւ անդամներն էին Ֆրանսայի եւ Անգլիոյ ծանօթ- թիւգանդագէտներ , որոնց անունները կու տանք ստորեւ լատինաւտաս, իրենց ակադեմական
պատկանելիութեամբ հանդերձ*
Jean-Claude CHEYNET (Paris IV), Jean-Pierre MAHE (EPHE), Marie-France
AUZEPY (Paris VIII),

Bernard FLUSIN (Paris IV) et

John HALDON (Bir

mingham:) .

Միքայէլ Նշանեանի որդեդրած նիւթին յատկանիշը այն էր, որ տուեալ
ժամանակաշրջանի վերաբերեալ գրաւոր նիւթեըը սակաւաթ՜իւ եւ յաճախ հա
կասական Ըլլալով՝ հետզօտուլը ստիպուած էր ապաւինելու տարթեր թնոյթ-ի
աղրիւրներու, վերակազմելու համար ազնուական գերդաստաններու պատմու
թիւնը եւ բիւզանդական աւագորեարի ներքին շրջափոխոլթիւննեթը : Ի հար
կէ* է. _ թ*. դարերը պատկերամարտութեան շրջանին կթ զուգադիպին ու յետսւգայի պատմիչները պատկերաքանդ փաղանգին տուեալները համակարգա
յին կերպով խեղաթիւրած են, ի՛նչ որ կը դժուարացնէ պատմական վերակազմութեան աշխատանքը ; Այդ աշխատանքը կատարելու համար Միքայէլ Նշանեան երբեմն դիմած է յուն՛ականներէն զաա' օտար աղրիւրներու (հայկական եւ
արաբական) , թայց իր թուն արժանիքը եղած է մեծ գերդաստաններու մեզի
հասած կնիք ներուն լիաթժէք օգտագործումը: Այդ ուղղութեամբ, բիւզաւնգական միջին դարերուն վերաբերող կենսագրական նորայայտ վեցհատորեայ
բառարանը եւ ասոր մէջ թուարկուած կնիքները հաստատ նպաստ մատուցած
են պրպտողին, բայց ասոնցմէ անդին* Նշանեան Թուրք իոյ թիւզանդական
թանգարաններէն անձնական պրպտումով քաղած է կարգ մը նոր տուեալ
ներ , որոնք իր աշխատասիրութիւնը դարձուցած են չափազանց հարուստ եւ
ամբողջովին ինքնատիպ, լիովին վերանորոգելով այդ ժամանակաշրջանի մա
սին սովորական ըմբոնէումները , կէտ մը որ բազմիցս շեշտուեցսւլ դատակազմի
անդամներուն կողմէ :
Ստորեւ կու տանք Միքայէլ Նշանեանի տեղւոյն վրայ կարդացած զեկու
ցումին հայերէն թարգմանութիւնը, էջատակի քանի մը բացատրական ծաճօթութիւններու յաւելումով :

Շ ատ կարճ շրջա՛նJ։ մ,ը վրայ, 628 թը~
ւարկանէն մինչել 636, Արեւելքի Հռոմեա
կան Կայսրութիւնը ստիպուեցաւ իր նոր
կաղութեան յարմարիլ՛. 628(ն առաջ մի
ջազգային գեըպ՚ետո ւթեան
միահեծան
գիրք ‘ւը •Ւ^ւէը • 636^Ն եսրմԸ՝
է ր իր տարածքաշըջանին՛ սահմանափակ֊
լած պետութիւն մը, որ գլուխ պիտի ծր֊
ռէ ր իյալիֆային զինուորական գերակա
յութեան առջեւ : Աշխարհարազարական
այս
վերիվտյրումներուն հետեւանքով
րի Աղանդական ա զնո լա կանո ւթ և ան՛ րնկե֊
րային եւ հաս տատ ո լթենա կան կառոյցնե
րը խոր փովւռխութիւններոլ պիտի
են
թարկուէին : Յարձակող ու րա րգա,լաճ
երկրի մը աւագանի՚յյ կր կազմէր ան 628£ն
առաջ-, Մինչդեռ 636£ե ետքը պիտի դառնար Խալիֆային դէմ գիմադրութի ւնը
գլխա ւոր ող դաս ակարդ .
թիւզանդական աւագանիին ton լիր ուած
ո ւս ո ւմնա ս իր ո ւ֊թե ան ս աշխ արհ ա դր ական
շյրֆավայրը Փոքր Ասիան է , որ ույդ շյէ^լս'՜
նին' բուն կսըէղն էԸ կաJրսո‘-թեան :
մանա կա դր ա կան ս ա՚հմանն երն են
(Փոկաս կայսրէ թագադրումէն)
մինչեւ
843 {պատկերներու պաչտամ ուն րէն վե
րականգնումէ թուականը) : է . — Թ • դա
րերու թխւղանդէոնի պետական աւագանին
հետազօտութիւններու տեղէ չէ տուած ո֊
րովհետեւ այդ "մթապատ" նկատուած
դարերու^ դէմ յանդիման գրեթէ անյաղ
թահարելէ դմո լար ո ւթէ ւնն երոլ կը մատ
նուէին հետախուզողները*. J1 հարկէ է • —
թ. դարերու գրաւոր աղբիւրները անբա
ւաբար են աւա դանին
ո ւս ո ւմնաս է րելու
համար , զանազան պատճառներով : Այդ
աղբիւրները քի է են թիլով,
միատարր
չեն, կախեալ են որգեդրուած դիրքաւո
րումէն {թագաւորական կամ վանական)
էւ վերջապէս գաղափարախօս ո ւթեան ՏԸ
կը ծառայեն ամէն բանէ առաջ՛. Զկայ ա֊

նոնց մէջ աւագանիին վրտյ կևդրոնացում,
որպէս միաւոր թէ որպէս
անհատնեբէ
բազկացաէ հաւանականութիւն :
՛Եթէ գրաւոր աղյրիւրները միայն նկատի
առնուին , ամէն մէկ աղբիւր (կամ աղ
բիւրի տեսակ) աւագանիին սահմանափակ
մէկ երեսը կը լուսաբանէ , եւ գմբախ֊
տարար' հազուադէպ է Որ միւս աղբիւրները հաստատեն տրուած տեղեկութիւնը :
Առաջին հերթին
կան մամ անա կադր ո ւթիւննեբը, որոնք մայրաքաղաքին, բարձր
աւագանիին քաղաքական
խազերուն ու
գրաւարկներուե ւիրայ լոյս կը սփռեն : Յե
տո յ կան Սրբսց 'Լաըը1րըը , որոնք աղօտ
ու ՛անուղղակի կերսլով միայն երեւան կը
բերեն առաջնակարգ դէմքեր , (lurjg Jtu~
ճտիւ օ գտա կար են երկրորդ կարգի կայ
սերական պա շտօնե՚ա,1ւ եր ո լ պարագային եւ
ընդհանուր
առմամբ'
շահազրգռական
կերպով կը լուսաբանեն ըն՛կերութեան
բամանումները եւ այդ բամանո ւմնեբո ւն
նկատմամբ հասարակական ըմբռնումնե
րը ï վերջապէս կան կնիքներ ը , որոնցմէ
կոլ գայ մեր ունեց՛ած տ եղե կո լթիւննե֊
րուն մոտ հարիւրէն ութս՛ունը ՛. Ասոնք ի՛
րենց կարճառօտ արձանա գր ո ւթիւններ ո ւ
լման չորութեամբ'
չափազանց չահա֊
գըրգռական են աղոն լականն ե ր ո լ անուա
նացանկը ձեռք ձգելու, բայց նաեւ վար
չական մարմիններում, մէջ գո րծադրուած
տիտզոսաաբաշխումները ուսումնասիրե
լու համար՛.
1972£ե ի վեր կնիյխերու
լայնածաւալ հաւաքածոներ հրատարակ֊
լեց ան ,որոնց նշանակո՛ւթիւնը ա՛ լ աւելի'
շեշտոլեցալ անուններու բսւռդիրքին խ ըմ ֊
բագրութեամբ 1 ։ Այս նորայայտ աղբիւր ներուն ՚իըայ հիմնուելով եւ նոր ձեոք
բերուած տուեալներուն համ ապա տ աս [սա֊
նող մեկնաբանական մեթոտներ գործագրելով, կ\արմէր հետեւաբար իշ. - իմ. գա՛
րերու աւագանիին
մասին աւանդական

Այդ ուղղահայեաց նուէրապետութէւնը
îf արտայայսրուէ նախ ել առաջ արքունա֊
կան տէտղոսներով {օրէնակ սպաթարէոս
եւ պատրիկ) ՝որոնք կայսրէն շՈէ֊րջ
գայող պաշտօնէ ո ւթիւնր կ^ արձանագրեն
պալատական աստիճսժևնե րու համակար
գէն մէջ : Հե տ ա զօտ ո ւթեան ս արդիւնքնե
րէն մէկն է' տէ տղոսներու դր ութէ ւնը
յատկանշող ւէո փ ոխո ւթէ ւններ ո լ
բարելւսջող պարղարանո ւմը , կն էքն երու
ու
սումն աս է ր ո ւթենէն
եկող տուեալներուն
հիման վրայ ու այդ տուեալները օգտա
գործող
վիճակագրական
վերլուծումէ
մրր շնորհ էւ : Կրցայ տէ տ ղո ւներ ո լ ամ֊
րողջ համակարգը վերակազմել
եւ հե
տեւաբար'
դարերու, ընթաց քէն
անոնց
կրած դանդաղ շրջափոխութեան հետեւէ լ
շատ աւելէ ճշդրէտ կերպով քան \էնշ որ
կարելէ եղած էր մ էն չեւ այսօր*.
երակո ւտական^՛ ըսուած տէտդո սն ե րը ՝ որոնք Զ • դարէն մնա ց ած մառանդ
մըն էէն , ամբոփջութեամբ արմեղրկուե֊
ցան է* դարուն*. Պետական գանձարանէ
անյոյս վէճակը կը ստէպէ ը որ կայսրերը
ծախու հանեն տրամադրելէ տիտղոսնե
րը՝ որուն
հետեւանքով
չափէն աւեքէ
շատցալ "ծերակուտական"
տէտղո սներու ւսր(ք-ս/Լւացողն երու թէ ւր ՝ պատճառե֊
լով ն,ո ւէրա պետական հ էն դրութեան ս ը֊
նան կացումը*. քէո ււշա հ եռա րա խ պալատա
կան Պճհըքհ՚րր կ1 ո ւմեղան այէն : Այսպէս
քէ • դարու սկէղրէն' կայսրէն անձնական
սպասարկու թենէն բխրւծ տէտղոսները աւելէ նշանակալէց դարձան քան հէն ն ր֊
լէրապետո ւթեան համապատ աս խանողնե ֊
րը * Պէաք է աւելցնել ՝ որ ազնուականնե
րուն համար' տէտղո ս է տէր րէլայը և այդ
տէբացումէն մէջոցաւ ստեղծ ու ս.ծ ոն կե
րա լէն տարբերակումը
եւ զատորոշումը
ըստ թնքնեանց նպատակ
կը կազմէէն,*.
Կայսրը կէօդտուէը այդ ընկերայէն երե
ւոյթէն էր գերակայո ւթէ ւնը հասւոատերո\ւ եւ ուժեղացնելու համար 2 ։ Այգ շըբջանի՚լ է, որ արքուէւիքը կազմսւ՚կ՚ևբպո լե
ցրու որպկս ալագանիթե վբ'ս՝յ հակակշիռ
ուեենա/ոլ միջոց՛.
Միեւնոյն մամանակ'
վարչական մեքենային տնօրինումը զգա ֊
ւիօրէն կը դիւր ան ար այգ ձեւով :

Այօ ուղղահա յեաց նուիրապետո ւթեան
կողքին, կայ հորիզոնական, պատկանելիութիւններոլ հարցը, որուն անդրադարձա յ
մեծ պաշտօնն՛երու ո ւս ո լմնա՚ս ի ր ո ւթե ամբ :
Ա/g. պա տկանելի ո ւթի ւնները կը վերաբե
րէին մասամբ ընտանեկան, ցանցեր՛ուն , Ը ■
տ h աո ո լաստ գարուն յա՚յտնաբերո լած մ սրկա՛ւ՛
կան կիրառռւմներո ւ ս կղբնա ւո րո ւթեամբ :
Բայց կը վերաբերէին նաեւ գաւառական
կամ նտյնիսկ ազգային ցանցերու , որոնք
աւագանի ին պատկանելոլ կերպերէն մէկր ‘if1 հանդիսանային այգ շըջսնին
ՈԼ
կը սահմանէին ընկերային փ՚ո փ ո իս ո ւ թի ին՛
ներու եղանակներէն մէկը • Պաշտօնի ղր\֊
[Ուիս գտնուողներու ըն՛կերային
ղիմա֊
փիծին պարզաբան ո ւմր հիմնած եմ բազ
մաթիւ
օրինա՛կներ՛ու
ուսումնասիրու
թեան վրայ •• Այգ ձեւուի յատկանշականօրէն կը վերանորոդուէր է- - Թ ՚ գարե
րո՛ւ վարչական մեքենայինն եւ պետո՛ւ
թեան սպասարկող աւագանիին մասին ա֊
լանգական տեսա՛կէտը, :
Կայսերական մեծաւորներու երկու մեծ
բամանումները (քաղաքացիական, ել ղին֊
լորական) իրականութեան մէ[ երեք աղ
բի ւրներէ կբ քաղեն իրենց
պաշտօնէ
ութիւնը : Առաջին հերթին կան զինուորա
կան աւանդութիւն ունեցող գաւառի մեծ
գերդաստաններ՛ը՛. Երկբորղ' քաղաքացի
ական պա՛շտօններուն, մէջ մասնագիտա
ցած ներքինիները՛. Երրորդ' մայրաքա
ղաքի հռչակ վայ՛ելող ու ծերակուտական
աւանդութեամբ
ծանօ՛թ գերդաստաննե
րը ,որոնք կրնային զինուորական
պաշ
տօններու վրայ ալ ծառայել , բա յց առաւելաբար ներկայ էին քաղաքացիական եւ
եկեղեցական պաշտօններուն վրայ : Իրո
ղութիւն է , որ Եկեղեցին եւ քաղաքացի
ական վարչութիւնը նուաղ ենթակ՛այ էին
զինուորա՛կան աղէտներուն եւ մանաւանդ'
արաբական
արշաւներէն
յառաջացող
մարդկա յին ու ֆինանսական կորուստնե
րուն՛- Անգրոյ առարկայ մաման ա կա շրջա ֊
նր ի հարկէ'
խլրտումներով լեցուն է ,
ներքին U"-՛ ա րտաքին ճակատներուն վրայ
հաւասարապէս r
Այդպէս որ մայրաքա

ղաքի աւա՛գ գերդաստանները բնականս,
բար կը հեռանային կամ կը հեռացուէի
վտանզայարոյց
պաշտօններէն, մասնս,^
լորարար, Ը ■ գարուն , Յուստինիանոս ի վ
Լեւոն Գ՛ի եւ Կոստանգին Ե՚ի օրով,
Յիշեալ կայսրերուն ձգտումն էր գինուս֊
րական բարձր նուիրապետութեան ան^
դամները ըևտրել
գաւառա՛կան գերդ,սս^
տաններ՚էն սերաե
թեմական սպաներս,
շրջանակէն՛.
Այգ սպաներու առաւելող
թի ւններէն մէկը այն էր, որ պատերազ.
մական փորձառութիւն ունէին , մանա
ւանդ' Անատոլուի եւ Հայաստանի սահ.
մանային շր՚ջաններո ւն մէջ՝ Մէւս 1Ա}Ո.ւԱլԼ^
լութէ ւնը այն էր լ որ
է
կայսեր
րական իշխանութեան բարձրանալու
ր ա լաս ո ւթենէն ՝ հետեւաբա ր' է րենց աս֊
աէճանէ բարձրացումը ամբողջո ւթե ամը
կը պարտէ էն կսյյս,ք1Ւ ^մեձնական \բարեա.
ցակամութեան : քքւնէնք այսպէս կայսրի
եւ գէն ոլորական բարձրադոյն պաշտօնէ֊
ութեան\ մէջեւ յարաբեբու թէ ւններո լ տե֊
սակա րար բնւսշ f^nt մ մը՝ որո Lit հետեւան֊
քով Ը* գարուն յայտնուած է դաւառա֊
ան աղնու ակ անութ էւ֊ն մը ՝ եդակ,է
լանդո ւթէւններով*. Պատմագէտէ աչթն ՝
այդ ըե\կեըաւէ^, էւմբա ւո ր ո ւմէն հաստա֊
տում թ՛ կը թարգմանուէ ընտանեկան ժա֊
կանուններու աստէճանական յա յտնոլ֊
թեամր՝ որոնց մէջոցաւ գաւառական ա֊
լագանէն աբմատապէս կը ղատ որո շուէր
մայրաքաղաքէ ա ղն\ո ւականո ւթեն էն *. վեր
ջինս ՝ ծերակուտական աւանդութենէ սե֊
րած ՝ հեռու կը մնար ան\ո ւանակո չական
ա\յդ ս ո վոր ո\ւթէ ւմն եր էն :

f/

Հ ետ աղօտ ո ւ թեանս երկրորդ winiuGgfp
կը կ ո չ՛ո՛ւ ի 1 ՛Ազնս լա կանութիւն ը կ ւս,ր u ւ՚՚հ
դէմ" ու կ՚ուսումնասիրէ ախուական խրՏբակց՚ռւթիւններոլ կողմէ կա յ ս ե ր ակա՚յ, խխանութեան հ՛ասն՛ելու զանազան եղանակ
ներ ը՝ալս անդամ տարժ՜ամանակայէն ժօ֊
տեց ումով :
հարկէ' դաւադր ո ւթէ ւններչ
և ապս տամբո ւթէւեն ե ր ը
մեեաշնորհեաի
պահեր են ՝ որոնց րնդմէջէն կարելի է ա֊
ւթսգանէէն շ^ջադի^երը պարզորոշել և ազ
դեցիկ էւմբակները յայտնաբերել*. Նկատյւ
առնուած մամանա կւս լ ր Պանէն
ա յդ դա
լա դրո ւթէւններ ը աւելէ յաճախակէ եդա՚ծ են քան միւս շրջանն եը ո լ^յ ո լ 1{[՛
դ ո ւց ա բեբեն պ ետ ակ ան պ ա շորօն Լ ո ւթեան
յատուկ ճգնամ՜ամ մը*. Աւադան էն ցնցող
որյդ ճդնամամէն շնորհիւ երեւան եկած
է նոր պաշտօնէութիւն մը եւ նոր տեսա
կէ յարարերութէւնմը աղն ո ւական ո ւթեան
ու կայսերական իշխանութեան մէջեւ*.
Աւագանիէն ֆինանսական սնանկացումը
{արդիւնք' Կայսրութեան՝
նօսըացուժթ
եւ արաբական արշաւներուն} կր զուդադէպէ t Հա^կէ' Պետութեան
աղքատա
ցումէն հետ՝ լնկերային ու քաղաքակւմն
դետն է ւէրայ ունենալով վճռական հետե
ւանքներ :
Պետութեան
աղքատացումը
սկսած էր է* դարէն առաջ ու ա՛լ աւեքէ
շեշտ ուեցաւ է . դարուն ՝ նաէս սլարսկս>*
կան ՝ յետո յ'
արաբական արշա ներուե
պատճառուէ : Հետեւանքը այն եղաւ ՝ որ
սլետա կան վարչութիւնը չէր կրնար ntռաջուան չափ բազմամարդ սլաշտօնէու՝
թէւն մը գործածել՝ էնչ որ կայս երակով
բարձը պ աշտօններ ո*ն չոԼ\րջ
մրցակցու֊
թէւնր կը սաստկացնէր*. Այղ մրցակցոԼ'
թինը կրնար յանդիլ ա պս տամբո ւթեան եւ
մինչեւ իսկ' քաղաքացիական պ ատ երազմի*.
խշէսան ո ւթեան անկա յուն ո ւթեան պա**1'
ճառով կա ղմո ւած են այսպէս մրցս1կ['3
էսմբա կն ե բ ՝ ղա ւա՝ռական
կա
հառաատ ութ ենական ղօ ր ակ ղ ու թէ՛ ւնն եը ու հ էմւմ՛
վրայ։ Ամէնէն յայանէ՛ ղօրտկց ութի ւններր
ւս լդ առումով մէկ կողմէ' մայրաքաղաք
հէն աղն ուա կանո ւթեան եւ միլս կող^
սահմանային թեմեր ո լ
ււմեգութիւև ունեցող

զինուորական
դերդա ս տաններոլ

մէջեւ հակադրութեամբ է որ կը
նուին : Այս երկո լ լայն ' իրմբա կներին W
ուրէշ բամ՜ան ո ւմներ զդւսլի են ՝ նուէրն՛
պետ ակտն ս,ս սրէ ճ անա ւո՝ր ո ւմփն եւ դաւ111
ռական ծագո ւմին համաձա յն : իշխանու
թեան ձգտող
այս տեւական ւզ՚սյ՚!,"111^
ուժ-դևո ւթիւ^էն է y ռը աւելէ յա ճախա կէ
աւելէ բուռն
կը
դարձնէ տապալամ[
փո րձեբը*. Ամէն մէկ պետական
լա՛ծէ ՝ տիրող դաս ակա րդէն ներս
բեր էսմբակցու թէրւններ կը հ եռաց Ո ւէն' էլ
խ՛անո՛ւթենէն : Ա,լսպէս'
հերա կւէ'տեսւն'
էսաւըէական
եւ ամորիական կրրչոԼ
հարստո ւթէ ւենեյրը.
աւա դանի էն
տիրող էսմբակցոլթիւ^յնեըուն մէջեւ A
խան ո ւթեսՀն \բհա\շխումէ տար րեր ու 1/1
սակա րար փորձերոլ կր համ ասլսրաաւ՚է՛111
նւեն ։0ը էն ա կ' հերակլէւտեան հարսասւ^[
սե
ն^ը փորձեց կոր ս ո ւած նահ անդէրեըէն
կան
Դհ(՛
րող մայրաքաղաքի ծերակուտա

Fonds A.R.A.M
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դաստաննհրը փրկեԼ' Ւ-արխական հա.
րըսսէ-ւ-թՒ^Ր աշվսա՚աեցալ. Աուստխնփա.
նւէՍ Բ՚Էն ներշնչոլած նոր հալասարակ^շ.
ռութէւն մը ստեղ^եւ-> յենւով թեմական
կամա կերպ-^թեե էն սերած եւ. զինուորս,,
կան աւանդութիւն ունեց ող միջին ալազա֊
նէէն վրայ ու ա՝յԱ մԷՒ9ալ- փ-րձելով տր֊
կարացնել մայրաքաղաքի զերդասաաննե֊
ը, որոնք էրենց էրալասոլթէւններով'
վտանգ մր կր ներկայացնէին
իշխող
կայսրէն համար : Աակէ ետք եկան Ւրեն՚ա
կայսրս^ էթե աննախընթաց րայց ձախող
փորձը ներքինիներ,, իշխանութեան զը֊
լութ բեր ել-ւ- , յետոյ' Լեւոն Ե ֊է կողմէ
էստւրէական բնօրինակը
վերահաստա֊
տելու ճիգերը՛. Ասոնցմէ ետք' ամորէա֊
կան հարստո՛ւթիւնը կրցաւ տիրող դասա֊
կարգէն ներս իշխանութեան
բա՛շխումի
նոր բնօրինակ մը արտադրել, ու հալա֊,
սսւրակշոութիւն մը
սաեղծել ծերակու
տական հէն աւագանիէն ել թեմերէն սե֊
րած նոր գե րդա ս տանն։ երո ւն միջել՛.

II Ղ» Տ Ւ Պ
8II կ fl H

Յակոթ Օշական րնդարձակ թղթակցու
թիւն պահած է ըազմաթիլ անձերու hbm,
ոթու լքէկ մասը միայն լոյս տեսած է մա
մուլին մէջ ( մասամբ ամփոփուած "Նա
մականիի Ա • հաստթին լքէջ , Պէյրութ,
1983) , իսկ շաա մը էջեր աա կալին կը մընան անտիպ կւոլք անյայտ: Ստորեւ տպագրուող նամակին թնագիրը կը թուի, թէ
գոյութիւց չունի, ինչպէս գթուած է ներքեւը, ան ընդօրինակուած է Եենիամին
Նութիկեանի կողմէ, ոթոլ աթիփւային
ֆոնաին մէջ (Եթէւանի Դրականութեան
էւ Արուեստի Թանգարան, է' • Նութիկեանի

Ուրեմն թուելէ ետք կայսերական իշ
խանութեան կողմէ պաշտօնէութիւնը տը֊
նօրենելու այս փորձերը, կրնանք հիմա
է, _ թ. դարերու. ադե-ուականութեան
յատկանշական
I*I' վերակա զմել. Այդ
դիծերէն աՌԱւջէւՍլւ ծանօթ է
մաս֊
նադէտներուն . Առրնչո լած է
արտաքին
սահմաններուն վրայ ճնշում՝ բանեցնող
տեւական ս պա ռեալիքին : Եայսրոլթիւևը
ստփպ՚ուած կր թեմական նոր կաղմակեր֊
պո ւթիւն մը ստեղծելու : Այղ ձեւուի սլիտի
կարենանք արաբական արշաւներուն ղէմ
աւելի արաղ ձեւուէ
զօրքեր զինա կո չել ՝
բայց նաեւ այղ զօրքերուն բնական էսա֊
րիսթներ ապահովել՝ որպէսղի դրամա֊
կան հատ ուց ում ստանալու փոխարէն'

Մարս, 1, 1938[,] Եը ո ւսաղէմ
ՍJ1'/1 ելի Դչըճեան ,
Եը պատմես դիրքէ մը 1։ Ն-ր Գիրին
^էջ ուշագրաւ էի՚և ի,,ս ծա՛լ, շեշտդ, նո֊
րութիւնը ՝ կորա-Zzr- որոնք բարրարոս ո֊
տանաւորներղ կը զատէին շրջանին միջի֊
նէն : Իբր արուեստ անոնք կնիք մք ունին
անշուշտ ՝ բայց անոնց խորքին յարձակս֊
ղականր զիս
քիչ մը վերապահ ։
Պայքարը կը հասկնամ : թայց աղբարը
աղբ°ր ղէձ* * Դմուա ր է եղած ինծի հաշ֊
տուիլ այղ մտայնութեան։ թերեւս ա յդ
աԼ է պա աճ ա՛ռը ո րպէսղի՛ մտած չրւլամ
որեւէ
կուսակցութեան երկընտրանքին
մէջ։ ^յատ պիտի ուզէի ,լալ կարենալ խօ֊
սիլ գործիդ մասին։ *[յսր Դիրի ճիգը ան
շուշտ աղուոր էր՝ բայց նման մեր g եղա֊
յին ճիգին որպէսղի
հայրեն իք մք կեր֊
տ էխեք 1 ։ Մ եր ումերէն Հիր բաներ կան ,
ուզենք կամ չո լզենք .
Սփբեցփ Բ՛ենի ա մինի —*Լյ ուրիկեան- գիր֊
քը Յյ թերեւս Օր մը առիթր ղայ ինծի
արտայայտուելու իր մասին։ Եամսարա֊
կանը ինծի դրած նամակի մր մէջ շատ
տաը տողե՛ր ունի անոր դիրքին մասին :
Եք հաղորդես իրեն :
Բոլոր անոնք որ

ստանան հողային հատուցում : Ստեղծը֊
լածը վարչական նոր կառո լg մըն էր , ո֊
րուն հետեւանքով երեւան եկաւ ղին ուո֊
րական աւագանի մը՝ սահմանային նա֊
հանղնեբուն մէջ խարսխուած , եւ ասիկա'
է* դարոլ երկրորդ կէ ս էն սկս եայ*
յատկանշական Ղ՚ի^քԼ աfi* է >
որ [նղոլնուած կարծիքին հակառակ' է, P* ♦ դա րերընպաոտաւոր չեն եղած տղնր■ււականո ւթենէն
ներս
նոր
կա րղերու
յայտնութեան։
Երկար ատեն էւ հարկէ
տիրած է այն
կարե՜իքք ՝
թէ "մթա֊
պատ1՛ կոչուած այդ դարերուն բնթա ց ֊
րին շատ /այն բացուած էր ընկերային
չարեո ւն ո ւթեան կ\ա՝րկինր։ Այղ առաս֊
^ելը կք ծագի մեղի հասած աղբիւբներէն
որոնց մէջ պատկերամարւո շրջանակներր
ներկայացուած են
միշտ
վարկաբեկիչ
հանգամանքով։ թայց այղ պատկերը չի
դիմանար հետաքննութեան ։ Երր միջոցն
ունինք բիււրսնղական պատմագրութիւնը
արտաքին աղրիւրներոլ հետ րաղդաւոե֊
ԼՈԼ) իշէսանաւորներոլ ընկերային
ծա֊
դումին՝ վերաբերեալ հակասութիւնք այն֊
րան մեծ է՝ որ չի կրնար ր//ա / պա տա֊
հա կան ո ւթե ան արդիւնք ։ Ե շխան ո ւթեան
դլուխ հասնող "նոր կա ր դեր՛ ու անդամ ֊
ներք մեծ մասամբ ղին,ո Լո ր ա կան եւ ղա֊
ձ֊աոական բարձր աւադապետո ւթեան մաս
^ԼեԼ կազմէին՝։ Ասոնց մէջ կային պատկե֊
րամարտ իշխանա ւո րները ՝ որոնք իբր թէ
ցած դասակարգէ կոլ դային։
Եւ կււ,յին
ուոարներթ՛ ՝ որոնց մէջ Հայերը կարե֊
ւոր տեղ կք գրաւէին . Բ այց ընդո ւնելո վ
իսէ որ գաւառական պա՛շտ օնե տնե բու եւ
անոնց դերդասւո աններու բարձրացումը
կայսրի բարեացակամս ւթենէն կախեալ
նոր

^՛կերային
այղ խմբակցութիւնը
ա ղնո ւա կան ո ւթի ւն մր չէր ներկա֊

յացներ 5 այլ
տիրող պա շտ օնէ ո ւթեան
մէկ մասնիկն էր , որ ատկէ առաջ պար֊
ղապէս աւելի
Հինուէր.

ցած դիրքեբու վրայ

& • " Թ • ղարերու

կը

ա ղն ուա կանո ւթե ան

PP^JUJ. յատկանիշը աոթևչուած է այն
իրողութեան որ աւագանիին էորթը կը
աեղտլիոխո լի ծե րակո յտէն դէպի արքու֊
ն^իբ ել կայսերական պա լատ , տեղաշար֊
ով մը Որ սկսած էր արդէն՛ իսկ Զ • ղա֊
Ա\]ղ երեւոյթին ի տես' կարելի է
Ւ^ող դասակարգը նկարադրել որպէս
ՈԼա շտօնի
Ը կերային

ա դև\ո Լա կան ո ւթի ւնէ1 ? որուն
գերակայութիւնը կայսերա֊

տս տիտղոսներու տուչութեան
ի ուած էր։ Աղնո ւա կան աց ման
Ը թացին՛ մէջ

վրայ
շար֊

մայրաքաղաքը առաջնա֊

ղ՛որդ գեր կը կատարէր։ Որոշ պատմա֊
ղէաներոլ
պատկերացման համաձայն
ր^Ու-ա կզացում" ի երեւոյթը պէտք է
՜ բտգրել ք(Ւ , դարո լ պատմական դէպքե֊
f1 *ե ել, արեւելեան սահմանի վերաղրա֊
մին՝ որմէ սկսեալ կ\քսուփ թէ ծնունդ
է տեղական արմատն,եր ունեցող
ո Գթական աւագանի մը :
Աին չդեռ
ղբաղաոնանք հ իմա
որ աւագանիի
ï ո t-սւ կանաց ման հո լովոյթը Լորուն հե֊
սբոդ սւն յարարերարար փակ շրջա֊

ն ն Օ1 ն Կ Օ1 C
0 â 11 ՛լ Ո 11 է Դ>

նակ մը կը կազմէր^ սկսած է մա յք տքա֊
զաքին մէջ Լ. գարուն արդէն իսկ :
Զինուորական՛ ըեկր կո ւմներ ու եւ արխ֊
տեսական ճ գնա մամի պատճառով՝
հին
ազնուականութեան մէկ կարեւոր
մասր
ենթարկուած էր սնանկացման։ Է» դա֊
րուն ջ հին գերդաստաններր
մեծամաս֊
նութեամր զրկուած իրենց ո ւնեց ո ւածքէն'
կայսրին մօտ փնտռած են գոյա տևմաննոր
միջոցներ. Հ/նորհիլ հարկածին կանոնաւոր
մուտքերու հ կայ^րը աւագ շրջանակներո ւն
մէջ' միակն էր որուն անտեսակաց խա֊
րիսխը թէ ր նօսբացած ։ Հարկային
հա֊
մակարդը հնարաւորութիւնը կու տար ի֊
րեն իր Ղրիբբը պահելու
հողատէրերու
դասակարգին բաղդատմամր. է. դարէն
սկսեալ՝ կայ՛սերական իշխանութիւնը ու֊
մեղաց\ո ւց նաեւ իր տիրապետութիւնը
պաշամևներ եւ եկամուտներ բաշխելու ի՛ր
կարողութեամբ ՝ նշանաւոր rLIlI|Ulfî/iÆy7z//_
ճամրով ։
^ամանակը եկաւ եզրակացնելու։ Պէաք
է ըսել նախ որ ընդհատու մ
չո ւնեց ող
բարեշրջում մրն է^ 'ոP կը տանի Դ* ղա֊
րու Եոնս տանինի արքունիքէն մինչեւ ժթ .
դարո լ Ե ոմնեններոլ
:
Նախորդ
դարերուն
բարձր աւագանին Եա յսրու֊
թեան մէկ ծա յրէն միւսը ցրուած էր եւ
կեդրոնին կը կապուէր Ե ո ս ւոանղնուպոլս ոյ
ծերակոյտին իր պա տ կանելո ւթեան մի֊
ջոցաւ։ Մինչղեռ է. — թ. դարերուն' կայ֊
սերական արքո ւնիքն- է ՝ որ ղարձած է Ւլխանութեան
իրական կեդր ոնը ՝
որուն
միջոցաւ նաեւ աւաղ գերդա ս տսմններր կը
մասնակցէին պետական կեանքին։ Տիր^ղ
դասակարգի դիտանկիւնէն ՝ այղ
լ[1?_ո1՜'՛
մը կը յա տ կսնշուէ ր անցքով մր' ծ երա֊
կոլաական աւագանիի դիրքէն դէս[ի ար
քունական
ազնուականութեան
ղի րքը •
Առաջին պարագային'
հողատիրութեան
վրայ հիմնուած էր՝ երկրորդ պարագա֊
յին' կա յս երա կան հատուցումներո մծ վրրայ ։ Է • — թ . դարերու արքո ւնական րե֊
կերութիւնք խորքին մէջ միջանկեալ բնօ֊

ֆոնտ, թիւ 468) կը գտնուի : Աոաջին տո
ղին հետեւող թազմակէաեթը կը մատնեն,
ոթ ընդօրինակողը, մեզի անծանօթ պատ
ճառներով յապաւած է ոկզթնական մասը :
Ալեք Գլըճեան (1900 - 2000) "Նոթ Դիր"
հանդէսի շթջանաւկին պատկանող թանաստեղծնեթէն,
ծնած' Չոթք Մաթզպան
(Տէօթթ - Եօլ) ու մահացած' Դալիֆոընէա, հթատաթակած է հասար' "Երգեր
ուրացման ել զղջումի" (1937) , "Երգեր
հողի եւ հատուցման" (1968) եւ "Թափա
ռիկ խոհեր" (1996) :
ՀԱՐԳԱՆ

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

անցեալէն րան մք կը փրկեն , խոդ օրհ֊
նուին : Եը տեսնես որ տարբեր լարեր կը
զարնենք, բայց ամ՛էն մարդ իր տեղին ու
պայմանին կը պատկանի :
Սիր-վ
Ա . Օշական

է . Նռւթիկեանի փոնսւ, թիլ 468
(թնգօթինակութիւն B- Նյ

(1) 1937ին Ա- Դ֊լթնեան հթատաթակած
է "Եթգեթ ութԱւցմաԸ եւ գղջոււքի" թանաստեղծութիւննեթու հաաոթը :
(2) 1936-1937ին "Նոթ Դիթ"թ հթատաթակուած էթ ոթպէո ամսագիթ, Անդրանիկ
Անդթէասեանի իյմթագթութեամթ : Եթկու
աաթուան դադաթէ էաք, 1939ին պիաի
վեթհթւատաթակուէթ ոթպէս եոամսեայ ,
էենիամին Նութիկեանի իյմթագթութեամթ ,
մինչեւ 1954 :
(3) 1937/*ե R- Նութիկեան հթաւոաթՈ1կած է "Այգեկութք" պատմուաւծքնեթու
հաաոթը :
(4) Տիգրան Կամսաըականի (1868 1940) յիշեալ նամակին նակատագիըը ան
յայտ է;

րինակ մրն է մէկ կոդմէ' ուչ հնաղարեան
րաց ա ղնռւա կանո ւթեան ել միւս կո ղմէ
փ.-փԲ . դարերու փակ ա դն ո ւա կան ութեան
£ . եւ թ. դարեր ուն՝
արքո ւնա կան րն֊
կերոլթիւնը դեռ շարմման մէջ ,է ՝ բայց
է . գարու վերջա՛ւոր ո ւթ են էն արդէն իս կ
կը յատկանշուի անցման արահետներու
ա ս տիճան ական, փակումով : Եարելի է ը֊
սել } որ տիրող պաշտօնէութեան ընկերա֊
jfa բնաշրջումը չփ ցուցաբերեր տարբեր
դասակարգերու նկատմամբ հիւր ընկալու֊
թեան կացութիւն մք $ ա՝յԼ միմիայն' աղ֊
նուա կանո ւթեան տարբեր խաւերուն մի֊
ջեւ ներքին
շար մուն ո ւթիւն մք։ Դալա֊
ոի մեծ դերդա ս տ անն եր՚ո\ւ ներկայաց ու֊
gիչներող յա յ անո ւթի ւնը րնկե րային շար֊
մունութեան ու վերիվայրումի նշանը չէ t
U,JL միեւնոյն տիրող դասակարգէն ներս'
իշխանութեան տեղաշարմի մը հետեւան֊
քր։
Այս նսր հեռանկարին համաձայն ՝ որո ւո֊
կերա մարտ ո ւթեան առքնչուած վիճա ր֊
կումին տուեալները պէտք է վերաքննուին
ամբողջութեամբ։ Ը . ղալւոլՒ՝ քաղաքա֊
ց ի ական եւ եկեղեցական՝ աղն ո ւականու֊
թեան մէ՛կ մասը
հակադրուեցաւ. պա\տ֊
կերաքանղ չարմումին , բայց այդ հա֊
կադրութիւնը իս աւրի ական հարստ ո ւթեան
կո զմէ ն ախտ ե ոն ո ւ ած բարենոր ո դո ւթիւն ֊
ներուն դիմա\դրելոլ ձել մրն
էր։ Այդ
բարենոր ո գութի ւնն երր կ'-լզէՒն վա ր չա֊
կարդի
պաշտօնէութեան կառոյցը փո֊
խել, որուն հետեւանքով խնդրական ս[ի֊
աի դա ոնային ա ւանգա կան ա ւխ ուա կան ո ւ֊
թեան առանձնաշնորհումները՝ ի նպաստ
կայսրին կողմէ պարտադրո ւած նոր րն֊
կերային կարգաւորումի մր։ Դիմադրու֊
թիւնր անխուսափերի էր :
Բայց ատկէ սկսեալ աղնո ւա կան ութիւ֊
նր կպ՚խեալ ՛էր
կայսերա՛կան իշխան ո ւ֊
թենէն , ո րովհետեւ արքո ւնա կան յսնկերու֊
թիւնը միախ՝ իր տիտղոսներով եւ
իր
պաշտօններով ՝ ի վիճակի էր անտ ե ս ական
միջոցներ ընծայելու , որոնցմէ աւա գա֊

նին՛ շէր կրնար ձերբազատ ո լիչ առանց
տապաէեչոլ իր դիրքե ր էն î Իրերայաջորդ
կայսրերը գիտցան՛ տյդ բնաշրջումը իրենց
հաշւոյն շահադործել տիրող դասակարգը
պա շտ պան ելո ւ եւ անոր նորաբնո յթ կեր֊
պարանք մը տալու համար։ վարչական
մեծ րարենոր ս՛ղումներք հ թեմերուն
եւ
արքուն՛ական նո ւիրա պետ ութ եան հետ ա֊
որնչուած y մէկ կողմէ' կր յալերմացնէին
վտանգուած ազնուականութեան մը
դո֊
յութիւնը՝ բայց միւս կոդմէ' կ ա յս երա ֊
կան իշվս անութեան
ծառայող կառավա֊
րական գորե՜իքի մը վերածուած էին*
ՄԻ-ԲԱ8ԼՎ

ՆՇԱՆԵԱՆ

(1) R.J. LILIE et al., Prosopographie
der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung (641-867), 6 հատոր, ՊէթլիԹ, 19982002:
(2) Սոյն պա|թթեթութեան եւ Թհւսսսսւումներոէ՚ն ետին կթ գանուին ընկերաթանական երկու անջատ մօտեցումներ :
Մէկը ֆրանսացի ժագ Պուրտիէօյի տեսաըանութիւնն է ընաըանիներու կազմու
թեան վեըաըեըեալ դրամատիրական արդի
րնկերոլթիւննեթէն ներս : Միւսը' անգլի
ացի Նոթպէրթ էլիասի պատմական տե
սութիւնն է Եւրոպայի աթքոլ_նական րնկեթու թիւններուց մասին : փ-աեի որ այդ
մօտեցումներէն ո չ մէկը կը վերաթերէր
Օիւգանդիոնին, պէաք էր անշուշտ անոնց
մեթոտներն ու արդիւնքները յաթմարցնել
ըիւզանդական տուեալներուն համաձայն,
այսինքն ընկերութեան մը' ութ զաաոթոշիչ տիտղոսներու թսյջիյումը ամթողջութեամթ կայսերական իշխանութեան մե
նաշնորհն է :
(3) Եսալրիակլյւն հարստութիւնը
իր
անունը կը քաղէ էի|իկիոյ արեւմսւեաՍ
կողմը գանուող Եսաւրիա հոոմէական
նահանգէն: Եսկ "ամորիական"ը' Ամոթիոն քաղաքէն ,որ Անատոլուի թեմին
մայրաքաղաքն էթՀ

Fonds A.R.A.M

Տ Ա Մ Ա Ջ

Էջ 4, Կիրակի , Մարտ 6,2005

ր

Ո-ՈԻԲԷն ՍԵԻԱԿ -

-

Մ Ի Տ 'Բ

ԼՕԶԱՆ, 27 Մայիս 1909
Սեւ. օրեր կ՚ապրինք նորէն , սարսափի
օրեր : Հ,£ ռադէբները ամէն մամ նոր գո յմ
մը կ,ը բերեն : Ջա՛ րգ * ո,ւ եթէ Հարգ չէ î
հրդե՜հ * ու. եթէ հրդեհ չէ y սով՝ ՈԼ /ւնչ
որ ամէնէն սարս ափեչէն է y համաճա֊
րա՜կ î Լրադէրներ ը ամէն օր սուգէ նոր
գէն
կ'1 ա լ ելցն են՝ • դեո.
այս էրէկուն
թերթերուն մէջ կը կարդայէ նամակը ծա
նօթ զոլէցերոլհէէ մչր ՝ էիւս է Պ օրէյէ , որ
երկար տարէներէ է վէք* նուէրուած է
Կէլէկէոյ ^այ մանուկներուն դաստէարակութեան î Անձնռւէր հելվէտուհէն նկա
րագրելէ փերջ թէ էնչպէս ifblUUlfr քաղա
քին ւքէջ , երբ դէակնայէն խաղաղոլթէւնբ
վերջապէս կը թուէր տէրել , եւ երր ա՜ լ
Կարմէր խաչը կր կազմակերպուէր վէրաւորեալները դարմանելու համար ՝ յեղա
կա՜րծ , նոր եւ ան օրէնակ հրացանաձգու
թեան մը
խուճապէն մէջ՝ հրդեհեցէն
հայկական հոյակապ վարմարանը ուր
հազա րաւոր վէքաւորն եր կայէն ապաստա
նա՜ծ • . . î Հ . Պօրէլ կր յարէ • "Կը բաւէ որ
նոր դահլէճը կը հրամայէ թէ մէ սպան
նէր այէեւս ՝րայց այրեցէք ամէն բան, . ," :
Ամէն բա՜ն • ու է^նչ մնաց ա րդէն,
Երէկ խմբագրատան մը աոջեւ խոնրւած բազմութէ ւե մը գէպէ հոն հրաւէրեց քայլերս՝. Լուսատէպ նոր հասած նը֊
կարներ էէն* հազարաւոր թշուառներ ծո
վէ ափէն ՝ ան կո զէնն եր ե կ եղեgէներ ո ւ
մէջ՝ ոտքեր՝ մարդու կտորներ ՝ որովայ֊
ելա^տք^^լլս^քր եւ դուրս հանուած երա֊
էայ մը էր մօրը դէա կէն վրայ y Մէ֊
ջերկրական
ծովը
գէակներով
հա
րուստ ՝ գետէննե րը
պառկած ծերու֊
նէներ ? որբուհ էն եր ՝ թշո լա ոներ * * * * Հս/֊
յե՜ր , Հայե՜ր , Հայե՜ր • • • : Սէրաս
պատառ֊պատառ' այդ հետաքրքէր բազմու
թեան մէջ թշուառ ցեղէ մը մէա՛կ ներկայացուցէչր ըյյա՜քուս'
կը հեռանայէ
այդ արէւնէ զայր՜աց ուցէ չ ցուցադրութեն\էն y երբ փոքրէկ խօսակցութէւն մը կե֊
ցուց զէս : Երկու աղջնակներ էէն y 7 եւ 8
տարե կան :
— խնչ են ա/դ պատկերները՝ — հարցուց
փոքրը մեծէն :
— Հայերը կը ջարդեն՝, , * !
— Էնչո*լ :
Ա եծր կանգ առաւ շուարած : Ենր գխ
տէ* ր ինչուՆ : Լսած էր մէայն y օրօ\րոցէն
Ւ
’ գէ չերները ՝ թէ ծնողքը էնչե՜ր կը
պատմէէն Հայերուն վրայ՝, /,ՆնչՈ.ք’ւ,/ Î Շ ը֊

ՆԱՄԱԿՆԵՐ-

լարած ՝ րա րաց ած y ապշած մտածեցէ ա յդ
մեծ ինչուն յ ալդ. կարմէր իևչուՆ որ եօթը
տարեկան անգէտ աղջնա կէ մր հո
կը
պոռթկար : Տեղափոխւսկւսն հսկայ
այդ
ինչում էր բերնէն կը մայթքէր այնրան
բնական , որրան վճէտ ջուրը էր ա
Փ}որր եր ո՜ ւն մեծ ո ւթէ ւնը . . • :
'Եանէնե՜ ր
մեր մէջ՝ բոլւմր "տարեց՛՛ները՝ "չնորհրով՛ մարգերը՝ աղգէն՝ "խելօք՚ներր\ ՝ տա
կաւէն չեն մտածած LUJrf նախնական հար
ցումէն վյրայ 'որ մանկական ուղեղը կը
տանջէ՝. Ա՜քս՝
որովհետեւ այդ ինչՈլ?/
հսկայ անկէ ւն արարն է Տեղափոխութեան ՝
ել որովհետեւ ույդ բաոփն տտկէն կրնան
անհաճոյ բաներ դուրս
գալ էրենց շա
հո՛ւն համար՝ էնչպէս կար է ճներ' րստրէ
մը տակէն • • • :
Այս շաբաթ
հելվէտեան քաղաքական
հանդէսէ մ ր մէջ՝ այս մասէն դառն ՝ շա՜տ
դառն հեղն ո ւթէւն մը կար,
"Աստուած էչերը ստեղծեց անարգուե
լու
համար
Հա յերր' ջարդուելու • • • :
թուրքէս յ մէջ ոէԺի^լք
պէտէ փոխուէ ՝
Հայերու ջա1 րգ • Աուլթա*նը պէտէ գա
հակալէ ՝ Հայերու ջա՛րդ- Հքէբէա*թ պէ
տէ հաստատուէ ՝ Հայերու ջարդ*. րայց
տյս բոլորը այնրան տարօր էնա կ չէ մե
ղէ համար ՝ որրան՝ տյն յուսահատեցուցէք
հխեչօ\րութէւն»ը որով Հայերը կ^ող^անեն
տյդ ջարդերը*. Ե^րր այս մողովուրդը պէ
տէ սորվէ մարդկօրէն կալողի լ • • •» :
Ոլ էրա՛ւ՝. Մարդկօրէն կսոոդի՜լ •
այո
տարրական
ա ռաքէն ո ւթէ ւնը կը թուէ է
սպառ հեռացած րյյտ/ Հայուն
սրտէն :
Ու այս' ո>չ մէայն աստուածավախ եկե
ղեցականութեան՝ խնկամոլ ռամ կութեան ՝
տդէտ
արհ ես տաւորութեան
մէջ* այէ
նո՛յնէսկ ու մա՛նաւանդ մեր մտաւո րա
կան ո ւթեան մէջ՝. Ա ռէ'ր մամուլը* հաւա
տաց էր որ այս վերջէն ամէ սներու ըն
թացքէն ՝ եւրոպական մամուլը շա՛տ աւելէ մօտէն շոշափեց Հայուն 1էէրրը րտն
պոլսահայ մամուլը*.
finլոր երկէ րներ ու
րաղարական թերթերը
մէաձայն գտն ըլեցան կոտորածներու թիլին վրայ'
ոբ
երեսուն հազարը կ՛անցնի : "Միա՜յն Սի-

հան գետր երեք հազար հայ դիակներ
թ-ւտիեց Միջերկրական ծով", կը տեղե֊
կադր են ֆրանսական մտրտանտւերո ւն րս ֊
պաները՝
Եւ֊րոպտցի
վկաներ ամենա֊
ահարկ'ու իրո ղո ւթիւնն եր կը պ'ա տմե^յ օրը օրին :
Ս ար ս ա փ ահ ա՛ր , քարացա՛ծ , Պ ողս ոյ հայ
թերթերուն կը սպասենք , աւելի ընդար
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ձակ տեղեկո ւթիւններու համար , կամ դո֊
նկ հումկո՚ւ բողոքի մը ընթկրդումոլէ ա֊
մոքուելոլ
համար ... : թերթերը
կոլ
դան. յաւիտենական սկեզօ՜ծ ունայնու
թիւնը' որ կր յատկանշէ պոլսահայ մտա.
ւորական ո ւթիւնը. • • : Մեր թերթերը դեռ
կը շար ո ւնա կեն թրենց անդամալոյծ կեան
քը*. Նոյնիսկ հանդէսներ կարդացինք ուր
Կիլիկիոյ ջարդերէն անմիջապէս առս^'
սիրային յայրատ ոտանաւորն եր յանգը֊
լած կային,
"նշանածի" պատմութիւն֊
ներ, ու դեռ փնչե՜ր.... Մինչդեռ հայ
թեդհանուր Մ ում ուլը
Սուգին
սեւո՛վը
պէտք էր պատուէր , կամ Արիւնի կարմի
րովը պոռթկալ , եւ կամ ֊եթէ չէր կրնար
\^մէն բան ըսել- լռէ՜ր • ■
Գոնէ սա՛ յու֊
սահատեցուցիչ , ծայրայեղօըէն յոռետես ,
ջլատ, տրտում դամբանականները չգրէ
ին : Անոնք որ մեռան, դիտակցօրէ՚ն , դիւցաղեօրէ՚ն , անոնք ո չ ա ր ց ունքի սլէտք
ունին, ո՛չ վարձու կեղծ լալկաններու ,
Ո՛չ խրատի: Դամբանականները սլէտք է
կարդալ
դամբանական խմբագրողներու
դլխուն: կողովուրդները ինքնապահպտ֊
նութեան,
ցևղին
շարունակութեա՛ն,
ՊԱՑԲԱՐթն բն^ղղր ունին :
Մամուլը
այսպիսի արհաւրալի շրջաններու
մէԼ
պէտք չէ որ յոռետես ո ւթեան , սոլդԿ,
անդարւքանելի ցաւի մշուշի մը մէջ խա
ւարէ մողովուրդին այդ բնազդը, Ֆաթա_

լիզմ^ չէ՛ որ պիտի

փրկէ ընկճուած ցե
ղերը. ահա' թէ ի՛նչ բան կը մոռնայ մեր

մամռւ֊լր :
Օտար մտմոպը —եւ. մասնա ւ.ո ր ա պէ ս
ղոլէցերական օրաթերթերըամէն
<*ր
1լ արձանադրէ
հայ կստ որ ածն եր ո ւն հա
մար եղած նո՛ւէր ատ ոլո ւթեան ց ցանկր՝.
Ո1*'■•֊ր են մերէններ ը։ Այն հ ա հ թեըթեր ը ftրոնր այսէնչ կամ այնէնչ Մեծապասլիւ/ր
քւ մր մահ ուս/ն առթէ; ւէո քսան ծա ղկեպս ա կէ՝ նուէ ր ատո ւութեանց անհատե\ում
ցանկեր կ^ շա րէ էն ՝ այն մէեւնոյն թեր
թերը հազարաւո՜ր Հա յերու մահուան
առթէւ' փոխան՝ ծաղկեպսակէ'
Լբառէ՜ն
հեղն ո ւթէ ւնը* * •) պէտր չէ*ր որ անվերջանալէ նուէ րներու
շարքերով ներկա
յանայէն այս եօթն անդա՜մ նահատակւած մո ղո վո ւրդէն * * ♦ :
քսրւա՛-որ\ ՝
սո
վա՛ծ՝ բազմաչարչար ^էաւառը՝
էր յու֊
ման տուաւ *.Ե*րբ պէտէ ^Ղ^գԷ էնքևա՝դէ տա կց ութեան զգացումը մայրա քաղաքացէէն հոգւոյն մէջ*. Ե&րբ' գո՜ւթը՝.
Ո*~ ե*րր ՝ մանաւանդ ՝ մարդկօրէ^ն կա՜Մ1—

զի1Ը---:

négationnisme par association d’indivi
dus ou par sites informatiques alors
qu'elle inclut «la criminalité informati
que». Pourra՜t-օո considérer les sites
négationnistes (pléthoriques en ce qui
concerne le génocide arménien) comme
criminels?

(Suite de la Première Page)

(art. 1-41-1 à 8). En outre, l'article lll 265 c
nous informe que l'Union «développe
une politique visant... à mettre en place
progressivement un système intégré de
gestion des frontières extérieures» sans
que soit donnée une définition de ce
«système intégré».
Etant donnée sa position géopolitique,
la Turquie bénéficiera d’une partie ma
ximale des budgets, missions et acti
vités de l'«Agence européenne de dé
fense», tels qu’exposés aux articles III՜
309 à 111-312 et pourra allègrement re
vendiquer
l'application
de l'article
III 436 b :
«La Constitution ne fait pas obs
tacle aux règles suivantes... tout
Etat membre peut prendre les me
sures qu’il estime nécessaires à la
protection des intérêêts essentiels
de sa sécurité et qui se rapportent

à la production ou au commerce
d’armes, de munitions et de maté
riel de guerre; ces mesures ne
doivent pas altérer les conditions
de la concurrence dans le marché
intérieur en ce qui concerne les
produits non destinés à des fins
spécifiquement militaires».

La Constitution met en avant l’harmo՜
nisation de la justice dans l’Union, no
tamment par une «loi-cadre européenne»
qui établit «des règles minimales rela
tives à la définition des infractions pé
nales et des sanctions dans «des do
maines de criminalité particulièrement
grave revêtant une dimension transfron
tière résultant du caractère ou des inci
dences de ces infractions ou d'un be
soin de les combattre sur des bases
communes» (art. III 271-1). La liste des
domaines de criminalités n’inclut pas le

Qu’en sera-t-il de l'enseignement de
l’histoire? L’article II 280 mentionne au
point 2 que «L’action de l’Union vise à
encourager la coopération entre Etats
membres et, si nécessaire, à appuyer et
à compléter leur action dans les do
maines suivants : a) l’amélioration de la
connaissance et de la diffusion de la
culture et de l'histoire des peuples euro
péens». La Turquie apprendra-t-elle aux
Etats membres que son histoire récente
comporte un génocide ou enseignerat-elle aux autres qu’il n'a pas eu lieu ■
Mieux encore, la Turquie ne pourra-t-elle
censurer ou occulter toutes les archives
(à supposer qu'elles n’ont pas déjà été
détruites) et autres preuves du géno
cide en vertu de l’article lll 436 a ?
Celui-ci indique: «La Constitution ne fait
pas obstacle aux règles suivantes: a) au
cun Etat membre n'est tenu de fournir
des renseignements dont il estimerait la
divulgation contraire aux intérêts essen
tiels de sa sécurité». Impunément, les

parlementaires turcs (qui seront une
majorité) pourraient, pourquoi pas, tenir
des propos négationnistes: «Les mem
bres du Parlement européen ne peuvent
être recherchés, détenus ou poursuivis
en raison des opinions ou votes émis
par eux dans l’exercice de leurs fonc
tions» (article 8 du «Protocole sur Iss
privilèges et immunités de l’Union euro
péenne»).
Pour ce qu'il en est de la liberté tout
court, celle des citoyens, le texte de Is
Constitution ne s’y intéresse guère, !Ա|
préférant, de loin, la sécurité et la tra
que de la fraude. L’un des articles, e
lll 427, demeure assez troublant : ։‘P°ur
l’accomplissement des tâches qui
sont confiées, la Commission peutre'
cueillir toutes les informations et pro
céder à toutes vérifications nécessaires,
dans les limites et conditions prévues
par un règlement ou décision européens
adopé par le Conseil à la majorité
simple». Etant donné que les tâches en
question sont décidées par le Cons^
ou la Commission, on voit mal quel,^
restrictions pourraient être apportée
à la liberté absolue de la Comission^
n’est évidemment pas la même chos
que la liberté des citoyens.
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որ երէկ անցաւ., գնաք՛g , յստա.

ԴԱՐ ՄԸ ԿԵԱՆ-P

ԵԻ Գ Ր Ա

9

ԱՆ Ո Ի Թ ԻԻ Ն

բամն՚եց երեք հատուածներու ,
նոյն արարրով միաձուլե^ով երկու տար֊
րերը, եամանակ եւ տարածք։
Պ ուշկինի

ըլլալու ԳՂաբր"-^Ը՛ լԼԸ Գրէ
պէրովա ,

"Այսպէս

(եամ անա կա շրջանին

կապուած
Նինա Պէր֊

ՊԷՐՊԷՐՈՎԱ*

էմ վԸամ գորձ՜ևր մեծ տպա լո ֊

րո ւթիւն մր : Նոր բան մըն էր որ կր
քայտնաբերէի , - մամանա կը այնպէս կը
դաոնար աւելի շօշափելի եւ գրեթէ նման'
տարածքին" 1 ? աւելցնելով , — "Ջեմ րմ ֊
լլըռներ կեանքը վերացականութեան մէջ ,
այլ միշտ' ա շխ արհ ա դրա կան վ1էյ՝յըի մը
եւ պատմութեան կապակցութեամբ"
jXy/շ. երեր հատուածներէն առաջին ը կը
համապա տա սխանէ րնդարձակ երկրի մը,
որ Ա՛ո ւսաս տանն էր , եւ որ եղաւ 1]ուէե֊
տական y/- ութիւն •
երկրորդ մամանա֊
կաշյ/խսնը կը կոչուէր քերանս ա , ու այ֊
սօր ալ կը կո չոլի քիբանս ա ♦ իսկ երրո րդ
մամանա կա շրջանը Ամերիկա յՒ
yւ աց ֊
եալ Նահանգներ :

էրքան ալ յստակ , տրամաբանական ըլլայ այս քամանումը,
եւ հեշտութեամբ
ընկալելի , այսուհանդերձ
կէտի մը վը
րայ ան չի գագրիր կամայական ԸԼԼա1_է ւ
տրուած ԸԷԼա1ով որ կեանքը արտայայ֊
սրութիւնն է ամբողջական մառանդո ւթեան
մը, մամանակին խորերէն եկող։ Այսպէս ,
Նինա Պէրպէրովա գրեթէ դար մը ինք֊
նամփոփ կեանք մը ապրեցաւ ոտ լսական
աշխարհի եւ մթնոլորտի մէջ, հայրենի
հող ու տարագրութիւն , եւ իր վաստա
կը, կամ վաստակին մէկ մասը իր գո֊
յո ւթեան միայն՛ վերջին տասնամեակթն էր
՝որ արեւմտեան աշվսարհի
լոյսին բեր֊
ւեցաւ շնորհիւ ֆրանսացի հրատարակիչի
մը նախաձեռն ո ւթեան $ 5
էնած'

ՆԻՆԱ

դար ա ս կի գբին ,

JJ .

Պետերս֊

ԸոլԸէչի մէջ, պարմանու <Ւ' ՀՀոկտեմբեր֊
եան Յեղափոխութեան նախօրեակին , լ>ը֊
սանական թուականներուն կը հասնի քիը֊
րանսա ՝ ոլ՚րիշ րւուս տար ա գիրն եր ո ւ հետ,
^ւ կ[Լ հաստատուի Փտրիղի արեւմտեան
փէշերում , Պ իյանքուրի մէջ,
աշխա տ ա ֊
‘ոլւակսւկ, մարց մր' Ա էնի ափ ին , Աընօ
ինքնաշարմներու գործատուներուն մօնո :
‘‘էննգեանս' իբր Ճակատագրի նուէր ըս ֊
սրացայ երկու ծագում ունենալու մենաշը֊
նոըհը^ մին
հիւսիսային ել ռուսական ,
Ւս1լ երկր՛որդը հ արաւային եւ հայ։ Ասի֊
կա է որ կեանքս
պայմանաւորեց ման֊
կութենէս ի վեր յ ինքն ութեանս ա յս հա֊
կագիր երկու երեսները տակաւ դա դր ե֊
ղան հակամարտութեանց աղբիւր մը ըլխգէ ներդաշնակ ամբողջութեան
մը
մէ^ միաձոլլուելու համար" ? կվալ ելցնէ
ան :
Համադրումը կենսագրական քանի

մը

տուեալներու,
եւ ահա կը լուսաւորուի
ամբողջ հ ա լ ա քա կան՚ութե ան մը՝ մողո֊
խլրգի մը ճակատադիրը դարերու մէ֊

ք

1 անիրական, բայց այնքանն յստա֊
կ°ըէն տեսան ելի , թափանցիկ ըլարչ1լ մը
ետին։ իր մեծ հայրը իվան Պէրպէրով,
երեւելիներէն է
կ, ախիջեւանի ուր

W-դար ուն հաստատուեր էին 1Սրիմի հա֊
րալային
շրջաններէն գաղթ ած Հայեր'
կարճ մամանակամիջոցի մը մէջ հասնե֊
ԼՈլ համար ընկեր այ<Ւե բարեկեցիկ վիճա1Ւ Մը՛ Պատմութեան էջերու Տալքերուն
կ ոըս՛ուած' Նո ր Նախիջեւան ո՛չ մէկ
•^արաէսի ւէրայ արձանադրուած է , եւ սա֊
կտյն մեր հ ա լաքա կան յիշողութեան մէջ
անՒ^ւՒօրէն արձանագր ուած
կը մնա յ
այն արմանիքով որ ԱԸ ,—ԱքՒ * դարերուն
ան եղած է մեր վերածնունդի ել համադ֊
Ղտյ[՚ն գոյամարտի միջնաբերդը , տեղա֊
ԸՈ ւած Աո ս տ ով քաղաքի շրջափակին
մէջ.) Աղուէի ծովը թափուող Աոն դետի'
բերանինյ

18ժ0^ փերջերը՝ իվան Պէրպէրով Փա֊
մէջ բմշկոլթիւն ուսանած' յանձ֊
նւսռոլ ազգային ղեկավար դէմք մըն էր
Գ^րձեր Նոր Նախիջեւանի մէջ ծաւա֊
Լած եռ՛ուն դործունէութեամբ ։ իր տու֊
ԸԽղՒ

ՈԸ ապարանքի մը համեմատութիւն֊
*եերով ի վիճակի էր քառասունէ ա ւել1,
հՒլբեր
ընդ ունեբու , կը տրամադրուէր

ԿՆ/ÎJ?
հանդիսական հ ա՚ւաքո յթներ ո լ , մեծարե֊
վու համար գրագէտներ , բանաստեղծներ ,
լրագրողներ , հանրային կեանքի դեկա վար
ւ^էմքեր ՝
յե ղա փոխ ա կան
ւէորե՜էէքներ ։
վստահաբար անծանօթ
բցա/ոլ չէր Գվ ան Պ է րպէր*ովի տան հաս g էն Միքայէլ
Նսւլբանդեանին եւ Աափ՚այէլ
Պ ատկան ֊
եանին $ եր կո լքն ալ ծնած' Նոր Նաէսիջե֊
լան եւ տարեկից' իվան Պէրպէրովի*
Կը ստուգուի այս պէս թէ 1906^Ն իվան
Պէրպէրովփ հիւրն է
Ամենայն
Հայոց
Հայրապետը, որուն օրհնութեան կարմա֊
նանայ հնդամեայ Նինան։ Պսւհը հարա֊
զատութեամբ նկար ագրո լած է իր գրրին
մէջ, "Ընդգծողը ե՛ս եմ՛1 I Նինա Պէրպէբովա փ անգիտանար ոը այգ հայրապե֊
տը Մկրտիչ Ա* վանեցին էր, հանրածա
նօթ տյլ անուամբ' խրիմեան Հայրիկ***
իր հայրը Նիքոլա Պէրպէրով յրնտանե֊
կան աւանդութիւնը կը շարունակէ ։ Տա
սը տարի ետք , ինքն է գ/վստ^որ կազմա֊
կերպիչներէն մին' մեծարանքի այն հան֊
գՒ սոլթ-ևտն , որ Ս ■ Պետերսբոլրգէ
Հ աJ
ցացութէն
կողմէ կազմա-կեր պո ւած է,ր
է պատ էլ ռուս
գրականագէտ ել
թաբգմաՏ^էրչ հալԼրէւ
Րրէուսովէ'
էր

"Հայ թանաստեւլծութփւնր հնագոյն Ժամանակներէն մինչեւ մեր օրերը" ս տ ո ւա ֊
ր ածա ւալ գործին էոյս ընծայման առթիւ։
Ա ենի շե ւս կի սրահին մէջ, 1916 Մտյիս
՜ձ^.ին կայացած այս հանդիսռւթեան ըն֊
թացքին իր ^այԸը
^.ujrrturJ ո.ուսերէն'ի
թարգմանուած քանի մը քերթուածներ։
թէեւ ւ ուս անցքային , 'ա՝յլ այս շեղումը
կենսական էր անկասկած , յստա կացնելու
համար հարազատութեան նկարագիրը դըրագիտուհիի վաստակին , ազդային գետ֊
4.բայ ոերուեդէ սերունդ
Պէրպէրով
դերդա ս տ անին անշեղ յանձնառութիւն ը ։
Իր յոլշագրական դիրքը 1 " Ընդգծող ր ե ս
եմ" , վաւերական բնգարձակ տեղեկու֊
թի ւններ կը պարունակէ յատկապէս ռուս
տարագիր քաղաքական դէմքերՈւ եւ մը֊
տաւոր ա կանն երո ւ մասին։ Անջատուած ,
մեկուսի ականատեսի մը վկայո ւթիւնն ե֊
ԸԸ
անոնք, այլ անմիջական մասնա֊
կիցի մը, որ սակայն
միշտ առարկա֊
յա կան կը մնայ, զգացական հոսանքներէ
էի տարուիր : Միտքը կը տիրապետէ ա֊
ռանg սակայն ճզմելու զգացումները* իր
րոլոր դիրքերն ալ դրոշմուած
կը մնան
գուրգուրանքի
երջանկութեան եւ ող֊
րերդո ւթեան միշտ զս պո ւած շեշտերով ։
"Զեմ կրնար ուսումս շարունակել, դրա֊
մի չգոյութեան պատճառով։ Զեմ խոր֊
հիր Աորպոնի մասին, այլ տպագրական
աշխատանքի ել տ ողաշար ո ւթեան արհես֊
տի մասին 5 : Աղատ եւ կաշկանդուած ըլ
լալու զգացումն ունէի ։ * * *Աղտտ \որով֊
հետել Արեւմուտքի մէջ կ՚ապրէի , երիտա֊
սարդ էէ , կյր կարդայէ գէրքեր՝ կը յաբաբերէի մարդոց հետ՝ կը հասունն՛այի
եւ կը գրէի , ել կաշկանդուած' Աուսաս֊
տանէն հեռու մեր կեանքին
դմուարու֊
թիւններով՛ :
1յ°թը տ՚ասնամեակներու ւէրայ տարած֊
լող բազմերանդ այս գործը վստահաբար
կը հարստացնէ մեզ իր մաքուր լուսա֊
ւորումներով, Ղըի տոնուած' բացառիկ
անկեղծութեամբ առաջի իր էսղճին , ա֊
ռանց զիջումի ու տո՛ւրքի ։
էջերու եր֊
կայնքին [^թերցողը ունի մնայուն զգա
ցումը թէ հրաշա\լիքներու բեմին ՚Լըայ կը
տ'ողանցեն իրենց հարազատ դերերով ծա֊
նօթ ու ոիրելի քանի' դէմքեր։ Էւ գրքի
աւարտին' բեմին վրայ վարագոյրը միշտ
րաց կը մնայ :
Նոյն հաւասարակշիռ

դատումներով,

ՄԸ ՆԱՅՈՒԱԾՔԸ

անայլայլ
կ^արծարծէ
բն ա զանց ա կան
հարցերը, առանց
դրսեւորելու սակայն
մտ ահա դո ւթեան ՝
անձկութեան
^r2_nJL
սկ ։ 11 Անաւ զիս Հի հ ետ աքրքրեր ան֊
դենական կեանքի մը գաղափարը î էմ աչ֊
քիս' ան կր նմանի "մոզովուրդի աֆիո
նի" , զայն կը շահ ագործեն իրը ածուէս
կամ քտրիլյլ* Այդ պահուն իոկ երբ [այդ
հարցը) կը ծագի , կը զգուշանամ , ան մի
այն կեղծ ճշմարտութիւններ եւ դիւրին
պատասխաններ կ՚ընծայէ, աւելի լա՛ւ է
զգոյշ Ը1 Լայ : Ամէն ինչ որ վեհ է քրիստո֊
նէ ութեան մէջ' բաղկացուցիչ տարրերէն
մին մեր քաղաքակրթութեան , կը դտն\ոլի
միւս կրօնքներուն ձէջ ալ։ Ա ի շտ ել ա֊
մէն տեղ սպաննեցին Աստուածը։ Ո՛չ Ա֊
ռաքելոց Աործքը, ո՛չ
Յայտնութիւնը,
ոչ էկեղեցին յա՚ջողեցան փշրել ստրկու
թեան շղթաները ։ Նոր է տա կար ան ը բառ
միսկ չխօսեցաւ այն տառապանքին մա֊
սէն, որ կբ կարդացուի կենդանին՛երու
նայուածքին մէջ1^1
կը ճշդէ աս առըն֊
չութեամր իր հոգեկան կեցուածքը, գիտ
նալով միշտ լռեցնել իր զգացումները ե֊
րիտա սարդո ւհ իի մը ամօթխածութեամբ ,
բտյց թոյլատրելով ընղնշմարել իր մտա
ծումին խորքը անոր' որ գիտէ կարդալ
տողերու միջել ՛եւ տողերէ անդին՛։
Ար ո ղը , առաւելաբար արձակագիրը ,
կը մնայ վկ111յոզ Ը> ականատեսի հան
գամանքով՝ եւ կամ պատմագի ր մը* իր

ՆԿ'
ՆԱՋԱՐԷԹ

ՐՕՓԱԼԵԱՆ

ԳեՍԲ.
կազմէ պատմութեան մէկ էէլլ։
վկայելու փորձութիւնը անգիմադրելի է
մանաւանդ, երբ ան կը գտնուի մեծ փո֊
թորկումներու բռնուած :
ի կրնար ան
տարբեր հ ան դի ս ա տե ս կենալ , երբ ալքե
րուն առջեւ տեղի կ՚ունենան մեր մոլորա
կին համ եմատութիւններով ընդարձա՚կա֊
ծաւալ վերի վայրո ւմն եր :
Այդպէս եղաւ Ի • դաԸ'Ը *
դծենք
Նինա Պէրպէրովայի
կեանքին ուղեգի
ծը, կը տեսնենք մամանա կներո ւն տակաւ
արագացումը իրերայաջորդ մեծ դէպքե
րու կշ^ոյթօվ, “ Զօրս տարեկան աղջրնակ' 1905/',îr Աո ւս աստ ան պարտութեան
կը մատնուի Ծայրագոյն Արեւելքի մէջ*
ինը տ՛արի ետք, եւրոպական ցամաքամա
սի վրայ կը շղթայազերծուի համաշխար
հային Ա* պատերազմը* երեք տախի ետք
Հոկտեմբերեան Յեղափոխութիւնը հիմ
նովին՛ կը յեղաշրջէ ռուսական կայսրո\ւ֊
թիւնը հիւսիսէն հարաւ' մէնչեւ. Հլադէ֊
կովկաս , ել արեւմուտքէն մինչեւ ծայ
րագոյն արեւելք' վլագիվո ստո կ : Աանի
մը տարիներու տեղատուութիւն ՝ ահա
գարձեալ կ^եռեւեփի կեդրոնական էւրո֊
պան սահմաններու էսախտում՚ով ։ Համաշ֊
էսարհային ^“ԸէըոԸդ պատերազմը տա
կաւին չաւարտած' 1911^^ պատերազմին
զուգահեռ ծայր կոլ տայ միջազգային
հանրային կարծիքի աննա էս ընթաց
փո
թորկում մը կրաւչենկոյի հարցով, յատ
կանշեէով սկիզբը Արեւելք — Արեւմուտք
հակամարտութեան մը, որ պատմ՛ութեան
մէջ կ^արձանագրուի
պաղ պատերազմ
պիտակումով, մինչ ասիական ցամաքա֊
մաս ջ,ն վյր^ռյ Մ աօ Տէ թուև՚կէյ Մեծ Եր
թը ծայր տուած է արդէն , ու պիտի չու
շանար գոր էական պատերազմը։ Գրակա
նութեան մէջ,
դարասկիզբէն մինչեւ
վերջ իրարու կը յս^որդեն գրեթէ բնա֊

կանոն կշռո յթով մը մա կլխթաց ո՛ւթի ւն ֊
ներն ու տե զա տ ո ւո ւիեի ւևներ ը շրջանա յին
անգրադարձո ւմներո վ ։
Այս թոհուբոհին մէջ է Նինա Պէրպէ֊
րովա հ՛ան՛դիսատես րյ քա/ու համար այդ
աւադ դէպքերուն։ Ս ենաշնո րհ եա լ դիրք
մը ՛ո՛ւնի , քսանակա^ թուականներուն Աու֊
ս ա ս տ ան էն գաղթած
ԸԼԼա Լ" 1Է խումր մը
ուրիշ ռուս գրողն՛երու հետ , եւ հ աստատ֊
լած' Փարիզ, ուր ահա՝
տեղի կ՚ունե
նայ
էրաւչենկո յ ի
խռովայոյզ դատա
վարութիւնը ։
Հ'ո վերո ւն
ո ւղղո ւթի ւնը
փոխուած է արդէն։ 'Աագաքական ըեոյ֊
թով վարչական կաշկանգումներէ
ձեր֊
բազատ' ֆրանսաբնակ տարագիր մտա֊
ւորա կանո ւթիւնը արտօնութիւն կը ստա
նայ հրատարակելու //Ո'1լւ-ԱԱւէսւ(ւ Մյւ՜Աւքը.^
շաբաթաթերթը , որուն գրական րամն ի
պա տ ա սէս անա տո ւ կը դա ոնայ դր ագէ/տ՛ո՛լ֊
հէն,
եւ ույդ հանգամանքով ներկայ կը
գտնուի կ րաւչենկո յի երկար դատավա
րութեան ։
Էր
դր ա ռո ւմներ՚ը ատենին
պվ՚տվ, Մէկաեղէ "Կթալչենկոյի Հարցը"
հ՛ատ ո ր/,ն մէչ՛
Այն ուհետեւ մօտէն
կը
հ ետեւի Գվան
Տ ուրդեն եւփ
փար իդեան
գր ա գտ ր անէր անհետացման
] n<T
հոգելին կը խռովէ զէ՚*եըը աէն աստիճան
ո ը կր հարկադրուի ականատես Ւ Ւ՚ր 4ըկայութիւնւր սՀսւ՚լ գրքի Մը Մէջ՛ "կարդա
լէ Ետք այս սլատճէնը
ե՛ս ալ ռւեէի իՄ
ըս՛ելիք իսօսքը Փարիզի Մէջ ռուսական
գրադար՛անին անհետալլՄան Մասին
• •
Շեչտը այսպէս կը բացայայտէ վճռակամութնա՛/, ուՄը' նկարագրի տէր այս դը֊
րադիտռւհիին Մօտ՛
Երկու դիրքե՛ր n~
րոնք կը յատկանչեն վկայելու ել դէպքե
րը յստակ բնո լթադրո ւՄո վ դրանցելու իր
մշտատեւ ցանկութեան Մասին՛
Տիս ո ւձնական թուականները թեւակո
խած ենք, պատմութեան մէկ էջը դար
ձած է եւ բացուած' նորը ։ նին ա Պէր
պէրովա
տուաե է արդէն իր դրական
դորՏեըուն լաւյսգոյնները^ "Տարագիրի
պա տՄո ւթի ւններ՛ ՚ յ "Մւր իսօսք էկաJ սի
րոյ Մասին" , "Պիյանքուրի J-աՄանակադրոլթիւններ" , "Զ.ոյա Անդրէեւնա" , "Ա Պետերսբուրդի Տիկինները յ
Տուրդննե֊
ւի գրադարանին անհ ե տ ա g ո ւՄթ , 20ցց
դարոլ Ազատ-ՈրՄնադիրները' : Ունի տա
կաւին
բադՄաթիլ դորեեր ,
արձակ եւ
բանա ս տեդՏ՜ո ւթի ւն , ցրոլաՏ ռուսական
պարբերաթերթերու Մէջ՛
Զո՛ւտ դր ակ ան—ս տ եդե՚ա զ որՏա կան դոր֊
Տերուն Մէջ տեղ զտաՏ վկայութիւնը ու
նի բացառիկ արՄէք , տրուաՏ ըԱա լո վ որ
անհատական նկար ա դր ո ւթեանց քնդՄԷջէն J րնդա րձակ պա ս տ առադր ուՄով Մը
կը պարզէ Մէկ ռեւեիՄէն Միւսը վւոիւանցՄան Մ՜աՄանսրկաչրջանը ,
ել յուսալքու֊
թիւնը ռուս գրագէտներուն ու նաեւ դե
ղանկարի չնեբուն , իրննց
վար անո ւՄնե րով , իրենց յաՄառ պատրանքներով, յո՝ւսախաբռւթիւններով եւ անհատական ու
հաւաքական
տրաՄներով,
վաւերական
ինքնավսսւահ ոլթեաՄբ դատուՄներ տա
րազելով Պուչկինի, ԼերՄոնդովի , էէոն
Տոլստո յի ,
Մ այակովս կի ի ,
'Նաբոկովի
Մասին : Կարդալով ռուս գրողներու ա֊
նուններր , ընթերցողը կրնայ
չափել իր
անգիտութիւնը դրականութեան տարաեբին ընդարձակութեան կապակցութեաՄբ ՚
Գր ւս գիտուհ ին հալասաը երջանկո ւթե աՄբ
կբ տիրասլետէ արուեստի երեք Մարզե
րու , - ռուսական դրականութիւն՝
հա
մաչվսարհ ային , առա ւելաբա ր ֆրանսա
կան գրականութեան հիՄներանդներով ,
երաՄ-շաոլթիւն
ել
գեղանկարչութիւն'
Ո՛չ Մէկ փոթս ր էլում՝ րտյց նայուածքին
մէջ տխրութեան շոզ մը' տամ ուկ , պ ըս֊
պըղուև ։ Տրամը կը զարգանայ լոյսին ու
լռութեա՛ն մէջ, ղսպուած յուղումներով,
որոնք կր լիացնեն բառերը ազնիւ ու ջերմ
ո ւմա կան ո լ թեամբ մը, յստա կօրէն ընկա֊
լեյի Մեր ներքին աշխարհին, Մէջ՛ ԳրրլաՏ՜' հաւասար չունչով
սլատՄո ւաՏ՜քնեբուն մ էջէն 1լ ան՚ցնի թնվ մը, որ իրա
րու կը կապէ ղանոնք : Այնուհետեւ ի՝ը
գրակա^ դործեր ո ւն իըը ստեղծումի են
թահող ու միջավայր, իբր հիմներանդ'

Fonds A.R.A.M
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գրՒ

կ առն՛է "Ընդգծողը ե1 ս եմ"
գբսրկան բնոյթի իր գիրքը :

8 Ա Ո ԱՋ

յուշա-

Այգ Հ իմն երան գին էԼրույ կու գայ տըպ֊
ւելո լ ուրիշ Վկայութիւն
մ'ը , նոյնքան
վա՛ւերական՝ նոյնքան ինքնատիպ ?
երբ
անխար դախ ՝
անմիջա՛կան ու անակնկա՚լ
Լուսաւորում մը կ'1ըծայէ մեր ս եփական
անցեալի մկկ հատուածին */րայ ՝ կեա"նքի
բերելով դէմքեր ,ո լ դէպքեր, որոնք կը
կազմեն մե1 ր աչ
ժամանակագրութեան
պակսող օղակները՝
կորսուած՝ մոռցրւած :
Եր առաջադրանքն է գրականոլթիլն ր֊
ն ել : Եը ստացուի այնպէս որ պատմութիւ֊
նը կ րխդելուզուի
դրականութեան : Աբ
րա կանութիւնն է ՛որ պատմութեան
կու
տսքյ ^nttlr ոլ
եւ գեղեցիկ կերպար î
Լաւագո յն վկայո ւթի ւնը հարազատ պատ֊
մ ո ւթիւնն է՝ Որ մեզ կը կապէ հարիւրա
ւոր տարիներու վրայով մեր հարազատնե
րս ւ կեանքին î Մեր ինքնութեան արմատ
ները կը զօրանան այսպէս : կ*րական ու֊
թեան՝ գեղեցիկ գիրին ընծայած նորա
րար շունչով կեանքի կը կոչուին , կ'ապ֊
1՚[՚ն, կը խօսին ու կը պատգամեն անոնք։
Սքշեցէք մի՛շտ Մ խլայէր էալբանգե անր ՝
Աափա յէէ
Պ ա՛տ կան\ե ան ր իրենց քերթո ֊
զութ եան ընգմէջէն , - Ագսաւն Աս սասա ծ
այն Օրից... Այսպէս պատմո ւթեան էջե
րուն մէջ կնքուած անցեալին եւ մեր մի֊
ջե, տա րածուող ժամանակի անջատումը
կր ջնջուի, , երր սերունդներէ սերունդ՛
ականատեսէ վկա յութեամբ կը վերահաստատ ո լէ աննէւթական, բայց ա շլելս անխզեքէ կապը, դրանց ուած' ճերմակի վըրտյ սեւատառ : Հրաշքն է տյդ' գիրին,
կենդանի վկայո ւթեան :
՛Ներկայէն անցեալ եւ հեռալոր անց֊
եալ
ծէրանէ գօտիներու կամարներովս
՛Լ1֊֊ J[’ մը էյ՛ կապէ միւսին,
անցեալի
դէմք մը կը կապէ ներ կային : "Ւմ միտքս
կ՚ապրի միեւնոյն ատեն անց եա լին մ էի իբր
յիշողութիւն , եւ ներկային մէի իբր գի
տակցութիւն' մամանա կին հետ առընչը֊
ւած 11 , կը հաստատէ ամփոփ ու յըս֊
տակ տաբազումով։ Եր վերադառնանք
միշտ Նոր իաիսիԱեւան •. իոր իախիջեւանր
կը ղուդորդոլի
Մեծյ, Եատարինէի անլան Պ ետերսբուրգ, Ռուսաստանի հարա
ւէն հիւսիս։ Մեծն Կատարէնէէ անունը
կր զուդորդուի Տընի Տ իտըրոյի , Ֆերնէէ
նահապետ Վոլթէրի . Ֆերնէ 12 , Զոլէցե֊
րիոյ սահմանին վրայ։ Ո՛ չ ։ Ջոլիցերիոյ
մասին չէ խոսքը , յէշատս, կո ւթի ւն մը ա֊
նունի մը, եւ այդ անուան ծայրէն' ինք֊
նաբուվս թելադրութիւն
մր' կապ
մր
գտնելու ել տեղադրելու Պ ետ եր սբո ւրդէն
մինչեւ Ֆերնէ ել Վոլթէր •
Նինա Պէրպէրովա գրականութիւն կ'ը֊
նէ , բայց պատմութիւն կը գրէ այն չա

-

փով Որ գրականութիւնը կը թոյլատրէ՝
կը հանդուրժէ ։ կը յիշատակէ Մեծն վա
տարին էի անուան կից' Պ ո տեմ կինը՝ Ար՝ի~
դորի Պ ո տեմ կինը՝ սմյն' ոը շղթայազեր֊
եեց ռուս — թրքական առաջին պա տ երազ֊
մը, ԺԸ. գարու վերջերը, ել եղաւ առա
ջին հիմնադիրը Նոր Նախիջեւանի ՝ Աոնի
գետաբերանը՝
Աոստովի միջնաբերդի
շուքին : էյ լ Նոր Նախիջեւանի կեդրոնա
կան
հրա՛պարակին
Վյ?այ
կանգն եցաւ
կայսրուհիին արձանը՝ եւ պատուանդա
նին վրայ ոսկետառ արձանագրեցին ՝ —

''էսաւաթինէ Բ -ին' եր ախ տ՛ապ արա
յեր" 13 :

Հա֊

Ներկային ու անցեալին այս
զու
գորդութիւնը չի ս ահմանափա կո լիր սա
կայն միայն հեռաւորագոյն անց՛եալին
հետ ներկային
կապակցութեամբ ՝ այլ
նաեւ աւելի մերձաւոր դէպքերու միջել՝
֊ Z/[1941, Փարիզի Ապրիլ- 1919//
լն
դին ( եւ կամ 1920 Յունուարէն} մեր բա֊
կէն մէջ, Նախէջեւան , կայք հաստատած՜
էր զրահապատ զօրամաս մը։ Ամէն իրի
կուն մթերանոց
կր բարձրանայէնք եւ
հոնկէ կը հետեւէինք տեսարանին Կար
միրներու, որոնք տարածուկ կարգով յար
ձակումի, կ՚անցնէէն Պաթայէսքէ ամրո
ցին ։1րո,յ, ուրկէ Սպիտակները իրենց ,իրրայ կը կրակէին։ Անոնք {Կարմիրները)
կր կորսնցնէին ձիեր ո,լ մարդ, ապա կը
վերադառնային մեր բակը։ Մի քանիներ
կը պակսէին : Ու հիմա՛, ամէն իրիկուն՝
հարիւրաւոր {գերման}
օդանաւեր մեր
գլէ, ուն վրայէն կ2 անցնին , երթ ալո լ
եւ
ռմբակոծեյոլ համար Անգլիոյ մէվ քա.
դաշներ եւ խաղաղ մ՜ողռվոլրդ մը։ Զեմ
յաջողիր քնանալ, մտալլկուաձ' այն դա,
դափարով որ այս ամէնը կանդ պիտի առ
նէ իմ կեանքովս"՛^ :
ճակատագրին մէկ տնօրինումը կայ
մինչեւ իսկ գրագիտոլհիին իբր ինքնոլ.
թիւն գոյառման մէջ, Մօրը կ Ո ղմէ ռու ս յ
է*այ9 Լայնածիր ընդգրկումով նայուածքն
ու հոդին գէպի հայութիւն ՝ ան կռնակ կը
դարձնէ մօրը՝ տէր
կանզնելո լ համար
հօր եւ հօրենական մեծ—հօր ժառանգու
թեան ՝ մ եղի՛ ՝ նոր ժա ման ա կն երո ւն կր՝
տա կեչու համար ա՛կանատեսի իր վկայ ո լ֊
թիւնները։
կա տա գրին
տնօրինումը
հո ս ՝ այստեղ է . ինք էոյս աշխարհ գա
լու էր՝ ճանչնալոլ էր Նոր Նա խիջեւա.
նը՝ որպէսզի այգ անունը յիշատակուէր
Երրորդ Հազարամեակի մէջ,
այդպիսի
ինքևավստահ շեշտով : Զէ ծանծաղէր սա
կա՛յն, ել զգացական զեղումներու մէջ չի՛
լճանար իր պատճէնը. Արագիտուհին կը
ճանչնայ իր սահմանները :
Երեւակայել յանգգեո ւթի ւն ը գրողի մը՝
որ պատրուակը կր գտնէ Տ)րանսայի հան՝,
դէպ իր խ որհրգանիշ սէրը
հռչակելու
համար վկայութեան կանչելու կայսրուհի
մը, ‘ոյլ ոչ յետէնը, քանի մր ղո ւս պ բա֊
ռերու ներգործութեամբ ջնջելու համար

Մ Ի Տ Ո

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

երեք գարերու անջատում

ւ/ը)

կարծես

թէ ժամանակակիցներ ր\յ յային վկայու
թեան կան չո ւած ան ձնա ւոր ո ւթի ւնն երը î
Իրեն կը բաւէ յիշուլուս կումը ֆրանսացի
արձանագործ էթիէն 3)ալքոնէի ՝ \այժմէոլթիլն տալու համար կերտումին Տարա
կան Ա ո ւսա ս տ անի հիմնադիր էի եծն Պետ
րոսի հեծեալ արձանին : Տ ան դգնո ւթեան
շեշտը կը կայանայ այն ինքնա վստահ ո ւ֊
թեան մէջ՝ որ կը թելադրէ էիրանսայի
հանդէպ իր անձնական սէրը համեմատե
լու գործօք սիըոյն հետ՝ որ կայսրուհին
կը կապէր ֆրանսական Համայնագիտա
րաններու հիմնադիրին ե*- Ֆ երնէի Նահա
պետին հետ y եւ
հպարտութեան զգալի
շեշտով մըն ալ թէ
այղ սիրոյխ հարա
զատ ՝ ուղիղ գծով ժառանգորղոււհին ի՛նք

է'
Նոյն մեթո տ ը կը գործադրէ հաւասարա
պէս իր բոլոր հռչակաւոր եւ֊ նուազ հըռ֊
չակաւոր ծանօթներ ո լ
պար ագան երո ւձն' :
Հրաշալի հրախաղութիւնը կր շարունակ
եի՛ էջերու երկայնքին ՝ եւ ճառագայթումները աւելի ու աւելի խիտ խաչաձևումնե
րով էլ ա նց՚նյ,^ սահմ աններ ՝ քաղաքէ քա\ղաք ՝ երկրէ երկիր՝ ցամաքամաս է թա֊
մաքամաս : է1ը լուսաւորուի ամբողջ տա
րածք մր Արեւելքէն Արեւմուտք ՝ ՀարաւՀիւսիս Աուսա\ստանէն մինչեւ Ատլանտ֊
եանի մի ւս ափը։ Ալս ըևգարձակ տարած
քին ձգողութեան կեդրոնը՝ սի՛րտը կը մր
նայ անկասկած Փարիզը։ իր մեծ հայրը
ճանչցեր էր Լուի Փասթէօրը* գրագիտու֊
հին զգացումներու ի^չ հԱ։\ս ո ւնա լթե ամր
կ'ոգեկոչէ
իր
դեդերումները Փարիզի
Փաս թէօր
պողոտա յին վրայ ՝ — "Աար֊
նան ՝ կ^րսէ Նինա Պէրպէրովա ՝ Փարիզի
մէջ կը ծաղկին շագանակի ծառերը։ Ա֊
ո֊տջին ծա ող ծառերը Փասթէօր պողո֊
տայթն առերն են ՝ հոն ուր մեթր օն կը
ժայթքի գետնի տակէն՝ եւ ուր տաք օգր
ալիք ալիք կը բարձրանայ մինչեւ ծառե
րը* • • •(Հանկարծ՝ Յունուարին՝ ամսըւան՝ վերջերը կոլ գայ <օէր մը՝ երր ամէն
վէայԼ վը ստանայ ՝լա\լ օգ կ^րնէ եւ եր֊
կապոյտ է : . . . Այգ օրը կու գայ
ի^եչս1էս շարժական տօն մը՝ որ պիտՒ 1՚յ֊
նար 3ունուար Զ^ի եւ Փետրուար 5Ւ միջեւ^ իր անցքիդ լիրայ ձգելով խոստու
մի րօյր մը" 15 :
Փարիզը ՝ միշտ Փաըի^զը . . .
"Փարիզը հփմ ճակատադրիս մայրա\֊
քաղաքը՛ » 16 : " Փտր իզը քաղաք մը չէ ՝ այլ
պատկեր մը՝ Հիրանսայի խորհրգանշանը ՝
իր ներկան եւ իր անց եալր ՝
ճառագայ
թումը իր պատմութեան ՝ իր աչիահա֊
դրութեան ել իր հոգիին. Այս քաղաքր^ա֊
ւելի հաբուստ է իր նշանա կո ւթիւ^ևներ ո վ
քան Լոնտոնը՝ Մ աւորի ար՝ Յթոքհոլմր
կամ իիոսկուան ՝ վստահարար նոյնքան
հար ուս տ որքան Ա . Պ ետերսրո ւրդը ՝ Նիւ
Եորքը կամ Հռոմը. Անկարելի է հոն ապ֊

րէչ առանց նկատէ ունենալու այԱ ,
մատոլթէւնը , տան մէջ պահոպրոէՀ
բանտ ար կուէլով։ Ամէն պս,րադ ,‘L ‘
մուար պէտէ գործէ մեր տան JLy
սենեակէն մէջ, մեր էութեան յՀ
մեզ պէտէ բարեփոխէ , պէպլ,
Հ
մեծնալու եւ հասուննալու՝ ել կտյ
վէրաւորէ. ան պէտէ կարենայ նա^
սպաննել ։ 'Ոաղաոր հ ո՛ս է JL ,
լ յաւերժ֊ակսքն'.
Լ յ. լ
պատէ,
կարեւոր չէ
զայն սէր ենք կամ զայն ատենր.
նար խոյս տաշ էրմէ։ Ա^ մեր
հէւսէ
ոստայն
մր, ել մեո \
17 .
ա
գրաւէԼԱ' լ.

ապաստանսոե էր Ֆրանսս, , ,Ոլր սկսսւ}ք ,
տար աղէրէ կետնրէ եանր պայմաննՀ
մէջ, Ւ ԳՒն ւ՚՜^չ Գոհ ոդութէւններոլ,
մատ նետել, յուսալով որ այշեւս
կրկնուեր անցնող տարէներոլ ղմ„Հլւրւլ
թէւնները է խնդէր
բնականոն կես,^
մը, ել կ\Ը նուէրռւէր ամբողջովխ, Ատհ
եազորեական աշվսատանրէ ; էայյ հակ
բանէ մր տասնամևակ ետբ, Համաչէա[
հորյէն Երկրորդ Պատերազմէն շղթա]ա,
ղերեում^ անդամ մը եւս խնդրակդ
դարձնէր էր ներդրումները երազով
կեանքէն է խնդէր ։ "Գողգոթաս' ս,է }
ոը չկը9այ ասւըՒւ br'irbu մէջ՛,
յա;.
տ տ բ ա բէր ան 1989^հ18 : "Յեզափոթոլթէ
նը զէ֊, ազատագրեց , տարագրոլթէ^
զէս թրծեց, պատերազմը
ղէս նետ1}
ուրէշ աշխարհ մխ' 19, կը է, ոստովդ
ան։ ''Ուրէշ աշխարհը՝ Ամերէկափ {]').
ացեալ ՛Նահանգներն էէն ,
Ֆրանսան [.

Կ&նԾՈԳՐՈԿ&Ն
19 0 1 Օգոստոս 8 {Յուլէս 26' հթ
տոմար ութ ծնունդ'
JJ ♦
տերս բուրդի մէջ ։
19 14 Ամառ' ծնո գա g հետ ճամ֊
րորդութիւն Եւրսպայի մկի,
19 18 Գարուն'
երկրորդս.
կան -ո՛ւսմանg : Աշնան' մեկ֊
նում գէպի
իոնի — Աոստով
(Նոր Նսմխիջեւան ) :
19 19 Յարձրագոյն ուսում իոնի*
Աոստովի մէջ*.
19 2 1»

Վերա՛դարձ' Պ ետրոդրադ՝.

1 9 2 2 ՓէսւրոՆւսլւ '
ս ա ս տան էն :

սանէի ես ինծի £ ♦ •
ծն\ողներուս ՝ բա
րեկամներուս ՝ ամէ*յյ եկողի։ Այս խստա
բարոյ իմաստը կոչումին այլեւս
երբեք
զիս
: Լ * * *1 Բանաստեղծ եմ եւ բա
նաստեղծ պիտի մնամ"* : '՛Այգ ատենոլան
քերթուածներս միշտ ունէին "անաւարտ"
բնոյթ մը։ Այս պատճառով նախընտրեցի
զանոնք չհրատարակել. Այսուհանդերձ
Գրեթէ ամ էնքը անգիր գիտէին ժող ովրր֊
գական
սիրերգի մ\ը
հետեւողութեամբ
գրուած l>if է]ւթ<սւթլւ//** : Նին ա Պէրպէրո֊
վա ատԼնխե չէր ուզեր հրատարակել էր
րա^ա ս տե ղխո լթխւններր :
Այւռնր ս ա կա յն
ռուսերէ՛ն՛ հրատարակուեցան 1984^1։ հե
տեւեալ վերնագրէն տակ , — "Ոտնաստեղ֊
եոլթէլններ 1922-1983" =

Երգն է' ահա կը բարձրանայ
Ֆբանս եր էն բնագրէն'

* "Ընդգծողը ե'ս եմ", էջ 38 :
** Նոյն տեղ, էջ 379:

Սալարկներու վրայ ու] ,
Ծանրարեոնուած' կարօտով,
Երջանկութեամբ , յուսալի :
Ուրիշ մըն ալ զայն կ՚երգէ
Երբ իրիկունը կ՚իջնէ,
Բայց երգս այդ' է նման
Հին օրերու մեր երգին :
Տարիներն սահեր են, անցեր,
Աւելի շուտ քան ջուրերը գետին,
էքրդմ • Ն • Ո* •

Տ) բանս այի գրաւման1 չքխ'
Իվըլթէ՛

1947-1950 Գրական բաենէ
խմբագէր "Ռուսական Միտ
քը" (ռուսերէնէ շաբաիաթերթի ՝ Փարիզ ։
1 9 5 0 Մեկնում Տ) րանսայէն
լա՚տելֆիա
(Աիացեալ նա’
հան գներ') : Եեղծ ամուսնու֊
թեամբ
ամերիկահպատակ
1954^, :
1960

եւ
1965
Փարիզ յ

Այցելութիւն

1 9 ï 1 Նինա Պ է րպէբովա'
գըս տ եան թոշա կառո ւ :

հսէե֊

1 9 T 2 Աո լսեր էն առաջին '>րատԱ1՛
րակռւթէւն "Ընդգծողը ես
եմ" գրքէե , Մէւնէէ, , Գելմ՛անիա ։
1 9 8 3 Աոլսերէն երկրորղ հր^"
տարակութիւն ''Ընդգծողը

ԻՄ Կ Ի Թ Ա Ր Ը
Մթնշաղի ժաւՈրրւնւն ,
ԴոիհնհրռՆ մշուշին,
Երրեմն այսպէս կը լսուի
Հին եղանակ մը կիթաըի •
Կր թաղուի դո՞ւււ մը արդեօք
Հեււոլն, հոն ուր կը պարեն,
Գեղուհի մըն է կամ*
Պատուհանին կը համբուրուի :

մեկնում Փարիզ՝.

նին կր հա ս տա տուի
մէջ, Փարէ զէ մօտ :

Ո Ւ Հ Ի *Ն

Րե զուն գրիչ մը եղած է Ն{*եա Պէրպէրովա ՝ ներդաշնակ տիրապետումով մը֊
շտկելով գրական բոլոր սեռերը ՝ — վէպ ջ
թատերգութիւն ՝բանաստեղծս ւթիւն ՝ քին֊
նագատութիւն ՝ ժամանակագրութիւն ՝ ըս ֊
^_իզրԼ^ մինչեւ վերջ առանց մէկը գերա
դասելու միւսին։ Եր հըայրքը եղած է
^եիրը ամենալայն ընդգրկումով։ Այ ս ի֊
մաստով ան կը հանդիսանայ բա ցա ռի կ ե֊
րեւոյթ մը համաշիւարհայի^յ գրականու
թեան մէջ*. Պարմանուհի' արդէն կայա
ցուցած էր իր որոշումը՝ - "[•••] Վեր
ջապէս որոշումս տուի։ Ն ոյնՀե տ ա յն կար
ծես խեղդուեց այ քերթուածներու ալիքով
մը ։ Անդադար կը գրէի , Օրական երկու
կամ երեք քերթուած ՝ զանոնք կ՚արտա

մեկնում Աոլ.

ՂյՈյԵլքթԵլւ' մեկնում Փրակա :

19 2 3

1 9 3 9

Օ CüՏb

եմ" գրքին ՝ Նիւ Եորք i
Սակայն սէրդ կ՛ապրի միշտ'
Գորովալի, միշտ աւելի,
Հաւատարիմ շատ աւելի
l-ան աոաջին մեր հանդիպման.
Հուրդ է դեո եւս ցաւագին,
Եւ խօսքերդ* դեո եւս դաց֊ան :

1 9 8 4 Նիւ Եորքի մէջ հ բա տար,Ա1֊
լսե֊
կութիւն հատընտիր րւուո
րէն քերթուածներու (1921
1983) հատորի մը։
1 9 8 9 "Ընդգծողը ե՛ս եմ"
րէն ընդա՛րձակ հատուաենել
կք հ ր ա տ արա կ ո ւին՛ Ս ո վլե
կան Միո՛ւթեան ^է^_*
տեմբեքին'
ճամբորդութթ^1

ՆԻՆԱ ՊԷՐՊԷՐՈՎԱ

1

իր տէեղերրը պէտէ սահմանափակ,
քէոլսաստանէն Ֆրանսս, մէայն՛ JJս յ ,
տնօրէնուեցալ այլապէս , Աոաջէ՚լ
մաշէսարհայէն Պատերազմէ վտղորգաԼ

1 9 2 4

Բ

1

Մ ոսկուա
եւ
Լենինզր^Ղ
(1922^ ի վեր առաջին վեր^
դարձ Աովետ . Մէութէ֊^֊} 1
1 9 9 3

Սեսլտեմբերէն կը

մս,^,ւԱ

'ծայ ուղեղայէն արէւծախմե֊"մէ հետեւանքով ,
Ֆէլ֊֊֊^Լ
ֆէոյ մէջ-.

Fonds A.R.A.M

«ՅԱՌԱՋ

-ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Կիրակի, Ապրիլ 3 , 2005 , էջ 3

ij, համար ձեւով մը դարձած
,արունակռւթիմեը Ռուսաստանի , ո՛չ մի֊

Le génocide et le Mal
ou
l’identité à l’épreuve du Réel

այն ընաանեկան , մշակութային ե լ ա\զգա յին արդար մա ռան գո ւթեամբ , այլ նաեւ
տարագիրI- նորագոյն պայմաններու մէջ
էր անձնական ու հոգեկան սպառիչ նեը֊
դրամներու գինով եր աշթա ւոր ո լած :
Ամերիկայի մէջ է ռր գրագիաուհին պի֊
տի ապրէր իր կրկնակի արս որը' իր հայ֊
րենի տունէն, ապա իր որդեգիր հայրենի֊
թն հեռու, իր նոր աքսորավայրին մէջ
զրկուած ալ գրեթէ ամէն ո րտա կիր կա
պէ , - "Այսուհանդերձ կացութիւնս բը֊
նաւ փայլուն չէր • անգլերէն չէի գիտեր ,
կիւ Եորք հասնելուս ունէի միայն ու մի
այն 75 տոլար , որուն քսանհինգ տո լարր
գնաց պարտքի մը հատուցման , ել ներ
գաղթի վիզա չունէի" 20 ; "Եօթը տարի՛֊
ներ, եօթը արհեստներ : Մի քանիները եդւսն\ արտառոց , միւսները
շուտ հասա֊
րակ, ուրիշ արհեստներ դիս հարկադրէ֊
ցին ծանր աշխատանքի : [ ♦ •
Երբեմն եր֊
բեմն կը մ տածէ ի դատարկապո րտ դառ֊
նսՐԷՈլ մասին
*
կտրուած' այն՛ կապէն զոր դիրը
կը
ստեղծէ օտար հոդին եւ ենթա էլային մի֊
թռ, այս ն\որ աքսորը չի նպաստեր դրա֊
կան դետնի վրայ իր ծաղկումին, հակա֊
պատկերովը իր նման տարազիր ուրիշ
ռուս դր ողներ ո ւ , եւ կր կառչի ռուսերէնի 5
իր մէջ ստեղծելով անառիկ 'ներա շիսաըհ
մը՝. Գրող մը չի կրնար երկրէ երկփր թա֊
փառական [ԼԼԷա<1 *
կրնար
ա֊
ւիայր ու մթնոլորտ փոխարինել, դնչո Վ՛
մր նման, ուրիշ բո՛լորովին անհ սյ րադատ
մթնոլորտով։ Հոդեկան կապերու հարա֊
զատութեան՝ տուեալը կենսական է դրա֊
կան ստեղծագործութեան համար։ Եր՛եք
հատուածներու բա մ՜անէո՛ւած իը կեա"սքին
ամէնէն երկար մասը, երրորդը դրեթէ ա֊
ռաջին երկուքին հաւասար՝, կ'անցընէ Ա֊
մերիկայի մէջ, տյս կեցութեան կապակ֊
ց ութեամբ առանց որ եւէ "հ աւա տար մյս ֊
դրի" • Բառը ի՛ րն է , եւ լա ւա դոյն ս կը
պատկերազարդէ կապին վաւերականաւ֊
թիւնն ու լիազօրութեան ա ս տիճանը ։ Գի֊
ւանադիտական — քաղաքական բա ռամը֊
թերքին մէջ ցուցակագրուած տյդ բա՛ռը
կը նշանակէ թէ օտար պետութեան ներ֊
կայացող լի տզօր ը կը ւիա յելէ ամբողջա֊
կան վստահութիւնը իր երկրին ի շվսանու֊
թեանց յ *էյինա Պ էր պէր ո վա\ ուրիշ բառ չէր
գտած, իրանսայի մ*է ջ իր կեցութեան ՛ի
րաւունքը հռչակելու համար : Եր հաւա֊
տարմադրերը իս որհր դանշո լած էին, Տի֊
տԲԲոյէն 5 'Լոլթէրէն ետք Պօտըլէրով, Փօլ
վալերի ով,
Ստրթրով,
Սիմոն տը Պօ֊
վուարով եւ ուրիշ գրողներով • • •
Ամերիկայի կ ա պա կց ութեամբ ո՛ չ մէկ
անուան յի շա տ ա կո ւթի ւն ։ 40 ե աւելի տա֊
րիներ ապրիլ օտար երկրի մը մէջ, ռու֊
սական դրականութիւն դտ ս ա ւանդել ամե֊
րիկեան համալսարանի մը մէջ,
եւ ո1 չ
մէկ անուն վկայակոչել իբր 11 հաւատաը֊
մագիր" ; Բաղդատական սլա տ կերաց ումը
կը յստականալ անհերքելիօրէն պերճախօսս
լո-ութեամբ մը, —
"Եը պտըտիմ Եւ֊րո֊
Պ^յի մէջ, ճամբոր դա կան պայուսակիս
մէջ երեք բանա լին եր ո ւի , — Տ անս բանա֊
էին, Համալսարանի դր ա սեն եա կի ս բա֊
նալին ել մատենադարանի
մէջ ար կղիս
բան ալին" 23 ; Եր մայրենի Լեզուն ա յն ու֊
հետել կը դաոնալ այն անքակտելի կա֊
"tJl t "tr գինբ կը մփացնէ իր հեռաւոր
մայր հայրենիքին z Ենքն՝ապա շտպանո ւ֊
թեան դործընթաց մին' է , որ իրեն
կը
թոյլատրէ անա զարտ պահել այն մթնո֊
ԷՈրտը , ղոր գտած էր մառան դաբար ալ
Ֆրանսս,յի մէջ, եւ ուր երջւո՚ն կօ ր էն ծագ֊
կ֊օծ էր էր է ութիլնյմ մարմին' ո լ հոգ լ, :
հանձնապաստան յանդգնութիւն պիտի
ԸԱար յետահայեաց դո ւշա կո ւթի ւն կատա֊
րելու նման , ըսել թէ ան՛դամ մը եւս եթէ
չհարկադրուէր գաղթել, ել այս անդամ
Տ) բանս այ էն ? զոր հոգելին որդեգրած էր,
Նինւս Պէրպէբովա պիտի գրէը ֆրանսե֊
րէն ալ։ Ասիկա կը մնայ ձեւ մը միայն
բացատրելո լ այդ կապը իր ծննդավայրին,
էր հոգեկան արմա տներ ո ւն ,
միեւնո յն
ատեն դրականո ւթեան եւ գեղարուեստի
ա/ե միթնո լորտ ին հետ, զոր գտած էր Ա)ը֊
բանս այի հետ : Ենքևապա շտ պան ո ւթեան
Ոլ Գոյատեւման կենսապայմանը պիտի
Աաացոլէր ռուսերէնով միայն։
Զնախասական պա՛հանջքին հետ շփոթ֊
ԱՈԳ այս գործընթացը '/Æ/7£ապէս պիտի
էբաշխալորէր այն կապը, որ այս անդամ
1’Ր աշխ ա տ անքնե ր ը
պիտի տեղադրէր
^ցեալէն մինչեւ, մեր Օրերը երկարող
սրյս°ր դա ս ա կանաց ած ռուս դրականու֊
թեան էաւագոյ^ր դործեր ուն շարունակու֊
թեան մէջ , այն ազնուական վայելքով ,
Գ՞ր դտաչ էինք Պ ուշկինի , Լերմոն դո վի ,
Ոլերդենելի , Տոլս տոլի կամ Գռսդոյեւսէ-bt > ^եիավփ Ոլ Աակսիմ Եորքի ի դործե֊
րօւն մէջ. Լեզուն, դիրը անկասկած ոճ, ի
ւ էԲ. պահէ հարազատութեան բացայայտ

Հ________________________________________

Le génocide des Arméniens constitue
presque 90 ans après les faits, une mor
sure indicible et indélébile du mal pour
les communautés de la diaspora et l'état
Arménien. Les dépositaires de cette
Histoire de l’annihilation, les descen
dants des «disparus», sont devenus les
seuls «lieux» de mémoire, face au néga
tionnisme qui prolonge et maintient les
conséquences du génocide perpétré par
les Turcs sous l’empire ottoman en
1915. Mais que constitue l'essence de
ce mal total? Quelle dynamique interne
au processus génocidaire a mené un
peuple vers la rupture de la, pensée et
une forclusion de la fonction symboli
que? Une traversée philosophique et
analytique peut nous livrer des clefs
pour mieux comprendre et élucider ces
questions.

par ALIDZ SAVAYAN, Psychologue

Dans son ouvrage, «Il était un fois...
Le Mal, La fracture onto-logique» Լ Fran
çois Besset définit le mal comme un
anti-objet de la pensée. Hannah Arendt,
dans son livre consacré au cas Eichmann 2, souligne «la terrible, l’indicible,
l’impensable banalité du mal» 3. L’acti
vité de penser et celle de faire le mal
semblent intimement liées.
Ainsi, la
mise en sommeil de la capacité de pen
ser permet à l'homme de devenir indif
férent à la souffrance, à la réalité et de
ne plus pouvoir s’opposer au mal jusqu'à
l’accomplir à son tour.
Contre sens de l'être dans son es
sence même, pour François Besset, le
mal constitue une réponse à l’envers de
la parole, une démesure de la parole.
L’ontologie du mal devient celle de la
rupture. Penser le mal prend la forme
d’une rencontre qui altère tout jugement
et heurte profondément la conscience.
Claire Crignon écrit que «l’expérience
du mal semble toujours excéder les
mots dont nous disposons pour en
rendre compte» 4. Il ne permet plus de
restituer la parole à son sens.
C’est dans cette perspective que le
génocide qui constitue une rupture du
lien de l’être au sens, une destitution
prétendue de la parole s’inscrit dans la
fracture ontologique qu'est le mal. Le
massacre, la déportation, l’extermination

d'un peuple ont pour but de faire dispa
raître les identités, de briser le lien so
cial et la transmission générationnelle,
de déstructurer les êtres et les détruire
jusqu’à leur essence même en les
confrontant à l’impensable. L'impensable
se mue en indicible, l’indicible en im
possibilité d’être.
François Besset conçoit également le
mal comme l’inexistence de l’Autre,
comme une auto référence absolue. Le
mal constitue alors une scissure origi
nelle qui ne permet ni synthèse, ni vi
sion globalisante, et exclut l’altérité de
façon irréversible. Le mal se justifie
uniquement de la rupture qu’il ouvre, la
faille qu’il permet.
A nouveau, le crime génocidaire re
lève de ces mêmes caractéristiques in
hérentes au mal, se fondant sur une loi
auto-référente qui consiste à éradiquer
un «Autre» choisi pour ses caractéristi
ques ethniques ou religieuses.
«Le mal est, sans Etre de l’Etre, com
me nous dirions d’un apatride qu’il est
sans attache ou de nulle part. Pour cette
raison le mal est aussi une figure énig
matique du néant» 5.
De la même façon, le génocide d’un
million et demi d’Arméniens, a «produit»
des apatrides. Tel est le statut officiel
que recevaient les survivants des dé
portations, ayant trouvé l’exil dans les
différents pays européens.
La mise en accusation et le négation
nisme présentent des similitudes sup
plémentaires dans notre démarche de
confrontation du mal et du génocide.
François Besset explique comment
le mal échappe à toute emprise du dis
cours et de la pensée et s’innocente
du même coup. Impossible à catégoriser
puisque inaccessible à la raison, il de
vient dès lors impossible à accuser. Les
manifestations du mal et la réalité his
torique de celles-ci, ici le génocide des
Arméniens, tombent dans un oubli révol
tant, prenant la forme d’une amnésie
qui subsiste encore aujourd’hui au cœur
des démocraties occidentales.
«Le mal s’innocente en désorganisant
par son scandale et sa malignité nos
jugements et catégories. Mais sa ma
lignité se prouve par ces mêmes caté
gories. Le paradoxe du mal est qu’il s’af
firme dans sa malignité à partir des
mêmes catégories qu’il fustige. Il ré
clame d'être condamnable pour s’inno
center et accuser» 6 !
Le négationnisme en est l’illustration
la plus parfaite : les Arméniens sont
placés dans une position menaçante de
bourreaux accusés, et c’est un comble,

նկարագիր մը, որ կը չփոթուի ազգային
ոգիին ցոլացումին,
գոյնին ու շունչին

(3) Hubert Nyssen, Actes Sud, Le Mejan,
13200, Arles, France.

հետ î
Աուս աս տանէն մինչեւ Ամերիկա իր
գրական դեգեր ո ւմներուն երկա յնքին ան
միշտ կը վերա դաոնար Փարիզ, հոգեպէս
վերանորո գո\ւելո լ համար ապրելով ան֊
փոխարինելի մթնոլորտին մէջ*. Այդ հա֊
մա պարփակ սիրոյն
համար
Ա)րանսան
վարձահատոյց եղաւ իրեն, երբ յայտնա֊
բերեց 1990^՝ ռուս եքէնի մէջ նաիւա֊
պէս արգելափակուած գրաւէի տո լհ ին , իր
լայնապաստառ գործին յատկացնելով Եիւ֊
թէնպէրկի Մրցանակ, ապա յետ մահու
Ֆրանսայ ի հարաւը պատմական քաղաք
Առլի մէջ հրապարակի մը տալով Ն ինա
Պ է րպէբովայի անոճը .

(4) Նոյն տեղ էջ 56:
(5) է տարբերութիւն գրաշարութեան*
տողաշարութիւնը կը կայանայ պատճէն
մը կապարեայ միաձոյլ տողերով շարելու
արհեստին մէջ : Մեքենան* տողա շա՛ր 1լ|1
կոչուի : Իսկ գրաշարութիւնը կը կայանայ
պատճէնը կապարահատ անջատ տասերը
մէկ աս մէկ քով քովի րերելով շարելու
գործին մէջ : Նինա Պէրպէբովա կ’ուզէ
ճշդել թէ տսրոէգրութեան վերաբերեալ բո
լոր գործերով կը զբաղէր : Անշուշտ, այս
երկու (արհեստներն ալ հիմա ժամանա
կավրեպ դարձեր են, համակարգիչդ լիո
վին կատարելով տպագրութեան բոլոր
գործերը :
(6) "Ընդգծողը ե'ս եմ", էջ 243:
(7) Այս տարազը , զոր Լենին Ժսղովըրդականացուգ Հոկտեմբերեան Յեղափո
խութեան տարիներուն, կը պատկանի
գերման իմաստասէր , տնտեսագէտ եւ քա
ղաք ական դէմք *նարլ Մարքսին:
(8) "Ընդգծողը ես եմ", էջ 26:

1. Une rupture de la pensée : définition
phiiosophique du mai comme fracture
ontologique
"C’est dans le vide
s’inscrit le mal’’.

de la pensée

que

Hannah Arendt

ՆԾԱՆՕԹԱԳՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐ
(1) "Ընդգծողը ե'ս հմ', էջ 73:
(2) Նոյն տեզ, էջ 97:

P՛-

du même crime génocidaire envers les
populations turques ottomanes.
Le mal n’accuse pas seulement le bien
dans l'être, «il dénonce surtout le ca
ractère illusoire de ce même Etre subor
donné au Sens et à la Parole. Tel est son
scandale 7. La souffrance des femmes
éventrées et des êtres perdus n'est
alors qu’illusion d'optique; les charniers
de corps annihilés par la douleur, images
des hallucinations collectives.
Accusés sans rémission, les génoci
des sont condomnés dans leur devenir,
culpabilisés dans leur position, et en
fermés dans une histoire pesante qu’ils
ne peuvent mettre en mots
Dans son ouvrage, l'auteur associe
entièrement le négationnisme au mal
total. Ainsi, «le caractère profond du
mal consiste à se nier douloureux, et si
la vérité du péché est sa douleur, le mal
non seulement moral mais cette fois
total est mensonge sur lui-même et men
songe sur la douleur qu’il provoque; par
essence il est Négationniste» 8.
Le refoulement de la souffrance qu’im
pose le déni, prive l’être des mots de la
douleur et lui barre la voie de la pensée,
le menant à chercher chez autrui cette
même douleur étouffée. François Besset
fait alors référence à Lacan : «tout ce
qui n’est pas venu au jour du symbolique
réapparaît dans le réel» 9. Nous le ver
rons dans la seconde partie de l’analyse,
la faculté de symbolisation est la cible
de prédilection du mal. Le mal total
consiste donc en un déni continuel de la
douleur, doublé de la douleur émanant
de ce déni.
Les perspectives ainsi inversées, on
voit apparaître le négationnisme comme
aspect intrinsèque au mal mais aussi
comme seconde partie du projet génoci
daire, qui non seulement exclut la re
connaissance des faits historiques mais
retourne la situation en accusant les vic
times des mêmes actes criminels.
Le mal complot du silence, revêt alors
la forme historique d’une lutte contre la
Vérité en écartelant la parole du champ
d’altérité qu'elle permet, et pervertis
sant la mémoire par le piège de l’inno
cence. La vérité historique ainsi étouf
fée, les identités écorchées se perdent
pusqu’elles ne peuvent plus s'inscrire
dans un savoir scientifique partagé et
admis de tous.
Avant de passer à un éclairage analy
tique de la question, cette brève ontolo
gie du mal nous permet d’affirmer que

(9) Խօսքը կը վերաբերի Իվան Տուրգենեւի փարիզեաը գրադարանին անհետաց
ման մասին գրագէտ Իլիս» էհրենպուրկի
մէկ գրութեան ;
(10) "Տուրգենեւի գրադարանին անհե
տացումը" , էջ X :
(11) "Ընդգծողը ե'ս եմ", էջ 23:
(12) Ներկայիս* Ֆերնէ-Վոլթէր ;
(13) "Ընդգծողը ե'ս եմ", էջ 47:
(14) Նոյն տեղ , էջ 438 :
(15) Նոյն տեղ, էջ 297-298:
(16) Նոյն տեզ, էջ 75 :
(17) Նոյն տեզ, էջ 242:
(18) Փարիզի մէջ հեոատեսիլի գրական
յայտագրի մը իր մէկ հարցաղրոյցին մէջ ,
յիշատակուած* "Լ՚Իւմանիթէ" օրաթեր
թին մէջ (1Ջ93 Սեպտ- 27/28ի թիւ) ին
մահոլտճ աս թիւ լոյս տեսած յօդուածին
մէջ :
(19) "Ընդգծողը ե'ս եմ", էջ 27:
(20) Նոյն տեղ, էջ 500:
(21) Նոյն տեղ, էջ 505-506:
(22) Նոյն տեզ , էջ 17 :
՜ (23) Նոյն տեզ, էջ 537:
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le génocide, sa structure, son processus,
et ses conséquences comportent tous
les signes, toutes les marques qui font
de ce meurtre collectif une manifesta
tion du mal dans sa définition la plus ab
solue.
2. Une empreinte du Réel :
lecture analytique du processus
génocidaire
«Lds morts sont des inivisibles, ils ne sont
pas absents»
Saint Augustin
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de toute généalogie» 14. Le génocide et
l’autoréférence sont dès lors structurel
lement interdépendants comme c’est le
cas, nous avons pu le développer précé
demment, pour le mal comme fracture
ontologique.
Hélène Piralian15 confirme qu’il s’agit
pour les génocdaires, à travers
le
meurtre de la mort, de tuer l’Autre, la
voie vers la Parole, le lieu des signi
fiants, et ainsi mener un peuple au mor
cellement des corps, à un imaginaire
mortifère, à l’errance des âmes et à la
Terreur. L'indiùible de la filiation mar
que par le sceau du mal la transmission
d’une mémoire et la traduction identi
taire des descendants.
Le morcellement des corps torturés
sur les routes de la déportation consti
tue «un des pivots du génocide en ce
qu'il est mise en place concrète de la
pulvérisation des identités, excluant ce
lui qui en est l’objet de l'ordre humain
comme toute possibilité pour lui de des
cendance»16. Les survivants restent alors
les seuls témoins de ceux qui étaient,
en gardant en eux les morceaux de
corps sans identité. L'éparpillement des
corps en morceaux de ceux à jamais
méconnaissables exclut toute constitu
tion des liens identificatoires. Le pro
cessus d'identification ainsi altéré cor
rompt le développement identitaire et
entrave la capacité de différentiation,
d’altérité et de séparation, jusqu’à com
promettre le rôle parental et la repré
sentation sexuelle des descendants.
Puisque les morts ne peuvent mou
rir, puisque leurs corps dépecés effa
cent toute trace de leur existance, la
seule manière de les empêcher de dis
paraître de l’ordre humain, comme s’ils
n'avaient jamais été, est de les intro
duire en soi, les incorporer et les lais
ser exister dans les corps «tombeaux»
des descendants. C’est incarner ainsi
une fonction symbolique qui empêche
de sombrer dans le néant du Réel et de
se laisser submerger par le mal. «Il y
aurait alors comme une contamination
du sujet, à partir de son corps, par le
mal. Il se produirait alors ce que, pour
ma part, comme le dit Hélène Piralian, le
reflux de la Mort dans l’âme. La Mort, là
où le corps est rendu impropre à l’hu
main, devrait se dé-naturer, — au sens
de se dés-incarner— pour rester hu
maine»17. Le lien généalogique est alors
marqué par le trauma, le lien au passé
frappé d’une fracture douloureuse.
Concernant la transmission trangénérationnelle du trauma, Anne Ancelin
Schützenberger reprend les concepts
de la crypte et du fantôme introduits au
préalable par les psychanalystes Nicolas
Abraham et Maria Tôrôk18. Elle expose
l'existence de faits et des comporte
ments inconscients d’un membre d'une
famille provoqués par la présence d’un
ancêtre fantôme qui agit et parle par le
corps de son descendant habité comme
une crypte et ce, après plusieurs généra
tions. Ce fantôme qui porte en lui le
secret, l’indicible, se cache dans le ca
veau vivant qu’est devenu son descen
dant au nom d’une loyauté familiale

La psychanalyse, comme le concept
de «génocide» sont des enfants du XXe
siècle qui ont profondément bouleversé
la perception de l'homme par rapport à
son propre sens et sa relation à l’alté
rité individuelle et collective.
Le terme de génocide inventé en 1944
par le professeur R. Lemkin se réfère au
mot grec «genos»10, ayant deux pôles de
signification. Il signifie d’abord la nais
sance prolongée par les concepts d’ori
gine et de descendance. Ensuite, il est la
création de l'être qui s'élargit à l’idée de
famille, d’association humaine religieuse,
civile ou politique, de nationalité et de
peuple. L’idée de durée débouche sur
la notion de génération et l'idée de sexe
sur le genre comme différenciation sex
uelle.
De même, les pôles de l’individu dans
son essence même et celui de son rap
port à l’altérité verticale (génération) ou
horizontale (famille et société) compo
sent les axes de recherches de la théo
rie analytique.
Voyons à présent ce que l'éclairage
analytique peut nous dire du génocide
comme meurtre du genos et comment
cette étude peut déboucher sur une
nouvelle psychopathologie du lien so
cial.
Dans ՏՕՈ ouvrage Génocide et Trans
mission n, Hélène Piralian expose que le
projet génocidaire a pour but, au-delà du
meurtre de tous les vivants d’un groupe,
de détruire la trame du lien social, les
fondements mêmes des canaux de la
transmission. En plus d'un meurtre col
lectif, le génocide constitue le meurtre
du Symbolique même et de sa transmision, ce qui exclut toute possibilité de
mettre en mots un mal qui dépasse
l'entendement. «Il n’y a pas de langage
direct, non symbolique, du mal subi,
souffert ou commis; que l’homme s’a
voue responsable ou s’avoue la proie du
mal qui l’investit, il le dit d’abord et
d'emblée dans un sens symbolique»12.
Le génocide constitue pour les victi
mes la scène d’un meurtre inimaginable
qui fond et qui confond le fantasme et
la pensée. Cet écart nécessaire à la
fonction de la parole faisant défaut, au
cune triangulation n'est accessible afin
de sortir de cet imaginaire mortifère et
éviter le retour de la mort dans le Réel
pour les générations suivantes. La fonc
tion symbolique est alors forclose.
Le déni qui prolonge le génocide
double l’extermination des personnes
d’un effacement. Les morts deviennent inconsciente.
«Il est évident que certains d'entre
des n’ayant jamais existé. Les descen
dants se voient privés de la mort symbo nous portent en eux des "cryptes”,
lique de leurs ancêtres et sont expulsés comme des tombes où ils auraient en
de l’ordre humain.Ce déni rend les deuils foui des morts mal enterrés, mal morts,
et transmissions impossibles, exclut les —enterrés avec des secrets non dicibles
survivants du champ symbolique. Puis pour leurs descendants— ou des morts
que la Mort constitue le canal symboli injustes (morts prématurées, assassinat,
que de la transmission, les génocidaires génocide)»19. Elle expose à partir de
tentent de la détruire après avoir détruit cas cliniques centrés sur des familles
la vie. Les survivants perdent la Mort arméniennes20, que le génocide, l’exode
comme structure d’avenir.
Sans passé, et la déportation donnent à voir des
transmissions transgénérationnelles de
ni futur, ils errent en quête de sens.
< Gilles Lussac éclaire notre propos matériel physique non métabolisés, non
en écrivant que le lien social a été tri pensés car impensables sous forme de
butaire d'inflations imaginaires que secrets, de non-dits, de syndromes d’an
l’ordre symbolique
ne peut endiguer niversaire, des inscriptions somatiques et
pour les contenir. «Aux sources des gé de corps-cryptes. «Car qui ne peut en
nocides, il y a cette mutation du sujet terrer ses morts reste lui-même un
qui, sur le fond de la rupture de la re mort-vivant»21.
Les meurtres collectifs du XXe siècle
connaissance de pères par les fils, le
précipite dans la volonté de l’autofonda- sont des résurgences du Réel qui per
tion» Ղ Pour Lussac, «avec l’autofonda- mettent de considérer le lien social sous
tion, nous avons affaire à la confusion un éclairage encore plus déterminant
des générations et des places, à la des que celui que Freud donnait à voir en
truction de toute temporalité et au déni terme de Malaise dans la civilisation. Il
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est essentiel de considérer à leur juste total. Mais il est aussi nous l’avons v
brisure du genos,՝ il est le déshuma^'
portée les conséquences de ces héca
tombes «modernes» ainsi que la muta rendu possible. L’excès de Réel qUep
tion irréversible que cela a engagée dans met le mal total barre l’accès au re
la structure même du lien social et par gistre Symbolique, à l’Autre et à la pa
conséquent sur celle du sujet. Gilles rôle.
Afin de lutter contre ce mal de ma
Lussac souligne l'importance de la prise
nière
collective, François Besset ran
en compte de cette dimension humanipelle
quil
est essentiel de passer de Jo
cide inaugurée comme psychopathologie
catégorie
de
la pensée à celle de ra„r
par l’invention du génocide dans la mé
car
c’est
d’abord
par un devoir de mé.
tamorphose moderne du lien social.
moire
historique
et
de vigilance polit,,
Hélène Piralian sous-tend notre convic
que
que
la
lutte
contre
le mal comtion que la naissance de la psychanalyse
n’est pas étrangère à cette résurgence mence. «Historiser ce qui est dénié opédu Réel qu’est le génocide et que la rerait donc non seulement comme un
théorie analytique a émergé comme démenti en acte de ce qui est dénié
une tentative d’endiguer l'intrusion du mais aussi comme une véritable (ré)inmal permis par le meurtre du genos, et carnation des sujets pris dans ces évé
ce, en décodant la structure de l’incon nements»26. Il est alors essentiel de le
scient et l’espace symbolique de la pa ver le déni et garantir la reconnaissance
role. Car enfin, c'est «ce déni qui, au- du génocide arménien au sein d’une his
delà du temps génocidaire en lui-même, toire collective, afin que, en passant par
tente —dont l’objectif est— de détruire le champ de l’Autre, puisse s’accomplir
le deuil des
la structure même du champ symbolique, la fonction symbolique,
celui qui ordonne l’espace psychique, morts et l’inscription d’une commu
l'humain et constitue, à ce titre, l’objet nauté dans un futur enfin rendu possible
par la parole. Une prise de conscience
de la psychanalyse»22.
en ce sens peut éviter la destruction et
l’occultation d’une civilisation unique et
3. Inscrire les ancêtres,
riche appartenant au patrimoine culturel
historiser les identités,
collectif, au profit d’un genos meurtri
écrire la Parole qui ouvre au futur.
sans généalogie possible, privé de son
humanité comme être de parole.
«.Ecrire pour inscrire un meurtre muet»
Janine Altounian
A. S.

Comment dès lors construire une
identité constituée d’un héritage fait de
séparation, d’exil, de morcellement des
corps, d’effacement des âmes; un héri
tage inscrit dans le Réel inexprimable
et privé de ses outils de symbolisation ?
Janine Altounian introduit le concept
de survivance comme «la stratégie in
consciente que les survivants d’une ca
tastrophe collective et leurs descen
dants mettent réciproquement en place,
pour reconstruire sur pilotis les bases
précaires d’une vie possible parmi les
«normalement» vivants du monde où ils
ont échoué»23.
Afin de renaître dans le champ du
désir, l’héritier de la survivance se doit
de restaurer la Parole, de créer une ins
tance tierce en redonnant des mots à ce
qui n’en a plus, en inscrivant les identi
tés dans une chaîne signifiante, dans
une tentative ultime de restitution de la
fonction symbolique malgré le Réel, de
récupération du sens malgré le mal.
L’écriture devient le support d’une tra
duction de son identité dans la culture
de l’Autre, une translation de la mémoire
pour inscrire un meurtre muet.
Hélène Piralian propose d'écrire le
génocidaire comme «un acte de penser
qui tenterait de lier cette Mort que le
génocide a déliée du symbolique et de
la vie, déliée pour l’éternité ou plutôt
pour l’intemporalité d’une damnation,
aux pulsions de vie en réintroduisant
de la temporalité historique —on pour
rait aussi dire généalogique —dans la
constitution même des textes. Ecrire de
vient alors une tentative de réinscrire
dans la texture même des textes ce que
les génocidaires ont tenté d’exclure du
champs des héritiers»24.
Les descendants doivent se défaire de
l’incarnation des fantômes et réinscrire
leurs ancêtres dans un tissu identitaire,
une chaîne signifiante en reconstruisant
par la Parole qui tend à l’Amour le lieu
d’une mémoire abolie. «Le mal était et
est à viser de obliquo, du haut d’une
Parole qui n’est forte contre lui que
parce qu’elle tend à l’Amour et non par
ce qu'elle s’obstine à rétorquer au men
teur. C’est de sa puissance d’aimer que
l'Amour atteint son bien par-delà le mal
qui le défigure et contre cela, ce même
mal est définitivement impuissant. Il
est par soi de stérilité, tandis que l’A
mour se risque perpétuellement à l'Alté
rité qu’il veut restaurer»25.
Le génocide arménien constitue une
brisure historique, puisqu’il est le pre
mier génocide perpétré par un Etat en
processus de modernisation et basé sur
une constitution, un Etat fondé sur un
meurtre collectif. Prolongé par le déni,
le mensonge et le négationnisme, il ne
peut advenir à la culture et inscrire dans
l’Histoire la reconnaissance de ce mal
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tombeau
d'Arthur Beylerian
par Anahide TER MINASSIAN
Հ-------------- -- ---------------------------------------------------------------------------

>

ment obtenir un système distinct pour comprendre la création de la Légion
l'Arménie turque, c’est-à-dire les vilayets d’Orient, de suivre les événements en
d’Erzerum, de Van, la région septentrio Transcaucasie en 1917-1918, où va naître
nale du vilayet de Diyarbekir où, selon l'Etat arménien, de mesurer l’œuvre de
la Question arménienne du Traité de San
les documents statistiques, nous cons la Délégation Nationale et surtout l’im
Stéfano au Congrès de Berlin (1878),
mense labeur de Boghos Nubar Pacha
grâce au soutien matériel et moral de titutions une majorité par rapport aux
(1851-1930) (il attend toujours son his
celle qui, la même année, devint sa fem Turcs. Nous désirons avoir un vali (gou
torien!) secondé à Paris par Archak
verneur)
arménien
nommé
par
la
Subli
me, Françoise Baptistine Poggioli, bib
Tchobanian, mais floué par les accords
liothécaire à la Bibliothèque Nationale. me Porte avec l'accord des Puissances.
secrets Sykes-Picot (1916). Et aussi de
Cette thèse de 400 pages, restée iné Ce vali excercera les droits d’un gouver
vérifier que l’action humanitaire de la
dite, limitée aux mois qui ont précédé le neur de région pour une période don
France et des Alliés est subordonnée à
Congrès de Berlin, lui valut le titre de née, il aura sous ses ordres une gendar
leurs buts de guerre et à leurs intérêts
Docteur en Histoire —un titre qui ac merie pour y garantir l’ordre et la sé
politiques.
Dans son introduction de 50
compagnera toujours sa signature—, curité et disposera d’une partie des re
pages
(le
plus
long de ses textes édi
établit sa réputation d’érudit, mais ne venus pour y assurer le développement
tés),
Arthur
Beylerian
présentait une
lui a pas permis d'intégrer l’Université, matériel et moral» 3. Ces réformes ad
synthèse
solidement
documentée sur
les Hautes Etudes ou le CNRS. Toute ministratives que Beylerian qualifie cu l’évolution de la Question arménienne de
fois, un article, publié sous un titre ap rieusement de «réformes sociales», ré 1908 à 1923. C’est un exposé des diffé
prochant dans la Revue d’Histoire Dip formes promises par l’article 61 du rentes étapes qui ont mené au génocide
lomatique (janvier-juin 1973, pp. 1-33) en traité de Berlin, et jamais accomplies,
des Arméniens prouvant la prémédita
est le résumé. Il permet de juger la ne conduiront pas à l’indépendance
tion et les choix rationnels du gouver
méthode de recherche et les conclusions comme en Bulgarie, mais renégociées
nement jeune-turc. Le génocide armé
d'Arthur Beylerian. C’est un homme d’ar entre Jeunes Turcs et la Russie en fé
nien qui n’a jamais reçu aucune répara
chives qui accorde aux archives la va vrier 1914, elles contribueront à sceller
tion matérielle et morale restait pour
leur de «preuves scientifiques»; c’est le sort des Arméniens ottomans en
Beylerian «l’une des questions en sus
un adepte de l’histoire diplomatique 1915.
Le «grand œuvre» d’Arthur Beylerian pens de l’histoire contemporaine».
classique dont il épouse le langage;
Publiés entre 1973 et 2003, dans
c’est un historien positiviste habile à reste son ouvrage Les Grandes Puissan différentes revues à caractère scientifi
croiser et à critiquer les sources (docu ces, l’Empire Ottoman et les Arméniens
que une quinzaine d'articles (en français
Issu d’une famille aisée, aîné d’une ments diplomatiques français, anglais, dans les Archives françaises (1914 - et en arménien) constituent l’autre volet
fratrie de quatre enfants, Arthur Bey russes, allemands etc. ouvrages divers 1918). Ce livre de 792 pages, édité par
de l’œuvre de Beylerian. Ils sont tou
lerian a fait ses premières classes à dont des ouvrages turcs et arméniens la Publication de la Sorbonne, en 1983
jours
relatifs aux rapports des Armé
l'école Merhametdjian de Ferikugh, puis oubliés). Sa problématique lui a été ins —ce qui en soi constitue un label de
niens
avec l'Occident. C’est bien évi
a poursuivi ses études dans le collège pirée par la découverte des papiers qualité— a été préfacé par Jean-Baptiste demment le cas de L’impérialisme et le
des Mekhitaristes de Vienne à Pangalti personnells du Patriarche de Constanti Duroselle (1917-1994), professeur d’His mouvement national arménien (1885 .
puis dans le fameux Lycée Guetronagan nople, Nercès Varjabedian, dans la Bi toire des Relations Internationales à 1890) et de L’échec d’une percée interna
d’Istanbul, acquièrant ainsi la maîtrise bliothèque Nubarian de Paris dont les l'Université de Paris l-Sorbonne et tionale. Le mouvement national arménien
de l’arménien, du turc, de l'allemand et trésors cachés nous sont peu à peu ré membre de l'Institut, qui fut le maître de (1914-1923)“. Tout en restant dans le
du français. Puis, il a obtenu dans le vélés par les publications de Raymond toute une pléiade d'historiens dont la champ de l’histoire diplomatique Beyle
cadre de l’Université de Beyazid des H. Kévorkian. Arthur Beylerian est litté plus médiatisée est Hélène Carrère d’En- rian manie le concept d'impérialisme
diplômes d’Histoire de l’Art, d’Archéolo- ralement en empathie avec le patriarche causse aujourd’hui Secrétaire perpé
cher aux marxistes ce -qu'il n’était pas-,
gie et de Géographie générale tout en Nercès cherchant à mettre à profit le tuelle de l’Académie Française. C’est dévoile le jeu des Grandes Puissances,
s’initiant au turc osmanli. Son enfance moment historique —l'armée russe est un recueil monumental, fruit de vingt les rivalités et les intérêts antagonis
arménienne s’était déroulée sous le aux portes de Constantinople au début années de recherches, de 757 docu tes traversant la Question arménienne.
régime de parti unique de la République de l’année 1878— sans heurter le gou ments (lettres, télégrammes, messages, Le lecteur découvre aussi la sympathie
fondée par Mustafa Kemal. Adolescent, vernement ottoman, pour obtenir avec notes, memoranda), concernant les Ar
de Beylerian à l’égard de la Russie puis
il a observé, sous Ismet Inônü, les ef l’aval des Puissances, des réformes ad méniens durant la Première guerre mon de l’URSS en qui il a touiours vu le
fets de la loi dite de «l’impôt sur la ministratives en Arménie turque. Il a diale conservés dans les différents dé protecteur historique du peuple armé
fortune» (1942), loi discriminatoire à suivi pas à pas les démarches des prin pôts des Archives françaises (Ministère nien. Il a aussi multiplié la publication
I égard des minorités (Juifs, Grecs, Ar cipaux collaborateurs du patriarche: Kri des Affaires Etrangères, de la Guerre, de documents inédits assortis d’une
méniens) dont les droits culturels kor Odian 2, Sérovpé Vitchénian, Stépan de la Marine, Archives Nationales), mais courte introduction et de notes criti
avaient été reconnus par le traité de Pacha Aslanian, Minas Tchéraz. Il fait aussi dans les archives de la Délégation ques: un tableau de la vie économique
Lausanne (1923) et qui valut à 8 000 siennes les revendications arméniennes Nationale Arménienne présidée par Bo de l’Arménie turque au milieu du XIXe
d’entre eux d’être déportés à Achkalé, telles qu’elles sont exposées par les ghos Nubar Pacha de 1912 à 1921. A siècle (Haygazian, 1993), l’origine de la
dans l’est de la Turquie. Mais ce furent envoyés arméniens au Congrès de Berlin, l'exception des archives ottomanes in cavalerie des Hamidiyes (Haygazian,
les terrifiantes émeutes antigrecques les archevêques Khorène Nar-Bey et accessibles encore aujourd'hui: Ce fai
1994), un témoignage sur les massacres
d Istanbul, du 5 et 6 septembre 1955, du Meguerditch Khrimian, dans une lettre sant il a eu l’ambition de remplir un vide. de Trébizonde en 1895 (Haygazian, 1981rant la «décennie démocratique» de adressée au représentant de la Russie, L’absence de documents édités en fran 1982), une lettre de Jacques Chahan de
çais sur les affaires arméniennes à la
Menderes, qui l’incitèrent à s’intéresser le compte Chouvalov, le 29 juin 1878^
Cierbied (le premier maître d’arménien
à la Question arménienne et finalement,
«Les Arméniens dont la cause va être manière du Blue Book de Lord Bryce et aux Langues O.) à Napoléon Bonaparte
comme beaucoup d’autres, à partir examinée par le Congrès sur la base de d’Arnold Toynbee et de Deutschland und (Revue des Etudes arméniennes, 1996(1959). Partir, pour gagner sa vie, sa li l'article 16 du traité de paix de San Sté Arménien 1914-1918 de Johannes Lep- 1997), le témoignage du Père dominicain
berté et échapper à la peur humiliante fano, souhaitent bénéficier des réformes sius. Certes, à partir de novembre 1914,
Berré (Revue des Etudes arménennes,
P'Ji dictait aux Arméniens de Turquie, administratives qui vont être accordées la France est en guerre avec l’Empire 1997) sur les massacres de Mardine ,
de la Turquie ottoman «l’allié de l’ennemi allemand», etc. Son entreprise la plus originale a
menacés d'être traités en ennemis de aux peuples chrétiens
I intérieur, la prudence et le silence. d’Europe, parce que le régime sous le les Français ne sont pas des témoins été ces dernières années son exploration
Une peur dont il ne réuissira jamais à quel ils vivent, aujourd'hui, en Arménie, directs de l’extermination des Armé de la franc-maçonnerie arménienne ce
est bien plus oppressif que le régime niens, mais ils ont des postes d'observa Constantinople (Loge Sér), de Smyrne
se défaire complètement à Paris ’•
tion à Téhéran, au Caire, à Athènes, à
Ses premières années en France fu supporté par les peuples chrétiens de Tbilissi, à St. Petersburg et au début de (Loge Tigrane) (Haygazian, 2001 et 2003).
la Turquie d’Europe. Aussi, nous n'exi
rent réellement des années de galère.
Il n’a fait qu’aborder ces rivages peu
geons
pas la liberté politique et nous l’année 1915, la flotte française sauve
En marge du système universitaire fran
les 4 000 Arméniens de Mussa Dagh.
çais impitoyable pour les outsiders, il n'exigeons pas de nous séparer du gou Ces documents permettent de mieux
réuissit à finir et à présenter, en 1972, vernement turc. Nous voulons simple

Né le 26 décembre 1925, à Istanbul,
dans la «Grande Ile» des Princes, décé
dé le 29 mars 2005, l’itinéraire d'Arthur
Beylerian, sans aucun doute l’un des
meilleurs historiens de la Question ar
ménienne a été sinulière. Ceux qui ont
connu cet homme discret et secret ne
peuvent oublier sa grise, maigre et lon
gue silhouette qui n’était pas sans rap
peler celle de Don Quichotte croquée
par Daumier, sa distinction naturelle, sa
politesse extrême. C’était un homme
sans âge, aux paroles mesurées, un
homme surgi du XIXe siècle: un authen
tique Arménien ottoman.
H était apprécié par les spécialistes
de l'histoire des Relations Internationa
les en France, aux Etats-Unis, en Russie,
en Arménie, au Liban, mais peu connu
du grand public, si ce n’est par les lec
teurs arméniens de Haratch et d’Achkhar, en France, de Baykar aux EtatsUnis, des revues Haygazian et Hask au
Liban. Et aussi par les auditeurs armé
niens des rares conférences qu’il ac
ceptait de faire dans les milieux de
l'UCFAF, de l’UGAB ou de l’Eglise apos
tolique dont il était un fidèle convaincu.

une thèse dirigée par Alexandre Benningsen (à l’époque le spécialiste de
l’Islam soviétique) intitulée L’origine de
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chose you because youre different frorn. the rest.

Granny
*1'մուար է
Գրհլ Լէսնարգօ
Ալի շտնի
՚՚*Լյա ր ղո ՚ յ ի մասին անցեալ
հղանա կուք ՝
քանի որ նա միշտ բոլոր եղանակներին էլ
ներկայ է եղել մեզնից շատերի կ եանքում'

շեշտով որ կարծես ա յս
"Լ,սյԸԸ այլեւս
անհ անգո ւրմելի է) մեկնումը բողոքի ա֊
բարք է) իսկ նպատակակէտը հրաշքնե֊
րով ու խոստումներով լի մի վա յր z Ղ՚նա֊

երբեմն ֆիրէիքսալէս ) շատ յաճախ նա֊
մակներով՝ հ ե ռաձայնն եր ո վ ) յատկապէս

՚յինե » սակայն այս անդամ տարբեր ճամ֊
բաներով) մենք
դէպի Հոլրսնտիա , իսկ
ինքը գաղտնի ուղիներով դէպի . . .
վերադարձին պատդամի չը լեզուն
էր
նոր տարուայ
զուարճալի
խօսքերսվ ,
ինչպէս եւ
Լէոնարդոյի
երեք
մաայլ
պատգամներով) այդ պատգամներից վեր֊
ջինը "ադյամ թսւշ Հոսէյն, զսւԱգ թէզսւն"
[Մա՛րգ եղիր) Հոս էյն)
հեռաձաfiի՛ր):
Սակայն) աւսՀղ) (ունուսւրի 10^ այլեւս
շատ ուշ էր զանգելու , թերեւս մարգ լի֊
նելու համար՝ քանի որ նախորդ օրը ա֊
ռա ւօտ եան պահերին Փանգորոսա փողո֊
9՝ի 7274 բնա կար սւն՝ի բոլոր ձայներն ու
շշուկերը) մեղեդիներն Ու աղօթքներըմա֊
րել էին ընդմիշտ :
(էստ ընտան եկան աւանդութեան հրկթ
զումը իր յետմահու փափաքն էր) սակա ին
հ րդեհ ը չսպասեց ) \ա\ճապարեց շուտով յա֊
փըշտակելոլ իր կեանքն ո լ իր կեանքին
նմանող ստեզծագո րծութիւնները ) պահ֊
ւած խորունկ այն գզրոց ո*-մ 1 nF
ւանել էր վի շա սլ ի երախ) սակայն հրդե֊
հից ու վիշապի եր ախի ց փ րկո ւեց ին անձ֊
նական գրոլթիւններ ել ստեդծագործա֊

իր Գէ1 ա 1!ան ութ եամբ :
Ա.է ս անսովոր բացակայութիւնը տարբեր
նշանակութիւն սլիտի ունենայ ե*- տար֊
բեր լո յս պիտի սփռի իր կեանքի ) ինչպէս
եւ իր դրա կանութեան այն1 կէտերին) ո֊
րոնց նկատմամբ շատ յաճա իւ րոտ ս ո վո ֊
րականի շատերը մնացին անուշադիր z
(Բացակայումր վերանայելու ՝ աւելի խո֊
րը եւ ուշադիր քննելու , հարցերը ճիչդ
ըմբռնելու մղիչ ում սլիտի թխի ^ւ ոչ թէ
մ ե ռելա պա շտ ո լթ ե ադ մք,ջ_ոց ռւ ճառասա֊
նութեան առիթ , յատկապէս մի մարդու
եւ բանաստեղծի նկատմամբ , որը բացար֊
ձա կապէս չէր կարող կաղապարուել մեզ
գերող ա յս կեանքի
չա փ անի շն երին եւ
այսպէս կոչուած արմէքԼ\երին z
Ւր ա շ֊
խարհ ը տա րբեր էր ) եւ ինքը ու֊ըի չ •
Միշտ ճանապարհ ո ւելուց մի քայլ յե֊
տոլ կտրուկ կերպով պիտի կանգ առնէր Տ
բադ կորցրած մարդու
նմ ան երկմտ՝ո\ւ֊
թեամբ բաճկոնի գրպանն երը խո ւղա ր֊
կէր» յետո լ վս տահ անա լո վ Որ ամէն ին(
տեղն է ՝ պիտի ասէր' գնանք , այնպիսի
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connus de l’histoire des-Arméniens, auxquels Thierry Zarcone,
le spécialiste
français des mystiques et des francsmaçons turcs de l’Empire ottoman finis
sant 6, accorde un grand intérêt.
Arthur Beylerian n’a pas formé d’é
lèves car il n’a pas intégré une institu
tion,ni bénéficié comme les intellectuels
arméniens nés ou émigrés aux EtatsUnis des bienfaits d’une chaire financée
par une donation spécifique. H a partagé
son temps, un temps précieux, entre sa
fonction de Secrétaire —durant 16 ans—
dans l’Association Arménienne d’Aide
Sociale à Paris et ses recherches. C’é
tait aussi un solitaire qui pratiquait le
secret par prédisposition psychologique.
Mais il a été un précurseur, i! a créé
des émules en France, autour de la
Bibliohèque Nubarian (en collaborant épi
sodiquement à la Revue d'Hïstoîre Armé
nienne Contemporaine), aux Etats-Unis,
en Italie où depuis une quinzaine d’an
nées a été entreprise la publication
systématique de documents d’archives
d’Etat ou privées sur la Question armé
nienne de 1878 à 1923 (du traité de Ber
lin au traité de Lausanne) et demain sans
doute en Autriche, en Allemagne, en
Suisse, sans oublier le Vatican. Pour
quoi ? Pour appuver le lobbying armé
nien (Armenian Assembly, CDCA), pour
rappeler aux grands Etats leurs respon
sabilités et leurs engagements anciens
(comme la France en Cilicie 7), leur faire
reconnaître le génocide et amener la
Turquie contemporaine à avouer les cri
mes de son passé ottoman.
Arthur Beylerian est mort sans avoir
soutenu sa «thèse d’Etat» qui devait
traiter des conséquences du Congrès
de Berlin. Il avait déposé à la Sorbonne
un sujet sur «L’Europe et la Question
arménienne de 1878 à 1886», la décen
nie au cours de laquelle aux espérances
arméniennes avaient succédé les dé
ceptions qui ont conduit à la naissance
des partis révolutionnaires arméniens,
un thème que Beylerian, en authentique
Stambouliote, n’aimait pas aborder. Il
avait aussi accumulé durant 30 ans des
documents sur le génocide. Que de
viendra cet héritage? Intransigeant avec
lui-même
comme i! était avec les
autres, il a vécu toute sa vie avec l’ob
session de la perfection, une obsession

qui augmentait ses angoisses d'écrivain
devant sa page blanche.
Durant des dizaines d’années il a col
laboré régulièrement à Haratch: com
ptes-rendus critiques d’ouvrages histoques sur l’Arménie et la Turquie, analy
ses sérieuses de la presse et de la vie
politique turques. Sa disparition est
d’autant- plus cruelle qu’elle intervient
à un moment où la diplomatie semble
avoir ressusité la «nouvelle» Question
arménienne entre Ankara, Erevan, Wa
shington, Paris et Bruxelles.
A. T. M.
(1) Cf. H. Bozarslan, Histoire de la Tur
quie contemporaine, Paris 2004;
Kemal
Yalçin, Mon âme se réjouit avec toi (trad.
en arménien du turc), Erevan 2003.
(2) A. Beylerian, «Krikor Odian (18341887). Un haut fonctionnaire ottoman,
homme des missions secrètes», Revue du
Monde Arménien Moderne et Contempo
rain, 1994.
(3) Extrait d’un document traduit du
russe et publié par l’archevêque Mesrop
Achdjian et
Sandro Beyboudian,
tous
deux disparus en 2004, dans L’archevêque
Nercès Varjabedian, patriarche arménien
de Constantinople (1837-1884) (en arm.),
Erevan, 2002, 828 pages, pp. 227-228. Cet
ouvrage est le lOème de la monumentale
série des Documents de l’histoire de l’E
glise Arménienne consacrée à l’histoire de
l’Eglise apostolique au XXe siècle.
(4) Dans Relations Internationales,
bonne, en 1975 et 1982.
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կան բաղմաթխւ է$_եր ,
որոնր մամանա֊
կթ նա վս տահ եց իր ընկերներիդ
հտ֊
րաղատներին* Այդ էջերը) քարտէսի պէ"
սլիտի ուղեկցեն ընթերցողին դտնելո լ հա֊
մար յիշեալ աշխարհը եւ կորած
մար֊
դուն :

(1951 -2005)

ԵՒ

*

Լէ՝ոն\արդօ Աէիշա^ի
բան ա ստե ղծո ւ֊
թի ւնն եր ի ա ռաջին մողովա ծուն) "Պտրել
ո տաբոպիկ փշրուած ապա կիների վը,սյ
հրատարակուեց
1.991 թուին Ղյիւ Սար
քում յ փողովածուի բանաստեղծութիւն֊
ների մեծ մասը ինքնակենսագրական բը֊
նոյթի ստ եղծագործո ւթի ւններ են) դ՝ԸԸ~
ւձած պարզ սակայն խոր ու տիրապետ֊
ւող լեզուով՝ առկայո ւթեամբ հայկական)
յա m կ որոյ է ւթ .պարսկական բանա ս տեդծո ւ֊
թեան աւանդութեան • ա՛յս բո լոր ի հա
մադրութիւնը
իր դբելաձեւի իւրա֊
յատկութիւնն է Ար նկատ ելի է ընդ֊
հանրապէս
իր ս տեղծ՜ագործո ւթիւննե րում : Աւելացնենք ) ին չ "Ը ինքն ակենս ա ֊
գրական բն ո ւթագր եց ինք նաեւ կենսա
գրականն է մի ուրիշիա ինչպէս այս ԴԸԸ՝
քում երկո ւո րեա կների շաըքը ։ Լէսնարգօ
Ալի.շսՀև՚ի հնա ր.բը ա յն է որ ղուգտհեռեմրր է
գծում , մէկը փոխարինում է միւսփս,
ել զուգորդումնե՛րի շնորհիւ խօս ելո վ իր
"ցաւեր" ից խօսում է հասարակաց ւՈառա սլանքների մաս ին՝ : Օրինակ ,
վելՀո լրէ
րերո ւած "Երկոր֊ առիւծ" բտն ա ս տ.եղծ ո լ֊

թեան մէջ կենդանական այդի*ե նաեւ ա֊
րար չո ւթիւնն է՝
կեն դւմնա կան
այգու
պահակի Լացը նաեւ իր եղբօր մահուան
սուգն է ) ինչպէս եւ արար չո ւթի ւնը ձա
խողելու
արար ի չի
հիա սթա փ ութի լնըւ
Կամ "Յոգնած մտքեր" քերթ ո ւածո ւմ մէկ
միլիոն Աֆղանցու ցերեկ գիշեր ա կաննե֊
րի հետ պայքարելո՛ւ հարցը իր տառա֊
պան քի ու անքնութեան պատճառն է :
"Ապաստանէ՛ բանաստեղծութեան
մէջ
կարգում ենք' "երբ բանաստեղծը ցնոր֊
ւած հտյ քահանայ է) j երբ բանաստեղծը
գինով պարսիկ հոգեւորական է ՝ ( ես
պէտք ունեմ մաքո ւր անգլեր էն ի ) ես պէտք
ունեմ Ալեքսանդր Փ&փին" [էջ 51) 5 Փօփր
(իէ• գարի անգլիացի գր՛ող էր որ յիշլում
է Ւր ծաղրա—դի ւց ա ղնա կան բանաստեղ֊
ծո ւթի ւնն երով Z Այս քերթուածը հեգն՚ա ֊
կան պատասխան է հաւանական տ յն քլն֊
նա դատ ո ւթի ւնն երին՛ ՝ ովքեր բազմալեզու
հեղինակի լեզո լից կաղապարուած ըմ ֊
բըռնումներ եւ չափանփշոլած պահանջներ
ունեն z
Մեծ մայրը ) ՛որ յիշլում է այս մ ողո֊
վածո լի առաջին իսկ ենթարամն ո ւմ ՝ թը֊
ւում է շատ սովորական երեւոյթ) սովո֊
րական զգացմունքների ակունք ՝ որ ամէն
թոռ կարող է իր մեծ մօր նկատմամբ ու֊
նենալ) սակայն յետագայ քերթուաենե֊
րում hjlUlftjld ? թարգմանական սահմանու֊
մովվ
, երբ մերթ րնգ մերթ յ\ա՝յտ֊
նըւում է անսպաս ելիօրէն ,
անս պա սելի
տեղերում անսպասելի մամանակ) հար֊
ցր տ ար բեր ւո ւմ է ել այնպիսի խոր
ու
խո րտա կի չ նշանակութիւն է ստ\ան>ռւմ բա֊
նա ստեղծի համար ) որից մինչեւ
վերջ
ձերբազատուելը դառնում է անկարելի :
Ղրանին տյս մ՜ողովածուի մէջ ներկայա֊
նում է որպէս գիրուկ հրեշսէակ ) ս՚ւրուա֊
կան ) իսկ տյլ ստեղծագործո ւթիւնն երում
որպէս զատիկ ու ա շխա րհ ի
ամեն ա լաւ
պատմաս անը »

Ջեււքեյւը քո
դսւոյւևրն էին քնի
Են պաագամաթհրլւ լուսաբացի
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(5) Un article qui a précédé la série des
travaux sur les dominicains de Mardine de
G. Nissim, A. Sarafian, Y. Ternon, J. Alichoran.

(6) Rappelons que Talât Pacha a été
le Grand Maître de l’Orient de 1909 à
1918.
(7) Cf. Dzovinar Kevonian, Réfugiés et
Diplomatie humanitaire, les acteurs euro
péens et la scène proche-orientale pendant
l’entre-deux-guerres, Paris, Publication de.
la Sorbonne, 2004; Vahé Tachdjian,
La
France en Cilicie et en Mésopotamie. Aux
confins de la Turquie, de la Syrie et de
l’Irak (1919-1933), Paris, Karthala, 2004.

”1988 Ծննղհաէնւ ղփչեր" րանաստեղծո ւ֊
թեան մէջ, Նանքր՚ն ներկայ է կրկթւ!ւ ) սա֊
կայն տյս անդամ փակագծերի մէջ սահ֊
մանուած) արգելափակոլած , ոչ թէ որ֊
պէս գիշերը անկողին մտցնող եւ. ցեր՛եկը
զարթնեցնող բարի մեծ մայր ՝ այլ որպէս
տգեղ ոգի իր որդու մահճակալի տակ»

Շատ յոգնաւծ եմ որ կարողանամ կոա&՚ալ
որդուս ղյԴսհնակալիղ ծածկողը վերղնե]
ոլ ծիկ խաղալ
Նանիի տգեղ ոգու հետ
ԱՀ շշ) :
"1,ոյն1րսկ արգելափակում[, մէջնկա'աեւփ կ
մեծ մօրը զբաղեցնելու ել գոհ պահելու
ձգտումը-. Համարձակօրէն կարելի է ա֊
սել Նանին , Ալիշանի առաջփն սաեղծա.
գո րծո ւթի ւններից սկսեալ մինչեւ փերջինը, ինչպէս նաեւ նոյնիսկ իր դիտական

աշխատո ւթի ւններո ւմ , ներկայ է եթէ ո
որպէս մեծ մայր, այլ որպէս [անվելվՀ
նալի մտայնութիւն ,
աղէտի խորհրղսւ
նիշ , ցաւի ու սիրոյ ղդացմունը-.
Այս մողովածուն բաղկացած է խՈրա֊
գիրը խորհրդանշող երեր մասերից . Ա
ռաջին մասը կոչւում է "Պարել ել այ^
րամնի ամ ենա ուր ախ , թերեւս Ալիչա՚ել։
առաջփն ու վերջին ուրախ ըերթ„լ,
'“Լտզարոս" խո րադրեալ բանաստեղ^ոլ
թիւնն է , ուր բանաստեղծը րնծոլթէայ^
աօնում է իր հայրութիւնը , վերածնունդ
առողջութիւնը- Այս կարճա
աեւ յուսադրութիւնը երկար չի տելոլյ
յաջորգում է "Ոտաբոպի1լ" րամինը ան֊
պաշտ պան ո՝.ւթ և տն , եւ.
յետոյ "Փշրուտն
ապակթներ"ը նուքւրուտծ
հայկական ոլ
ց եղա ս պա նո ւթեան թեմ ան երին ; ւ^երեա,
այգ ապակիների փշրանքը, որոնց վրայ

['P

պարեց ին ոտաբոպիկ, նոյն մանկութեան՝
մանկութիւնից էլ հին երագների ջ՚որգը.
լած աշտանակի փշրանքը լինի .

Մանկութեան հին երազների
ջարդուած աշտանակի աւիլումը
աւնվերջանալի գործ է :
Օրեր , շաբաթ ներ , ամիսներ յետոյ
դես գտնում ես ուրիշ փշուրներ (էջ g).
Լաւի ու վատի, գոհի ու զոհողի , դր.
բախտի ու դմոխքի , մի խօսքով' աՏէն
երեւո յթն եք ի
համա դրա կան հակասոլ֊
թքյւններ ը ս փ ռո ւած եդ \ամբսղջ (քր դրա֊
կանութեան վրայ՝ յատկապէս երկուոր֊
եա կն եր չարքի մէջ, ուր բան աս տեդծո որ֊
պէս (ւր ես(է եր կո լոք ե ա կ եղբայր , չարու֊
նակական կռուի ՝ մ տորումների ու երկ֊
խօսութեան մկջ է ■-

Ի՞նչու կաթի բաժակը
միշտ կիսադատարկ էր ,
ի՞նչու օղու գաւաթը ,
միշտ կիսալեցուն է

Աջ 15);

Անկ ա շկան գ գործածո՛ւած է ալքոհոլր
թէ որպէս ըմպելիք ) եւ թէ որպէս րա֊
նաստեղծութեան տարր շաղաիթած բաոե֊
ր ին : ԱլքոհսքԸ տառապող մարդու հա
մար որպէս ցաւը մեղմացնող դեղ' կործանի չ դեր է >ու!ւենոլմ " Սր կո ւորեաէներ
1?/ բանաստեղծութեան
հրդեհք
պատճառ է դառն ո լմ եւ խլու մ է իր Արօր , այսինքն' իր իսկ կեսմնքըվ]ոյն բա֊
նաստեղծութիւհը մամ անրակին
հրատա
րակուեր "fi'utg Նամակ՛՛ի ՜Որդ թւում,
նրեր 1/ ա յացն, ո ւմ ենք ամբողջո ւթեամբ •

դրախտ երկրային
արմատները թաղ ալքոհոլիղ
եւս լքի փուք
եւ ծխախոտը շպրտեցի
անտաոի ւքէջ
մոնղոլները չարեղին
կործանուող քաղաքին
ինչ որ ես արեցի
իմ կեանքին
դժոխք երկնային
դու չես կարող համեւքատուել կրակին
այն կրակին
որ բոնկեղ իւք տունը աւեր
սիրասունդ իմ ; սիրասունդ իմ
ինչ արեցի ես քեզ
ուր ես դու
հին թեւազուրկ արջուկ
խաւար գիշերներ
հին մանկութեան երազներ
յարդով խցուած
տէր իմաստուն
երազազուրկ
երգի տաւն մէջ
յիշիր ինձ
անձբեւով
Կորած էի շրջագծում
պայքարելով կենտրոնիս դէմ
տիզբոնը հրոյ ճարակ
արքան տափաստաններում
ջաղացպանի դանակի տակ
մեղաւոր եմ , մեղաւոր եմ
չափազանց մեղաւոր եմ
հուր եւ ոչ անձրեւ
դժոխահուր
եւ ոչ յոյս
սիրասունդ իմ, սիրասունդ իմ
ինչ արեցի ես քեզ
(« 10>յ
ուր ես դու
Այս հրդեհի բոցերը հինգ տտրի
յայան ո ւեց "Զատիկը եւ պար ս կա 1ւա^ 1
գը՛ պատմուածքում , իսկ դրս^,էր3 "՚ ,
տարի յետոյ իը Իւթայի բն ա կար "
Աա իր վախճսՀնի ՛նախ ա զդտ g ո^ն • է t
թողի բանաստեղծական դուշ"էխԼ^^'
իս կ կեա նքի: Տ ա րբեր ձեւով ) նոյ^
.
շակումը կտյ "Սրբ մեր տունը
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ո ^րձակ ստեղծագործութեան մէջ,
ր ոլԱ1(ր l'Takahe" պարբերաթերթում ։
[Լւնր հ»րցրե9 Ւնձ ’ "ծԲԲ էոլ կամ մո
Խյւ՚ը,րսւհ՝անայ՝ ^նձ
՚1Ը ս1ատահ1՚" ■
ուտէի Ւհ ասել '' նո-րնՒս1ւ չգՒտեմ "ր
տո^չ Գեռ
կ : Մս,յ1,ս '>Լ ^յնսէէս չը֊
ւտի. Նտ միայն ասում է, "Աոյսով եմ
ղուտով մի արծի։. նստի
մեր թեքուած
i
տնիկիս՛» ■■
տւս
Մեղքի ղղտյոտէր ել. կեանքը վատնուած
տեսնելու մտատանջութիւնը.
չատ յա
ճախ ներկայ է իր տողերում ,
ինչպէս
"Պտյետոերաղ" ԽոյբՈւն գործում, տըպ֊
ւտե 1999^ "black bough" պարբերաթեր.
թի Սրղ թւում : Պատմութիւնը մօրից
նուէր ստացած ո սկէ մի ձկնիկի մասին է ,
„ր ամանից ցատքում է գուբս, պատմո.
ղը ձէթիկթն ըոնում է , վախից որ չմեռնի, սեղմում է ափի մէջ եւ երբ ափը րա.
զում է , ձկնիկը չկայ : Այս կտորը վերջս,,
նամ է հետեւեալ [un րհրդանչա կան տո֊
ղերով •

Սերիր ինձ որ թոյլ լռուեցի
ինձ պսւրգեւածդ կեանքը
մի կողմ սահի • • ■

**է
Երկրորդ հատորը "Տ օղակս։թի լի միջով'
2000 թո լա կանին : Փոր֊
րիկ այս հատորը բամանուտծ է երկու
մասի. տոտիին մասը
հայ քու ների եւ
սէնյւիււների ինտրանի է խո րագր ուած՝
"Մեռնող այս գստրերը' , իսկ երկրոր
դը թսւնքանհր են "Անգործ ձեռքերն իմ"
անունով :
Գուցէ աւելորդ է ասել
որ
հայ քու. սէնրիօ , թանքա էւ հայբուն գրե֊
լաձւեւերը ճ ւս փ ոնա կան դրական ձեւեր են
եւ .ունեն իրենց յատուկ Օրէնքները, ան֊
չուշտ այլ լեզուներում այդ գրելաձեւեր1' օրէնքները բացառութեան են ենթարկըւում .կամ էլ պահպանելով հիմնական
ղծերը հ ամա սլա տա ս խանւո ւմ են տուեալ
լեզուի օ ր էնքն երին :
ճրատարակուեց

չրուժուոզ հիւանդութիւն
այս դոստերը մեռնող
ձեռքերն իմ

(££ 56):

Երկու բամինն էլ աւարտւում է ձեռքե֊
րՒ արւըևչուող քերթ ո լածներ ո ւէ : Համե֊
մատելուէ այղ երկու քերթուածները կա֊
րեԺ կ ասել թէ՛ առաջին եւ թէ' երկրո րղ
ըէրթո ւածթ թորքերում թորհրգանշում Լ
Հասարակաց բացասական կարծիքը դրո֊
դէ գործի նկատմամբ որը շատ յաճաթ
դորե չփ համա ր լո ւմ : Հա կառա կ այղ
կարծէքէն ՝ ղրողը ինչ էլ որ անի նորէն
գրող է։ Երկրորդ քերթուածը՝ պատաս֊
իահյ է մի բա^յ անելո ւ յորգո րներին *

երեկոյեան
փոխեցի զիփփոյիս կայ ծքարը
աւելացրի վառելանիւթը
հւ անգործ ձեււքհրիս ասացի
գոնէ այսօր մի թան արհ ցինք ( էջ 101 ) ։
Wui դրբի վերջին քերթուածն է ,

տյդ

օրուայ աշխատանքի աւարտը, զիփփոյի
արը փոթելուց աւելի կարեւոր .

այնպէս որ գնացքն է
Գ՚ասսսպարտուած գնալու
ոլՐ Որ երկաթագծերը իրեն տանեն
հո էլ դատապարտուած եմ անցնելու
իմ կործանումի ն ամրան
(££ 91) ։
^ոլԱահատոլթեան ու մենութեան ղդա֊
ղսւմների

մողովածոլ է ցողա կաթիվ։ մի֊
տյս հատորի քերթուածնե

լոլԼ դիտուած
րէ'

ամ՚,ն վտյրկեան

Դ,

այգւ^քկսոլմ ՝

ենթակայ կաթո ւ֊

ու ամենայնիւ՝ մպէտը
թէ[քլ ղ լյյոՀյ J-պի.
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Նաթ առարկածներով սկսուեց։ Էի եռած ՝
կարծր առարկաները ձեռնարկեցին թօսել
իրար հետ։ *Լեկասչէս ՝
մի ղիշեր լը֊
ս^ց վերմակը հարցնում է ներքնակին թէ
ինչ է զգացել։ Յետոյ մահճակալը հարց
տուեց յատակին թէ շատ ծանր չէՓ իր հա֊
մար։ Լապտերի լամբը բոյս երթն ասաց*
խոլորս էլ մեռնելու ենք մի օր" : (իամա֊
3nJ3L* բացագանչեց * ՚՚1Լս տ ա հարար՚ : 3՝ե ֊
տոյ ին չպէ ս սմևկա ղմա կեր պ թումբ ամ էնքը
պոռացին մամաց ո յցի լիրայ, "Դու ձայնդ,
կտրի՛ր" :

Վծը£ ի վերջոյ , բոլոր այս անողոք ձայ֊
ների պատճառած գթեր 'ու ցերեկ անքը֊
ն ութիւնից յետոյ մարմնի զանազան մա֊
սերը սկսեցին դիմել իրար ։ Յանէ օր
յետոյ ա շթա տանքի ճամբին գրաւիչ մի
կ[.ն կ ողքովը անցաւ ու նրան ա չքով արեց ։
Երբ կէնը հեռացաւ ձաթ աչքը բղաւեց աջ
ա իքի լԼբայ * "Ւ^նչու փո,թագարձաբար աչ֊
քով չարեցիր ,յիմա՛ր" ; Աջ.աչքը իր հեր֊
թին պոռաց * "Ատածեցէ գոլ կհանես" :
'' Յայց մարգ միշտ իր աջ աչքով է աչք ա֊
նում" ՝ ասաց ձաթ աչքը ՝ "դա* էլ չղի֊
տես ՝ այ տթմար" :
Մինչ նրանք այսպէս վիճում էին մար֊
գը յլեկաւ փոսի մէջ ու աջ ծունկը ոլոր֊
ւ-եց ՛. "Ա՜խ Աս տուած" աղաղակեց ծունկը
եւ ոտքի մատերը ցաւոտ ճչացին ։ Զիստը
բսրրձրաձա յն բղա լեց ։ Արցունքները հա*
ւաքո լեցէն արգէն [‘"կ ղՂ$_ացած իր աչ֊
քերի մէջ։
Սիրտը շթչսքց* " թաքն,ուէ՛ ր
աղջկայ
մ էջ մա՛րգ՝ թաքնուի՛ր իմ մէ^ հեռու
ամէնքից , ամէն ինչից ՝ ամէն ան գամից" •
Սակայն ուղեղը աղաղակեց * '՛Զանե՛ս ՝ m*
ղաչում եմ ինձ չլքես այս պահին" :
Եորած մարդը նստեց փոսի մօտ եւ նա֊
յեց մայթէն ոտնահետքեր հաւաքող Ւր
հոգուն։ Լեղուն պտտուեց բերնի մէջ ատամների գէմ ։ Լսեց իր թկ հարազատ
մրմունջը^ "Լոյս աստղային , փ ա յլ աստ֊
գայթն՝ մէկտեղիր ինձ՝ այս թալարին" :

ռանց որևւէ հետք թողնելու ։ թնչպէս շա*
քարը տաք սուբճթն ՝ այնպէս էլ ամէն թնչ
ել ամէն ոք ձուլուեց հրատապ մութ գէ֊
շերէն ՝ բացէ քեզանէց եւ մահճակալէդ
տակ պառկած քփզ յար ոլ նման մաբղաս֊
պանէց որ ս պա ս ո ւմ է քուն մտնես ։
ճշգրտօրէն մէ վայրկեան առաջ նաթ֊
քան ուղեղգ պաշարուէ ել սայթաքէ վեր֊
ջէն թռչո ւնէ ճչոցէ ստեղծած եր կնքէ
ճեղքուածքաւմ ՝ բաբձթգ մէջ կաղնուած
կամակոր
հրեշտակը յուշում է քեզ թէ
ոնց
վերակազմակեբպուես
եւ փրկես
անձդ ՝ էնչպէս եւ քո արարած ու. քծղնէց
կաթում ո ւն եցող բո վանգա կ ա շթարհ ը :
Յսյշում ես շօշափուկներդ, ովկէանոսէ յա֊
տակէց եւ ծալում ես մատներգ Որ վըս^
տահանաս մա՛տ են եւ քո՛նն են ։ Զգւում
ես գէսչէ ծթաթոտը ՝ նշանակում է ձդւում
ես դէպէ ծթաթոտէ տուփը՝ որը պէտէ
բանաս եւ մէջէg մէ ծթաէէոտ վերցնես ։
Վերցնում ե ս • \մթաթոտը գնում ես ^Ը[՚թ~
ներէգ ստուգելով որ ղտէ չը
հակառակ
կողմում չէ՝ J^lnnj առնում ես հրահանը
եւ կրակը վառում Ճէք/Է ծթաթոտէ ծայ֊
րէն : Ա ա էմացական մէ շարք բարգ ա֊
բարք է որ
կատարեց է յաջողո ւթեամբ ։
Փա կո ւմ ես աչքերդ ՝ թոր ներ շնչո ւմ եւ
ա րտաշնչում ես ծութը ։
Էացելով աչքերդ ծութէ ամպէ մէջ տես֊
նում ես աշէրարհ ը աստէճանաբար ցայտ֊
նըւում է կրկէն։ ^7առերէ տեսքր՝ տները՝
հ եռաթօսասէւները ՝ ամէն ամէն էնչ աս ֊
աէ ճանաբար յառնում է ո չէն չէց î թըռ֊
չունները կամաց կամաց սկսում են եր֊
գել իրենց լո ւսարսւցե ան երդերը ։ Մ ե֊
ռելնեբը պատէ պատկերներէց մէկ առ մէկ
ձեռքով հրամեշտ են տալէս :
Ա աքերդ
վերա թմբլում են ուղեղէդ
մէջ։
Նայում ես ձեռքերէգ ու J-պտում ես։
Յո լոր մատներգ տեղն են։ Նորէց ես ներ֊
թնչում եւ թաղով ծութը փչում ես արե֊
լէ գէմքէն *
կարեւո ր չէ որ ուրէշ մէկը էմանայ էնչ
ձեռք բերեց էր այս գէ շեր ։ Վ^ու գէտես ՝
ել դա բաւա կան է ։ Վ^ու գէտես որ պատ֊
ճառ դարձար աշթարհ է հաւանական մար֊
դասպանը չքանայ մահճակալէդ տակէց :
Վ*էտես որ փրկծցէր քծղ ել քեզ հետ մէկ
անգամ եւս բովանդակ աշթարհը î
Սպառած՝ շրջւում ես աջ եւ սուզւում

աշխատելուց յետոյ ,
Արեւմուտք ցիները բարեգթութեամբ
առատօրէն կեր ուղարկեցին
ծեր Մարջանին :
Դա մււչսւց իր երախտապարտութիւնը
այնպէս ուրախ
ինչպէս որ դու այն գիշեր
տուն եկար ու աղաղակեցիր,
Վերջապէս, սիրահարուէ ցի' :
Զուարնացաք : Անսէր եւ անկեր
երկուսդ զուարնացաք մէկ կամ երկու
ամիս,
հպարտ առիւծներ այլանդակուած
մարդու
վայրագոլթիւնից : Մարջանը մեռաւ
իր քնի մէջ անցեալ գիշեր,
դու՝ քառասուն չորսում, չորս տարի
առ՛աջ :
Նոյնիսկ ալեւոր եւ պատերազմից
յոգնած
կենդանական այգու պահակը
Անկարող էթ զսպելոլ իր արցունքները :

8ՈԳՆԱԾ» ՄՏՔԵՐ
Նրանք թաղել են տասը միլիոն ական
Աֆղանիստանում, մէկ դաշտային
ական
երկու կամ երեք Աֆղան ցու համար'
՛անկախ տարիքից եւ ցեղային
պատկանելիութիլնից ;
Նրանք տեղադրել հն մահը մօր
արգանդում : Կեղծ ձեռք ու ոտքերը
եըկնառաքւում են
ուտելիքի հետ : Նրանք մի ական են
տեղադրել
Աստու բարձի եւ իր աղաւնիների
երազի տակ :
Ամէն գիշեր նոր սեւ մի երազ իր թևերը
սփռում է իմ քնին: Այս առաւօտ
զարթնեցի
տրոփող գլխացաւով : Զարթնեցի
յոգնած :
Ամբողջ գիշեր լուցարազրկել
կամ պայթեցրել էի ականներ :

^Ւ ■‘•էջ-՛

ԱՋԱՏՈԻՄ
Հրատապ զփչծլՐ աստղերն ու լուսինն
ու ծառերն ու աները ձուլում է անիրակա
նին , գնդող գոլոքչիների ամպին, մինչեւ
որ մնում է ոչինչ, բացի սենեակիդ չորս
պատերն ռլ սլաարանքը մի դրան : վերջին
։լիչերային թռչունը անհետանում է իր
վերջին ձի չով 5 Մ աքերը լքում են ուղեղդ
ե\ւ կաթում գրքերի , թղթերի , եւ ան
կողնուդ մոխրամանի շուրջ՛.
Եարող ես տեսնել մտքերդ ել լսել պա
տերիդ պատկերներից բարեւող մեռելնե
րին ՛. Հեռուստացոյց ի մարդիկ
խօսում
են մասիդ սմնցեալ եղանակով՛. Աատներդ
ու ոտնամատներդ ձդւում են անո ւմօր էն
մեշանաձուկի չօչափոլկների պէս ովկէա.
նոսի յատակում ։ ճվչդ նախքան ձուկի
վերածո լելդ, որը փափաքէլ էիր այդքան,
առաջին անդամ լինելով անդրադառնում
ես որ ձուկը ուրախ չէ եւ ապրում է ծայրայեղ հոգսերի դիւրաբեկ կեանքով՛. Ե>կին—վխտուն. կեանքիդ բոլոր ծանօթ կա
նայք հիմա մէջքով մահճակալիդ չուրջ
չտրուած դանդաղօրէն րայլՈ1^ են դէպի
պատերը , որոնք կլանում են նրանց ա.

ԵՐԿՈՒ ԱՌԻՒԾ»
Մարջանը ոսկրոտ եւ ծեր
աոիւծ էր որ ապրում էը
Ըսալուլի կենդանաէսէն այգում:
Մէկը , մի օր, ինչ որ պատերազմի
ընթացքին
ինչ որ պատն՚աոով անհասկնալի
նոնակ նետեց վանդակի մէջ
ոչնչացրեց նրա դէմքի կէսը
եւ ծաւի աչքը :
կալ կուրացար , րայց ոչ
նռնակով : Դու իմ
Սագօ ջանն էիր , ոչ Մարջանը :
Կրտսեր իմ եղբայրը , ոչ թէ մի աոիւծ ,
թէպէտ եւ աոիւծ'
մարդկանց շրջանակում :
փեոեւս մտածում եմ քո մասին
եւ աշխարհի որ անուանեցիր
կենդանական այգի:
•Էւսղաքը տապալուելուց
եւ նկարահանման սարքերը

Երազ այնքան իրական'
որ ձեռք ու ոտքս ստուգեցի :
Դեռ սեփական էին : Երազ այ նքան մութ
որ սիրտս քննեցի: Աստուած
դեռ այնտեղ էթ :
Բայց թէեւ դեռեւս սեփական
եւ թէեւ դեռեւս այնտեղ
կար տաս միլիոն հարց ականի,
տաս միլիոն ձեռք ու ոտքի ,
տաս միլիոն կեանքի,
տաս միլիոն երազի,
ցիր ու ցրուած մի Աստծու սրտի մէջ
ով հերկում է հողագործի հետ
եւ ապրում է իմ սրտում :
Թարգմանեց'
ԳՈՒՐԳԷն ԱՐԶՈՒՄԱնԵԱՆ

''Կենսա-մտահեբձում", "Ազատում" եւ
"Երկու առիւծ" գործերը ինչքան որ գի
տենք անտիպ են, իսկ "Յոգնած մտքերը"
հրատարակուել է Burning Bush Publicaճօոտի կողմից, շահելով 2003ի People
Before Profits Poetry Prizt առաջին մըրցանակը :

այդքան փետուր հաւաքելուց յետոյ
կարող է այս մէկը
մՒ հրեշտակի լինել
Աջ 32) :
հերմակ մի ֆետոլր իջնում է վար
£կայ երկնքում ոչ մի թոչուն
հղ մի հրեշտակ
(££ 26) :
Ե^սոքքով իխտրուած

այԱ փոքրիկ Փո֊

1ովածուՏ,

խ[,ստ կենտրոնացումի եւ ըս֊
“՚ ՂՒագորձ-լսկտն բարձր
ճաշակի ար֊
?
: Ըն ղհ անրա պէ ս կարելի է ՝ա'սել
տ'1,գոյի մօտեցումները ել մչակած
^Ա1^ւա'ււութիւնը բացառիկ եւ ինքնատիպ

լյ.Օ^'՚^Ա,^եր ից են< որոնք դյ՜ռւարաց֊
Ոլ
կսւրուկ մերմումը օտարագրու֊
համարելու
որպէս
հայկական ,
Ապրում նաեւ պարսկակա՚ե զրակա֊
։ Ւք դրականութիւնը պատկա֊
է թէ,
յկա կան ՝ թէ՛ պարսկական ՝
I է ՝ամերի կէան. գրականէ կալուածնե֊
)
: Այս առումով եւս բա֊

աւԱ

նասւոեղծը ընտրեալ է տուեալ համայնք
ների կողմից , ինչպէո ել իր ուսանողնե
րի' որպէս լաւագոյն դասախօս , իսկ ղ՚Ը֊
քական շրջանակներում' որպէս շահողը
բազմաթիւ մրցանա կների ՛.

ձիւնը դիզւում է ձիւնի վրայ
մէկը չի ժպտում
րացի ձնէ մարգը

31) =

փսան սրար ի Եւթայի համալսարանում
դասաւանդէլուց յետոյ'
երբ ակամայ
հանգստի
կո չուեց
լիամամ նուիրուեց

ստեղծադո րծա կան
աշթատանքէն ար*
տադրե[ով րանաստեղծութէւն ՝
արձակ
էջեր ՝ կարճ պատմ ո ւածքներ , թատերգու֊
թէւններ ՝ յօգո ւածներ ՝ պար ս կեր էն
եւ.
ան)դլերէն\ լեզուներով : էր գործերէ կարե֊
ւոր մէկ մասը հրատարակուեց ամերէկ֊
եան ել մէջազգայէն գրական պարրերա֊
կաններում էսկ մեծ մասը մնաց անտէպ ՝
այն պատճառով Որ համբերութէւնը չու֊
նէր հրատարակչատներէ սա հմանւած օ֊
ր էնքն եր էն ենթար կո ւելո լ ։
Վերջէն էր
չրջաէ^է
բանաստեղծութէւնեերը
աւելէ
քաղաքական ել հասարակա կան

ստեղծադործո ւթէ ւններ
են' պատերաղ֊
մէն՛՝ սովէն ՝ ցեղասպանութեան ՝ եւ նման
այլ նէւթերէ առընչուող ։
Էր ց ր ո ւած աւ չցա\ն\կա գր ո ւած արթէ֊
t-էց ցաբդ մեզ յայտնէ է էր ընտրութեամբ
կաղմո ւած վեց անտէպ հատորներէ գոյու֊
թէւնը ՝ մն աց եա լր այս կողմ ա յն կողմ
բաշթո լած էջեր են ՝ որոնք է^նչ վաթճան
կ՚ունենան ՝ մնում է .անյայտ՝ էնչպէս ոg
մնում ե^յ անյայտ այսքան աշէւատութէւ֊
նէց յետոյ էր կեանքը վատնուած տեսնե֊
լու զգացումէ պատճառերը*
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EXPOSITION

«Matisse. Une seconde vie»
Musée du Luxembourg
19 rue Vaugirard
75006 Paris
du 16 mars

au 17 juillet 2005

par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

A l’occasion du 50e anniversaire de la
mort de Matisse (1869-1954), le Musée
du Luxembourg, en collaboration avec le
Louisiana Muséum of Modem Art de
Humlebaek (Danemark), célèbre le cré
puscule de la vie de celui qui déclarait
ne peindre que le matin, «avec labonne
lumière» J. La «seconde vie» commence
après une grave opération, en 1941, et
s'achève avec le décès de l’artiste en
1954.
Une grande partie —trop grande peutêtre— de l’exposition met en évidence
la relation que Matisse entretenait avec
l’écrivain et dessinateur satirique au
jourd’hui oublié, André Rouveyre, qu’Apollinaire présentait comme un carica
turiste à procès, un éleveur et dessina
teur de crapauds et de leur nourriture,
les mouches, métaphores animales an
nonçant la conclusion: «Et voilà bien du
travail pour un dessinateur aussi peu
fécond qu'André Rouveyre» 2. Ce qui
n’empêchera pas Rouveyre de publier,
en 1952, un Apollinaire, avec des lit
hographies de Matisse. Dans la corres
pondance quotidienne de Matisse à Rou
veyre, la feuille de papier permet à
l’écriture de retrouver son essence
graphique, l’enveloppe devient le sup
port d’un décor ornemental dévorant
l’adresse du destinataire.
Attiré par l’exotisme des tapis per
sans, des miniatures indo-persanes ou
Byzance qu’il découvre dans l’atelier
de Gustave Moreau, le seul professeur
qui ait compté pour lui, Matisse garde
aussi des traces de ses voyages, plus
ou moins lointains, du Louvre à New
York (une «pépite d'or» qui l'électrise
et le rajeunit «de 30 ans») en passant
par le Maroc (1912) où la lumière «est
tellement douce» 3 et Tahiti, «un pays
à la fois superbe et plein d’ennui» 4 :
«l’espace que j'ai cherché à Tahiti et que
je n'y ai pas trouvé, je l’ai rencontré à
New York» 5. Voyages dans la peinture
aussi, chez Cézanne, inévitablement,
Chardin dont il interprète la Raie, ou
Giootto : «Giotto est pour moi le som
met de mes désirs», confie-t-il à Bon
nard 6. C'est à Nice ou dans ses envi
rons qu’il reste, la plupart du temps.
A la différence de nombreux artistes
du XXe siècle qui, à linstar de l’Emile
de Rousseau rejettent le cadre doré en
lequel ils voient l’ornement destiné à
cacher la faiblesse de l’œuvre, Matisse
le revendique pour sa peinture : «Une
toile peinte à l’huile doit être entourée
d’une bordure dorée et quand la pein
ture est bonne, elle est, voyez-vous, en
core beaucoup plus riche que l’or» 7. En
d’autres termes, Matisse ne craint pas
le «parergon», l’ornement — (d'où son
intérêt pour la feuille d’acanthe, motif
purement décoratif et non copié d'après
nature, comme l'avait montré
Alofs
Riegl 8)— ornement qui, chez lui, ne
prend pas la valeur négative du supplé
ment masquant le manque mais reçoit
bien plutôt une fonction supérieure in
trinsèquement liée à celle de l’œuvre. A
Léon Degand qui souligne la connotation
péjorative du terme «décoratif» syno
nyme de «superficiel», Matisse répond:
«Le décoratif pour une œuvre d’art est
une chose extrêmement précieuse. C'est
une qualité essentielle» ’. Ainsi que le
rappelle Antoine Terrasse : «La composi
tion pour lui devint l’art d’arranger de
manière décorative les divers éléments
dont le peintre dispose pour exprimer
ses sentiments» 10. En effet, comme en

témoignent les œuvres présentées,
d’une part, l’élément décoratif révèle
l’être même du tableau dans les compo
sitions où s’agencent vases, rideaux,
tissus et autres éléments ornementaux
(Nature morte en rouge de Venise, Inté
rieur jaune et bleu, La fougère noire) et,

d’autre part, le décoratif, à travers la
simplification qui se fait variante de la
purification, offre aux grandes œuvres
murales une connexion avec une dimen
sion spirituelle (L’arbre de vie pour la
chapelle de Vence).
«Ce que je poursuis par-dessus tout,
c’est l’expression» dit Matisse, ajoutant
qu’il entend dans le terme «expression»,
non l’affirmation d’une violence mais «la
disposition» n. du tableau, tributaire du
support et du format. Comme tous les
grands artistes, Matisse cherche à in
suffler la vie dans ses œuvres : «le des
sin, dit-il, doit avoir une force d’expan
sion qui vivifie les choses qui l’entou
rent» 12, force qui s’entrelace au «char
me», à la fois irreprésentable et présent.
De là aussi, son attirance pour la poé
sie qu'il illustre, celle d’un Mallarmé
(1932), d’un Ronsard (1941) ou d’un
Charles d’Orléans ainsi que le montrent
les études exposées. L'inspiration re
noue avec son fondement vital, elle ne
peut se dissocier de la respiration :
«Je suis dans la plus grande intimité
avec Charles d’Orléans [...] Je me vois
le lisant au premier matin de chaque
jour comme au saut du lit on remplit
ses poumons d’air frais» 13.
Refusant d’appliquer la théorie dans
les couleurs, Matisse se base sur l’ob
servation et le sentiment, ce sentiment
«pour ainsi dire religieux que je possède
de la vie», comme il dit, et dont il cher
che la meilleure expression dans la «fi
gure» 14. Nous pourrions voir l'indice
d’un rapport au sacré dans le refus de
l’excentricité, dans l’effacement de sa
personne suivant une vie «comme tout
le monde» et dans le choix d'une ap
parence vestimentaire aussi banale que
«celle des chefs de rayons des grands
magasins», comme s’en étonneront Joséphin Peladan et autres Clara Mac
Chesney 15. Par ce choix d’une vie «or
dinaire» Matisse manifeste surtout sa
proximité avec le neutre dont Roland
Barthes a montré la portée religieuse :
«On voit donc qu’en définitive
la
grande opposition, celle qui à la fois
fascine et est la plus difficile à pen
ser dans la mesure où elle se détruit
en se posant, c’est celle de la dis.
tinction et de l’indistinction, et c’est
là l'enjeu du Neutre, c’est pourquoi
le Neutre est difficile, provoquant,
scandaleux : parce qu’il implique
une pensée de l’indistinct, la tenta
tion du dernier (ou du premier) pa
radigme: celui du distinct et de l’in,
distinct. On l’a vu, ce problème, celui
de la mode mais aussi (bousculons
les genres) celui de la théologie néga
tive».

Barthes ajoutait, «en le modifiant un
peu», le distique d’Angelus Silesius :
«Perds toute forme —toute couleur— et
tu seras pareil à Dieu, A toi-même ton
ciel en un calme repos» 16. Dans la pein
ture, Matisse ne cherche que la simpli
cité des moyens : «cette simplicité de
moyens où tout le réel se résumerait en
un seul signe, monochrome, unitaire,

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

découpé dans l’espace comme une ins Paris, Hermann, 1972, texte, notes et index
établis par Dominique Fourcade, p 9շ
cription définitive» 17.
Le calme et le repos résident au cœur
de la recherche plastique de Matisse,
(2) Guillaume Apollinaire, Chronique,
au point qu’il veuille conférer à sa pein d’art 1902-1918, «André Rouveyre» (լ«
ture un rôle thérapeutique, retissant les août 1914), Paris, Gallimard, I960
’ PP'
liens antiques qui unissent l’art à la mé 523-524
decine. Ce n'est pas le soulagement
des masses que recherche l’artiste mais
(3) «Matisse parle à Tériade», Ecrits et
l’apaisement d’une
certaine
élite, propos sur l’art, p. 117, n. 71.
«l’homme d’affaires» et «l’artiste des
lettres» auquel il apporterait, par ses
(4) «Matisse parle à Tériade», Ecrtis et
toiles, «quelque chose d’analogue à un
propos sur l’art, p. 125.
bon fauteuil qui le délasse de ses fati
gues physques» 18. Un retrait que l’on
(5) Le tour du monde d’Henri Matisse»
pourrait considérer comme une coupure
entretien avec Tériade, octobre 1930, Ecrits
et une taille, une ablation, dont la tra
duction plastique apparaît dans les dé et propos sur l’art, p. 108.
coupages : «Découper à vif dans la cou
(6) Matisse, Lettre à Bonnard du 7 mai
leur me rappelle la taille directe des
sculpteurs» 19 dit Matisse en parlant de 1946, in Bonnard/Matisse, Correspondance
Jazz, œuvre à laquelle l’exposition consa 1925-1946, présentation de Jean Clair, in.
troduction et notes d’Antoine Terrasse
cre une large place.
L’effacement de la personne a des im Paris, Gallimard, 199!, p. 127
plications dans la manière de penser
l'œuvre, laquelle n’est évidemment pas
(7) Cité dans «Entretien avec Jacques
sans forme ni couleur mais rend pos Guenne». in Ecrits et propos sur l’art p
sible, à travers elles, l'accès «aux prin 88.
cipes essentiels qui ont formé le langa
ge humain», des principes «qui nous
(8) Alors Riegl, Questions de style, Paris,
donnent la vie» 20. Aussi, parmi les Hazan, 1992, p. 9 : «en ce qui concerne
œuvres et travaux présentés dans cette les plus anciennes feuilles d’acanthe orne
petite exposition, ceux consacrés à la mentales, j’espère avoir montré dans mon
chapelle des Dominicains de Vence troisième chapitre qu’elles ne sont rien
semblent-ils les plus intéressants. Ma d’autres que des paltaiettes plastiques, ou
tisse a conçu la décoration de la cha plutôt des palmettes pensées plastique,
pelle comme un décor théâtral et re nient. Partant, l’acanthe, qui est devenue,
trouve, par là même, le fondement sacré par la suite, la plus importante de toutes
du théâtre, sa dimension divine. Niant les ornementations végétales, ne joue plus
toute conversion,
Matisse déclare à dans l’histoire de l’art le rôle d’un Deus
André Verdet : «l'art sacré demande une ex machina, mais prend place dans le dé
bonne hygiène morale. Ma seule réligion veloppement normal et cohérent de l’orne
est celle de l’amour à créer, l’amour de mentation antique».
la création et de la grande sincérité.
J’ai fait cette chapelle
avec le seul
(9) «Entretien avec Léon Degand», 1945.
sentiment de m’exprimer à fond» 2!, Et
in Ecrits et propos sur l’art, p. 308.
fa passion de l’artiste s’entrelace à
celle du Christ : le panneau «du Chemin
(10) Antoine Terrasse,
«Quarante ans
de Croix... est tempétueux. Là est la
d’amitié»,
in
Bonnard/Matisse,
Correspon
rencontre de l’artiste avec le grand dra
dance
1925-1946,
p.
29.
me du Christ qui fait déborder sur la
chapelle l'esprit passionné de l’ar
(11) Matisse, «Notes d’un peintre», Ec
tiste» 22.
La représentation de Saint Dominique rits et propos sur l’art, p. 42. Le texte re
échappe à toute visagéité et processus pris avec la présentaton de George Desidentitaire, la main y occupe une place vallières avait paru dans La grande revue,
essentielle — «la main n’est que le t. 52, décembre 1908.
prolongement de la sensibilité et de l'in
telligence» 23 — et le personnage, «fili
(12) «Notes d’un peintre», p. 43.
forme», naît d’un ensemble de lignes
noires sur le fond blanc de céramique,
(13) Cité par Hanne Finsen dans le Ca
produisant l’équivalent «d’un grand livre talogue, Matisse une seconde vie, Paris.
ouvert où les pages blanches portent Hazan, 2005, p. 2-1.
des signes explicatifs de la partie musi
cale constituée par les vitraux» 24. Le
(14) Voir «Notes d’un peintre», pp. 48vitrail magnifique représente l’Arbre de 49.
vie qui, lui-même, vit avec la lumière et
la fait vivre. S'y mêlent des formes de
(15) «Notes d’un peintre», p. 52etn.2O.
figuier de barbarie: «une idée de feuil
lage toujours de même origine venant
(16) R. Barthes, Le neutre, p. 84.
d’un arbre caractéristique de la région :
(17) Jean Clair, «Préface» à Bonnard/
le cactus à palettes garnies d’épines,
fleurissant jaune et rouge»
couleurs Matisse, Correspondance 1925-1946, p- 17qui, dans le vitrail, se donnent à voir
dans le bleu outremer, le jaune citron et
(18) «Notes d’un peintre», p- 50.
le vert bouteille.
Les arbres peuvent
naître dans la
(19) Matisse, «Jazz», 1947. Ecrits et pro
tête de l'artiste pousser avec sa lumière. pos sur l’art, p. 237.
Cette naissance, Matisse l’explore et
l’expose dans Vingt et un dessins d'arbre
(20) Matisse, Ecrits et propos sur lart.
(1951), série sur laquelle s’ouvre le propos rapportés par Tériade (1936), P՛
parcours de l’exposition. Il veut conce 128.
voir l’arbre à la manière orientale, chi
noise : «on m’a raconté que les prof,
(21) Matisse, Ecrits et propos sur l օրէ,
chinois disaient à leurs élèves : quand
p. 265.
vous dessinez un arbre ayez la sensa
tion de monter avec lui quand vous
(22) Matisse, «La chapelle de Vence,
commencez par le bas»26. La série de aboutissement d’une vie», 1951, Ecrits c
dessin d’arbres de Matisse qui, pour ses
arabesques, a toujours tiré un bénéfice propos sur l’art, p. 260.
de l’usage du fil à plomb, n’est pas sans
(23) Matisse, «Jazz», 1947, Ecrits
évoquer l'attitude d’Antonio Lopez, l’ar
tiste qui, dans le film de Victor Erice, El propos sur l’art, p. 237.
Sol del membrillo (Le Songe de la Lu
mière) ne cesse de commencer à pein

dre le cognassier de son jardin. Tel un
portrait, jamais la peinture ne capte le
vivant en train de vivre. N’empêche,
«Vive la peinture !» (Matisse à Bonnard.
13 août 1925).

(24) Matisse, «La chapelle

de Venc^i

aboutissement d’une vie», 1951, Ecrits
propos sur Tart, p. 260.
(25) Matisse, «La chapelle

de Ven»

aboutissement d’une vie», 1951, uc
propos sur l’art, p. 259.

(1) Cité dans «Entretien avec Tériade»,
dans Matisse, Ecrits et propos sur Part,

(26) Lettre à Rouveyre, citée dans le
talogue, p. 70.
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վար , թէեւ "առանց իրարմէ րամն ելու
երկու մասերը՛ •

ÿhrlîriusutruiljk Շւս&սոէրը

Du haut en bas une ligne axiale
me divise,
Me divise sans disjoindre
les deux volets 8

ARMEN LUBIN

Միանձն Եր կր ո րդո լթի Հե մը, կամ երկ֊
փեղկ աշխարհ մը, եր կո լո ր եա կն եր ո լ նր֊
ման անջատ սակայն միասնաբար աճող,
նոյևիսկ իրարմով խլրտուն ել կենս աւո ր.
ւող։ Հակառա/լ ՛այս տրոհումին, վիճակ
ները հանդիպման վայր մր ունին, միչտ
վերերը .

Le passager clandestin, Sainte patience, Les hautes terrasses1
-------- ———

------- -

ԿաԱրմար հրատարակչատունը վերջերս
հրատարակեց Շահան Շահնուրի (Արմէն
ԼխպէնԼ ֆրանսերէն քերթուածներուն Լի
ակատար հաւաքսրեոն ,
մկկ հատորով -.
Սպասելի նմաք, հրատարակութիւն մը չի
.էւսդրիր հրճուալի անակնկալ մը րլլալէ
րոլոր անոնց, ֆրանսացի թկ հալ, որոնը
fitկ Pt շատ Տ՛ոն օիժ են
հեղինակին ել իր
.Լաստակին-. Կալիմար,
որ ֆրանսական
դրակս,դոլ,Տերու եւ սլարբեր ա կանն եր ո ւ
մեեանուն հրատարա կչա տունն կ , եղաՏ֊ կ
նաել Արմէն Լիլպէնի առաջին չորս հա֊
տորներոՀե հրատարակիչը, եթկ նկատի
չասնենր հեղինակին 11 քերթուածներու
առաջին պրակը, որ լոյս տեսած էր հե
ղինակի հաշւոխ
յետ մահու Լոյս տեսած էր
իիտ հասկաըաղ մը
Les Logis Provisoires 3 : Անկախ Շահնուրի վաստակը
Չիրագործող վփրջթե հ ր ա տ ար ւս կռւթե ան
խորհրդանշական արմէքէն ՝ նման հա'֊
“՛որ մը անհրամեշտ ութիւն էր ղործնա֊
կան նկատ ո ւմո վ , նկատի առնելո վ հեղի
նակին յաչորդակարն հատորներուն կա՛զ
մութեան գործըն\թացը և չարր մը գո՛րծե֊

J

ե՚Ոևն ղկո ւմնեթև՛ ու վերյղկո ւմն եր ը ՝ հա֊
տորէ հատոր : *Լ,երկայ հ ր ա տ արա կո՛ւթի ւ֊
մէկ էայն տեսադաշտի վբա՝յ ըևղհա֊
ե"ւր պատկերացումով՝ պիտի դիւրացնէ
Լիլպէնի քերթողութեան յա ռաջինթաց ին
Հետեւումը՝ գՈըե֊ի^ լաւ_ ըմբռնումը եւ
զգոյցո ղութիլնը յ
'Ծանօթ է թէ Շահան Շ ահնուր իր հա֊
յերէև դործերուն վրայ էլ աշխատէր այն֊
“{.էո ին չպէս մեր պատմո ւթե ան նրբաշթա տ
I ոլմսաաղէտ ոսկերիչները կը ^.ս/եղա֊
կէին կատարելատիպ խաշեր եւ հիանալի
էեոՔարեղէններ . Արուեստագէտի մը մե֊
^է,լ~նը կը կայանայ այն յստակ լատ֊
ԼՈւթեան մէջ՝ երբ աշխատանքը չմատնէ
Ը գնաշատ ճիգ եւ քրտինք, այլ երեւոյ֊
rp_ ունենայ PJԷալու ինքևարեր բխում ,
իասըսց մայթք յ Շահնուր փորձէ փորձ ,
^ոաւրակո լթեն է վերհ ր ա տ ար ա կ ութի լն
(<«« չակնարկուիր "Նահանգին ել "Ցա֊
քէսլէփւեր՚1ալ5է դ որոնց չդպաւ , հակառակ
^ԱԱԼ
ձեռք առնելու իր յաճախա կի
ածումին} իր դրութիւնները կը սրբա֊
) երբեմն անոնց նոր
ԼՈւԼ) 1,1ի աղո սներ ոլ ալ

կերպարանք
անուանափո֊

մով* նոյնն է Արմէն Լիւպէն , ryi մաս֊
որաբար ֆրանսերէն ս տեղե ագործա֊
Իր աոաջին տարիներոլ դո րծերուն
ԳԵՂ աւելի եւս խստապահանջ գս/նը֊
է} անոնք պատկանելով օտար լե֊
Ո՚Լ Գրող բանաստեղծի լեղո՝ւական եւ
կազմաւորման եւ հունաւորման
• Իր ^ամէնէն ս կդբնա կան ք^րթը֊
^երէն մէկը՝ օրին ակ "փամանակա ւոր
. կաւԼայրերը ՝ որ հրատարակուած էր
ԲftոԼածներոլ պրակին մէջ՝
երբ մաս
?
էր երկրորդ հատորին (Le Pas<A^r Clan<iestin) > n*-P տո մներէն չորսԸ
Ըսողէս փոթուած էին , ու ապա երրորդ
երեւումին
(Feux contre
^ոյեքան փոփոխութիւն կրած էր )
Լ աոլներոլ ալ զեղչումով : Աակայն
•!տրեանՀմարհ^ է'նչ Գնա3մ ղէպՒ կա֊

ե ն'

ԼՈլ~թբ*^ ք
խտո ւթիւն ՝
լուս սււոր
^Գու-թիւն յ Պարագան նո՛յնն է ճամբոր֊
Պայուսակներ ը1 տիտղոսով քեր֊

֊ ԳրԿ' ԳՐհԳՈՐՔԷՕՍԷԵԱՆ

թուածին- եւ չաբք մը ուրիշներու*. վձ-եր֊
թողագիրքին մէջ յարմ ար դտն ո ւած է լխ֊
թերց ո դներ ո ւն ներկայացնել եօթը քեր֊
թուածներու արլա՚ջին եւ վերջին տարբե֊
ր ակները՝ ինչ որ առիթ կը ստեղծէ բազ֊
դատական աշվսատսմևքի
մը, աոնուավն
ճ րկո լ տարրէրա կնեբու միջելէ
Շահնուրի կատարելութեան ձգտ՛ումը
տարբեր բառիմաստով կը բնորոշէ
նա֊
խ արանին' հեղինակ փագ Աետա 4 երբ կը
կատար է արձ՜ե լորո ւմը անոր գո րծին փրեն
համար Լիւպէն ԱԱւիքպէօթ մթև է՝ թէ՛ իր
վեր հպո ւմն եր ո ւն ՝ թէ1 իր վերս տեղծա՝֊
դործութիւններ ուն մէջ. ճարտար ÛlljmգԽ Մը, ՈՐ Իր
կը կըէ ՀՒ՚է մը հրա֊
շադործ նորոգումի գործիքներուն պա֊
յուսակըւ Լիւպէն՛ այն անձն է ՝ որ իր սեն֊
էակէն դուրս կրնայ ելլել ել շրջիլ երկ֊
չոտ ՝ ամօթխած եւ անցնիլ գրեթէ աննը֊
կատ՝ որպէս անծանօթ մը՝ ղուքկ' ամ֊
րո ղջական փաստաթուղթերով
թղթածրարէ
{ինչպէս հանրածանօթ ՝ կամ իր
պա տ ո ւանգանը ֊ամրախարի ս խ կամ խա֊
խուտ- ունեցող անուանի ա րուեստագէտ
մը) ։ Աակայն անոր ներկայութիւնը կը
դչչացոլ-ի իր հեռանալէն ետք՝ որո վհ ետեւ
պիտի տեսնուի թէ "աշխարհի փառքէն եւ!
ամրութեն էն բան մը կը ճեղքռտի ել կը
տար,ա՝ևջատուի" ՝ եւ իր բացակայութեան
այլեւս "բնաւ կարելի պիտի չըլլայ տես֊
նել նոյն ձեւուի1
{չոՒ տեսարանը} î
Շ ա հն ոլրին գործին մէջ կը գտնուի ՝ միշտ
ըստ Աետայի
շտապ օգն ո ւթեան ՝
նո՝֊
րոգչական աշխատանք մը՝ նման առող֊
ջական սպա սարկո ւթի ւմներ ո լևը ՝
որով
հետեւ անմիջական Որքան հապճեպ նոր ո֊
դումի պէտք ունին կառոյցի ճեղքուածք֊
ներ ը յ օրհասականն հոգեվիճակներ , 1Լ^Ը"
ապրումի ի խնդիր պայքարը*. Այսոլհան֊
դերձ ՝ հարցը ախ է որ Լիւպէն
1էօր"£, որքան ա՛չ նորոգէ ՝ ինչ հնարքներ
ալ գործածէ ՝ իր գործը կը մնայ —եւ պի֊
տի մնայ- միշտ անաւարտ՝ Չվրիպած" y
ո՝ւ ասիկա' "բարեբախտաբար11 : Պիա t Լէը~
րիպի հակառակ իր Ճիգին՝ որովհետեւ
աշխատ անքին՝ մէջ "կը պակսի արուեստա֊
կանութիւնը եւ մնա փա ռութի ւնը՛ :
Որքան ալ գեզեցկօրէն պատկերող թո\լի
նման գնահատանք մը՝ կէտ է մը անգին
որոշ վերապահութիւն . կը յառաջացնէ ՝
երբ դատումը կը պղտոր ի գնահատական
պատկերիդ, մէջ՝ շրջսնակը կը սեղմուի՝
գա ղա փ արը կը դաոնա յ մասնա կի ՝ իս կ
մասնա ւորը' .րխգհ անր ա կան *. Ո'ող որ նը֊
ման մօտեցումով ոչ մէկ դործ իր լրումը
գտած կարելի է նկատել՝ քանի կեանքի
բնոյթն իսկ է յարափոփոխութիւնը՝ իր
զարգաց ումներով ել տեղատո ւո ւթեամբ *.
1Լա^է կ ամ յանդի մը պակասը չէ ՝ օրի֊
նակ )Ար պիտի վճռէր ս տ եղծ ագործո լթե ան
մը ամբո ղջա կանո ւթիւնը : ը տեսնուի նա՛֊
t. թէ ժ ագ Ո-Ետա անհրամ՜էչտ կարեւո՝֊
րոլթեամբ նկատի չէ առած Արմէն Լի1֊՜
պէն բանաստեղծին ամբողջական վա'ստա֊
կը անոր բազմաբնոյթ նկարագիրը*. Այգ
վաստակը չի պատկանիր միայն
"հի
ւանդ"ին եւ հ ի ւանդանոցային աշխարհին՝
բացի այն պարագայէն երբ ամէն տառա֊
պաղ {բանաստեղծ} հիւանդ մը նկատո ւի :
կեանքի մէջ կը գսմև ուին նաեւ 11 անն որո֊
գելի" իր ո ղո ւթի ւններ ՝ իրենց կիսևսփլա

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

լուս կային եւ վիրաւոր տեսքովն իսկ աւարտուն*.
ը Ըսյլ-Է բանալ այս քերթողա֊
ղէ-ցքըլ ել առաջին քերթուածովն իսկ հա֊
էէ."[՚ԳՈԼ11Լ "առողջ" մթնոլորտով՝ առանց
պէտքը զզԽյ՚լու "շտապ նոբոգի մ՛ի մը. բա
նաստեղծութիւնը կը կոչուի L’Enfant Cré֊
pusculaire {էջ 17) :
Յառաջաբանին մասին վերջին կէտ մը.
հոն կը խօսուի ցրօնքին մասին, փագ Աե֊
տա 1915// Հայերու ջարդերը կը վերա
դրէ... ՚1Ա ո ւսթաֆւս 'Ոէմալի հրահան֊
դ^ի^11 • Pp մօտ պատմաբանը բաւական հե
ռու տեղ մը կը դտն^ո լի բան ա ս տ եղծէն y
երբ նոյնիսկ ան առլխչակից է ներկա յաց ֊
ւած նիւթին :

*
Արմէն Լիւպէնի բանաստեղծական վաս
տակը կը բաղկանայ 157 քերթուածներէ
լայն-օրէ*!, րաւարար անոր դիմագիծ խո֊
Ըոխլոլ~ եւ դփրքը սահմանելու քերթողու
թեան կալուածին ^էջ՝ իր սերնդակից ծա
նօթ արուեստագէտներու կողքին թէ այ֊
լա ւղէ ս * իր ֆրանսերէնով ստեղծագոր
ծական շրջանին՝ 1932-1968 5, որոշ թիւ
ներկայացնէր
ֆրանսացի գրեթէ
հաւասար տաղանդով բանաստեղծներու
Հոյլը՝ “ ԱձրՒ Թ՚ոմա ՝ Լիւսիէքև Պէքէ՝
փան
ոլէն ՝ յիշելու համար երեքը՝ — ո֊
րոնց շատէբուն հետ սերտօրէն րաբեկա֊
մաց)ած էր Շահնուր ։

3)

Լիլպէնի վաս տակը բագմերանգ է ՝ որ սլէս
խռրք եւ ձեւ — եռատող քառատՈւն քեր
թուած ՝ հնչեա 1լ ՝ 8—10 տողերով բանաս֊
տեղծ ութիւններ ՝ նո յնիս կ "պոէմ" յիշե֊
ցչխող "պատմողական" բանտս տե ղծո ւ֊
թիմևներ 6 : ԱՀեոնց առաջին ընդհ անրա կան
յատկանիշը կը մնայ իրապաշտութիւն ր ՝
եթէ ներ ո ւի նման բառի մը դոբծածութիւ֊
նը բանաստեղծութեան ւդար ադա յին : ^որ֊
ծը ստորադրուի Շահան Շա Քնուք թէ Ար
մէն Լիւպէն՝ մե1լնակէտը կը կ ա դմէ [,ր ա֊
կս/ն ո ւթիՀն\ը
ուրկէ
հոգի ել մ\ա'րմին
կխառնեն
ստեդծադործո ւթի ւններ : իրա֊
կանութի ւններ են Փարիզի հ րապա բավնե
րը՝ տաճարն երը՝ խոհանոցը՝
եւայլն՛ t
անոնք կոչուին ՍԷ6-Ս|Ա-լՓ|սփ ՀրապԱԼ-

րււոկ ՝ Ու֊ղղափաււ խոհսւքացը , ՄռնփսսւŒuiu ՝ ճամբորգա կան Q|U1J Ո ԼԱ՚Աւ^կ Թհ՜ւթ, ՝ գաղ
թականի թէ մ՜ամանա կաւոր հաճոյներու
կա ս վա ■Տ-ելԼէ Պ՜անւյյւկհճ՜ը Լ/րԼնց
Վարձու

սենեակեձրքռ^, Հիւանդներ, Փէրէնեան
Լեռներոլ Բուժարանը ? Ովկէաւնէւսը , Եկիւ ֊
ՈԱ: Այլ կ արդի bi մակալէդակֆ Լէրական ո ։.թԼ. լ֊են bր ե^յ ա,ւել[։ վերացլսկսՀն խո֊
ց.ագք։րն\եր կրողները . փայլթը Սովի 0-

րեր, Առանձին, Մէկ Տարիէն Միւսը,

ձ*.

այթք տ

Quelque part vers le sommet,
lieu de rencontre
Լուսաւոր դա զաթր -ինչպէս անոր չյ^րւած մթախաւաը աշխարհը- մաս կը կազ
մէ Շտհնռւրի կեանքին ե. փիլիսոփայական
մտածս գութ եսՀև : Z/.5/ նոյխ՚իսկ իր վեք՝անո֊
բոգումի գործիքները կը տեսնէ սրբազան՝
լերան վրայ, ^բբ քերթուած մը կ^աւար֊
տ է սա տ՛ողով.

La boîte à outils devenait visible
au sommet de l’Ararat9
խP քերթոլածները կարկաչահոս քնա֊
թերգո լթիւններ չեն՝
հեշտօրօր յանգե
րով եւ վէմնկեբով՝ որոնք կր պաբոլրեն
անհատի մը միտքէն ու հոգին՝
կամ կր
յառաջացնել յուզական տրտմանո յշ ւէետ֊
վիտումներ :
ներքին
կշռոյթր
միշտ հոն է իը կարեւորութեամբ ՝ ինչպէս
ռր ան կը գտնուի նոյն իսկ իր հայերէն տր
ձակին մէջ*. Ինք
կը փ ոխ անց է բաներ ՝
որոնք մտածումի էխառաջնո րգեն ել ի֊
րեծյց մէջ կր կրեն խորհրդանիշեր *. Որ աշ
խարհը կը տարուբերի կատարներու եւ ա֊
նաբել ձորախորշեբու միջեւ՝ ,ո՝ր երբեմն
կ՚երեւի \որպէս արտաքին եւ. ներքին չար֊
մում : Այս բացա տքա ւթի ւնր ա ռաւեյախսԻր
Հ. վերաբերի անոր այն շրջա՛նի գործե֊
րո-ւՅւ ՝ որոնք ստեղծագո բծուած են "հո
րիզոնական" դիրքով — բո լմարաններու
չսր ան կո ղիններ ո ւն մէջ անշարմ երկնց
րած ՝ օրեր եւ ամիսներ՝ անյոյս՝ միայ
նակ՝
առանց այցելուի ՝ շրջապատուած
չիջսղ մարդկային ուրուականներով *. է]են֊
գտնի ուր ո լական մթն ալ ինք ՝ ծփուն եր֊
կխերով.

Son ciel qui flotte dehors
et flotte dedans 10
Լի ւպ է՛նJ, բանաստեղծական ա շխա ր հԸ էը
ներկայանայ ոբպէս հսկայ կամար մը՝
որ առօրեան
կը կամրջէ անպատ ո ւմին ՝
մնալով հան՛դերձ մարդկային հ աս ո ղու֊
թեան սահմանին՛ մէջ^ Իր ի ւրա յատ կ.ո՚ւ֊
թիւն ը իր ինյինո ւթե ան մէջ է ՝ որ իր հետ
կր բերէ հարազատ իրաւութիւն մը՝ վկա
յութիւն
մը — Ալխնւդիք՝ վկայութիւն'
տաբադի րի ՝ հիւանդի ՝ ս/նօթեւՏանի ,
պէս նաեւ առաւե լ կամ նուաղ չափով իր
գառն առօրեսմն ապրող մահ կանաց.ո ւթ, ։
Ունի քերթո ւածներ եւ տո՛ղեր ՝ որոնք գտ֊
սա կան տրմէք կը ներկայացնեն . Հի ւանգը
կ րէլնակի բան տ ա ր կե ա լ մին է ՝ երկու պա
տի ետին՝ աւելի տարածուն լռութեան
ՏԷԸ, րանի նո յնի ս էլ պարզ քսՐղաքա ց իին
համար սա հմանն երը արդէն պատ են .

A l’hôpital le silence s'étale
plus qu’ailleurs
Quand l’homme se démeuble
au dernier degré.

է Ր գորՏթն հԼւմնական նկաաոռաՏ՜ ^ոա֊
կայն ոչ ամբողջական- յատկսմնԼ։չնեբուն
մասթն ղրո ւաե է հայերէն եւ ֆրանսերկ"Ե , Հայ թէ օտար ղրողներու կողմէ :
Ամէնէն եաւալուեր եւ թե՝ղդրկ,ո՝ւնը կը ՛մր
նայ Ս-րիղ֊ո ր Շահ թնեանի վերջին հատորը ,

A l’hôpital il y a un mur
plus qu’ailleurs.

ուր ան վեր առաե է բանաստ եղեին կըրկ~
նակի արս.որա կանի ներաշխարհ ը ? , իր
պառակտումներով, վերսլացով, ել ան
կումով , լրումներով : Շահնուրի տողե
րով "tLnJ1, ինրնո ւթեամբ" , քանի' " աոանցական գիե մը ղինր կը էլիս է վերէն

"փամսմնակաւո ր բնսւԼլսրվլս յ ր եր "ու մէ֊
ջէե թթաց ող Անտո ւնւին ՝ որ է Շտհնուր ՝

Il fait toujours minuit lorsqu’on parle
de l’âme ”

Fonds A.R.A.M

« eԱՈ- ԱՋ
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կը ստեղծկ էր էսկ վերացական ^յաչէրսյր՝
հհկ բնա կա ր անը՝ մէջոցն
ել ջնջուած
քք՜ոյ մանա կէն մ էջ •

N’ayant plus de maison ni logis,
Plus de chambre où me mettre,
Je me suis fabriqué une fenêtre
Sans rien autour.
fr֊r UJJrl֊ պատուհանէն շրջւմեակէն կաէս֊
ւած'

J’en suis la larme la plus inutile 12
Գերէրապաչտ ել $արսսվապահ հռչա
կաւոր նկարէ չնեբոլ. գո րծերուն մկջ կա֊
րեչէ է նմանապէս հ անդէպէէ բաց,ո՝ւած
պատուհաններու.
(Աարքս էրնս թ ,
Փօլ
քլէ) եւ ո լրէչն\ե ր~) * սակայն պատուհան
ները մէ չտ ոլԼեց'սւ'ծ են տեսարան մը որ֊
պէս ենթախարք ՝ էս կ
լէ էր " ա
զե.
տեղած կ երկրաչափական տեսարանէ մը
վրայ որպկս անրաքք՜ան մէկ մասը անոր։
Հքահնուրէ ապակեղուրկ պատուհանը ՝ վե
րընթաց՝ որ նոյն ատեն ա չրէ ձեւ ունէ՝
կը պա տ կեր կ մէայն անկէ վար էնկող կայ
լակ մը արցունք։ Ե ղակէ քերթուած մը
էր բէւրեգեայ թափանց կութ եամբ ։ հասա
կան գործ մը*.
վերը դործածուեցա լ դերէրապաչտ բա
ռը : Հետաքրքրական կ որ դերէր ապա չ֊
տութեան մթնոլորտը չև չած ՝ անոր 11ԸԼ՜
խալոր ներ կա'յացո ւց է չներկն ոմանց մը֊
տերէմ եւ անոնցմէ գնահատուած Արմէ\ն
կէւպէն մաս չի կազմեր այգ աչխարհէն՝
քանէ էնք ըմբունելէ խօսքէն բանաստեղծն
կ՝ մտածումը՝ տրամարան ութէլնը մէ չտ
հոն կ։ Զէնք դաս<ա\ւո րելու սէ րո յն ՝ կտրե
լէ է ըսել թէ յետ֊գերէրապաչտ մէն է՝
աճելով
հ անգերձ գերէրա պաչտո ւթեան
փտումէ չրջս/ևէն :
կէւպկնէ չատ մը բանա ս տեղծութէ ւննե֊
րԸ սլէտէ երեւկէն վհատեցուցէչ էրենg
տ ա ռա պանքէ ^/\սւ'տէ չ ենթախ որքո վ :
Ա֊
նոնք կթնայէն նկատուէչ խուսափելէ ըն
թերցումներ՝
եթէ
օմտոլած £ԸլԼայէն
այն բոլոր յա տ կութէ ւններ ով որոնք Հյահ֊
նո ւր — Լիւպէն արուեստագէտը կը բնորոչեն — ստոյէկոլթէլն ՝ զսպութէւն ՝ տե
ղէ մը յւմհկարծ ծագած յուսատու լոյս ՝
կլանող մտածումներ՝ ֆանթկղէ՝ նոյնէսկ
ղո ւարթախ ոհ ո ւթէ ւն ՝ որուն մէկ գլխա
ւոր օրէնակն կ "Պարոն Առնա՛ն ։ Եը բաւէ
որ բում ար անէն յուսահատեցուրէ չ մըթ֊
նո լորտէն

րնդմկջկն
տեսանելէ
ԸԱ_աJ
դուրսէ անմէջա կան դրաց֊
նութեան մէջ՝ . որպկսզէ մթնոլորտը այ
լափոխուէ ՝ 1 ՚ ո լր ախո ւթէ ւն ը
էր
պո չը
տնկէ" ՝ "խնդուքը ծառկ ծառ ան ցնէ" յ ու
՛՛ ծառեր էրար ո լ ձեռք տան՛' ՝ եւ կամ նա
մակ մը "թռչկտելովլ1 կու գայ՝ որով
հետեւ'
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Une lettre arrive en voletant
A cause des mots qui sont dedans.
Ils disent «bonjour», «je n’oublie pas»,
Et voici l’espoir tout en éclats 14

Այ ս մէտոցներով է որ գրեթէ բնաղան ֊
ցական ան սլարագր եԱւ ցաւ մը կր ս սլանայ
մարգկայէն բնութէւն ՝ բան ա ս տ ե դծ՚ութթ֊
նը կը դառնայ կեանք ել կէա\րձադանգկ հո֊
գէներոլ մէջ՝ էսկ առօրեայ սովորական
նկատոլած տեսարան մը կեանքէ բաբա
խուն պատ կեր : Եւ չնորհՒլ նաեւ bc արւանձնս,յատ ո ւկ տե ս արրսւշտ իՕւ է որ Ակ էլ֊
տար ենաե այս " օտար ա կան1՛ին հարա֊
զատ խօսքը կր դառնայ նոր ձայն ել ոճ ,
գրա ւելո վ էր ար մունէ գիրքը ֆրանստկս/lr
մ՜ամանա կա կէ ր գրական՛ութեան մէի ï
Գ- fi-

Ծանօթագրութիւն ._
(1) Armen Lubin : Le passager clandes
tin, Sainte patience, Les hautes terrasses et
autres poèmes. Préface de Jacques Réda,
Gallimard, Paris, 2005 • Հատորը կը կրէ

Հրատարակչատար
Բանաստեղծութեան
Մատենաշարին թիւ չորս հարիւր չորսը :

Դուրգէն Մահարէէ
(1903-1969) ենրնդ֊
եան ՜\ձ}{}ամեակէն որ
պկս տուրք ՝ էլւելա֊

W-V
Հ Ç

ԳՈԻՐԳեՆ ՄԱԿԱՐԻ հ ա
ՍՊԱՆՈԻԹեԱՆ U ԱՍԻՆ

նէ մկջ 2004^îr Լոյս
տեսաւ
հ եղէն ա կէն
"Այրուող
այգես
տաններ" վէպը՝ ա~
նոր զաւակէն' Գրէ֊
զոր Աճկմեանէ խըմ րա դր ո ւթ եամբ : Ասէ֊
կա երկրորդ հրատարակութէւևն է
Նէլ
Ե ո\ԸմՒ
Պ'ոլո ւմ պ էա
համալսարանէ " 3)էսճեան" հիմնադրամի
հո վանա ւորած ևՄարկ * *Լյ չան ե ան է ջանքե
րով ստեղծուած "Գլ,սյկան Ո ւղէ մատեն\աչարէն՝ որու գլխաւոր խմբադէրն կր վա
ղումեռէկ գրականագէտ Գրէ գո ր & ա կոր֊
եանը յ Հատորը դասական. ո ւղղա դր ո լ֊
թեամբ լոյս ընծայուած է "Ապոլոն1 ՚ հրա
տարակչատան կոզմկ։
Գրեթկ չորս
տասնամեակ անցած
կ
19G6/' հրատարա կութեն կն ՝ որ գրաքներ֊
ւած էր վէճակով էսկ հեղէնակը հալա
ծանքէ թէրախ գարձուցած կր Երեւանէ
մէջ՝. Մ ահարէէ "մչակած" ու դարձեալ
գրաքնն ո ւած 1979/' յետմահ ո լ
հրատա֊
րա կանխութենէն քառորդ գար ետք ՝այս նոր
հր ա տա րւսկռլթէ ւնը կր վերա կան գե է 1966/սկզբնական թևագէրը՝ ընգգր կելո վ
նա
եւ կրճատուած մասերը եւ մանրակրկէտ
ծան օ թա գր ո ւթէ մեն եր ու
համեմատոլ֊
թէւններ 1979/' տպագրութեան հե տ : Այ ս պկսով՝ "Այրուող այգեստաններ՛՛ը հնա
րավոր կա տարեալ
վէճակո վ կը վերա
դառնաք հայ գրականութեան ։

րէ ա չնա կց՚ո ւթեան հանդէ՛պ ՝ եւ ման աւանդ
Ա եծ Եղեոյնէ
պա տասէւ ան ատ ո լութ եա\ե
հարցը րարդելով հա յ կական կուսակցութէւններոլ գործ ունկ ո ւթեան լԼ[,այ ' ^Ju
մասէն ընդարձակօրկն դրած կ Մ • *եչանեան
«Writers of Disaster» մհնագրու
թեան Ա՝ հատորէն մկջ ԼԼոն տոն ֊Փրէն ս ֊
թրն ՝ 2002) :
Ա ահարէ 1907/'^' կո ր սնց ո ւց ած կր հայ
րը Գրէգոր Աճկմեանը՝ վանէ մկջ յայա
նէ ուսուցէչ եւ ա՛րմենական
ոI՛
սպաննուած կր աներձագէն դաշնակցա
կան Տէգրան- Մէրախ՚ոռեանէ արձակած
դնգա կո վ ։ Ղ^կպքը պէտակռւա !ւ էր լ,բրել
"արկած" ՝ ըստ դաջն՛ա կցական ա ղբէ ւր ներոլ՝
եւ "ո\ճէր՚՛'
ո չ֊ դա չնա կց ա կան
տ արբեր ակով ։

Մեր սիրելի ընկեր ռղրացեալ Պ ■ Գրի
գորի եղերական մսւհը անշուշտ լսած կը
լինիք • նա. կը թողու այրի մը 4 պւրուկներով , մէկն աղջիկ , 3 մանչ : Անշուշտ հետաքրրքական է ձեզ այն պարագաներն որուն զոհ գնաց մեր ամենասիրելի ընկերն :
Գիտէք թէ անոր մեծ սենեակն խարխուլ
էր եւ ւիլչելու վտանգ կը սպաոնար, այդ
տոթով ընտանեօք երկու շաըաթ աոաջ
փոխադրուած էր իր աներոջ* Տիգրան Միրախոոեանենց տուն, այդ տաց մէջ, այդ
օրերուն պատահեցաւ որ քանի մը ա՛նգամ
օտար հիւթեր կը գտնուէին -ինքն ալ երր կը
տեսնար, թէ անոնք հոն են, չէր մնար,
գիշերանց կ’անցնէր կ՚երթար իր ընկեր րարեկամներուն մօտ • եւ կը պատմէր թէ
անոնք հուն էին, ես անոնց երեւան չելայ :
Մէկ օր ալ նիշդ Լուսաւորչի Շաբաթ օրւան նախորդ էրեկոյ դպրոցէն ուղղակի
հոն կ՚երթայ , միւս Օր առաւօտ Լուսաւո
րիչ Շարաթ «ը մինչդեռ պէտք էր եկե
ղեցին գար- Սաւնգխտեաւնի օրիորդներ նո
րաշէն եկեղեցին լեցուցած էր , հաղոր
դութիւն պիտի առնէին, ինչպէս գիտէք
սովորութիւն է, չեկաւ • ո՜վ կրնար կասկածիլ, մտածեցինք, թէ թերեւս գործ
ունեցած է , այդ օր չտեսնուեցաւ , միւս օր
Կիւրակէ առաւօտ գործն լսեցինք, թէ
Գրիգոր զարնուած է, վազեցինք քով ան
կենդան դիակ գտանք. մէկ գնդակով վի
րաւոր , նիշդ կուրծ ք ի կեդրոն, սրտէն

զարնուած էր : Իրենց շուրջ գտնուողներն
ւղատմեցին, թէ ոովէլ ձեռքն առաւ խա
ղաց հետ, ինքզինքն զարկաւ, կառավա
րութեան քննութիւնն ալ նիշդ այդպէս
կազմած էին • մենք ի հարկէ չէինք կրնար
համոզուիլ, նախ ասին ոովէլ իրենն էր,
ստուգուեցաւ որ ինքը ոովէլ չունէր, կինն
ալ ուղղութիւն չէր պատմեր, եւ օրէցօր
պատմ՛ածներ կը փսխուէին եւ հակասութիւններ երեւան կ՚ելնէին : Կինը' Անոյշ,
կ՚ուզէր եղրայւրն Տիգրան կառավարու
թեան պատասխաատուութենէն ազատել •
շատ աշխատեցինք ստուգութիւն երեւան
հանել , վերջ ոոյսպէս խոստովանեցան, թէ
ռովէլի հետ կը խազային, Տիգրանի ձեռ
քին պատահաբար վիրաւորուեցաւ եւ 2
վայրկեկան վերջ շունչ փչեց- այժմ դեո
կը տարակուսինք, թէ, եթէ պատահում
էր, ինչո՞ւ նիշդ կուրծ քին կը պատահիր
եւ 2 վայրկեան վերջ կը մահանար, ինչո՞ւ
անմիջապես լուրը չ տարաձայնէ ցին , 24
ժամ վերջ նոր յւայտնեցին. Տիգրան իր
Փեսային հակառակ գաղափարներ կը
յայտնէր միշտ եւ վիներ կ՛ունենային •
Տիգրան կառավարութեան կողմին ձեր
բակալուեցաւ եւ ա՛մէն ջանքեր գործածւեցաւ, ոչ մի միջոց չխնայեցին, մինչեւ
իսկ դր՛ամ, եւ երեք ու էէս ամսէն վերջ
ազատեցին եւ դուրս հանեցին. անշուշտ
կը հասկնաք թէ այդ տեսակ զօրաւոր միջոցեր ովքե՞ր կարող են ի գործ գնել -այժմ

rasses (1957) եւ ուրիշ հրատարակչատոլնէ մը (Grasset) 1Ո.]Ա տեսած հատորէն
Feux contre feux (1968): Հատորին մաս

կը , նման երեւում մը աւետն էր երիտա
սարդ տ՛աղանդի մը :

կազմած էին ն՛աեւ մինչ այդ դուրս ձըգւ՚ած սկզբնական շրջանի երկու քերթուած
ներ , եւ թղթածրար մը՝ անուանի գրող
ներու վկայութիւններէ ոՆ նաեւ Շահնոլրի երկու գրութիլններէն, մէկը' Անտրէ
Պրրթոնի եւ Գերիրապաշտութեան նուիբւած, միւսը իր բարեկամ բանաստեղծ թարգմ՛անիչ Արմաց Ռոպէնի գործին;

(6) Monsieur Arnaud, Bachelier,
էջ
171-173 : Բանաստեղծութիւնը կը բաղկանայ չորս մառերէ, 60 սազով : Տարագիր

men Lubin L’Etranger, hiver 84-85, p. 13).
(2) Armen Lubin : Fouiller avec' rien,
René Debrësse, Paris, 1942, 16 pages.

թէ ան ՝ որու, մասէն ան որդեգրած կ այս
պէս կոչուած '՛արմենական
տարբերա
կը ՝ քնն ագատ արար վերաբերելո՛վ Հ ♦ £? •

Յայտնէ կ՝ որ վէպէն գլխաւոր հարցէ֊
րէն մէկը եղած կ Ա ահարէէ մեկնաբա
նս ւթէւն ը 1915/' վանէ էնքն ապաչտպան ու

նո՚ւրի նման արժանացած Մաքս փագոպ
մրցանակին : Մ աս կը կազմէ կալիմարի
անձնակազմին : Լիւպէնի մասին նախա
պէս ստորագրոլած է նաեւ նման գաղար
փարով էջ մը (տե'ս- Cahiers Bleus, Ar-

(5) .,Շահկուր ֆրանսերէն սկսած է գրել
բաւական կանուխ : 1931ին քերթուածնե
րու փունջ մը կը յ՛անձնէ ֆրանսացի գը(3) Armen Liibin : Les Logis provisoires.
րողներու ուշադրութեան, հրատարակու
Préface de
Daniel Leuwers,
Rougerie,
թեան ակնկալութեամբ : իր աոաջին հր1983, 141 pages- Հասարը կազմուած է
հեղինակին հետեւեալ գործերին. ֊ Le կու քերթուածները լոյս ւկը, տեսնեն գրա
Passager
clandestin (1946), Sainte Pa-' կան պ՛արբերաթերթի մը մէջ , Feuillets
inutiles, 1932 թուականին: Նկատի առնե
tience (1951), Transfert nocturne (1955 մխդկ արձակ հատորը) , Les Hautes Ter- լով պարբերաթերթին որակը եւ շրջանա

»»՝

գրութետն"

„.ղՀ

ւ֊սե րնդտրձակ a
թ^կցսւթ/քլ^ J ' II,,
ճ^հս.նլ,
սպսւնոլ
թիւնր՛՛ վերնագր,
՛Արմենական մ/J՛ ըս,

Ամէսներ առաջ կը թերթատէ էնք Ա . Չ" ♦
Հդակեան կուսակցութեան Հէւս • Ամե֊
քէկայէ երբեմնէ պաչտօնաթհրթ “Երէ֊
տասարգ Հայաստան"է սկզբնական տարէ֊
ներոմն հատո բներ ր՝ որ ոնք պահ պւմն*ո լած
են \յէւ Եորքէ Հանրայէն Գրադարանէն

(4) Բանաստեղծ, ծնեալ 1929ինեւՇահ-

w֊d,, UB

տսրազրուա^
եական նամակը
“էչ^լսէգէն) Գ. Ա
ճէմեանի սպանութեան պարագաները Լ
մեկնաբանէր ո չ֊ գաչնա կց ական աևսակկ.
տ՚է , յայտնելով , թէ թղթակցութեան <րա.
տա ր ա՚կո ւթեամբ "( . - -) Հարազատ ԱԱլթիս

րէ մեր ստաւցած նշգրիտ տեղե1}ոլթ]յամ
կ[’]ուզենք ջրել մէկ-երկոլ Արմենական,,
րու այն սխալ լուրերը, որով կ[’]ու(լէի(
կռեկնել հասարակութ֊եան րէ Աճէմեանի
դէպքը դիպուածի արդիւնք է" :
Այս Գէպ՚ԸԸ Մահ,արիի վէպին մէջ են.
թարկոլաե է գեղարուեստական, մ,ակոլ.
մի , պահպանելով ոճիր մը եղաե ըլլալոլ
պնգոլմր-. Մեզ/, յայտնի լէ, թէ
թղթակցութիւնը նոթ,
օրերուն Այլռգ
լոյս տեսա}, կամ պատմաբաններու „t.
շադրոլթեան արմանացաե ըլլայ՛. Հետե
ւաբար, հայ գրականութեան "անիեեսվ1
•այս երկին' "Այրուող այգեստաններ՛՛՛ու
նորագոթլ, հրատարակութեան առիթով,
որպէս գրական փաստաթուղթ նոիոլ.
թեամբ կը հրատարակենք յիշեալ թըղ.
թակցո լթիւնը,
կատարելո՛վ ւ,ւղ,լ;,.՝րլրա.
կան եւ կէ տա դրա կան չնչին պաաշաճե.
ցո՚ւմներ , ինչպէս ել պարբեր ո ւթիւններու
րամ՜ան ո ւմր ï
ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՏՄԷՈՍԵԱն

՛Նիւ ճրրզի

քանի որ պատմութիւնն ընդւպւձակօրէն
նկարագրեցի , Զեզ կը թողում եզրակա
ցութիւն հանել , թէ այդ ցաւողի եւ աե
դարմանելի կորուստն ի՞նչ թանի կրնանք
վերագրել, արկածի՞ թէ ոչ՝ դիտումնա
ւոր եղեռնագործութեան :
Այսպէս թէ այնպէս կրականութիւնը սա
է , որ կորուստն շատ ծանր է մեզ համար ,
իսկ իւր թշուառ ընտանիքն, որբերն ան
տէր եւ այ ժմէն իսկ չքաւորութեան մատ
նուեցան , գիտէք որ տուն չունին, իրենց
տուներն Թագւորեան վերջապէս գրաւեց,
թէեւ ՛այժմ տար լքէջ են , բայց վարձք պի
տի տան: Մահէն վերջ պարտքեր երեւան
եկան. թէեւ Սանդխտեանի եւ Նորաշէն
դպրոցնեբէն իւր ամսականներն փարեցին
մինչեւ Յուլիսի վերջ , մահ կը սբսսւաեէք
Մարտի 23ին, բայց այդ խեղնուկ գու
մարն իւ֊ր պարտքերն չփակեց, այժմ որ
բեր նիւթական նեղութեան մէջ են, շաւո
տեղեր դիմումներ արինք, Պատրիարքա
րան , Ս • էջմիածին եւ դեո արդիւնք jt
եղած, մենք ընկերներս անկարող ենք կա
րեւոր մի րան անել : Ահա ներկայիւս SM
ալ կը դիմենք, ինչ որ կարելի է, մի իյ
նայիք :
Կ՛ Խ՛
1907 Հոկտ. 16/29

ՎԱՆ

(11) Minuit, p. 127.
(12) Sans rien autour, p. 137-

Հայերոլ ոդիսական մըն է, որ նուիրուած
է Արփիկ Միս՚աքեանի : Երկրորդ օրինակը
կը կրէ Hôpital (էջ 58-60) խորագիրը, 8
մառերէ բաղկացած , 75 տող :
(7) Գր - Շահինեան , Շահ ան ՇահՆուր եւ
Աքսոր , Անթիլիաս , 1985 :
Հատորը ու

սումնասիրութիւն մըն է հիմնու՛ած հեղի
ն՛ակին նախորդ երկու աշխատասիրութիւններուն վրայ • Drame et Poésie de
l’Exil (որ ծառայած է որպէս վարդապե
տակ՛ան տիտղոսի աւարտանառ Աորպոնի
մէջ) եւ Կենսագրութիւն ել Մատենագի
տութիւն Շահան Շահնուրի , Կաթողիկո
սարան Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ , Ան
թիլի՛աս , Լիբանան, 1981 :
(8) L’Ombre à deux couleurs, p. 222.
(9) Le Sana dans les Hautes-Pyrénées,
p. 57.
(10) Trajectoires, pp. 236-237.

(13) L’Ecureuil de Pessac, p- 100.
(14) Une lettre arrive, p.

ւլ՚

(15) Տեղը չէանգրադւաւնալուայնյէ-

նահատական ջերմ խօսքերուն, պտ
ւիբուած են իր գործին անուանի դէ
րու կողմէ , որոնք կը կոչուին Ա If
մա Ժիւլ Սիւփէրվիէւ ? UPPÎ1LP
,լ
մով, Մաքս Աագոպ, ժազ
ուրիշ շատեր : Բացաոութխ R
համար թող նշուի Արթիւր ԱտԱ1֊քաll1^
տեւեալ խօսքը. "Փարիզի մէ?
աահոգիներ ենք, որոնք կը խորհի P
nnn ifbfruianiû
ոաԹասահւլծն
առնելով Անթոնէն Աոթօն)" (նամակի
Մարտ 14 - Cahiers Bleus,
84): Այս խոսքը, Ին
թեամրց իսկ կոթ ող մըն է =
խհրատ՚արակութիւնը կը ստեզՕԿ
րիքը հատորով մը լոյս
պէնի այն բոլոր արձակ գրութ11ւ '
րոնք գրուած են Transfert n<^Cըքպիետ,ք : Իրենց շահեկանութեամբ ա
տի ամբողջացնէին հեղին՛ակին Գ

Fonds A.R.A.M
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l’on commence l’étude à l’époque
où les sources sont suffisamment pré
cises pour permettre de quitter le do
maine des hypothèses, l'histoire de
l’Arménie couvre environ 3000 ans. Il est
clair qu’aucun historien actuel n'est spé
cialiste de l’ensemble de cette période.
Certes, il y eut dans le passé des Tchamtchian, des Ormanian, des Adontz ou des
Manandian qui pouvaient plus ou moins
y prétendre, mais nous sommes entrés
dans l'ère des spécialisations, incompa
tibles avec une quelconque envergure
universaliste Dans ces conditions, si
l'on veut écrire cette histoire complète
on doit choisir entre deux solutions. On
peut se lancer dans la confection d’un
ouvrage collectif, en rédigeant soi-même
les parties correspondant à son domaine
d'étude et en confiant chacune des
autres à un spécialiste adéquat: c’est ce
que firent par exemple Gérard Dédéyan1
et Richard Hovannisian2. L’avantage est
bien sûr d’éviter les erreurs autant que
faire se peut, mais l’œuvre peut alors
accuser les inégalités entre les diffé
rents contributeurs. En revanche, lors
qu'un seul auteur décide d’écrire le
tout, le danger est ailleurs: hors de sa
période de compétence, il en est réduit
à compiler les écrits antérieurs, avec le
risque de répéter les éventuelles er
reurs, souvent récurrentes. S'il ne veut
pas tomber dans cet écueil, il devra
systématiquement vérifier ies sources
utilisées et/ou faire relire chaque partie
par un spécialiste correspondant: tout
cela représente un énorme travail, mais
c'est la seule garantie contre les er
reurs. Ces remarques s’appliquent aussi
bien au cas d’un ouvrage à vocation
scientifique qu’à celui d’une œuvre dite
«de vulgarisation». Cette dernière ex
pression est ici employée sans la moin
dre trace du contenu dépréciatif qui lui
est souvent abusivement attribué, mais
plutôt dans le sens d’un travail qui vise
à être accessible à un lectorat non
connaisseur du sujet tout en maintenant
la même rigueur scientifique qu’un tra
vail de spécialiste. Ceci dit, «vulgarisa
tion» ne signifie pas qu’on a davantage
le droit à l'erreur, bien au contraire, car
en l’absence d’appareil de références
le lecteur n’a pas les moyens de réta
blir la vérité. D'une certaine manière, la
vulgarisation est un exercice plus pé
rilleux que la science. Le «vulgarisateur»
doit écrire l’essentiel, sans erreur, sans
oubli et sans renvoi, en un mot il tra
vaille «sans filet». Plus la place est
restreinte, plus la tâche est ardue; plus
la diffusion est vaste, plus la responsa
bilité est grande.
La fameuse collection Découvertes
Gallimard est un cas typique de ce gen
de travail. Les volumes y sont de taii
et de format réduits, et caractérisés p
laccent mis sur l’iconographie: priori
à I image sur le texte, ce qui, bien si
limite encore plus la liberté de l’autei
La collection a une diffusion exceptic
celle et bénéficie souvent de tradu
tions en de nombreuses langues. S
sujets couvrent tous les domaines: a
littérature, histoire, politique, sociol
9ie, sciences physiques, etc. La qt
ité en est inévitablement très inégal
le meilleur y côtoyant le pire selon
qualification des auteurs et la consi
ence avec laquelle le travail a été fa
Alors que le nombre de titres dépasse
, 450, aucun ouvrage de la collectii
n avait encore le moindre rapport avi
Arménie. Cette lacune vient d'êt
comblée, mais on peut regretter que
sujet n’ait pas été fractionné en pi
sieurs titres: par exemple l’Arménie m
lévale, et/ou l’Arménie antique et/<
encore l’Arménie aux temps moderne

3 direction de la collection en a décic
autrement, elle a voulu publier tou
istoire et la culture arménienne en i
unique volume, une véritable gageu
quelle a confiée à l’un des plus grai
3rménologues français, le plus connu
e plus titré, Jean-Pierre Mahé, avec s<
épousé Annie. L’Arménie à l’épreu՛
lS. s’ècles —un
titre judicieuseme
cnoisi֊. est ainsi le n° 464 de Déco
6rtes Gallimard. On n’en présente pi
es auteurs. Parmi leur abondante pr
uction, citons leur remarquable tr
uc-tion, munie d’un appareil de noti

-
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exceptionnel, de Moïse de Khorène3,
une importante étude sur l’Eglise armé
nienne4, et plus récemment une traduc
tion de Grégoire de Narek5. Leur spécia
lité couvre essentiellement la religion
et le haut Moyen Age arméniens. Vu
l’exceptionnelle érudition de Jean-Pierre
Mahé, latiniste, philologue, éminent spé
cialiste d’arménien aussi bien que de
géorgien ou de copte, on pouvait s’at
tendre à un résultat particulièrement
brillant, flattant l’œil par une riche ico
nographie rigoureusement sélectionnée
tout en donnant, en quelques dizaines
de pages de texte, une image aussi
complète et exacte que possible de trois
millénaires d’Arménie. Pourquoi restet-on sur sa faim ? Certes, il ne faut pas
minimiser le caractère périlleux d’un tel
exercice, d’autant plus que les auteurs
ont dû, comme c’est souvent le cas, être
pressés par l’éditeur. L’ouvrage compor
te toutefois des affirmations discuta
bles, des lacunes dans l'explication de
certains événements, et des erreurs qui
auraient pu être évitées par des vérifi
cations de sources ou de simples relec
tures par des tiers.
Tout d’abord quelques remarques sur
l’iconographie qui est, rappelons-le, la
spécificité de la collection. Elle est
abondante, le choix en est, dans l’ensemle, assez bon même si la quadri
chromie trahit inévitablement des inéga
lités dans la qualité: ainsi, les reproduc
tions de l'Anahit du British Muséum
(p.24) ou de la miniature extraite du
Livre des Merveilles (p.77) sont très
réussies, alors que celle de la bataille
d’Avaraïr (p.44) est terne et dépourvue
d'éclat. Les illustrations en noir et blanc,
en particulier les documents d'époque
(pp. 1-9, 98-119), sont en revanche
toutes remarquables.
La cartographie est nettement moins
heureuse. Mise à part la carte «de situa
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premier est le fameux serpent de mer
de l’«origine des Arméniens», un faux
problème dont la pierre angulaire est la
question de la continuité Ourartou-Armé
nie. Se basant sur des critères linguisti
ques, les auteurs présentent la thèse
hérodotienne de l’origine thraco-phyrgienne (pp.15-22): en gros, les «ProtoArméniens» seraient passés des Balkans
en Asie Mineure, s’installant à l’ouest
de l’Euphrate avant de franchir le fleuve
à l’occasion de la chute de l’Ourartou
«en 590 av. J.-C.».
Ces «vainqueurs
thraco-phrygiens» auraient alors imposé
«leur langue, pourtant minoritaire, aux
vaincus ourartiens» (p.22). Dans cette

optique d’affrontement, les Arméniens
ne vinrent occuper le territoire ourartéen qu’après la chute du royaume, d’où
une séparation presque totale entre Ou
rartou et Arménie, qui ressort dans le
livre: la description du royaume d'Ourar
tou (pp.18-21) semble n’avoir aucun lien
avec le reste. Cette version de l’histoire
est certes défendable, mais elle est loin
de faire l’unanimité. Chacun a son opi
nion, et si la taille du livre ne permet
pas de détailler les autres théories il
est toutefois regrettable que celle ado
ptée dans ce livre apparaisse comme
une certitude historique. D'autres au
teurs, et non des moindres, défendent
en effet une présentation
différente,
dans laquelle la fusion
ourarto-arménienne apparaît de manière beaucoup
plus complète et continue6. Il est signi
ficatif que dans les premières inscrip
tions achéménides trilingues mention
nant «Arménie», on trouve ce mot dans
l’une des langues mais, à la même place,
«Ourartou» dans les deux autres7.
Un second sujet encore discuté est
celui de la chronologie de l'imposition
du christianisme comme religion d’Etat
en Arménie. Les dates précises données
ici, «301» pour la fuite des vierges ro
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tion» (p.14), les quatre cartes «histori
ques» sont tout d'abord déficientes
quant à l'orographie: la branche septen
trionale de l’Euphrate, la principale, a
disparu de toutes,
ainsi que le seul
fleuve important de l’Asie Mineure, le
Halys, et l’un des deux fleuves ciliciens;
sur la dernière carte, la Koura et le Tigre
ont subi le même sort, tout comme les
deux branches de l’Euphrate en amont
de la Mésopotamie! Ces quatre cartes
correspondent respectivement à l'em
pire de Tigrane le Grand (p.26), au par
tage de 387 (p.41), à la royauté bagratide au Xe siècle (p.59) et au lendemain
de la Première Guerre mondiale (p.109).
Il y a donc un trou de presque un millé
naire entre les deux dernières !
Le résumé sur la quatrième de cou
verture, probablement à la charge de
l’éditeur, laisse perplexe. L’Ourartou est
passé à la trappe puisque tout com
mence «à la fin du VIe siècle avant J.-C.»,
le christianisme devient religion d’Etat
«en 301» alors que les auteurs euxmêmes donnent la date de 313 (pp.10 et
148); on y apprend aussi que l’Arménie
ne connut que de «brèves périodes d’in
dépendance», ce qui étonne quand
le
texte confirme que les dynasties orontide, artaxiade et arsacide se sont suc
cédé sans interruption depuis environ
330 av. J.-C. jusqu’en 428, soit un total
de sept siècles et demi d’indépendance
continue!
On sait que l'histoire de l’Arménie
jusqu'à la conquête arabe comporte plu
sieurs points non résolus qui font encore
l’objet de débats parfois féroces. Le

maines (pp. 36 et 148) et «313» pour la
«conversion du roi Tiriade IV» (pp. 10
et 148), ne peuvent être que des hypo
thèses: tout ce qu’on peut dire, c'est
que le premier événement est antérieur
à 305, date de l’abdication de, Dioclétien,
alors que le second lui est postérieur.
Dans le même ordre d’idées, les au
teurs sont, à juste raison, plus prudents
sur l’invention de l’alphabet, la datant
«vers 405» (pp. 41 et 148).
Si le problème de l’année exacte de la
christianisation est somme toute mi
neur, il n’en va pas de même d’un troi
sième sujet, celui de la datation de
Moïse de Khorène, pratiquement seule
source arménienne concernant l’Armé
nie préchrétienne. Dans les pages 18-20
de l'introduction à leur traduction de
1993 précédemment citée, les auteurs
évoquaient les différentes hypothèses
entre les deux bornes extrêmes, Ve et
IXe siècle, concluant fort judicieusement:
«Toujours aussi vif aujourd’hui qu’au dé.
but du siècle, le débat sur la date de
l’historien se résoudra sans doute plus
aisément quand on aura mieux fixé la
chronologie de la littérature et des tra
ductions arméniennes médiévales». Dou

ze ans plus tard, quel élément nouveau
incite les mêmes auteurs à donner la
datation catégorique du VIIIe siècle (pp.
58, 132 et 148), toujours sans rappeler
l’existence d’autres hypothèses?
Le livre est, sans surprise, divisé en
5 chapitres : 1) la périoode préchré
tienne, 2) depuis le christianisme jus
qu’à l’occupation arabe, 3) les royaumes
bagratide et cilicien, 4) depuis la fin de
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la royauté jusqu’au génocide et 5) les
trois républiques.
Comme on pouvait s’y attendre, le
meilleur chapitre est le second (pp.3351), intitulé «Fastes et malheurs d’une
nation chrétienne», qui correspond pré
cisément à la spécialité des auteurs.
Les raisons de la christianisation, la
lutte contre le suzerain sassanide, la,
rupture de Chalcédoine et l’imposition
de la domination arabe sont remarqua
blement exposés, avec précision et
dans un style fluide et accessible; l’ico
nographie qui accompagne le texte mon
tre bien l’essor de l’architecture. Tout
au plus peut-on regretter, à côté de
l’importance, d’ailleurs méritée, donnée
aux traductions, le peu d’accent mis sur
l'éclosion, durant le «siècle d'or» (Ve s.),
de la littérature, qui est à peine men
tionnée (p. 44); il faut bien sûr tenir
compte du peu d'espace disponible. Ajoutons à leur crédit que les auteurs
n’hésitent pas à «prendre des risques»
en adoptant la thèse de Korioun vigou
reusement combattue par le nationa
lisme géorgien : «Plus tard, Machtots in
vente deux autres alphabets, pour les
Géorgiens et pour les Albaniens du Cau.
case» (p.42).

Le premier chapitre est bon dans l’en
semble, mais entaché de quelques er
reurs qui auraient pu être évitées par
une vérification des sources. C’est le
cas pour la fameuse inscription de Béhistoun (environ 520 av. J.-C.), sur la
quelle on lirait «la liste des vingt satra
pies (...) de l’empire de Darius Ier» (p.
22). Il s’agit en réalité non pas de la
description d’une division administra
tive du royaume, mais de la liste des
vingt-trois peuples soumis au roi des
rois8; il y a ici une confusion avec Héro
dote qui, environ un demi-siècle plus
tard, énumérera effectivement les vingt
satrapies’. Plus tard, en 331 av. J.-C.,
Alexandre le Grand remporta bien sur
Darius III une victoire définitive qui mar
qua la fin des Achéménides, mais il est
inexact d’écrire qu’il «conquiert l’em
pire perse achéménide» (p.24); plusieurs
des anciennes possessions achéméni
des, dont précisément l'Arménie, res
tèrent en dehors de l’empire du Macé
donien, ce qui permit justement l’émer
gence de la dynastie orontide. Les sour
ces manquent pour pouvoir écrire une
histoire continue de cette dynastie, et
une fois de plus les dates précises de
règnes qu’on trouve dans le texte (p.24)
ne peuvent être scientifiquement prou
vées; il vaudrait mieux en pareil cas
s’en tenir à des datations plus vagues.
Les circonstances du passage à la dy
nastie artaxiade, à la suite de la défaite
séleucide de Magnésie (189 av. J.-C.),
sont assez obscures. Or, les auteurs
choisissent ici exclusivement la version
de Moïse de Khorène1’’, c’est-à-dire
l’assassinat, ordonné par Artaxias, du.
dernier Orontide (p.25), alors que Strabon, beaucoup plus proche de ces évé
nements, n’en souffle mot”. En ce qui
concerne Tigrane le Grand (pp. 26-28),
appelé ici «Tigrane II» en accord avec
une tradition dépourvue de tout fonde
ment, les commentaires accompagnant
la représentation de sa monnaie sont
très pertinents, mais la présentation his
torique mentionne à peine ses guerres
contre les Romains et attribue sa défaite
à la trahison de son fils, ce qui n’était
certainement pas le facteur décisif: l’ar
mée romaine était tout simplement trop
forte pour l’Arménie. L’avènement de la
dynastie arsacide en Arménie est bien
une conséquence de l’accord romanoparthe de Rhandeia signé en 63 (p.29),
mais ce même traité est, dans la chro
nologie finale, présenté de manière er
ronée: «Romains et Parthes se partagent
l’Arménie» (p.148). Le dernier paragra
phe de ce second chapitre, «L’organisa
tion sociale» (pp.30-31) est, lui, excel
lent dans sa description des emprunts
iraniens.
Le troisième chapitre, «Le bastion ar
ménien à l’épreuve des invasions» (pp.
53-77), va de la dernière période d’occu
pation arabe à la domination turcomane
du début du XVe siècle, incluant donc les
deux dernières royautés, bagratide et
cilicienne. Le début présente de ma
nière très claire les problèmes religieux
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ainsi que la rivalité entre les Mamikonian et les Bagratouni jusqu’au couron
nement du prince bagratide Achot en
884 (pp.54-59), en précisant judicieuse
ment que «la restauration de la royauté
arménienne ne signifie pas la reconnais
sance internaticrale de l’indépendance
du pays». Il y a toutefois une remarque

à faire au sujet du nom «Azerbaïdjan»,
qui jusqu’au début du XXe siècle dési
gnait exclusivement l’ancienne Atropatène, au sud de l’Araxe, alors que la ré
gion contiguë au nord du fleuve était
l’Albanie du Caucase; ce n est qu'en
1918 que les «Tatares du Caucase», cré
ant un Etat sur le territoire de cette Al
banie, lui donnèrent le nom de «républi
que d’Azerbaïdjan» comme les auteurs
le disent correctement plus loin (p.107).
Il y a donc là deux concepts distincts.
Si le meurtrier du roi «Smbat Ier», «Yoûsouf», était bien «émir d’Azerbaïdjan»
(p.60), au sud de l’Araxe, il est incorrect
de dire que la province arabe d’Arminiya
«inclut l’Arménie, la Géorgie orientale et
l’Azerbaïdjan» (pp.54 et 148), car il s'a

git ici de l’actuel Azerbaïdjan, à l’époque
Albanie du Caucase. Le renouveau
culturel consécutif à la fondation des
royaumes bagratide du Chirak et artzrouni du Vaspourakan est bien mis en
valeur (pp.60-66). Après leur annexion
par Byzance et l'émigration qui en ré
sulta, «pour la première fois, l’aristocra
tie arménienne est coupée du sol ance
stral», concluent fort justement les au

teurs (p.67).
La disparition de toute entité étatique
indépendante en Grande Arménie, ag
gravée par l’invasion turque, fut partiel
lement compensée à la fin du XIIe s.
par deux événements à peu près simul
tanés: la reconquête d'une partie de la
Grande Arménie par les princes Zakarian sous la suzeraineté des Bagratides
de Géorgie et la fondation d’un nouveau
royaume en Cilicie. Si le premier est
correctement exposé (pp.68-69) dans ce
chapitre 3, le second (pp.69-77)
pré
sente, au moins dans sa partie histori
que, de nombreuses faiblesses et in
exactitudes. Tout d’abord signalons quel
ques erreurs factuelles: la prise de Jé
rusalem par les croisés n'eut pas lieu
«en 1097» (p.69) mais en 1099; les Ar
méniens n’ont pas été, «en 1098», «évin
cés d’Antioche» (p.70), ville ou ils n’a
vaient alors rigoureusement aucun rôle,
mais c’est de la région du coude de
l’Euphrate qu’ils furent évincés, et ceci
à la fin de la seconde décennie du XIIe
siècle: le «prince Rouben» qui est sup
posé avoir «jeté les bases d'un nouvel
Etat» est en réalité un personnage dont
on sait bien peu de choses, et encore
par des sources très tardives, il est
donc exclu de lui assigner des dates
de «règne» comme celle de «1076» pour
un hypothétique avènement (pp.70 et
148); les princes roubénides n’ont ja
mais épousé de «filles des comtes d’Edesse» (p.71), ce sont au contraire les
comtes d’Edesse qui ont épousé des
princesses arméniennes;
la reproduc
tion de la p.71 représente le sceau de
Léon Ier et non une «monnaie à son effi
gie»; le roi Héthoum Ier n'est pas allé
en Mongolie avec «son frère le conné
table Smbat» (p.76), celui-ci ayant fait
seul le voyage quelques années plus
tôt. En ce qui concerne la numérotation
des rois «Léon», les auteurs appellent
correctement «Léon IV» celui qui régna
de 1320 à 1341, mais le Léon suivant
se trouve appelé «Léon VI» au lieu de
«Léon V» (p.77). On possède une lettre
du pape Urbain V datée de 1363 dans la
quelle il suggère aux Arméniens de pal
lier la vacance du pouvoir à l’époque en
couronnant ce prince Léon de Lusignan,
mais cette lettre ne fut pas suivie d'ef
fet: le souverain choisi fut Constantin de
Néghir, et ce n'est qu’après sa mort que
Léon ceignit la couronne, en 1374, avant
de tomber captif quelques mois plus
tard12. Ce dernier roi d’Arménie régna
donc moins d’un an, de 1374 à 1375, et
non douze ans, «(1363-1375)» (p.77). La
ville de Sis est mentionnée comme siège
catholicossal (p.71), mais jamais comme
capitale du royaume, et elle ne figure
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pas sur la carte insérée dans le cha
pitre (p.59), pas plus que l’important
«port de l’Aïas» (p.70). Dans le domaine
religieux, l’idée reçue de l’acceptation,
«en 1198» de «l’union avec les Latins»
(p.71) ne recouvre aucune réalité, ce ne
fut qu’une simulation pour recevoir la
couronne, Léon déclarant à ses prélats
au sujet des envoyés du pape : «Je les
satisferai sur le moment par une sou
mission apparente»13; l’Eglise catholique
s'en est d’ailleurs vite rendu compte,
fustigeant tout au long du XIIIe siècle les
Arméniens pour leur duplicité. Au XIVe
siècle, l’activité des missionnaires cath
oliques et des Frères uniteurs armé
niens n’est pas mentionnée, non plus
que la création du patriarcat de Jérusa
lem. Du point de vue culturel, les au
teurs signalent bien la qualité de l’ar
chitecture militaire (p.71), de l’orfèvre
rie (p.72) et surtout de l’enluminure
(pp.74-76), mais il n’est pas question de
la riche littérature historiographique. Les
«oublis» ici signalés ont, contrairement
aux erreurs, des circonstances atténu
antes: la place manque et il faut faire
des choix!
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me le «ministre de la Guerre» Enver
simplement mentionné en
tant que
«beau-frère» du «vali de Van» Cevded
(p.102), pendant que le troisième, Djé
mal, est totalement absent; (importante
«Opération Nemesis» est, dans ces
conditions, oubliée dans le texte. Enfin,
en ce qui concerne les preuves, essen
tielles dans la lutte pour la reconnais
sance, on reste sur sa faim. Quelles sont
ces «archives officielles turques sur la
déportations des Arméniens» qui «com
mencent à être publiées» (p.98) ? En
quoi «les documents parus à ce jour
restent assez évasifs» (p.98) ? Si les
«récits des survivants» et les témoigna
ges de «la plupart des témoins étran
gers» confirment les desseins d’«extermination de la race arménienne» (p.103),

pourquoi ne pas citer les documents
d'archives et les pfocès, celui de Tehlirian et surtout ceux de Constantinople?

Le cinquième et dernier chapitre s’in
titule «Le peuple arménien et les trois
républiques» (pp.105-127). Il est globale
ment bien meilleur. La première répu
blique d’Arménie est remarquablement
présentée (pp.106-111), avec son «indé
Passons à «L’Arménie à la lisière des pendance imposée» (p.108) et sa drama
empires» (pp.79-103), quatrième cha tique et brève histoire. Signalons toute
pitre, crucial, qui va du XVIe siècle jus fois que le rattachement du Haut-Kara
qu’au génocide, une période durant la bagh et du Nakhidjevan à «l'Azerbaïdjan
quelle l’Arménie a toujours été partagée soviétique» n’a pas eu lieu en «1920»
entre des puissances rivales. Il est re (p. 149) mais en 1921, et que la popula
grettable que ce chapitre ne comporte tion arménienne du second territoire n’a
aucune carte. Ainsi, une telle carte au pas été «évacuée vers l’Arménie» à
rait certainement évité aux auteurs cette époque (p.111): une partie impor
d’écrire que le traité perso-ottoman de tante de cette population est restée sur
1639 «fixe la frontière sur l’Araxe» (pp. place, et l’émigration vers l'Arménie
80, 81 et 149), alors qu’il s’agit d’une s’étala continûment sur plusieurs dé
frontière nord-sud qui coupe le fleuve14: cennies. Quant à la population armé
il y a manifestement confusion avec la nienne revenue en Cilicie, ce n’est pas
frontière méridionale de l’Empire russe à la suite de «la victoire de Mustafa
deux siècles plus tard. Au début du XIXe Kemal» qu’elle fut chassée «vers la Sy
siècle (p.92), «L’Arménie orientale» n’é rie» (p.111), mais à cause du lâchage de
tait plus, depuis longtemps, «soumise la France face aux troupes républicaines
aux Safavides», la Perse étant alors aux turques qui étaient pourtant loin d'avoir
mains de la dynastie kadjare, et à cette militairement partie gagnée. Après de
époque les Russes ont bien conquis «la très belles et émouvantes photogra
Géorgie orientale», mais pas «l’Azerbaï phies d’époque de l'émigration armé
djan» — une répétition de l’erreur signa nienne (pp.112-115), on passe à l’épo
lée plus haut relative à ce nom. Une que soviétique, avec une bonne descripautre erreur classique de nom concerne ion d’un certain développement économi
la «Turquie», qui jusqu’aux années 1920 que et surtout culturel (pp.119-122), qui
recouvrait une notion purement géogra ne fait pas oublier les problèmes de
phique —grosso modo l’Asie Mineure— «l’Eglise, refuge de l’identité nationale»
mais aucun concept étatique; ainsi, ce (pp.116-118), l’échec du «rapatriement»
n'est pas «la Turquie» mais l’Empire et les persécutions —notons toutefois
ottoman qui perdait «inexorablement tou (p.122) que la mention de «la mort sus
tes ses possessions des Balkans et du
pecte de Parouïr Sevak» aurait gagné à
Maghreb» (p. 92). Cette confusion se
être accompagnée de celle de Minas
retrouve plus loin (pp. 96, 97, 149). Si Avétissian, que le «pogrom anti-armé
gnalons également quelques oublis, nien de Soumgaït» a été suivi de ceux
comme celui des réduits ciliciens, en de Kirovabad et Bakou, et que «Lévon
particulier Hadjine et Zeîthoun, parmi les Ter Petrosian» était certes la figure em
«îlots d’autonomie» (p.80). Malgré ces
blématique du Comité Karabagh, mais
réserves, le chapitre montre bien l’évolu pas son «chef». La fin du chapitre (pp.
tion politique, commerciale et culturelle 122-125) est de la même qualité: la se
des Arméniens sous les divers régimes conde indépendance avec ses «défis»
jusqu’à la Première Guerre mondiale..
et ses difficultés (mais sans mention de
En ce qui concerne le génocide, il y a la mafia), suivie de «La diaspora et l’ar
en revanche des faiblesses plus graves
dans ce chapitre 4. Tout d’abord, une
importante erreur concerne la date à la
quelle «les Turcs se lancent à l’assaut
du Caucase et exterminent ia population
de Kars» (p.102); le texte place cette at

taque en 1916, en pleine guerre, à une
époque où l’armée ottomane était dé
cimée, alors que, comme il est correcte
ment dit ailleurs dans le livre (pp.93 et
110), elle eut lieu en 1920, bien après la
défaite ottomane, et elle fut l'œuvre des
forces kémalistes. En ce qui concerne
l’Ittihad, ce n'est pas «à Paris» (p.95),
mais à Salonique qu'elle fut fondée, et
on ne trouve dans le texte, mention ni
du tournant essentiel de 1913, lorsque
ce mouvement se convertit en une dic
tature militaire, ni de la création de l’Or
ganisation spéciale. Trois questions fon
damentales restent ici sans réponse :
les raisons, les responsables, les preu
ves. Ainsi, on ne comprend ni les mas
sacres de 1909, présentés dans un
simple contexte de «pleine anarchie»
(p.96), ni la rafle du 24 avril à Cnstantinople, ville «trop exposée aux regards
étrangers» (p.102). Quant aux principaux
organisateurs, on ne trouve le nom du
«ministre de l’Intérieur» Talaat qu’une
fois, dans une légende de photo du
«camp de Ras ul-Aïn» (p.101 ), tout com

ménité contemporaine».

On trouve en annexe (pp. 130-143) un
très bon choix de textes légendaires,
littéraires et historiques, ainsi que des
«Témoins du génocide». La seule réserve
concerne la fameuse phrase biblique15
ici traduite par «l’arche se posa sur le
mont Ararat» (p.130): il s’agit en fait des
«monts de l’Ararat», c’est à-dire des
«montagnes de l’Ourartou» et non de
cette montagne mythique que les Armé
niens appellent d’ailleurs «Massis» et
non «Ararat».
La dernière annexe, «Les Arméniens
en France» (pp.144-147), est d’une autre
plume. Elle s’ouvre par une phrase qui
laisse rêveur : «L’immigration indivi
duelle des Arméniens en France remonte
au XIIe siècle». Absolument aucune

source ne corrobore une telle affirma
tion, totalement erronée! Peu après on
tombe sur une autre affirmation tout
aussi catégorique et erronée : «Léon V
de Lusignan est français». Certes, le
premier roi de Chypre, Amaury de Lu
signan, partit de son Poitou natal, mais
cela se passait deux siècles et six gé
nérations plus tôt, il n’était donc que
l’un des 64 ancêtres de Léon V à ce
degré d'ascendance. Ce «dernier sou
verain» mourut bien «à Paris», mais on
s étonne d apprendre que «son tombeau,

à la basilique Saint-Dîenis fait o„
l’objet d’un pèlerinage». || fut

enterré dans le couvent des Cèle r
ses cendres furent dispersées à I?!-'
volution et il ne s’agit donc ici que ?
cénotaphe, vide, qui n’a d’ailleurs Հ
mais fait l’objet d’un quelconque nè|P
nage. Quant au pauvre père Komita
quand on sait dans quel était il est
rivé à Paris en 1919, il est pathétique
de lire qu en France il «s’affirme conïn
le maître de la musique contemporai
arménienne» (p.144) !

L’ouvrage se termine par une utik
chronologie (pp.148-149). A-t-il Ջէէճ
son but, qui est de rendre l’Arménie
avec toutes ses facettes accessible à
un large public ? En partie seulement
Si l’iconographie est exceptionnelle, si
le style à la fois clair et soigné reflète
la formation littéraire des auteurs si
plusieurs parties du textes sont excel
lentes, les faiblesses ci-dessus signalées portent préjudice au résultat final
C’est d'autant plus regrettable que ce
livre est appelé, vu la vaste diffusion
de la collection et le prestige mérité de
Jean-Pierre Mahé, à devenir rapidement
une référence pour quiconque veut s'i
nitier à
l’Arménie ou étendre ses
connaissances sur ce sujet. En atten
dant les nombreuses traductions, habi
tuelles dans cette collection, une se
conde édition précédée de relectures
permettrait de corriger les erreurs, de
refaire la cartographie et de réécrire
plusieurs chapitres, en particulier ceux
concernant la Cilicie et le génocide,
C. M,
Annie et Jean-Pierre Mahé, L’Arménie à
l’épreuve des siècles,
coll. Découvertes
Gallimard, n° 464, 160 pp., 12x18 cm.
Paris, 2005 (13,90 Euros).

(1) Gérard Dédéyan (dir.), Histoire des
Arméniens, Toulouse, 1982.
(2) Richard Hovannisian (ed.) The Ar
menian People, 2 vol., New York, 1997.
(3) Histoire de l’Arménie par Moïse de
Khorène, trad. Annie et Jean-Pierre Mahé,
Paris, 1993
(4) Jean-Pierre Mahé, «L’Eglise armé
nienne de 611 à 1066», in Evêques, moi
nes et empereurs,
է. IV de Histoire du
christianisme, Paris, 1993, pp.457-548.
(5) Grégoire de Narek, Tragédie, le
Livre de Lamentation, trad. Annie et JeanPierre Mahé, Louvain, 2000.
(6) Voir par exemple I. M. DiakonoffThe Pre-History of the Armenian People,
Delmar, NY, 1984, pp. 123-130; From
Urartu to Armenia, Florilegium GevorkA.
Tiratsyan, Neuchâtel, 2003, pp- 21-22-

(7) Voir Richard Hovannisian (ed.)- Ffe
Armenian People, է. I, p.40.
(8) Pierre Lecoq. Les inscriptions de Խ
Perse achéménide, Paris, 1997, p-188(9) Hérodote, L’Enquête, III, 90-94 (pp259-261 dans la traduction de La Pléiade,
Paris, 1964).
(10) Moïse de Khorène, II,

46 (p-201

dans la traduction de Mahé).
(11) Strabon, Géographie, XI,
(է. VIII, p.130 dans l’édition-traduction

la coll. Budé, Paris, 1975).
(12) Voir Claude Mutafian, «EéonJ
Lusignan, un preux chevalier

et/0U^„.

piètre monarque», Les Lusignans et
tre Mer, Poitiers, 1993, pp.203-205(13) Kirako® de Gandzak, in
historiens des croisades, Documents
niens, է. I, Paris, 1869, p.423.
(14) Voir Claude Mutafian et
Lauwe, Atlas historique de l Am
Paris, 2001, p.63.
(15) Genèse, 8, 4.
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ? ՈԱՒԱՐՇ ՄԻՍԱ^ԵԱՆ

80ՐԴ ՏԱՐԻ - ԹԻԻ 21-237

(՛ԻՐԱԿԱՆ "ՊԱՏՄԱՇԻՆԱՐԱՐՈԻԹԵԱՆ" ՆՄՈՅՇ ՄԸ)
ՎԱՐԴԱՆ

փոստան ՀՀտրեանէ կԼանք^ւ ու գործէն
չու րջ ամէն տ եսակ վէճաբան ո ւթէ ւններ
ու բանա կռէ ւն եր ծագած ևն գրեթէ հա֊
րէւր տարէ է է վվ* [՛ : Տտրբեր
ձեւէ մեղադր անքներ բարդուած ևն անոր վրտյ՝
էրա (լան թէ շէնծու : Առասպելթ^ ^°ԳԸ
գեո լրթ չէ պա տ ռո ւած .
Այգնպատակով՝ կը հ բաւէբ ե\եր ընթեր֊
JnrLlL^ ր'1' հայրենէ գրա կանա գէտ Ալմաստ

Զաքարեանէ "Ե ղէչէ Ջտրենց * կեանքը՝
գործր՝ մամանակը' եռահատոր գործէն
ցարդ լոյս տեսած երկու հատորներուն
(1400 4՜£) ընթերցումէ տամանակէր աբ
էւատա\նքը ստանձնէ :
Ինչո՞ւ տամանա կէ ր :՜ Ա* Զաքարե անէ
ա շէւատութեան աւարտումը^ էնչպէս br
յառաջաբանէն մ էջ կը գրէ խմբադէրը՝
Աերգէյ Ասէրէն եան ՝ հ եղէնա կէն "կեանքէ
ղէրրթ' պէտէ գաոՀնայ։ fitujg ցարդ լոյս
տեսածէն մէջ տէրական են աւելորդ բա֊
ոակոյտերը՝ անհարկէ
մէջբերո ւմն երր ՝
կիսաբերան- գրուած նտխագա՚ս ո ւթէ ւննե ֊
րը, հեռաւոր կամ ոչ էսկ հեռաւոր կապ
ունեցող անթէլ շե գո ւմն երը ՝ ողջերու եւ
մեռելներու
հետ
հ ա շո ւեյարգարն եր ը ,
տեղէ ու անտեղէ մեկնաբանոլթէլնները ՝
մէկ էրօսքով'
անն կարագր ելէ խճողում
մը։
Մեզ հետաքրքրողը fi * հատորէն մէջ 1
առկայ բազմաթէւ
հ աշո ւեյար գարներ էն
մէկն է Ե ոստան Զար եսմնէ Հ ան գ է ւղ շա տ
բացայայտ հակակրանքը՝
որ կը գլէ “*
թանցնէ դրականութեան պատմութեան
սահմանը։ Եթէ ըն գունէնք ՝ անշուշտ ՝ որ
այս աշխ ա տ ո ւթէ ւն ը այն ա կա գեմական
բնոյթը ունէ՝ զոր պէտէ աևնկալէէնք ^ա֊
րենցլ, դործէ հալաքո լմլ, ւ ուս ո ւմնա֊
սիրոլթեւսն մէջ իք մեծարմէք վաստակը
ունեցող Ա, Զաքարեանէն :
Մ անաւանդ ՝ երբ Ա արէն եան կը ոչԼգէ ,
oyr 'խնդէրն տյն է՝ որ Ալմաստ Զաքար֊
եանը երեւոյթը հիմնաւորոլմ է փաստե

րի տրամաբանութեամբ եւ իրերը գն-ահսւ-,
տում գիտական մի որոշակի աշիարհա֊
ետյ t գողութեամբ , որը ի՛նք նին արդէն տե֊
սսյկէտ է" (էջ
. էնգգծումը մերն է՝
4* Մ*) : Ընթերցողը պէտէ նկատէ ՝ որ
փաստերու տր ամարան ո ւթէ ւնը եւ գէտա֊
կտն որոշակէ աշխ արհահ ա յեց ողութէ ւնը ՝
դմբախտաբար ,
հոս
կը փայլէն էրենց
ճչացող բացակայութեամր :
Հատորը կ՚ընդգրկէ

Զ ար ենցէ

կեանքէն

Q ուն ուար 1923 — Փետրուար 1925

նոյեմբեր 1922-8 ունէս 1924^հ Ջ^ք֊
ապրած է Երեւան՝ ոԼը ղէրար ճան չ֊
ցտծ են ։ Հեղէնակը կը փորձէ այգ յարա֊
բերո ւթեան պա՝տմութէւնը վերականղ֊
1 Գեբքէն մօտ մէկ տասներորդէն մէջ
խնդրոյ ա ռար կայ գար ձնել ո վ էէարեանը ։
1923—24// խորհրգահայ գրապայքարը՝
որ՝ոլ բեւեռներէն մէկը Ջտրենցն է՝ ըոտ
^եղէնակէն հակսէհայ
գաւէ մը քօղար֊
կոււսծ դրռեւոքո՚ւմք, է, որու. Ետին գանք֊
>-աՏ են Արցախը Ադրբևջանէն վերջնա կա֊
'ետպէո յտնձնելոլ (1923) ՝ տպա' Ալեք֊
Ատնգր Ա է աս.հէ կեանը դա՛սադր աբա ր ըս ֊
^չտննելոլ (1925// ո ւղղաթէռէ կասկածե֊
աբկ-ածը) աշխատանքները՝ որոնց մը֊
ibï. կտմ թելադր ող ո ւմր Ատալէնն էր :
•Հա րենց է ամէն շարմում ՝ նոյնէսկ " լենէն֊
ետ^
պաշտամունք՛է թեմայով գրած
էլործերը^ էրրեւ թէ այգ նկրտումննրուն
հակ^ղդեց.ոլթիլ_ն մըն է :
2ար1ճնց-<է արեան յ ար արեր ո ւթեան Ա •
Ջտքարեակէ վերա կանդն ումէն. կ անէսս ֊
եբոյթր տյն է ՝ որ 9.տր եայյ
‘՜մերոլն մէկ լծակն էր կամ

(1884-1957*

C.C.P. Paris 15069-82 E
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ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ՜
ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱԿԱ՞Լ
ԳրԿ'

ԻԱԺԱՆՈ ՐԴԱԴՐ ՈՒԹԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար. 250 Եւրօ — Վեցամսեայ ; 135 Եւրօ
Արտասահման ; Տար. 300 Եւրօ (Ամէնօրհայ աււաքում)
270 Եւրօ (Շարածական աոաքում) — Հատը : 1,20 Եւրօ

հակահայ
դործէքը՝

րելո լթաբա ր յ Աւելէ պարզ խո րհ րդա ֊
^տյ վարչակարգէ ՝ մէնչեւ էսկ Ջեկայէ

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ
գործակալն էր՝
եւ որպէս այգպէս էն՝
Ջտրենցէ թխ ամէ ։
[filան ծանրակշէռ մեղադրանք կը կա֊
բՕտէ ապաց ո յցներու ել ո՛ չ թէ ծա ղրան ֊
քէ 1 տրհամարհանքէ ՝ նաէւ ա տէնքէ գէղե֊
բու : (Հ ակոբ Պարոն եան, ըսած է ՝ թէ "հ այ~
հոյանքր փաստէ սով է" I Զտքտ՚րեան ՝ էր
կանխակալ վարկածը փա ստելու համար ՝
ձեռնարկած է լոկ խօսքով հողէն հաւա֊
սարեցնելու հայ գրականութեան մէջ Կ ո ս ֊
տան յարեանէ անուն ը կրող անձը : Եթէ
համ ոգէ չ փաստեր ԸԼէտյէն՝ ՂԸհձ շարմե֊
լու էրաւո՛ ւնքէն խկ պէտէ
ղյան այէնք
մենք մեզ։
fi այց ճշմարտանման փաս֊
տարկներ ո ւ պատճառական շէնծռւ շղթա֊
յէ
Ը առջեւ գտնուելով՝ տյգ էրա լուն֊
քէն կ'օգտուէնք քան է մը անդրադարձներ
կատարելու համար։
Ետնխալ յայտնենք ՝ որ մեր գէրքէն մէջ
Զտրեանէ կեանքէն 1923-1925է շրջանէն
նուէրուած գԼՈԼ՜հւԸ վերնագրած էէնք "Ա֊
ռաջփ^յ ներգաղթ եւ արտագաղթ*
խոր֊
հ ըրդահա յ վա ր չա կա ր դէ
«/>/֊ղեկից^թ՛3 :
էյ որհ րդա յէն Մէութեան մէջ "ուղեկէ g"
ևը կոչուէ էն այն գրագէտները՝ որոնք
համայնավար շարքայէն չէ էն ՝ բայց կը
հետեւէէն, վարչակարգէ ընդհանուր ցուց֊
մռւնքեերուն • fimjg "ոԼղեկէց" էէն նաեւ
հերենէ կ քէեմէրճեանը ՝ Ատեփան
{էօր֊
եանը եւ ուրէշներ ՝ աւելէ ուշՀ
Աւետէք
Իսահակեանը եւ Շէրվանղագէն :
\յման
տր ամարանութեամր ՝ բոլորն ալ գո րծա֊
կա՞լ էին-,
Աձւցնելով ա յս բազմածա լ խաղարկռւ֊
թեան տարրեր արարներուն ՝ ստէպուած
պէտէ ըւլանք ըև գա ր ձ ա կօ րէն- մէջյրեբելոլ
{էաքար եանէ գոբծէն' մեր նկա տ ո ղո ւթէ ւն ֊
ները ա՛լելի հ ա ս կնալէ դարձնելու
հա֊
մար : Ու եթէ գեռ անհասկնալէ ըլլան ՝
պատճառը մասամբ այն, է՝ որ հեղէնա֊
կէն ոլորապտոյտ եւ ճապաղ ոճը կ^արդէ֊
լէ ամէն ամ փոփ ում ։

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
ԵԻ ԱՐՏԱՇԷՍ ԿԱՐԻՆԵԱՆ
1923/>Ն սկս<ս։'ե է էո՝յս տեսնել
'՛Պայ
քար՛՛ պարբերականը , իւմբագրութեամբ
ԻԼրտաչէս Ե արին եանի ,
սկիդբը որպկս
"հյորհրդային
Հայաստան"
որաթերթի
յաւձելսէ-էսՏ եւ. ասրս որպէս
ինքնուրոյն
գրա կան—գեղար ո ւե ս տ ա կան կիսամսեայ ։
1922ին Ջարենցի ռւ Գ-էորդ Աբովի հետ
'՛Երեքի դեկլարացիա՛՛ն ստորագրաե Ա֊
զատ Վչտունին
նոյն տարուան. վերԼերււ
ստեղեա^֊ էր Հայաստանի Պրոլետարա
կան Պ-րոզների U՝իութիւնը'. Ճ92ւ>ի "էի^ՐԸ իոլթ1"^,Ը, մասամբ 1Լչտուհիի դէմ
դրուած չարենցեան "[էոմսմհս անսէր՛՛ին
աոիթո‘1, "շտապ քննութեան
է
առ
նում (•••)
բոլրմուական-քաղքենիական
ՀՀյեղափո թական տրամա՚դրո լթիլնները^ դատապարտող
որ ոշումո էի"
{էջ 11) * Եարինեան
միացած է
այս
արշաւին- ''-քննարկմանը
մասնակցում
հն եւ Հայաստանի կենտգո րծկոմի նաիսագահի տեղակալ Ա. Եարինեանը իր իսըմբագրութեամբ հւ Կոստան Զարեա|նի աշիատակցութհամր Qունուարի Ճ5ից լոյս
տեսնող «Պայքարեի խստաշունչ
բորրո֊
քոլմներուէ' {անդ. ընդգծումները մերն
են, Վ.Մ Ն՛
Զարեանի առաջին յիչատակո ւմն է դիր
քին մէջ՛, թաքարեան կը թոլի Փրէօյահսւն
սլէփ/' մէջ ինկած ըլլալ : Ղ,ախապատրաս
տելով իր յետագայ
յարձակումները,
յոգնակի կը խօսի {"մասնակցում են"),
երբ միայն Եարինեանն է,
որ արշաւի
ձեռնարկած է Ջարենցի դէմ : թարեան աչխատակցած է "Պայքար"ին , եւ այդքան :
Արշաւին մասնակից չէ եղած, գոնէ գը֊
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րամ ոք կե րպո վ . fi տյղ ո ւս ո լ Տ^եա սէր ողը
պէ' տք է {էտրետնը յլ՚թ. հ ո^ւ ՝ որպէսղէ
՚ ՚ ւէ ա ս տ է" մեդսակցու թէմնը ։
Ի՞նչ բանէ մեղս ա կց ո ւթէ լն :
"{••')նորէն 1919-3922 ՊոլիսԼ արդին
գէ Աչքում
մէաՆգամայե
հաւաստէ
ԼԶո՚րետ ը ''Լ*Մ .] սպասում է նաւի) Քէմա1Ւ&, ապսւ 1922/r
օրերէն
սովորաբար
Առվհ . թումանեսձնէ էրակ տնում Ա* Ետ֊
րէնեանէ դլխա՚ւորած'
Աովհ* թուման֊
եան' որդէ Համյէտէ եւ Արմենուհէ Տէգ֊
բան եանէ հետ ՝ որոնք
շարունակում են
ճանա պար հը ԳէպՒ
արէղ ՝ ել ^սս^յշ
Շահվերդեանէ խմբով* • մ՛ (էջ 28* էնգ^֊
գծումը Վ *Մ •) î
Հոս նորէն
քերականական սխալ
մը
կտյ ("սպասում է»** Ա* Եարէնեանէ գր/֊
խաւորած • • • ի)մբին« • •" պէտք է ըյ/այ) ՝
բայց հէմնա կանը այգ {է* Հէմնականը
տյն է՝ որ Ա* ^աքարեան ըստ երեւոյթէն
չէ գէտեբ՝ ՝ որ թումանեան Պոլէս այցե֊
լած է ^էմտլէ ■ մ՜ամանո ւմէն շսՀտ աո սփ

rttJu

Ղ*եկտեմբեր 1921^^'î Զ/' գէտ^ր քտնէ ոբ
այլապէս պիտի չհարցնէր , թէ "այդ ել
յետագա յ օրերէն Ե * {Հարևանը բարեհ ա ֊
է արդեօք տեսնե լ (նա լահ անգէ ս տում
թէ տյլ վայրում} արդէն ծանր հ է ւանգս սլըգյւած թո ւմանեանէն՛1 (անգ} :
թու֊
մանես/նէ նախաձեռնութեամբ հէմնուած
Հտյ Արուեստէ
Տան վաբչութեան ան֊
դամներէն էր {Հարեանբ՝ որ նտեւ վկայած
է անոր այցելութեան մասէն^։ ԱՀևգէտու֊
թեսՀն՛ կ'> աւե խայ յ երէ ւր անքը ՝ որ հետբղ֊
հետ Լ ա [ստաբանական բն ո լթ պէտէ զգե ֊
նու* "{մհ ՝ տեսած էլ չլէնէ ՝ թերեւս օրե֊
րէց մէ օր նրա րաղմա հատոր huitLUlfui—
ծոյՈլմ գանուի (կաբելէ է թէ փոքր֊ էնչ
տաշուած} «.Հագա րան բլբուլ^բ » •
(անգ*
ընդգծումր բնա դրայէն է} : Այսէնքն ՝ ը֊
սել կ'ոլզէ ՝ թէ 9. արեան թերեւս բանտ՝֊
դողած ր/լտյ թումոնե անէ անաւարտ մը֊
նացած " Հագարան՝ բլբո՞ւլ ՚ ը ։ 1՚ Լեգո ւն
ոսկոր չունէի՛ մողովրգայէն տսացուած֊
քր կարծէք այսպէսէ պաբագսՀհ եր ու հա֊
մտր ստեղծուած ՝ԸԼԼա J *
Արդեօք ո՞վ էր Զարեան՝ որ ^էմալէ
հետ դործ ո լնեն ա ր ։
Էսւկ ի՞նչ էր իր
Il
« lf •—
գո րօ՜ը
"Անշուշտ ՝ տյգ օրերէն կէ՜մալի Նետ

էսկւինեանյի համաձայ նութիւն նյերի կող
քին՝ համաձայ նհգւում է ոն Կ • Զ՚արետնի փոխաւդրուելը Երեւան • Ղ^տրաբաղեան
հարցէ քննո ւթեանը նախորդած ամէսնե֊
րէն' գէն գէ ական ապրելա կերսլով արտա֊
սահման անցնելու ցանկութեամբ վաբա֊
կելու յատկապէս Աարեանէն ու {Հարենցէն* յաջողուել-չյաջո ղուելու պարագա֊
յում էլ սադրիչ մեքենայ ութ իւններով րզբաղեցնեյռւ համար հանրութեանը" (անգ*
ընգգծո ւմը Վ *Մ •) î
Օդը նետուած փաստազուրկ է,օսքը փաս֊
տալէց } բլ/տ ր ,Հանշուշտ"է մը
յաւելու֊
մով * Ի՞ նչ ա չքա ռո ւ գեր կրնա յէն ո ւնենա լ
Ա աբեանը կտմ {Հար ենց ը ՝ոբ զէ րենք պկտք
էը արտասահման հրապուրել
տեղւոյն
կեանքէ 11 հ էքեաթասաց" մը Պոլէսէն Հը֊
րա լէրերո վ ։
Արցախէ հսքրյը փաստօրէն
վճռո ւած էր 1921 ու։b ս
ո վկ ա ս ե ան
Բիլ րո լէ տէւբա հռչակ նէստ էն ։ Ի^նչ հա֊
լածտէրտէ արտայայտո ւթէւն է տյս մէ֊
կը՝ որ կ'ենթադրէ ՝ թէ մէն մէ հակահայ
արարքէ ետէն ան պայ մա՛ն 'Իէմալէ ձեռքը
պէտք էր տեսնել ՝ նոյնէսկ' արդէն վեր֊
ջաղած — դացած հարցէ մը սլա րագա յէն :
թուրք-բոլշե ւէ կետն համագո րծա կց ո ւթէ ւ֊
նը՝ ոբ՛ 1920/1/. Հայաստանէ անկախ Հան֊
րապետութեան
անկումէն
բազմաթէւ
պա տճա ոներէն մէկը եղաւ՝ առատ փաս֊
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տաթուզթեր ով ապա ց ուց ո ւած
է * ք^ա,բյ
9տքարեանէ պնդումը՝ թող ներուէ դռե֊
հէկ արտա յայտո ւթէւնը ՝ թուքով փակ֊
ցոլած է * * * ։
Ի հարկէ ՝ դալը "սկէղր՛՛ ՈԼ "վեր£ք ու*
նեց ած է : 1924 Աունուար ^է թ էֆլէսէ գը֊
րական "մեծ գէո պուտ11 էն ետք՝ որ յտ֊
ջորգած էր Ե տբ ա֊-Դ ար վփ շէ ապագայա֊
պաշաութեան նո ւէր ո ւած զեկուցումէն եւ
աւարտած' Եա րէնեանի հակա- զեկուցու֊
մով ՝ Ետբէնեանը էրրեւ թէ "ասես ՝ ոբո£
մամանակով յայտարարում Լ ՀՀ ղէնա գա֊
գահ/» . շուտով գագարում է եւ նրա խըմ֊

բտդբո ւթեամբ լոյս տեսնող «.Պայքարեր։
(Ջկ որ արդէն լուծուած էր Ղրւրաբաղէ
'^սյՐՅԸ> Կ* Զարեանն էլ արդէն մեկնելու
էր արտասահման}՛՛ [էջ 167) î Հոգ չէ f որ
^Պայքար՛՛ը գագրած բ//տյ
'՛մեծ գէս֊
պուտ"էն աո,աջ^ յ հոգ չէ ՝ որ Զարեան
հինգ ամիս ետք մեկնած է եւ ոչ թկ
"արդէն մեկնելու էբ" ՝ հոգ չէ՝
որ ան
"սագբէէ՚ներ ու ամէն
լ1՚ն
բացակայ
է...:
3Լ- դեռ ս կիզք', ենք երկանց : իՀնդար.
ձակ ու. անտեղիօէրկն մէջրեբելկ ետք f»ոք֊
հըրդային Մի ո t-թեան ՊԱԿ ֊ ի {'ԲԱ՛ Կ1շ .
•?է.) հ ա կահ ետախուղս ւթե ան նախ կէն
պետ Օլեգ Ետլուղէն է "Առաջէն վար չու֊
թիմն՛' դիրքէն (1992) ծանօիձ հ ատ ուածը
{թեր ո-ւ գէմ
լայնօրէն վէճաբ կ ո ւած
ճ^^ական, թուա կանն եր ո ւն} ՝
ուր
կը
էրօսուէ
Հ *Ա *
Դաշնակցութեան մէջ
ՊԱԵ֊Է ներթափանցումէն մասէն՝ Զա֊
քարեա\ն. կը նշէ • —
"7-r ՝ քաղուած հատուածները վեբա֊
բերում են QO—ՏՕտկանէ գոբծա կա/ներ էն *
ասել է յտջոբդելով
Ա. Ետրէնեան ՝ Ա •
վբտցեան ՝ Ե* Զարեան ՝ Տ* Հախում եան
եւ մէ ւս դասակաւն ներին...

Ուրեմն եւ• «Պիսւ պարսաւի, պիտ մեռ
նի կեղծիքը լքեր կեանքում, որ ապրի մեր
ժողովուրդը (փ. Նժդեհ}" (էջ 29- րնգ֊
գծումը բնա դրայէն է} i
Ահաւասէկ թացն ու Հոբը [էԸա[՚ խտո֊
նած : Ուղղափառ բովչէւէկ Ետրէնեանէ
կոգքէ^Հ Զտրեան Ոլ Աէմոն Արտցեան Ջե֊
կտյէ գործակա՞լ։ Ո՞բն է նման էոլ֊բջ մե֊
ղադր անքէ մը հէմքը։ Պտրապ էրօսքերով
չէ ՝ որ "պէտ մեււհէ կեղծէքր մեր կեան֊
քում" ՝ ո՛չ տլ աւել ո րդ — պակաս Ղ*տրեդէն
*Լյէեգեհ մէջրեր ելով։

ԿՈՍՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ
ԵՒ ԷՄԻԷ ՎԵՐՀԱՐԷՆ
Զտրեան է "Պտյքար՛՛է աշխատակցու֊
թէւնը 1923 Մարտ Հ5Է թէւով կը սկսէ ՝
ուր պելմ՜ նշանաւոր բանաստեղծ
կմի,
Վերհա րէնի (1811-1916) նուէրուած բա֊
մ՜էն մը լոյս տեսած է*. Հոն առաջէն ան֊
գամ ըլլտլո վ Զար եան խօսած է 'ԼևրՀ ա֊
բէնէ հետ էր տյն հանգէպ ո ւմէն մասէն
ւս էլ) 1 որմէ ծնած է հայերէն սոր ,իելու էր ցանկութէւնթ ։ Նտել թարգմանած
է "Աեղանաւորը՛ էլ " Տրէբունր" բանաս֊
տ եղծո ւթէւններլխ :
Այգ նոյն շրջանէն
Ջտրենց թարգմա֊
նած ու "Նորք՛ հանդէսէ երրորդ թէւէն
մէջ (1923) հրատարակած է վերհ ար էնէ
"ք*տնկէր"ը։
Զաքար եանէ
համաձայն՝
"վերհարնէն թարգմանելու գործէն՝ էնչ
խօսք ՝ Ջտրենց ը ձեոնա՝ր կո ւմ է 1917—1918//
այս
էր ոզո ւթէւններէ Լթէֆլէս է
1917
8 ո ւնո ւար է գրական ձեոնա րկներոլ մէ{
Վշերհարէնէ յէշատակումը* Վ *Ա*
Էնչ֊
պէս ել Արովէ հետ մ տերմ ու թեան տա֊
բէներխլ, կուտակած տյլ եւ տյլ կարդէ
ընդհանուր ել մասնակէ էմաց ութէ ւննե֊
րով* բտյց եւ 1923// վերհաընէ հանգէպ
Հայոց
գրական շրջսմններում
բորբոք֊
լած հ ետաքրքրաս էրո ւթեան պայմաննե֊
րում մեծ չափով եւ ի հենուկս ընդդէմ9
Զտրեանէ" ( 96 , ընդգծումը Վ *Մ •) :
Յ.յդ թւսրգմանո\ւթէ ւններ ը , անշո' ւշտ ՝
"մէ որոշ չափով թաքցնում' են. բանա վէճ

Կ- Զարեանի նկատելիօրէն տողացի, աՆճապաղ թաքդմանու թեան դէմ
('•’)" it?_ 97քխդգծոլյքը բնագրա յէն
է}** Ինչո՞ւ բսմևավէճ ։ Ջ ենք դէտեր՝ թէ
"Նորք" է տյգ թէւը լո յս տեսած է "Պտյ֊
քար՛՛էն առա՞ջ կամ ետք
(հաւաքածոն
ձեռքէ տակ չունէնք՝ որ "հրատարակու֊
թեան ստորտգր ուելու՛՛ թո ւա կանը ստու֊
դենք) : Ի դէպ , "նոքք"ի երկրորդ դիքքէն մէջ՝ որ նոյնպէս լոյս տեսած է 1923—
Զ*ս րեան
հ րատարակած էր 1923
Աունուար 1 թուա կէր "Երեւանում" բա֊
ն ա ս տ եղծո ւթէ ւնթ® ։ քԱն գրա կան է նաեւ ՝
որ Զս,րեանէ ըրածը կարելէ ԸԷԼայ ղտմ֊
բէ ւղ նետել
մէկ նախադասութեան ու
մէկ մէջբեբումէ ուղեկց ութեամբ ։
ԶտրեսՀնը ամէն գնով Ետրէնեանէ ար֊
րան եա կ դարձնելու էր սեւեռս •-մին մէջ,
Ա* Զտքարեան կընշէ •— "Պրո պաղան գելով

(Շար.ը Գ- էջ)
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անդամը
Գրեց'

ԱՐԾՈհհ

♦ ••1908 յունուար 18^Æf Չճամեայ ռու
սահպատակ հրէուհի Ս առա քէաւիչը 1Մէւնիխի դրամատոենեյւէն մէկուն մէջ ռու
սական ռուբլի փոխանակած էր : Դրամա֊
տա՛լ պա շտ օն եան տեսնելով , որ թղթադրամներուն թ[,լԸ նոյն ական էր Թիֆէիս ի մէ2. անրյեալ տարի Q ունիսին կողուպտուած դրամներո լ թիլերուն հետ ) ահա
զանգ բարձրացուցած էր եւ ք/*ա լի չր ձեր
բակալել տուած։ *էյոյն օրը ձերբակալուած
էին Շթ ո ւթ կարթէն շոգեկառքով Միւնիխ
ժամանած երկու Հա՛յեր ) որոնք
իրենք
զիրենք ներկայացուցած էին որպէս Միա
րան ի, ոfurմի՛ք եանց ել Տիգրան Իաղդա ֊
ս արեան։ Առաջինը /կուսաստանի Սոցիա՝լգեմոկրատ կուսա՛կցութեան Ի***քուի մաս֊
նաճիւղի ղեկավարներէն- Արմէն Ի էկզս*գ~
եանն էր (1881-1939) ï
Իսկ
երկրորդը
Ե nu տանգին 1}ղիաղարեանն էր ) արեւեյա
հայ թատ երախումբեր,ու նախկին դերա
սանը ե. Պրի ւս էլի համալսարան՛ի ուսա
նող ՝ որ յետաղայ հայ դրականութեան
մէջ պիտի անմահանար Ե ոստան Հէարեան
անունով :

ճշդելու համար
թէ թնչ պատճառով
ձերբակալուած էր ապագայ
^*uj գրտ֊
դէտը՝ հարկ է նախ պատմական անդրա
դարձ մը կատարել ։
1907 Յունիս ՜\.1ին Թիֆէիսի
Երեւան֊
եան հրապարակին */[,UJJ անյայտ անձեր
ռումբեր նետած էին 2օ0 հազար ռուբլի
փոխադրող Պետական Դրամատան հաշ֊
ւա պահ ի կառքին ել անոր ուղեկից պահ\սր֊
կախումրին վրայ^ որու հետեւանքով ու
ղեկիցները ծանրօրէն ւէիրաւո ր ո ւած ԷՒ,
իսկ
ահաբեկի շներ ը յափշտակած
էին
դրամի
պարկերը, Ա/ս գործողութեան
կազմակերպիչը եղած էր Դորի քաղաքի
բնակի չ Սիմոն Տէր Պետրոսեան ը } յայտնի' Կ ամօ անունով) իսկ գաղափարը տ ը֊
լած էր Լէ ո ւս ա ս տ անէ, Ս ո g ի\ալ—դեմո կր ա տ
բանուորական կուսակց՛ութեան արմատական թեւի ղեկավար Վյագիմի ր ք/՚ւլեաԱո֊
4.Ը, ալ նլի յայտնթ Լենին անունով ։ Այս
գործը ) ծանօթ որպէս " թիֆլիսեան սե
ւի ա կա նա ղր կո ւմ"> նպատակ ունէր վ1աս
հ U! U րնևլ ցարական 3'ուսաստանի կառա
վարութեան եւ ) Լենինի խօսքերով) "հո֊
դեբան օր էն նախապատրաստնլ11 գալիք յե֊
գա րի ո խո ւթի *մ- ը î
Դողց ո ւած գումարը անմ իԳապէս
ա֊
ռաքուած էր 'խուօքքալա
{Ա)ինլանտա) )
ուր Լենթ, էլ ապրէր տ յն ատեն։ Աակայն
գրամի մանըգւմին ^արրր յառաջացաւ։
Դողօնը մեծ մասամբ
հինգ հարիւրնոց
թղթ\սՀգրամներէ բա ղկաg ած էր ) ղորս
անկարելի պիտի ԸԷԼԱ1P ման րել առանց
ն էլա տ ո ւելո ւ ։ Հե տ ե լա բար , ար կածախ ընդ֊
բութիւն ը իրականացնողները որոշած էին
դումա րր [արտասահմանի մէջ մանրեէ)
այն յոյսով) .որ ցարական իշխանութիւն֊
ները հասցուցած պիտի Լ_ԸԼԼային թղթա
դրամներու թիլեր ր փ ո էս ան g ե լո լ ։ Աւարը
ուղարկուած էր Փարիզ) ուր խումբ մր
կո ւս ա կցականնե.ր ո ւ յանձնա րա ր ո ւած էր
մանրումի գործողութիւնը։ Աքեա/լեկսւխե
րէ խ՛ուսափելու համար) դր ամը մանրել ո լ
դո րծ սղութիւնը ծրագրուած էր կա տարել
եւրոպական տարբեր քագաքիերու մէջ*.
Այգ ^որ^ր իրականացնողը նոյնինքն Եա֊
մօն պէտք է ըլլար y որ 1907 Օգոստոսին
կեղծ անձնագրով մեկնած էր էւրոււլա
բայց ^Նոյեմբերին' մատնութեամբ
ձեր
բակալուած էր Պէրլինի մէջ*. Այս գոր
ծին մէջ իր հետ համագործակցած Հին
րոլշեւիկեան
կուսակցութեան արտա֊
սահմանէան
մա սնաճ իւղեբուն անգամ
ները Հյուէտէն մինչև Զինաստան) որոնք)
սակայն) մեծ մասամբ ձերբակալուած ՛է
ին ել բանտ նետուած :
Ահա ա յս գործով ձերբակալուածներէդ
էր նաեւ Ե ո ս տանգին Ե ղի աղարեսւնը ) որ
Ի՝ ո ւս ա ս տան ի Ս ոց իալ—գեմոկրատ կուսակ
ցութեան փրնեւի մասնաճիւղի անդամ ե֊
ղած էր : Հոս է , որ ծանօթացած էր Լե
նին ին1 : (ի ընել լո լս տեսնող ՚ //՝ ut տ՛ուկ ա՛1
{"\մի ածան11 ) ամսաթերթին
ժէջ (1906)
ան հրատարակած էր
ազատասիրական
բան ա ս տ ե ղծ ո ւթի ւնն եր . Զարեան 1907/'
վերջէ ր ուէր Փ արիդ յայտնոլա^ր էր ե՛ւ հո՛ն՛
գնած' պարսկահպատակ կօշկակար Տիգ֊
րաՆ Բաղդաստրեանի անձնադիրը՝ հնա
րաւոր հետապնդումն՛երէ խոյս տալու հա
մար ։ Այսպէս ով ան կը ներկայանար որ
պէս Պտրոկրոստւսնի Ր՚րսւրիզ ՚ր.աՂա՚11է'ն ոլ~
սանող-. Զարեան բանտարկութեան շրջանը
գործադրած է Զ^լց^լախի մէջ *. Այս ժա
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մանակաշրջանին է) որ ք^ա զգաս արեանի
եւ միւսներ.՜, ւն անունները կը ^՛Լուին Լե֊
նինի եւ իր կնոջ՝ նտտեմտա Կրուպսկտ֊
յայի ն՛ամակներուն մ էթ : Ւ դէպ y Լենին ը
վկայած է՝ որ Զարեան ել խոջամիրեան
բանտին մէջ դմ՜ուար կացութեան մատնըլած էին եւ բողոքած' հացադուլով-. Գեր
մանական բանտին մէջ Զարեան մն՛ացած է
մինչեւ 1909 Ապրիլ պալարական կառա
վարութեան հրամանով անմիրապէս լքե
լով Պա՚լարիոյ թագաւորութ՜եան սահման
ն՛եր ը-, Զարեան Գերմանիա յէն մեկնած է
Փարիզ՝ ուր՝ Լենինի միջնորդութեամբ եւ
վերջինիս Պրի ւս էլի բարեկամ Իամիյ Հի՛*-֊
իսմանսի օժանդակութեամբ ) ա շ խ ա տանքի
՛անցած է Եռ վկաս ի հնագի տ ո ւթեա ,1 բ զբա
ղող գիտնականի մը մօտ որպէս թարգ
մանի թ ։ Այսպէս փակս ւած է Ե^ոստա՚՚է
Զարեացի սոց իալ — դեմ ոկրատ անցեալի )
կրնանք ըսել՝ անփառունակ էջր : Սակայն.
Ե ամոյին վերաբերող գրականութեան մէջ
պարբեր աբար նչ ուած է Տիգրսյն՝ Իա զգասարեանի անունյժ ) իսկ Զար՛եանի կենսա
գրութեան Ա՛յս արկածալից դրուագը տեղ
գտած է գրողին նո լիբ ո ւած աշխատու֊
թիւններո մն մէ^*, Նոյնինքն
գրագէտը
անդրադարձած է իր միւնիխեան ձերբա
կալութեան 11 Իտղտքներ11 յուշագրութեան
՛րէջ՝*
ք/՝ ո ւսա կան
11 քԼոտինա11 {"Հայրենիք")
հանդէսի "ԻսթոչնիքԻ (Հ ՚ Սկզրնա ղբի ւր'1 )
յաւելուածի 2003 թուականի երրորդ թի
լին մէջ Լ էջ 56-67) պատմաբան Դմիտրի
Դուտնով լոյս ընծայած է ''Զերբակալ֊
ւածները կը պատկանին կողոպտիչներու
միեւնոյն ալազա կտիրումբին եւ
խօսքը
միեւնոյն կողոպուտին մասին է" վերնա
գրով նիւթը ) ուր առաջին անգամ ըլլա
լով հրատարակած է Փարիզի ոստիկանու֊
թեան՝ արխիլին մէջ պահուող
Ե ոստանէ
Զարեանէի ել միւսներուն ձերբակալու
թեան գործին փաստաթուղթերը {գերմաներէնէ թարգմանածի : Ատորեւ ռուսե
րէնէ թարգմանութեամբ կու տանք այգ
փ ա ս տ աթո ւղթեր ո ւն մէջ Կ ոստանէ Զար
եանին առ՚ընչոր ող հտտոէ ածնւերը ) որոնք
հետաքրքրական
մանր րամ ասն ո՛ւ թթ^,եր
էիաւելցնեն, գբոգի*ե կեն սա՛ղր ո ւթեան *, Այս
փաստաթուղթէ րուն տպագրութիւնը ա֊
ռանձն՚ակի արժէք ունի) քանի որ մեղի
կու աայ ճշգրիտ թուականներ եւ սնձ֊
նա կան մանրամասներ Զարեանի
շար
ժումներուն մատ, լ,ն՝ ո բանք մութ մնացած
են մինչեւ հիմա {նոյնիսկ եթէ ց ո լցմունք֊
^հ՚եր■ուն մէկ մասր կրնայ կեղծ /y//w/) î 0րինաէ , անակնկա լ է գ ի տնւալ y թէ Զս,ր~
եան Ժընեւի մէջ դաս սորված է ) ինչ որ
նչուած չէ "Անցորդը եւ իր ճամբան՛՚ ինք
նակենսագրական պատումին
**

ԵթհւաԹ
ՎԱՒԵՐԱԳԻՐ ԹՒՒ 2
(Մ|րւ(ւի|Ս|ւ ոստիկանութ-էսւԸ նախագահ
0 * Տկլմաէփ? Փաթի գի ոսւռիկանոՆթհան
յղուած գաղանի ծանուցէագիյւէՌ,
1908 Յունաւաթ 27)
♦ ♦ , Ի աղղաս ար եան Տիգրան {գրական
կեղծանունով^ ^Եոնստանդին Զարեան^11 ) ,
հայ)
կաթոլիկ)
ամուրի)
ուսանող
Թեբրի զէն
{Պ արսկաստանի
Ագրբե ջանի
նահանգէ )
ծնած
է Թեբրիղ y
1884 Սեպտեմբեր Տին) ո բդի հանգուցեալ
ա ռե ւտր ա կան երէ ստոֆ Իա զգաս արեանի
ե, էք կն ո ջ Աո ֆՒ այի {ծնեալ Պետրոս֊
ես/ն'^ ) Թեբրիղի բնակիչ։ Տիգրան Իաղ֊
դասա րեա^ն կը հաւաստէ , որ ունի Մ ո շա
{Աարիամ անունով քոյբ^ զարմիկ' Լէ ոն
Եղիազարեան^ 'անունով ) .որ կը բնա կի Իք֊
սէլ քաղաքը {Պելժիա) ) հասցէ' Արդիւնա
բեր ո ւթեա*ն հ րապարա կ ) տան թիլը
նի չէ {հաւանաբար 47) ու֊ մէկ այլ զար
միկ' Իւ֊ան Եղիազարո,է ան\ո ւն ո վ ) ճարտա֊
րագէտ ի Իաքո լ ) Ե ո վ կա ս : Իաղգաս'ա՝րեան այս Եղի աղա րովէն ) ինչպէս թեք կ'ըսէ) ամսական 20 ռուբլի կը ստանաք) զոր
փսխանցէ 3*ընելի Դաշնակց՛ա՛յին ^գյամատան միջոցաւ։
Եատարուած հ ետաքենութենէն պար
զս ւեg ա՛լ ) որ Իք^էլՒ ո ս տի կանա կահ բամ՜֊
նխն մէջ լէ՝ոն Ե ղիազար եան արձանագրր֊
ւած չէ,!- սկ Ար դիմնաբեր ութեան հրա՛՛պա
րակին վրայ թի՛- 4,՜ տոմև չկայ՛. Աթւ՚շդեռ.
կայ ուսանող Աոնստանդթյ, Աղիազարեան՝
ծնած' 1883 Փետրուար 8ին
{նոյնն է'
1885ին) , Շեմախա {Կովկաս) , որդթև ]jըրիստոֆ
Աղիաղարեանի ել
Աոֆիայի ՝
ենեաչ Ա տ եփ ան ե ան ։ Ե ոն ս տա եղին
Ե-

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ >-

ղիազարեան Պելմիա եկած է 1907 Ր ուա֊
կանի Յունուարին եւ 1907 թուակա՛նի Յու
նիսի 22ին nu տի կանո ւթեան մօտ արձա
նագրուած է Պբիւսէլ, Հանվըր
թՒլ
խճուղի հասցէով : Աակայն ՊրիւսէԱ՛ “'Նոր
համալս արան՛1 ին մէջ ՛ա՛յս կոն՚ստանդին Ե֊
ղիազարեանը չկայ ՝ մինչդեռ. Լէ ոն Եղիա֊
զարեանը "նոր համալսարան՛՛ին մէջ կը
յիչոլի իբըՆւ թէ Պըիւ-էլի Տը Լ^ըրաէ
թիւ 20 հասցէի բնակիչ՝ որ սա՛կայն ոս
տի կան ո ւթեան՛ մօտ արձանագրուած չէ :
Տիգրան Ի ա ղդա ս ար եանի մ օտ կային 500
ռուբլի արժո ղո լթե ամբ 1< թղթա դրամ
063771-063780 À 063784-063790 թիներով'
AM թողարկման {գողցուած
Թիֆէիս^
100 ռոլ֊բէԻ արժողութեամբ երեք թղթա
դրամ հինգ 25 ռուբլիանոց ) երկու 10 յ
երկու 3 եւ մէկ միռուբլիանոց թղթագըրամներ {ըեգհանուր
դումարով
8259
ռուբլի) , 1123 մարք 60
գերմա՛
նական գրամ {ասոնցմէ տասեմէկ թղթա
դրամ' 100 մարք արժողութեամբ)
մէկ
թ ղ թագը ամ' 20 մարք
արժողութեամբ)
3 մարք' 50 ֆէնինկ \ա՝րծաթով եւ 10 ֆէ*՜
նինկ պղինձով) ) 90 ֆրանք £> սանթիմ
ֆրանսա՛կան գրամ {չորս դրամ 20 ֆը՝՜
բանք արժողութեամբ) մէկ 10 ֆրանք)
մէկ 5 սանթիմ գրամ) եւ 1 զուիցերական
գր մ։
Աս կէ ղյստ ) Իաղգասարեանի մօտ ՛եղած
են' գեղին կա շո ւէ ! դրամապանակ ,
1
պ՛ողպատէ սեւ ժամացոյց սեւ թուացոյցով) ''//'էժան" թատրոնի {տուն 15 յ Պլանշ
փողոց y Փարիզ) 1 ծրագիր 5 երկու գիրք'
" Տրամաթիք
արուեստի
տես ո ւթիւնն1
{թիլ 170 եւ 173), երկու տ ետբակ ռու
սերէն լեզուով) հինգ մատիտանկար ) մէկ
գրպանի գանակ) մէկ մօրուքի սանտր) ե֊
բեք ռուսական բացիկ {այսպէս կոչուած
կատակային բաց իկներ'
իշխանութեան
ներայաց ո ւց իջներ ու վերաբերեալ ծաղ
րանկարներովի) 5
մէկ կարճ
ծխամորճ)
թուղթի մէկ տրցակ' ծածկադրութիւններ
կատարելու համար) տան երկու բանալի)
վիէննա յէն երեք թամ վէ յի տոմս ա կնե ր )
մէկ գրութիւն'
" Լիւքսանպուրկ հիւրա
նոց ) Վ^օժիրար փողոց թի*- Ճ2," ել " Ար ֊
վիգ Մ էր^1' նշում ով , մեթրո յի տոմսակ
{թիլ 0068 14 ? Ի * կարգ) գինը 0 >15 ֆր
րանք) ) 11 փ ♦ Թիմփ" ֆիրմայի բաց դոյնի
կտշիի ճամբորգա կան՛ պայո ւսա կ ։ Իա՚ղգասաբեան ը հագած ռւձէէր' " Ձ) • Ի օն ռատի"
ֆիրմայի
փափուկ
սել ն րբաթաղիքէ

(ֆէօթ-p) գլխարկ) "Մ • Նոյման) Ի* Հօ֊
ֆիէֆէբան* Վիէննա1՛ շագանակագոյն ձը֊
մեռնային
վերարկու'
շագանակագոյն
թաւշեայ օձիքով ել մոխրագոյն ու ճեր֊
մակ վանդակներով աստառով) սեւ գոս֊
թիւմ , շագանակագոյն թաւիշէ վզպատ )
"Լիւթեսիա Իօն՚տէ 38^ ֆ/՚բմայի կանգ
նող ծալովի օձիք) " Հենրի Պոնզոն" ֆիր֊
մայի ճերմակ
պիսակով սեւ փ ո ղկա պ ։
գեղին Լայքայէ ձեռնոցներ ) "Երան Մակազէն տը Լիւթեսիա11
{Փարիզի Աոնժ
փողոց
Ե ո պըլէններ ո ւ պողոտայ եւ Պա
ղէԼ փողոց) ֆիրմայի երկու աղտոտ օձիք։
Իա զգա սար եան ՛ուրիշ հագուստ ունեցած
չէ : Սձևձը հաստատող փաստաթուղթ գըտնուած չէ մօտը։
Ինքզինքը Տ իգբան Իաղգասար եան ան֊
լան ած անձին արտաքին՝ ն՛շաններն են'
հասակը 1 >74 մեթր ամրակազմ ) խիտ ա֊
լիքաձեւ սեւ մաղեր ) սեւ կարճ մօրուք)
խիտ ս ելա շա գտնա կա գոյն
յօնքեր) շա֊
գան ա կա—գարշխա գո՛յն
աչքեր ) ճ ակտին
վրայ կնճիռներ) գունչին *Լըտյ փոսիկ՝
գէմքին արտայայտութիւն՛ը մռայլ է եւ
խորամանկ : քիուսերէն կը խօսի ) ֆրանսե
րէն լալ կը խօսի ) կը հաւաստէ , թէ հա/Նք՚էն ևլ թրքերէն կը խօսի ՝ սակայ), ոչ
մէկ բառ' գերմաներէն',
Իաղդասարեան' ըսաւ հետեւեալը,
ան
երբեք Թիֆ[իԱ չէ ֊եղած y սակայն եղած է
Ի՚աքու, 2 տարի առաջ մեէլնած է Իաքու֊
էն) յետոյ եղած է Ալեքսանդրո վ, Պէրլքւն
ել Պբիւսէլ՝ ^էկ սարի բնակած է Իքսէլ
{Պեըեիա') ՝ Տէ Լոնտրէ
փողոց թիւ 42
հասցէն ) իր իսկական անուն՛ով արձ^անա֊
դրո լած է ոստիկանատունը {սակա յն Պր
րի ւս էլի պաշտօնական իշխ անո ւթի ւններուն ղրկած վկայականին մէջ Տէ Լոնտրէ
փ՛ողոցին վրտյ տուն 42 Լկայ եւ Պրի՚օսէլի
մէջ Տիգրան Իաղգասա րե սմե ի մասի^ ոչՒչ յա!տն!’ է՛ հ ալանա բար խօսքը կր
վերաբերի Լեւոն Իտղդա ս ար եանի ան>ու֊
նով այսպէս կո չուած պայմանական ^Պը֊
րի՚ւսէլ՝ Տէ Լոնտրէ փողոց
թիլ
20"
հասցէին՛) : Այն ո լհ ե տ ե լ ( ան եկած է փբ֊
նել եւ տեղւոյն
համալսարանին
մէջ
ըն կերա յին գի տո ւթի ւններ ո ւս անած է :
շրջանին բնակած է Աէօրկ Յյալնի
պուլվար ՝ տուն 2o-P • հասցէն ,
տիկնոջ
ը քՈ1!' 'Լկոնէ կամ նմ ան անուն՛ով :
Միւնիխի մէջ իր հետ ձերբակալո՛ւած
Միհրան իյոջամիրեանցին հետ ան ծանօ
թացած է առաջ' փընելի մէջ : 'Լերջերս
ան գաg ած է Փա՚քիզ ել հոն պատահաբար
հանդիպած' Միհ րան Jf, ոջամիր եան g ին : Ան

ձ ճանչնար Աառա Ա՚ալիչր
Լ] այնինը {Լայնին) :

կայ

յյ^

{Աաոա Ռաւիչ նոյնպէս յայտարսւ
՛է՝ որ կը ճանչնայ ո՛շ Տիգրան Աաւլրէա
սարեանը՝ ո՛չ Միհրան Եոջսւմիըեսէնո,
.որոնք իրեն ցտյց տրուած են) •
Տիգրան
Բաղդասարեան այն„լհետել
ըսած է՝ թէ ռուս մը՝ որու հետ ինք վեր
ջերս պատահաբար
ծանօթացած է ցք0
սանքի մը ատեն եւ որու անունը ,ըսէր
իրեն ըսած է ՝ թէ շատ դրամներ „լնյ, չլ
չի կրն՛ար ղանոնք գործածել : Ա,դ ոոլԱ^
ռուսական թղթադրամներով պա՚հաք^
մը տուած է իրեն ել ըսած ՝ թէ չփ 1լր1սւր
փոխել այղ գումարը առանց աչքի ղս1ր^
նոլելու : Այդ անունը չըսուած ռուսը
բեն յան ձնաբա՛ր՛ո՛ւթիմն՛ տուած ՛է թւյթ,,,.
դրամները յանձնե՛ իր ուղեկից Ա/,հրսւն
խոջամիբեան ցին' Մ իւնիխի մէջ փոխ,,,,
ն ա կեշ ու համար :
Ի պատասխան այն ենթագրութեան, թէ
500 ռուբւիանոց թղթադրամները հտ։ա,
նաբար արդէն փոխանակուած կրնայթ
ԸԱ.աԼ Շթսւթկսւրթի ել փառլչոուհէի մէխ
Բաղդասարեան սլարզաբանեց , Որ հ]„_
ջամիրեանցր մէ կական թղթադրամ փո
խան՛ակած է Հ/թոլթկարթի եւ '^.սրլլը
ռուհէի մէջ*,
Իաղգասաբեան էլը հաւաստէ , թէ ինք կր
պատրաստուէր
Միւևիխէն ՛վերա դա՛ոնալ
(իր՛, ՛ե՛ւ. Ան իմացած չէ ՝ որ իր քովը Լղաե
թգթագրամներբ մամա^ոսկին դողցուաե
են : Ար հաւաստէ ՝ թէ կը ՛պատկանի ռու
սական՛ Ա ո g իա/—դեմ ո կրատ բանուորական
կ՛ուսակցութեան ՝
սակայն քաղաքա֊
կան շարժառիթներով պատասխանատու֊
ո՚լթեան կան՛չս ւա ծ չէ ։
Երկու ամիս առաջ եղած է 'Լիէննա , „ր.
պէս զի հոն հանդիպէր "եղբօր" : Այրյ, ատեն
բնակած է ՛՛ Մ ո ս ո ւա՛ ՚ պանդոկը։ Արդէն

lf

/ Լ յՒ^ր >
ա^,[ոլնով իջել ան աե է
"Ա*ոսկուա" պ՛անդոկը *
Իաղգասաբեան ժերժեց ստորադրել /ւր
տուած ց՛ուցումները և արձանագրութիւր։

ՎԱՒԵՐԱԳԻՐ ԹԻՒ 3
(Միւնիխ ? 1908 Յունուար 22)
. ♦ ♦ Հ՛ոս ձերքա կալո ւած երեք ռուսահսրս,
տա կներ Ս առա /Լաւի չ ) Ե ոնս տ անդին b~
ղիազարեան {որ մինչև 1908 թ* Յունուար
16 հաւանաբար Փարիզ մնացած է Տիգրան
Իաղգասարեանի՝
Տաւրիգայէն (sic) ։
Պ ա ր ս էլա ս տ ան ) անուան տա կ) եւ Աիհրան
/] ոջամիր եանg ը շատ շուտով պիտի կանգ
նին Ս*իւնիխի
երկրամասի արքայական
դատարանին առջև' մեղսակցութեան կաւ^
պար տա կշ ո ւ/ժե սՀի,\ գր բծով ղատավճխւ կա
յացնելու համ ար ) քանի ՛որ ցանկացան՛ եհ
Դերմանիոյ տարածքին մէջ փոխանակել
՛ա՛յն դրամները ) որոնք յանցաւոր նպա
տակներով գողց ուած են թփֆլիսի մէջ,
1) էոսւոան Զարկանի եւ Լենինի hwfiդիպւքսւն մասին լքանրաւքասն սւե'ս • էոսաանւլին Սերերրեակով, Շ արմ՜մս/ն իմաս֊
սրութիւնը ՝ Եյ^ն՜ւան ՝ 1977 յ է՛ջ 109—119 •
2) Sb'u • Լենինետն յ-ողովածու՝ թ- 8,
Մոսկռւա 1931 , էջ 166՛ (ոուսէրէն), Վ' է'
Լենին՝ Արկեր ու լիակատար մ-ողռվածու՝
հատոր 47, Մոսկուա, 1975 , էջ 163 (ռու
սերէն) :
3) Լենին, նչ • աշխ.՝ էջ 183:
4) Արդէն 1934ին Կամոյի հին ծանօթ »
րոլշեւիկ գործիչ Սուրէն Երզնկե^ն Լնլսինքիի մէջ Փին[սւնտերէն իւ շուէւոերէն
լեզուներով՜ Հ . Լորէ,ի ծածկանունով հրփաարակած իր "Կամ-օ- Լենինին րայւեկամը, Սաալինին ընկերն ու համերկրացին
եւ ցարիզմին դէմ պ՛այ քարոզը" նին^Ւ
մէջ յիշած է Տիգթան թադդասարեանի անունը : Այս մասին մանրամասն ւոե'ս • ն
P • Վարիր շանեան ՝ կամօ արտասա^ման[ւ
մէջ՝ Երեւան, 1982 (սուսերէն) :
5) Տե'ս • Վարդաւն Մաաթ-էոսե^ն. Կա՛
տան Զորրեանի շուրջ՝ Անթիլիաս, 1998’
էջ 34-41- Արծրուն Աւագեան,
'
Զարեան, կեանքը եւ գործը՝ Եթէ
.
1998, էջ 22: Sb'u - նաեւ մեր "W®
Զարեանը* սոցիսււլ-գեմոկրատ ^Հոոր
ծը , Հայաստանի Հանբապետութիւ11 '
■Եոյեմրեր 4, էջ 5 :
,B{
6) Սոյն հրապարակումը
պատմարան Ազատ Օրդուիահեա ա
իրում, Գերմանիա), որուն կր J™՛!’11
մեր շնորհակալութիւնը :
7) Ռուսերէն թարգմանուած էթ
‘
եան ) քահի ռթ գերման-եթէն Z կԸ
դարուի Ց :
յ. ւծ
8) Կոստան Զարեան իսկապէս
է համահայր եղրայր մը’ Լէէոն
զարեան անունով, որ րնակած Ե
Լ
սաւ եւ Ռումանիա ու եդած՝ երիւմրավար :
, լ ա,
9) Սոյն վաւերագրին մէջ
նութեան նախագահ Տիթնանը ’t 1
ոստիկանութեան հարց կՈՆ
’ ւֆՅունուար 17ին Փարիզի նէ? Gnj1
լիսհան գործին մասնակցելու կաս9
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կՈււՏԱՆ ԶԱՐԵԱՆ'

հում էր Չօպանեանի թարգմանած «Հայ
աշուղները» եւ ասում էր, որ այդ երդերը

րան .իրայ՛՛ին կոլ դայ : Առիթը Չարենցի
‘՛Երկիր նայիրի" վէպի այն հատուածն է,

նՈՐձՐԴԱՅԻՆ ԴՈՐԾԱԿԱ՞Լ

-,ամաշիւարհային գլուխ գործոցների շար
քին են պատկանում՛'^ : /?՜չ միտյՆ Ձօպտնեանը կայ, այլեւ Շահինը։
իւեչո լ Չօպանետն չէ յի շած Զար ե անը :
Հաւանաբար պէտք է վերադրել այն իրո
ղութեան , ,որ
Չռպա/նեան Վերհարէնին
հանդիպած է Զարեանէն առաջ, իսկ վեր
ջինս ՉօպանեսՀնի հետ ցարդ ծանօթ իր
նամակազրութեան
մէջ րնդհանրապէս
խօտք չէ ըրած Վերհարէնը ճանյնալու մա

ուր նկարաց րուած է "նայիրեան քաղաքի
դետ՛՛ին յոյլդ., ւմը, ուր նաւակ մը, ջՈլրերէն քշուած, "հոսանքի մէջ ընկնելով
ընկնելով՝ քշոլել էր
դէպի Վա րդանի
կամ ո ւրնե : Ն աւա կին յիշատ ակո ւմը կը
Ըալէ » որ տողատակի ծանօթագրո ւթեամբ
դրուի, թէ "կամայ, թէ՞ ակամայ հոլովւող նաւակը ղո ւգոբղում — հակազուգոր֊
դում է Ե ոստան Զարեա ¥
լերան
րէլրայ^ին.. . ի հ սրբկէ հ(Մասիս սարով հան֊
գերձ^ի • • » ծանակուող՛ Աջ 220) :
Ա * Զարաըեան գիտէ՛* արգեօք, որ լե֊

(Շար. Ա- էջէն)
հ ևրհաթեթև'
Կար[.նետնը հետամուտ էլ,
ղաղավ՚արական մփ նպատակակէտ!, (...)
եւրոպական «.քաղքենիական ցնորքներ»
ցրելու, «մեծամասնական» դործնականին ու դա ղաւիարականութեանը ծառա֊
յելու,

t'f°f »

ոսկերչական հմտութեամբ,

կարինեանը Զարեանի հետ մասսայակա
նացնում էին Վերհարնին : Զ՚՚լզ ահ եռաբար
օդտագործելով ֆոլթուրիզմի ղէմ , որի
ջախջախումը
յանուն
պըոլետարական
զտարիւն հեգեմոնիայի
(...)" (էջ 98֊
րնդդեումը բնագրային է)։ Այսինքն, օդ֊
տազործելով
Չարենցի դէմ։ Աակայն,
վերհարէնի մասին Qui րեանի դրածը ու֊
օսւմնասիր ութիւն չէ ,
այլ յուշագրու
թիւն, ուստի Եարինեանի հետ "մասսա
յականացման՛1 լծակցութիւն չկայ. Ամէ
նէն շահեկանը այն է ,
ո լ, երեւանեան
տարիներուն Զարեանի գրած միակ հակա-չարենցեան ակնարկութիւնը , որքան
յայտնի է,
հրատարակուած է "նորք՛՛ի
էրդ դիրքին մէջ, որ , Աշոտ Աովհաննիս֊
եանի խմբա դրութեամբ ու Ձարենցի մը֊
տերիմ Մամիկոն Գէորդեանի քարաուզս։֊
րութեամբ ,
"չարենցանպասա" հանդէս
մըն էր11 ՛• Այո մասին Ձ.աքարեան լո ւււ ։։'լ
մունջ կը մնայ :
'՛Պայքար"ի Ապրիլ 15/ թիլին մէջ լոյս
տեսած է համայնավար օրհներգին՝ "ին
տերնացիոնալ՛ի ֆրանսերէնէ թարգմա
նութիւն ‘եԸ, անստորագիր, որու աոիթով
խմբագրութիւնը.առաջարկած է "ընկերնե
րին՛ ել թարգման, ի յներ ին արտայայտել ի֊
րենց կ արծիքը գո յո ւթի ւն ունեցող թարգ֊
մանութիւնների մասին" ’.Զաքարեանի հա֊
մաձայն , այս '՛մեղմ ասած ՝ ոչ այնքան
յ,սջողուած"
թ ա՛ր գմանռւ .թ ե ան ՚ ՚ ձ mfii rr —
զած թարգմանիչը՝ ամենայն հաւանակա
նութեամբ Կ» Զարեանդ էր" , որուն "ձեո.֊
նոյ է նետում՛' Ջ արենցր "Ե ասլկաղԼ' թա՛
մաշային՝ մէջ
զետեղուած
իր "վեհա֊
շունչ թար գմ անո ւթեամբ " (էջ ւշտ): Ինք ո® ւ "ամենայն հ ալանա կան ո ւթեամբ''
Չթսրեանն էր {ֆրանսերէնէ ո՛ւրիշ թարգ֊
մսմնիչ չկսմ ր^ ՝ ինչո* ւ '' ո չ այնրան յա֊
ջողուած" թարգմանութիւն մրն էր. բա֊
g ատբութիւն տրուած չէ :
առիթ եղած է նաեւ "պատ֊
մաչԼխաբարութեան՛' • —
Ձօ պաներս֊
նքն տասնեակ հեռագրերով^ հեղեղած է*

Զարհանը, այդ ինչպէս է, որ գոնէ մէկ
անգսւմ չի յիշւատակում Չօպանեանին ; էլ
հակառակը, ‘«էմիլ Վերհարն» ծաւալուն
դիմապատկերում իր ել կզգար Շ ահ էնի
[իմա Շահինի, Վ-Մ •]
հետ տեւական
մերձաւոր - մտերիմ մտաբերումներում
ճօպանեանն էլ չի յիշում — յոլշարկում
Զարեանին : Այլ առիթներով անուոյ —
ազգանունով անգրագառնում է՝ բայց ա/դ
նուիրական դիմապատկերում երբեք։ Ա֊
Չգծուածը բացառուած է • * *" {էջ 144 ’
իիդգծսւմը Վ.?ք.) : Արդեօք թնչ կը նշա֊
նակէ առեղծ ո ւածը բաց առո ւած է *•»''•
գրական տգէտը որեւէ բան չաւելցներ եւ.
ԳԸ գոհանայ Ձօ պան եան էն, երեր մանրա֊
տսրո. ԷԼնոց քաղուածքսվ ՝ կբկին "ապա֊
իւղելու՛1 հ ամար վերհարէնի սէրը հայ
ազգին հանգէպ ՝ կ արծ ես ընթերցողը Ձօ֊
•բսնեանի երկերու 1988/ երեւանեան՛ հրա֊
տսքլւակութեան գոյութեան

ծանօթ չըլ՝-

ւար-*
Առեղծո լածը բացառուած է ՝

քանի որ

Գոյութիւն-

չունի՛ ՝. ^արեանի շուբ^ տմէն
էոեսսէկ կասկած յարուցանելու մոլուցքէն
տս>րուած հետազօտողը ուղղակի
5 է1
FttpïpJlJJl.UÔ՜ Զ,սրեանի գրածը վերհարէնի

- "Յա£սւխ խօսում էր Չօպանեանի
մասին եւ գովում էր Շահինը : / Ւր սե
ղանի վրայ ընտրեալ գրքերի մէջ նա պա-

մասին օ

^քթակսւլուած երկու ռուսահպատակները
(Աւրսաւմ Պորիսիլք եւ Ֆըիտւա Եանսվալսյա) արդեօք որեւէ աււընչութիւն ունի՞ն
ի-քփխ ձերբակալուած ոուսեր Սասա
աւիչի,
Կոնստանտին Եղիազարեանի
IFL
Տիգրան Bաէզդասարեան) եւ
քերան Խոջամիրեանցի հետ" (տե՜ս • իս֊
նշուած թիլը, էջ 64): Սակայն
Պն էուակաըի ցՈՆըիս շիը փարիզեան
սաիկանոլր-էան մարզպետարանի (փրէ֊
r
քննչական րաժնի տնօրէնին
էԳ ս1րիկաաի ղեկավարի տուած զեկոյ® մէջ նշուած է, որ ո՜չ մէկ ապացոյց
յ1'Ո/;|ՆԱ1^
Ր՜է Փարիզ ձերրակլպուածնեE կապ ունեցած ըլլաց Միւնիխ ձերրա, 01ԱլԱծ այսպէս կոչուած Սաոա Ռաւիոե Ղ Ul^nP մեղսակիցներ Կոնստանտին ԵեաՐ(իրեն Տիգրան էազդասար,ւ , Ա11յԱսւնող) եւ Միհրան Խոջամիսհանէջ 66) :

թո&իք,

մթիւր)

ւԵսթոչնիք,

սին (Զարեան ու
Չօպանեան 1910ա^ա5ք
թոլականներո ւն անձամբ չեն հանդիպած ,
որքան գիտենք) ։

ՆՈՐ ՓԱՍՏԵՐ*
ԱՆԽՈՒՍԱՓԵԼԻ
"ՄԵԿՆԱՐԱՆՈՒԹԵԱՄՒ"
Զարեան — Ձա՛ր ենց կապին նուիրուած
մեր ո ւս ո ւմնա սիրռլթի ւններ ո ւն մէջ փոր
ձած ենք մէկտեղել մեզի մ տտչեյի բոլոր
տուեալները՝. Ա. Զաքարեան ՝ իր "մեկ֊
նաբաևակաև"
ն որ ո ւթի ւնն եր էն
ա նգին, ,
նաեւ փաստական՝ նոբո՛ւթի լեներ կ՝ընծա ֊
յէ։ Օրինակ՝ 1923 Մ արա ՅՕին
վահան
Թո թովեն ց ի ՝ արօ Հալաբեանի ՝ » Զար֊
եանի ՝ Տիգրան
Հաիրումեանի , Միքայէլ
Մաղձ անե անի ՝ էք • Ձտրեեց ի ,
// ի քս՚ յէ լ
IJ*ան ո ւէլեանի եւ է] արտիր ոս
Ա արեանի
կողմէ հ իմն ուած է ՛՛ օրական ո ւթեան եւ
Արուեստի 'Դիսկուսիոն Ակ.ումբ' 'ը:
Այս
խմբակին առաջին ձեռնարկը եղած է Ձտ֊
րենցի "Արգի ռուսական պոէղիսթ" գա ս ա ֊
խօսութեան կազմակերպութիւնը։ Պ՝ո ր֊
ծունէութիւեը գագրած է քանի մը ձեո֊
նարկե երէ ետք՝ բայց ասիկա դարձած է
մտաւորական որոշ խալի մը համագոր֊
ծա կց ութեան վտյրը։
Հար կաւ զ կ'աւել֊
ցընէ Ջ աքարհան՝
"ծպտեալներով հան֊
ղերձ" (էջ 54) , ակնարկելով Զարեանին
եւ Հախումեանին 5 որոնք լըաեսի ''պրո-.
վոկատոր"ի կամ նման բաներոլ
տեգ
կնանցնին իր աչքին ։
Մտասեւեռումի հասնող այս կասկա֊
ծամսրութեան գրսեւորում մը եւս պէտք
է նկատել հետեւեալը։ Մարտ 2ձին գրա֊
կան՝ — երամշտական երեկոյթ մը տ եղլ,
ունեցած է Պ ետա կան թատր ոն՚ը "Մտյ.
րութեան եւ մանկութեան պաշտպանու֊
թեան" շաբաթի ծիրին մէջ որու մասնակ֊
ցտծ են ի շարս այլոց Ձտրենցբ եւ գա շ֊
նակահարուհի թագուհի Զարեանը՝ '՛հաս֊
կանալի է ամուսնու
կոստան Զարեանփ
հետ" (էջ 78) î Մեզվ, ց ար գ անծանօթ ա յս
տեղե կո ւթի ւմևը նՀշելով ՝ գր ա կան ա գէ տը
անմիջապէս յուշած է
"Ըստ այգմ } նը֊
լաստս խնգրելով պարտ աւոր եցնո ւմ է լաւ
պատ կ երացն ել այգ երեկ ոյթլ- սրբո ւթի ւ֊
նը անշո ւշտ ջ յիշեցնելո լ եւ պարտաւո֊
րեցնելոլ միտումով նոյն հ,եղելութ եամբ^
ծայր առնող կոստան՝ Զարեանի ստորա֊
գրութիւնը կրող հ,ք*անկօօպը հւ մամու թլ,
ոսկորները^ ղրպարտագրի rj-'UlhÛ^Ujjlîl ԱլԸ1}—
ծոՆթ-եան սւն չափելի չափերը" ( անգ ..£ե/չ֊
գծումը վ ՝Մ •) •
կ^ենթագր ենք ? ՝որ Զսէքար ե ան՝ նկատի
ունի "(ՀանկօՀ&պը* ♦ մ՛ վէպին մէջ ''Դնտեր֊
նաց իոնա\լ' սրճարանը տեղի ունեցող հա֊
ւաքոյթը) ի նպաստ
Հայաստանի անա֊
պաստան երախաներս լե y ուր թփֆլփսէն
Դրդիչ մը ելոյթ պիտի ունենար՝ ել ուր
գինով թաւջութակահար մը կր հարուածէ
համալսարանի գասախօս մը՝ գայթակ֊
ղութեան վերածելով ձեռնարկը^ : "^'ահ֊
ճային պղծութեան՝
անչափելի չափերը՛
եթէ ցոյց կը արուին այգ դէպքով՝
ոը
տեղի կ՚ունենայ "Հայաստանի անապաս֊
տան երախաներուն՛ ՚ ի նպաստ ձեոնա ր կ ի
եԼ ընթա\ցքին ՝ ուստի' անոր "սրբութիւ֊
նթ՛ "պղծելով՛ ՝ նախ Զ,սքարեան պէտք է
փաստէ ջ որ իրական ^ւ վի պա կ ան
հա֊
մերգները իրարու հետ կա պո լած
են :
*Նղյնիսկ եթէ կապ ունէմևան ՝ թերևս պէտք
է յՒեէ ՈԸ զեղար ո ւես տական գործ մը
ազատութիւնը
ունի' "ճշմարտութիւնը՛
կամ "իրականս ւթիւնը՛ երեւակայութեան
ումին տակ ճզմելու։ "Ա ոց իալիս տական
ռէա լիզմ"ի մամտնակները շատոնց ան՛֊
ցած են :
Աւելի անհաս կնալի է յաջորգ նախա֊
գա un ւթխնը* "Ձմոռանալով՝ որ երեկոյ֊
թից բնգամէ^քը երկու օր յետոյ էլ վախ
ճանուել է Յովհ * թումանեանը} եւ հեղի
նակային անձնակազմը հարկ չի համարել
պահ իս կ սանձել գւսհճութի ւնը* • *" {ա նգ) :
թումանե անը մահացեր է 1923 Մարտին^
իսկ "Յանկօօպթ՛ սկսած է ՂԸոէ-իէ ՝ոլ Րհ
րատարակուիլ 1931/'^’î Եթէ
"դահճու֊
թիւն" ըսելով ^ակնարկուի ՚՚!'անկօօպը՛—
ին՝ ի^եչ կապ ունին համերգը՝ թուման
եանի մտ\հ ը ել վէ^դը • Ըս Լլ կ\ոլղէ , թէ
" հ ե ղխնսւ կային անձնակազմը՛ ՉՒկա^ն է,
որ Զար'նանին պաւռուէր տուած ր1յս՚,1 հակախորհրդային քննադատութիւն պարու
նակող " Րանկօէօպը' դրել : Արդեօք Զա֊
քարհան, կարդացա՞ծ է վէպը - • • :
" Ոանկօօպը' էն ետք , կարգը "՞նաւը լե-

բան 11[ւայ գտնուող նալուն Զարեանի ա֊
ռաջին ա կնա րկո ւթի րձնը ԼոՀս աեսած
է
1927/'ե "Հայրենիք՛' ամսագրին մէջ {'՛Ան֊
ցորցը էւ իր ճամբան՛1)^ ՝ Լր ւր կ վէպի ա֊
ռանցքային նիւթի վեր ածո ւած՝ 1943ք
եր 1լու պարագաներուն աղ Ձարենցի վէ ֊
*զէն Դտք*. Դ it չ տես ակ զո ւգո բղում կրնայ
Հ1ԼԼաԼ պատահական նաւակի մբ^ որ կԴր֊
P'u.l զարն՛ուելու
վար դանի կա՚մուրջին
գէմ ՝ ել գէպի լիճ ա տրուող նաւու մը մի֊
ջեւ։ Ուրկէ՞ ուր ձ էջտեղ նե տուած է "ծա֊
ն ա կուող' Ա ասիս սարը ։
Յաջորդը '' Տատրադոմի
հարսը՚ն է։
Զարեանի վի պերգը իր հ ր ա տ ար ա կո ւթեան
պահէն բաղմսձթիւ հակասական
կար
ծիքներու տեղի տուած է , '' հիանալի՛՛էն
{թուրէն Տէր Մինասեան^ մինչեւ "մտքի
բնրլարձակ
գիջութիւն" {վաղգէն Շուշահեան)^ ։ Ըստ սովորութեանդ Զաքար֊
եան չորս էջնոց ծան՝օթա(գրոլթիւն—շեղոլ֊
մի
մէջ "Երկիր Ն այիբի՛1 ի հ ետեւողո լ֊
թեամր Տէր Մինա սեանի յուշերուն Ա*
հատորին^ "կարսի հնոցին մէԼք՚ի հաշիւը
կը մաքր է } ինչպէս նաեւ թուրէն Գար֊
բինեանի յուշերուն
հատորային հրա֊
տար ամլութեան առիթով գրած jujnmfw֊
բա նին՝ ։
Ասիկտ հասկնալի Լ ՝ երբ գիտենք՝ որ
"Երկփլ, նտյփրթ՚ն սրմ բողջ
ազգը մեղա֊
ւոր նկատած է Կարս ի 1920^ անկումին
համար առանց կուսակցական. զանազա
նութեան՝։ Րայց Ռարբթենանի յառաջա
բանէն, քաղեէով ՛֊՛ Տատրադոմի՛՛ մասին՝
յիշաատկում մ.ը^ , Զ“,քարեան չի կրնար
դիմանալ
Զ.ալ,եանի վրայ հերթական
հարուածը իջեցնելու փորձութեան .—

"Եթէ ողնուծուծով ուղղուած
չլինէր
սրթագաց Տարսն աշիարհի եւ հայդուկա
յին շարժման դէմ, եւ, բնակ անաբար '
չգիտես ո*ւմ գրիչին պատ կան էր (եւ JQ^Vlf
պատուէրով ... ) պարզապէս կարելի էր
համարել անարուես տ գործ---" (էջ 28ընդգծումը Վ .Ա .) ։
Նկատելի է, անգամ մը ելս, "վերլու
ծում՛՛ի ոճը- մէկ նախադասութեամբ ու
անառարկելփ շեշտով վճիռը յայտնել, ա֊
ոանց երբեք հիմնաւորելու ըսուածը։ Ա֊
պա, տոզընդմէջ պէտք է հասկնանք , որ
այս գործը “հայդուկային շարմման դէմ"
գրուած է Ձեկայի
սլատ ո\ւէբորէ։
Յայց
1929^ե î ծրբ աւարտած է& ՝ Զարեան ար
դէն Ձեկային "թագումը' կատարած էր
Մեցորգը ի մէջ։ Եթէ երբեւէ գոյութիւձև՝
ունեցեր է նման '՛պատուէր" ինչպէ'*ս է
որ 1930—31/'ե վիպԴէ՛գը կը քննադատուէր
Հայաստանի մէջ որպէս
գործ մը y որ
ճիգ է անում միշտ վառ սլահել նացիո
նալիստական ատելութիւնը դէպի օտար
ները՝ ամրացնել խաչի ու խաչվառի միջոցով ^այ ցեղական նացիոնալիզմի ատե
լութիւնը 2° ? '՛տալիս է նացիոնալիստա
կան՝ շար մման ել ի գէ ո լո գի այի բաւական
բնութագիրը՛^ ՝ որու '' բովանգա֊
կութիւն^յ աւելի քան դաշնակցական է եւ
նրա ամբողջ գիրքը նոյնպէս մերկապա
րանոց գաշխ ա՝,կց ա կան հ հա կայեղափ ոխա֊
կան եւ ա յլասերող'^2 :
Շարունակենք*— "Ե*- զարմանալի չէ՛* •
միայն Աւ* Ահարոնեանը կարող էը չափել
«գնահատել» շէքսպիրեան չափումներ ռվ
(խե՜ղճ Շէքսպիր)" (անդ) : 1930/4: "Հայ
րենիք" ամսագրին մէջ տպուած Ահա֊
րոնեանի դրախօս ա կանը օրին քննադա տած էին Շո ւչան ե անըթ եւ ՉօպանեաՕոը ,
որ յատկապէս ծանրացած էր "շէքսփիր֊
եան տրամա" կոչելու
սխալին վրաԸ ։
Զարարեալ պէ՚տք է իր "մէկ տողանի՛'
լուման աւելցնէր , ամբողջացնելու հա
մար Ահարոնեան ի հա շո լեյա րգարը , զոր
արդէն սկսած էր, որինակ "Ազգային ե֊
րազ' վիպերգի մեկնաբանութեան
րն֊
թաg քին& :
Յաջորդ մեղադրանք- "(...) Վերնա֊
Գէ՚րն էլ լփնէր «Տատրադոմ» - հէ\նց , ել ոչ
թէ Տատրարերդ , Տատրավանք, Տատրա֊
ձոր - ի ծանակումն Հայոց տոտեմ-տա֊
բուի...' (էջ 28) : Այսինքն , Ռոլրէն Տ Լ [>
Մինասեանի կամ Զարեանի
յանցա՞նքն

էք ։

ոք Սասնոյ այդ ղ ի ւղը իրօք կ ոչուեր
է Տատրագոմ յ
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պէաք է սեպել,
Կ՛արմէր իմանալ, թէ
անոր կենսագրութեան մասին վերջին 15
տարիներուն լոյս տեսած նիլթերէն ի՞նչ
կարդացած է հեղինակը։ Հետևինք իրեն"Եւ այսպէս, տակաւին 1903-1905 թթաշխարհում թիւ առաջին պրովոկատորա
կան. ճանաչուած երկրում,
ռէակցիայի
տարիներին
ուռճանալով, - արդէն իսկ
Առաջին Համաշխարհայինի շեմին , 1913/Ն
Պ- Միլեակովի [իմա՝ Ախլիւկ ո,թի Վ .Ա .՜)
եւ իր «Ո'ելչվւ» ի տխրահռչա կ «կուլտ՝,.լրա
կան» վերափոխումներով
վերաճում է
հ ր ո սա կաJ ք>ն մա կարդա կի"^ Î
Ւերե ւս [խթծրցողը կարևնայ մեղկ րւ::֊
ցատքել "հրոսակային մակարդակ"ին ի^նշ
Ը! 1Ը ։ վերջփնս կարեւոր է ՝ 'որովհետեւ
Ա * Զաքօրրեան' կը շարունակէ այսպէս * —
ւթեւ
rL^բց
բաr ՝ ւ ոակարղ
[հրոսակային մակարդակ՜)' մի կողմից Տ
Օլդենինի2՛1 , միւս ի ց Կ- Զ ա րե սՀնի ղ ր: րծու •
եէոլթեան միմեանց ձայնակցող ց\ո՝ւ.ցանի֊
շերով :
^^շգ {ել ճիշդ տեղի^յ ո լ մ՜ամանակ ին
հսւլաքադրուած ցարաԼլան գեներալի որ
դի' «միթոմ» [բարբառային' "իբրև թէ" •
Վ. *Մ
, ՎենետիԼլոլմ կրթութիւն ստա֊
ցած (հազի՜ւ թէ)
այցելել էր
Վերհարնին հէնց այն օրերին
երբ նա
դառնալի «Ա»ղաղակ»ով արձա դանգել կր
Ա զերդի (Տարօնի)
արի ւնա լի եղեռնին"
(^28):
Զաքարեան , կասկածի որոմի հերթա֊
ԼլսՀհ. սերմանումով, յամ ենայնդէ սլս կ՛ու
զէ ըսել , թէ Ա . Աշխարհ ամա ր տի նախօր ֊
եակին Q արեան որպէս գործա՛կալ հաւա֊
քագրուած էր ցարական վարչակարգին
կողմէ ։ Հոդ չէ , թէ այդ նոյն վա րչակար֊
Գին հետապնդումով 1907 - 1909/*îr Գեր
մանիա բանա նետուած ///ր ՝ կամ այ^
նռւհետել սէնոր Եովկաս մուտքը արդ/ւր
ւած էր։ ճիշդ է, սակայն ՝ որ. վենետիկի
մէջ ‘՛հազիւ թէ՛՛ կրթութիւն ստացած ըլԼայ Զարեանը՝ քանի որ ասկէ-անկէ կեն
սագրական քանի մր տող ճաքած ո՝ւ սխալ
կարդացած բանա սէրը շփոթած է վենետիկ
կբ, ու՜ր Զարեանր գացած է հայերէն սոր
վելու Մխիթարեաններուն մօտ եւ Պրիւ֊
"էլը՝ ուր իր համալսարանական
թիւնր ստացայ- է յ

կքրթու֊

Շարունակենք • —
"ԱյզէԼեւ էր Ա - Ջ օպ անեանի ե էդ • Շոր֊
հՒնՒ վաղեմի րար եկա մին՝ ել նրա խոր֊
Հըրգով դարձել մսւյրեսի հայերէնով րա?/ասաեւ|ծ. . . ինչպէս ինք!/ էր արձանա
գրում {երեւի թէ յետադայում^ ։ Ե հե
տեւանս 1916/յե իտալերէն լեզուով լոյս
է տեսնում նրա
առաջփն "Երեք երգ՛
գիրքը-■ եւ նո յն թո լա կան ի Լ/ո լ եմբերի
2ւԳին rԼախ ճանում է վերհա րն ր . . ♦ քեուե֊
րի լեզուով վերծանման կարօտ՝ քանԼր որ
ինքնա կ են սա դրո ւթ ե ան
տուեալով էլ
1915/Æ՛ Ե* Պոլսից մեկնել է Յուլղարիա ՝
այնտեղից էլ՝ թէ՛* երբ ֊Տ)լորենցիա{ * *
{անգ •ընդգծումը բնագրային է') ։
Յանասէրին ստեղծած ալելորդ թնճու
կը '՚թրր լեր Լր լեզուով" քակենք՝ րնգառա֊
ջելով իր Լսնգր անքին ։ Զար Դ ան Վ*երհ.սՀ֊
րէնին այցծլած է Ո՛չ թէ 1915ին , ինչպէս
Զ1Աքոր ր եան սխալմամբ կար եած է, այլ
1909—1910ի չոէ֊ըջ,
սք^է ետք մեէլնած է
Պոլիս ու ապա' Վենետիկ : "Երեք երգեր
ասելու համար վիշտը երԼլրի ել միշտ ը
երկնքի" (եւ ո՛ չ թէ "Երեք երգ՛ ) իտալե
րէն առանձին դիրքով 1916/՜ հրատարա
կութիւնը ti՛չ լքէ!լ կ^՜սլ ունեցա ծ է Վերհարէն ի հետ. Զարեան Պոլիսէն մեկնակ է
1914/ÎZ ջ իսկ 1915/îr Պ ո ւլկարի այէն անցած
է Ե*ոալիա ՝ նախ* Հռոմ եւ ապա միայն
Ֆիրենցէ:

ԶԱՐԵԱՆ - ՕՇԱԿԱՆ - ՉԱՐԵՆՑ
1924/՚ե Հայաստանէն
մեկնելէ
ետք՝
Զորրեան մինչեւ ձՏ)2ձՅի վ^/փը բա ր եկա ման
կան գիրը պահած կ՚երեւի Լսո րհրգահայ
վար չակար րլին հ^սնգէպ ՝ մերթ ընդ մերթ
աշԼսատակցաՏ է
Երեւանի մամուլին՝
թղթակցած է տեղւոյն ղրաղ է տներուն
հետ՝ եւայյխմ^ ։ Ասիկա կը հակասէ '՛Ան
ցորդը • ♦ « *"[t
վերջաւորութեան ,
բայց
գեռ պէաք եղած վճռական փաստերը կը
սլա՝կս ին մեղի նոյնքան վճռական եզրա
կացութեան մը յան գե լու համար :
Ըստ Զարարևանի ՝ կարծես թէ Զար՜՜
եան Փորըի զի մէջ ուրիշ գործ չէ ունեցած ջ
քան< Ձարենցի դէմ Լոա չակրութիւն ը շա֊
բո ւնա կե լ :
իր " արշալ՛' ին ղին ո ւորա֊
դրած կ՚ըլլայ ոչ այլ ոք , քան Գահիրէ
ապրող Յակոր Օշականը։
Օշական ՝ որ
կարծէք խելք չունէր նմա^ յօդո՛ւած մը
սեփական նախաձեռնութեամբ գրելու,
կը թուի թէ ակնդէտ կը ս պա ս էր ԶարեանԼր " փսփսուք"ին ՝ որպէսզի Նոյեմբեր
1924 — Փետրո ւար 1925/ե '' Հայրենիք՛' ամ
սագրին մէջ հ րատաբակէ ր "Եղիշէ Ձա֊

Ա- Զաքար եանի կողմէ Զարեանի բնու
թագրումը շփոթներու գլուխ գործոց մը
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նը ։
Աւելորդ չէ նչել, որ ցարդ

ո'չ մէկ
ֆաստ ունինք, ոը 1924 - 1925/ù/ Օ չական
ու Զարեան նամակցած ըլլան, ։ եւ 4

- ՄԻ Տ Բ

"Իոկ 1913/- ույդ օրերից հթաչուած ե֊
րաղներ»ի
միջոցով հեռակա J ծանօթ ու֊
թեամբ
Արչակ
Ջօպանեանի ֊ապա եւ
կոստան Զարեանի պարագայում արդէն

թադրենք , որ Զարենցի հալածանքը Փարի ղէն *Ւ*ոհ իրէ հեռաձայնէլու դինը էձւ՛
արժ՜եր î Հետեւաբար ՝ Ջաըեմոնի " յուշա֊
րտրական" դերին այս JnJ^՜ օդակառոյց
ւէար կածը /"<-/’£/' առնելու.
հ իմք գոյու

Տրապիզոնից Պոլիս եւ յետոյ ճանապար
հին Զարենցը հաստատ դիտէր, որ հեոԱ1 -

լոր Փարիզում
անձկութետմը
լանարկելու —
ծարաւով..."

թիւն չունի :
"իա յց քննենք դի տողութի լսներն ըստ
կարդի ու էութեան" ՝ կը յայտարարէ Աա֊
րար եան ՝ "ընթացքում դուցէ թէ ՝ յաջոդլի պարդել օ չականի ասես անսպառ ՝ չա
րախնդր ո ւթե ան թիկունքում գործող ին էինչ գբգ1ւոներ" (££ 274) :
Այսինքն y Օչականի տողերուն ծտին
"խամաճիկներու Վարպետ' մը կայ՝, Այղ՛
անձը իրեն յուչած է , օրինակ , "Ասպետա
կան" վյիպերգին բացասական Վերլուծու
մը {"^Լմէև տ^ղ ա/նՀան յայտնի կ՝ըլլայ
Զտրենցի հիմնական ան թհ դո ւնա կութի ւնը
կիներ ը տեսնելո ւ ՝ զգալու եւ ղդալը ըսե
լու ♦ • *") , քանի որ , Ըստ Զարտրեանի ,
"սա այն դէ^լ^ն է՝ երբ՝ իբօ»ք ՝ ոովոբտ
կանի g—un Վո րական «rnz^/iz.»
տեղ դրած
քննադատը կանխակալ — կանխամտտծ֊
լած ինչ ուզեց ել (!Հնչ ւսեւ> ’ “'fi էւ tcրել կ (•••)" (4£ 275):
Ընկերվարական իրապաշտութեան տե֊
սութիւններով սնած գրտկանադէտ մը
միայն կրնայ չհասկնալ, որ Օչականի
աԼլնարկած
“հիմնական ան րն դունա [լու
թի ւնր' , ճիչդ կամ սխալ, բնա՛ւ կապ չու
նի սեռային - կենսաբանական հարցի մը
հետ , ա յլ գեղագիտական : Ուստի , Զա
րենցի մասին ի^չ-ի"եչ բամբասանքներ
հասցնոզ յռւշա րարի պէտք չկար .
Անխուսափելիօրէն , ''հաչիւ"
մը կայ
այդ պնդումներուն ետին* 0 չա կան գովքը
կը հիւսէ Զարեանի արձակին (որ, ffi~
դունինք, 1924/'դեռ մեե նուաճումներ
չէր կատարածի արդիական չո ւն չին , հա
կադրելով
արեւելահայ բանաստեղծու֊
թեան
"տմդուն ո ւթեան'՚ ,
տ ափ ա կո ւ֊
թեան" : Այս քննադատութիւնը յայտնա
պէս ջղաձիգ
կը դարձնէ Զաքա ր եանը ,
ըստ որուն "վատ հոտ է փչում, ընդհան

րապէս արեւմտահայ ութիւն - արեւելւս—
հայութիւն նողկալի հոտ" (էջ 280- ընդ
գծումը բնադրային է) ։ Հետեւաբար , Օ֊
չականի պնդումը, թէ "Եղիշէ Զարենցը
մինակը տուած է արեւելահայ ոտանա
ւորին այնքան պատկեր , որքան չէ ըրաե
անոնց քերթողներուն ամբողէ շարանը,
սկսելով Աբովևանէն" , կը ներկայացուի
որպէս "Լոկաուտային հարուած՛» արելելահայ ոդէ դրականութեանը' ել կ՚եզրաւիակոլի յոՀյմ գիտական "Տէ՛ր Ատո
ւած * • -"ով :
Օ չական չափազանցութիւն
ընող հեղինակ էր, բայց 1850—1920 մա֊
մանակաչր^անի արեւելահայ բանաստեղ
ծութեան գլխաւոր անուններուն չարքին
մէկը կա՞յ , որ Զարենցը գերազանցած ըլ
լայ պատկերային ճոխութեամբ , թարմ ու
թէ ամբ ու քանակով :
Ընչո՞ւ արեւմտահայ գրտդէտին ըսաեը
այնքան
գայթակղալից
պէաք է նկա
տել :
Ոխովհետեւ, ըստ հայրենի գրակսձեւս֊
գէ տ ին, "հայութեան միջել սեպ խրե
լու, հայութեան ընդհանրութիւնք ջլատե
լու նպատակին ուղղուած մի ծ՜առայու

“PC

թիւն [£/»] >
հազիւ թէ կատարուէր
առանց
վարձատրութեան ել կատարողն
էլ հինէր մի առանձնակի «դէնդի» . * *"
(էջ 280- ընդգծումը բնագրային է)29, Այ
սինքն, հասկցէք, որ Օչականի շնորհիւ,
Զարեան ուռճաց ուց ած է Զեկայէն ստա
ցած իր .աչխատավարձքը* ■ • : ք՜երական
բանավէճ ը արդէն վերածուած է հայրե
նասիրական - քարլաքական հարցի, քանի
երորդ անդամ ըլլալով, ուր նաեւ ՛Հայ
րենիք' ի հրատարակիչներէն հաչիւ պա֊
հ անջո ւաե է, քանի որ "գլխի էէ ի ն ընկ
նում, որ նման հրապարակումներով վր-

նասում եց հայութեան ընդհանուր հւ աոսէնձին-առանձին վերցրած շահերին ••• "
(անդ* ընդգծումը րնադրա յին է) :
ա յտնասլէս "գլխի չէ ին ընկնում : Զա ֊
քարեան ի հանճարեղ " գի ւտ' ՚ ե րուն պէտք
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կ սպասէ ինք.

ՉԱՐԵՆՑ ԵԻ ԶԱՐԵԱՆ՝
ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆԻ ՄԷԶ
Զա րենց ի գրադարանը գտնուող Հրանտ
Նաղա րեանց ի
"խաչուած
երազներ" ուն

(1912) չեզումնալից 20 էջ տրամադր ելէ
ետք, ընդ որում՝ երկու տող ալ "Երգչու
հի"
բանաստեղծութեան , որ "կոստան
Զարեանին" ձօնով լոյս տեսած է (էջ 294313) , Զա քարեա՛լ, կ՚եղրափակէ այդ բամինը հետեւեալ ազդարարութեամբ-

աոաջինը սպասում է իըեն
ու սիրով, երկրորդը անվարկարեկելու յանձնաոու
Հէջ 313- ընդգծումը րնա*

ԱՐՈՒԵՍ Տ >֊

յետոյ, այլեւս
նամա կադրութիւնը չա*
րունակելու կարիք չկար , ըոտ այդմ [Ակէարեա նի՜\ մօր Լուղզուած} նամակի տակ
բացակայում է իր հասցէն * վարկածը
հաստատող լրացուցիչ փաստարկներ են
[եա]ձլ. թԱքնագրի
չարենցեան
ծանօթ
նեարդս,բնութիւնը, սխալմունք ամ սաթը֊
լում' Փետրուարի փոխարէն Յունուար(ճ)
եւ որ նոյնպէս կարեւոր է, որոչ մա

գրային է)։
Փարիզի, մէջ, 1925 Յունուար 3/Փ Ար
չակ Ջօպանեանի
գրական - հանրային
գործունէութեան &>ամեակը կը & չուէր:
Բանախօսներէն
մէկը եղած էր Կոսաան
Զարեանը
յանուն Հայաստանի Լուսա
ւորութեան կոմիսար Աս քան աղ Մռալեանի : Շնորհակալութեան իր խօսքին մէջ ,
Զօպանեան չէ մոռցած ըսել, թէ "(•••)
մանաւանդ ինչրախտաւոր ութի ւն , որ այ
սօր լսուձեցաւ Հայաստանի կենդանի ձայ
նը Կոստան Զարեան բարեկամիս բերնով ,
ինչպէս նաեւ հայ կոմիսարի մը պրն * Ա*
Ե րղնկեանի ներկայո ւթեամ ր" (էջ 333) î
Զարեանի այդ ճառը, որոմն բնագիրը
մեզի հասած չէ եւ չի թուիր տպուած ըլ
լալ, նոյնիսկ' մ էջբերումի ձեւով, որոչ
աղմուկ
բարձրացուցած է թէ
մա
մուլի եւ թէ մտաւո րական շրջան ակւե֊
բու մէջ20: Հարցը այն է, որ Զարեան ի
միջի։ տյլոց Զօպանեանին թելադրած է ,
ւր գրականութեամբ ղրաղի ել քաղաքա
կան գործո ւն է ո ւթի ւնը դադրեցնէ : Աթէնքի դաշնակցական "Նոր Օր՛՛ը տպած ըլլա
լով, թէ Զարեան յորդորած է յոբելեա
րին, որ "պ- Արշակ Չօպանեան բարձը ու

գեղեցիկ գրականութեան հետ կասլ չու
նեցող խնդիրներով չզբաղի" ( անդ * ընդ
գծումը բնագրային է} , Զաքար եան կը
ծանօթագրէ .- "Կարելի է թէ Մռաւեանը
տեղեկութիւն չի էլ
ունեցել: Մինչդեռ
Զարենց ի ուղեւորութիւնը Բեռլինի վրա֊
յով, ձգձգւում եւ արգելւում էր, - հսՈ-

մապատւաւսիան (այդ եւ այլ) յանձնարարականնեյտվ շտտպ անապաըում է ԿԶարեանը : Ուրեմն եւ հետեւենք ընթացք
ներին եւ արդիւնքներին • • ■" (անդ* ընդ
գծումը Վ *Մ •) ։
Ըստ Զաքարեանի , Մռա լեանի
(Զար֊
ես/նի} թելադրանքը կատարած է Զօպան֊
եանի դործուև՝էութիւնը խափանելու մըտ֊
քով, իսկ վերջինս, անսալով ՚ ՚ Ա'ռաւեանի
իւրա տին" , երԼլար մամւսնակով մեկնած է
Փարիղէն (էջ 333-334) : Կարելի
չէ՞
ի
յաոաջ,սդունէ մտածել, որ Զարեան իր
խորհո ւրդը տուա է ո'ձ քաղաքական ,
այլ դրական նկատ ո r ժնե րո Վ զանկալով
տեսնել Զօպանեանը ձերբազատած
կու֊
ս ակդ ական-քաղաքա կան
պայքարէն՝ բը֊
խող մ ս խումէն*. Այո՛ ՝ քանի որ այս են֊
թ-ադրութկւնը կը փաստէ ո՛չ այլ ոք ՝
քան Հյ կրւէանզադէն՝ յոբելեն ական ձեռ
նար կխն՝ նախագահը՝
րեանկն \ո\ւղղուած
1925 Փետր . %\Վւփր նամ ակոՎ՝. Ան՝ կար
դալէ ետք համայնավար ՚ ՚ P անՎոր—Պ արկղ՚կ մէջ լոյս տեսած տ եղեկ ատ ուո ւթիւմաՍ
նման "*Լյոր Օր [՛ մէջ դրուա֊
ծկն , դրած է
"Ես չատ լաւ յփշում եմ որ այդ խօս֊
քերը դու ասազկր ոչ Առաւե անփ , այէ
կողմից : Արդ* խորհուրդ եմ տալկս քեզ
անմկջապէս որյդ սկւաԷԸ հերքել քո՛ ստո֊
րադր ութեամբ
iruir[pt‘ մ,Հ ՛■
Այգ
պահանջում է ղրակսՀլ, էտիկան" (րնդգըծումր բնա դրային է)2'-:
Ւսկ Զօ պանեան,կ- երկարաժ՜ամ մե1^ումը ՚ ՚ բանա ս կրա՚կան երեւակայութեան^
հերթական օրկնակ մ րխ է։ Ան յոբելեա
նէն 8-9 ամկս ետք մեկն ած է^ աչնան^ :
Զոբելեանկն պահուն՝ Զարենզ
Պոլկս
էր տակաւկն ՝ ուրկէ 0ոԼնուար ^կն մեկ
նած է Աթէնք33 ՝ ուր ՝ կարճառօէտ կերու
թենէ մը ետք՝ Օունուար 2ւ2րէն առաջ
Հռոմ
ժամանած էր՝
Վ,երջփն ապազոյզը կարելփ է նկատել թադուհ կ 9.ար֊
եանկն այդ օր գրած նամակկն առաջկն
տողերը* "կքորկն շնորհակալութեամբ եւ
ուրախութեամբ ստացայ Զեր բազկկը t
չատ ցաւում եմ որ Եոստանը այդտեղ չէ :
ա մսկց յետոյ ես Փարկզում կը լկնեմ ՝
այնտեղ կը հանդկպեմ նրան-՛ {էջ 384) î
Ամբողջութեամբ մէջբերելով նամակը՝
ոը մեղկ ցարդ անծանօթ էր3^ ՝ Զ.*ոքարեան
տուած է հետեւեալ մեկնաբանութկւնը՝" Հ\ան ելո ւ կա յկն հ ա\ն\դո յցներ ո վ վաւե֊
5 որկ չո*֊րջը ՝ կարելկ է թկ ւ լկնեն
Վարկածներ : 0րկնա կանօրէն ՝ նուաստ կս
սոյն վարկածկ կոդքկն եւ այս հաւանակա
նութեամբ։ Եարելկ է ենթադրել՝ ոը կ֊
րենց հանդկպմա*^ մկջոցկն՝ լՎս/Հա!/] Նա
ւաստ ր դե անը տեղեկացրել է Զա րենց կն ՝
թէ Փարկզում որպկսկ եռանդով է Վար
կաբեկում Տէաբեանը կրեն ՝ ել ահա ՝ այս
նամա կկն նա՛խորդած րաղ[էկո'վ դիմել է
կեոջը ստուգելու նպատակով ։ ճչգելուց

Imprimé sur les Presses du Journal «Haratch-

ԵՒ

մանակ անց' Կ* Զարեանի արարքի բա
ցայայտ ակնարկը Նաւասարդեանի խըմ֊
բա դրած «3 ո՚ւսաբեր»ի էջերում ։ Բայց
այդ մասին տեղում" (էջ 385—386) î
Բանի մը գիտողութիւններ տեղին են —
1) Զարենցի "\ն եարդայնոլթի մեը փաստ
չէ, որ նամակը դրուած ըլլայ "վարկա
բեկում՛՛ի որպէս հ ակա ղդեց ո ւ թի ւն :
2) Երբ ան կը խնդրէ Թ* Զարեանէն,
սր "(.••) եթէ Դուք ունէք Հռոմս ւմ ծա
նօթներ' խնդրում եմ ինձ դրէք նրանցից
մի երկուսի հասցէն,
ես կբ հանդիպեմ
նրանց' գուցէ բարի լինեն ինձ մի քիչ
աջակցել քաղաքը եւ շրջակայքը տեսնե
լու գործո՛ւմ" j կը նչանտկէ , որ ո՛ չ մէկ
Հայու հանդիպած էր, ներառեալ
Նաւասարդեանը, ուստի անկէ տեղեկութիւն
չէր կրնար ոմնԼրնալ փա րիզեան
անցու.֊
դարձեբո՛ւն մասկն :
3) Այնպէս կ՚երեւի , որ Զարենց նոր
հառած էր Հռոմ ե կը փորձէր կողմնորոչլիլ քաղաքին
ե անօ թանալու
համար :
Բացիկը կրնար ղրկած ըլլալ ԱթէՆքէն ելլելու ժամանակ' Տաթա^Ը տեղե\ա\կ պա
հելու թէ Հռոմ կէրթար՝ կամ այլապէս'
Հռոմ հասնելուն պէ U ï
4) Մեր կ արծկքո Վ տարեթկւը
է:
Ախալ համարելու
ա/և է > ՈՍ
րենց կբրեւ թէ մկնչեւ Ցունուտրկ Վեր֊
ջը ԱթէնՀ էր •
Այղ կեցութեան Վերա
բերեալ Ա. Տէաքաբեսժեկ երեւակայածին
Վարկածները {էջ 328—377 ) արժանի են
աոանձին ուսումնասիրութեան î
Զարեանի 1924-1925/^ փարկզեան կեան
քէն կս1ԸՂ
մանրամասնութկւենեը դեռ
յայտնի չեն մեղի՝ ուստի եւ Վերապա֊
հութեամբ կը մօսոենանք հարցին՝ սպա
սելով՝ որ Զօձքարեան նոր տուեա յներ
կը հայթայթէ։
ս արդե անի "բացա
յայտ ա1լնար կ՛՛ին մասկն
տեղեկութիւն
չունինք {"այդ մասթև տեղում" ը կը Վե
րաբերի յաջորդ հատորին՝ յայտնապէս)։
Ւնչպէս դրած է Ա արթնեան ՝ "կարող է
Վիճելի եւ անդամ անստո յդ թուալ ա֊
ռանձին գործիթւերի
Վերաբերեալ դրա
կանէս դէտկ բնութագրերը ՝ եւ ես չեմ բա
ցառում մօտեցման երկրորդ տարբերակ՛՛
{էջւ)։ Ջան ացկնք առա րկա յօրէն ներկա՛
յացնել ա՛յդ' երկրորդ տարբերակը ՝ ըս֊
պասելով երրորդ հատորին ՝
ուր Զար
եան — Զարենց յա րարերութեան փարկզ
եան հանգրուանին ընթացքին հեղինակին
'՛դիտական ոճի գրաւչութի լեն ու ճա
նաչման հաճոյքը' {անդ) նորէն մեդի պի
տի "առաջնորդեն" • • ♦ • fitujg արդեօք ա֊
նոր դրո յթը ամրացնող մէկ փ աստ պիտի
տա^ն մեղի ։
վ* Մ*
Նիւ ճըթզի

1) Ալմաստ Զաքարեան, Եղի չէ
ԶտբԼմե\ց * կեանքը , դործը , մամանակր , գիրք

Նոյ ն, Նտւատոմար , Երեւան, 199g
149) :

t-

’

?

8) էմիլ Վերհարէն, "Սեղանակ,
"Տրիրունը", թարգն՛. Կ- Զ-, <հա
’
15 Մարտ 1923, էջ 67-68:
9) "Ի հենուկս" կը նշանակէ "հակև
IUU
ոակ", ուստի "հակաււակ ընղդէմ կ
Զարեանի" գրելը սխալ է:
10) Կոստան Զ՛արեան, "Երեւանով"
Նորք, Բ - գիրք, 1923, էջ 93-96:
11) Կոստան Զարեան, "Վարղապոաթ
նորք, Դ ՛գիրք, 1924, էջ 288 (սՀ
Նոյն, Դէպի Արարատ, Երեւաե, 2001 է,
265) :
12) Արդեօք Չօպանեանի ծովածաւաւ
արխիւին մէջ Զարեանի ստորագր^թլա^
հեոագիրնե՞ր ալ պահուած են : Մեզի ւկ.
այն յայտնի են տասնեակ նամակներ,
13) Զարեան, "էմիլ Վերհարէն" է? ք;(;
(հմմտ* Նոյն, Նաւատոմար, էջ 15Է՛
Ընդգծումը Վ-Մ՛ :
14) Կոստան Զարեան, Բանկօօպը լԼ
մամութի ոսկորները, Անթիլիաս, 1987.
էջ 217-234 :
15) Զարեան, Երկեր, էջ 298-305:
16) "Մեր աշխատակիցներու նամակդ,
րը" ,
Հայրենիք ամսագիր, ՂւՈյեմրեյւ
1963 , էջ 22 :
17) Վազգէն Շուշանեան, "Տատրազււ
մի հարսը" , Մ ենք , 1, 1931, էջ 49 :
18) Ռ՛ Դարրինեան, "Յառաջացան մէկ
տե'ս. Ռուրէն Տէր Մինասեան, Հայ յեղա.
փաիրականի
մը յիչատակները, հասար
Ա • , Լոս Աննըլըս , 1952 , էջ 29 :
19) Տե'ս- Մատթէոսեան, Կոստան Հար.
եանի , էջ 270 :
20) Ա՛ , "Կոստան Զարեան- Տ՚ատրագո.
մի հարսը" , Նոր Ուղի , 8-9, 1930, էջ 94:
21) Ա՛ Ս • , "Հայ էմիգրացիայի զթակսս
նութիւնը", Նոր Ուղի, դիրք Ա*, 1931,
էջ 113:
22) Վաղարշակ Նորենց, "Մի զրակաւՍ
«յայտնութեան» մասին (Կ՛ Զարեա(1 «Տատրագոմի հարսը»)" , Դրական դիրքե
րում , 1, 931, էջ 63 :
23) Շուշանեան, " Տաւորա զուքի" , էջ
49:
24) Արշակ Չօպանեան, "֊նրոնիկ", Ա,
նահիտ, Նոյեմթեր - Դեկտեմրեր 1930,
էջ 111:
25) ԱլմաԱտ Զաքարեան, Եղի՛ չէ Չր,֊
րենց* կեանքը, դործը, մամանակր, զիի
1, Երեսան, 1997 , էջ 339-351 :
26) Քերականական լուծռւմի փնտըսսալքին, "ո՞վ կամ ի՞նչ" հարցուցիք "վէ
րանում է" րային, րայց պաաասիաՕԷ
ենթական • • • չգտանք :
27) Ռուս լրագրող եւ իրթեւ թէ ցարա
կան գործակալ Օլգենինի մասին, ա1'ս՛
Զաքարեան, Եղիշէ Զարենց, գիրք 2, M
37-40 :
28) Տե՜ս. Մատթէոսեան, Կոստմե Զպեանի ՝ է՜ջ 173—216 •
29) ”Dandy” թսա֊ը ա՚նեսսմսւթեսւՍ ասւոինան կրկնելէ ետք (աոանց միաձեւ տա
ռադարձութեան յանգելու) , գրականագե
տը ծանօթագրութեան մէջ յՒ2ա^
f
1914ին Օշական ու Զարեան հրատարակաւ:
Էին "«տէնդիական» «Հանդէս գրականու
թեան եւ արուեստի» (ամսագիր) ,
լով Մ • Բարլոյեանի հայ մամուլի ցուցա
կը (էջ 282) , րտյց մոռնալով անունը փ
շել, ինչ որ լռելեայն խոստովանութէ
մըն է, թէ "Մեհեան"ը չէ տեսած: ԷԽոեւաըար, չենք գիտեր, թէ ինչո՞ւ֊ ''սղ

երկրորդ, Երեւան ; 2003 , 432 էջ : Այսու
հետեւ,, րոլռր յղումները պիտի յիշուին
փակագիծերով , շարադրաւնքին մէջ :
2) Տե'ս. Վարդան Մատթէոսեան, "Կոս
տան Զարեան եւ Եղիշէ Չարենց" , 3 առաջ- ական" հանդէս էր:
30) Մատթէոսեան, Կոստան Զարեա է՝
Միտք եւ, Արուեստ, Նոյեմթեր 1993, 1-3:
Յօդուածը վերամշակա^ ՈՆ ընդլայնած էջ 190-191 :
, ,
31) Դրականութեան եւ Արուեստի
ենք նախապէս մեր Կ ոստան Զ,տրեանի
դարան,
Երեւան, Կոստան Զար
շուրջ (Անթիլիաս, 1998, էջ 234-259) հա
այ,
տորին մէջ , իսկ երկրորդ անգամ անգլ • ֆոետ , թիւ 79 :
32) Չօպանեանի 1925ի ցաէԳ
(Vartan Matiossian, ”A Taie of a Neglected
Relation: Yeghishe Charents and Cons նամակները (Յունուար, Փետրուար
tant Zarian’*, in Marc Nichanian and Var Մայիս) գրուած են Փարիգէն (Ան2Ա11 '
,
tan Matiossian (eds.), Yeghishe Charents. պսւնհսւն , նամ ականի ՝ Եթէլա^1 ?
էջ 157-160) : Նոյն տարոսան “26"16 ]լ
Poet of the Révolution, Costa Mesa, 2003,
նած է Լո՚նտոն, Մանչեսթըր, աէ11 ա
p.235-261):
Անվերս,
հայ մշակոյթի ես
3) Մատթէոսեան, Կոստան Զարեանի,
Հայաստանի
մասին բանախօս ր
էջ 173 :
լեն
Դալլաքեան,
Արչակ Զօպանեա ,
4) Փա֊ստուած իրողութիւն է, զոր աւե
լորդ չէ յիշել , որ Զարեան իր ընտանիքով սան, 1987, էջ 392) :
,.ՆՐ ւասոէ33) Տե'ս. Ալ- Միասնիկեաևին հ 9
Պոլիս ապրած է Դեկտեմրեր 1921 - Հոկ
ագրուած Յունուար 8 , 1925 նա
տեմրեր 1922ի'ն:
5) Կոստան Զարեան, Երկեր, Անթի լիսէն (ԵղԻշէ ՉոդՌնց , Երկերէ՛ "Հ
ծու, հ- 6, Երեւան, 1967, է?
Լյլ.
լիաս , 975 , էջ 36 :
34) Արմէն Զարեան զայն հրատ
6) "Պայքար"ը դադրած է 1923ին իսկ,
ընդամէնը 13 ("Պայքար", Հ այկական Հա թետն յանձնաւծ է իթ մահէն
Զաքարեանի գիրքին մէջ
»ի
մառօտ Հանրա*դիտարան, Երեւան , 2003 ,
էջ 152) կամ 18 թիւ (Դարեգին էեւռնեան, յղումը ("Հայութիւն" , Յա֊նխւ
հասա՜
7), նամակը փնտոեցինք JW Գր.
Հտյ պարբերական մամուլը (1794-1934),
Երեւան, 1934, էջ 125) fnJu ընծայելէ քածոյին մէջ (Հայաստանի
րադարան, Յուլիս 2004), ԱԱ*
վրիետք :
սի»!
7) Կոստան Զարեան, "էմիլ Վերհարէն. ցանք զայ ն գտնել • ըստ
յիշոզութիւններ եւ տպաւորութիւններ" , պսւծ է մեը ուշադրութենէս, ն
յղուած է:
Պայքար, 15 Մարտ 1923 , էջ 65 (հմմտ-
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Հինգ տարի ՛առաջ մեզմէ կր բաժնուէր փաո զու, 93 տարեկանին; Եը պա

տրուի իր բւաոերու[ եւ իր հետ լուո նամբորդել իր աշխարհին մէջ , հաղորդուե

րագային' այնքան խաբուսիկ տարիք լքը, քանի ինք լքնաց միշտ թարմ, գոր

լու համար ներանձնական իր խոհերով , երազով , հոգիի եւ մտքի իր տագնապ

ծօն, ստեղծագործռղ , աոանց դադրելու յ՛արակայ

ներկայութիւն մը ըլլալէ

ներով եւ թափառումներով՛, կե՛անքի եւ արուեստի իր դատումներով, ու նաե֊'

ֆրանսահայ կեանքին մէջ , իմաստով մը նաեւ' հայկական ընղհանուր կեան

2. այ ու իր զգացումներով : Այս մտածումով ստորեւ էր ներկայացնենք հասկա

քին մէջ , աոանց սահմաններու: Եր խոնարհ, խիստ համակրելի եւ ընկերային

քաղ մը զանազան շրջաններու եւ տարրեր առիթներով իր յւսյտւսրարութիւն-

խառնուածքը գինք մօտ կը պահէր ընկերութեան, հայ թէ «տար , բայց մաս

ներէն , որոնք լոյս տեսած են մամուլի թէ իրեն նուիրուած հատորներու մէջ :

նաւորաբար հայ : Չէր մերժեր իր հովանաւորութիւնը ընծայել ամէն ձեոնար-

Աոանձին սիւնակով նաել կը ներկայացուի իր անտիպ ինքնակենսագրա

կի զոր օգտակար կը նկաւոէր հայ կազմակերպոլթիւններուն համար :
Եր հինգերորդ տարելիցը նշելու ամէնէն արժանաւոր եւ յարգելի եղանակը
1;ը նկատենք ? անգամւււան մը համար, բեմը ամբողջութեամբ տրամադրել ի-

բեն, աոանց որեւէ միջաւքլոութեան .

կանին մաս մը, զայն քաղելով այն ձայնագրեալ ընդարձակ զրոյցէն զոր միա
սին ունեցած էինք գաւաոային իր երկրորդ բնակարանին մէջ, Վոտոլէ, Փա
լ՛ ի զէն ոչ շատ հեոու : Թուականն էր 1973 Նոյեմբեր 17 :

աաանց փորձելու ներկայացնել իր դի
ԳՐԻԳՈՐ ՓԷՕՍԷԵԱՆ

մ՛ագիծն ու վաստակը : Նոյնպէս' իր կեանքը : Անգամուան մը համար թոդ թոյլ

__________________________________________________ /

__________________________________________________

Գ Ա Ռ Ջ Ո Ւ'
i.p vsuirni>irLbrc
Կը զմայլիմ մեր մամանա կա շրջանի գքւ֊
անրով՝ բայց անոնք երկիւրլալի են։ Եթէ
մարդը կարենար փ ոխ ո լիչ* * * Մ երեն ան
չէ կրնար փոխել կեանքէ ճակատագիրը՝
եւ կը հաւատամ հաս տա տօրէն որ բնութենէն հեռանալով՝ մարդ կը հեռանայ
ճշմարտութենէն î Համեմատութեան այն֊
utbul՜ պակաս մը կայ մտքի—հ ոգիէ եւ
նէւթէ ՝ գիտութեան եւ ան որ կ էրար կո ւմ ֊
ներուն միջեւ։ Ասէկա
{գիտութիւնը)
մարգը չազատագրեր ։ Անոր իմա ց ակա֊
նութիւնն է որ կը փառաւորուի՝
շատ սակաւօրէն ան կը գա ոնայ դէպէ
հարին : Եը տե սն եմ չատ գեր ին եր ել քիչ
երջանիկների • * ) :
Ընկերութիւնը ենթ ակայ է տար անջա֊
տումի՝, (վարոյի շե ալ հ ամ եմատո ւթե ան
պակասը) արուեստագէտը կը մ ղկ ինքևա֊
պա շտ պան ո ւթեան ՝ մե կո ւս աց ման ՝ ան֊
Հաղորդականութեան ՝ կամ ճի շգ հակա֊
ռակը} —էնչպկս 0բ ել fi որ արտայայտու֊
թիւններու պարագային y օրինակ՝— զայն
kp մղէ գտնելու մողովրգային լեզու մը՝
ուր զուտ նկարչական տա րբերէն դուրս
մուտք գործեն արուեստի այլ բնագաւառ֊
ներկ միջոցներ ՝ գործնական ՝ գործածա֊
^ան իրեղկններ ։

(Աետազեայ մերօրեայ շինարար ո ւթիւ֊
նը) պո ղպա տ եա յ վանդակն կ ՝ զոր մար֊
T՜/^
Ւէ ձեռքով կը շինեն ♦ ♦ • Օդա֊
'‘•ալը քիչ մար զկային է, պարապութիւնն
է էը գետինը. . . Փարիզի մէջ, մի միայն
ինքնաշարժերու. եռուն շրջագայութիւնը
ինծի անձկութիւն կը պատճառէ : Միչտ
կը խորհիյ թկ պի տի ճզմուիմ ինքեաշար֊
մկ մը յ

*
**
(Հաւատք եւ նախ ախնամութէւե') ։ Եը
Հաւատամ ստեղծագործ ում՜է ^ը* • * սա֊
^այն սերեցէք որ չեմ մտածա՝ծ այդ մեե
^արցերՈլ մասին։ Նկարչութեան մէջ շատ
հ.ապրիմ : ո Q այտնութիւն^1 (ApOCâlypSS)
առի շատ տարտամ իմաստով եւ
դուտ ենթակայական խորքով մը։ Աայտ֊
նէ"թիւնը՝ ինեի համ ար ՝ արգի մ՛ամա֊
նսէկներն են։ Անձկութիւնն է ան մար֊
^^ն

դկմ յագիման մեքենային

թէք^էք

^ԱէՈ'ւս2_գիմո ւթի լեներում/ ՝ որոնք յաճախ
կքԼ սպառնան զինք ոչնչացնել • ♦ • :
hLjn

11> a ն « p bi> acni-bosb

անվստահութեան ՝ կորստեան եւ ի վերջոյ
վախի մթնոլորտն կ որ փորձեցի թարգ֊
մանել պաստառներուս մկջ՝ որպկս նիւթ
ունենալով արգի կեանքի մեքենական բո֊
լոր
արտայայտութիւնները։
(Ու գեռ)
Աայտնո ւթեան տեսարանները կու գան
մեր առօրեայէն : Անոնք արմատախիլ ան֊
տասներն են՝ գերբնակ քաղաքևերը՝ ա֊
ւեբները՝ թշո ւա ռո ւթի ւնը եւ՝ մանա֊
ււսնգ' սա թի ւը ՝ սա յոգն՚տսպառ բազ
մութիւնը մարգոց՝ գիշերը մեթրօներու
ելքէն *

Փ
**
Ո&ր դարաշրջանին պիտի ուզէի ապ֊
etԼ) “ Ո՛ չ մկկ։ Անոնք՝ իւրաքանչիւրը՝
ունեցան իրենց դաման ո ւթի ւն ը ։ վերածը֊
նունգը որ այնքսմն գեղեցիկ գործեր
տուաւ՝ ոճիրներով ապրեցաւ։ Ա"ա՛րդն ւէ
որ անողոք է :

տութեամբ : Եթկ անոնք չհասնին այդ
վս եմա ցուցին ՝ կը դաոնան պա տկեբազար֊
դո ւմներ : Հյատ մը վերացական դործեր
գկշ պատկերայիններ են։ Պատկերայինը
որ
ընդօրինակէ ձեւեր ը ՝ վեր աց ա կանը
որ կ'ընգօրինակկ բիծերը
կը գտնուին
նոյն մակարդակի վրա յ ։ Աակայն վերա֊
ցականը բանալի եւ չտփ չունի՝
կրնայ
պատրանք պատճառել • • • Նկարչութիւնը
պկտք կ արտայայտէ անկէ ա նգիւնը î ({ ա֊
ռաջգիմութիւն չկայ եթէ մեծ արուեստը
մարդկայինին գէմ է։ Նիւ֊թը պատրուակ
է ՝ պէտք կ անկկ անգինը նկա ր ել երր ա֊
ռար կայ կը նկարեն։

♦
**
— Եթէ նկարիչ չըլլայի ՝

գերասան մը

iraopy

ամէն ինչ կը թոլի թաթաւուտն արտերկ֊
բային լոյսի մը մէջ*. Այս երազի ել իրա֊
կանոլթեան խառնուրդն է որ ղիս կը հե֊
տապնգէ * Պիտի ուզէի արտահանել մո֊
գա կան ո ւթիմնը որ կը դտն ո լի ա մէն ինչի
մէջ։

***
Ներշնչումը* * * ան ինքնին
կոլ գայ,
երբ կ՚աշխատին։ Ըստ իս ՝ նկարիչը ար֊
հեստաւոր մըն է* Եը ջանամ լաւագոյնս
աշխատիլ՝ առանց ուրիշ մտազբաղումի՝
առանց փորձելու պատգամն եր փ ո խան ֊
ցել։
Գ
եքոնարհ ամտութչմ ւևը * . ♦ ^ատ խոնար֊
համտութեամբ պիտի յ՝ս,ջողիք թերես ■pbi
մը թափանցել աշխարհի խորհուրդին։

՛լ ըլւայb ■

♦
♦*

*
**
Երրեր նկարչական ուսուցիչ մը չեմ
ունեցած ։ Եւ ինքզինքս կազմաւորեցի եւ
փակուեցայ իմ աշխարհիս մէջ֊- ինչպէս
որ
կխսեն։
Առանձինս
ներկայացայ ,
1930/՚ե , Ս^ւկաիմևերոլ Ա՚ալոնին î Սնկէ անց այ Գերանկախներուն ՝ ապա'
Աշնանա ֊
յին Աալռնին ։ 1939/fo
սարքեցի առաջէն
ց ո ւց ահանգէսմ ։
Արւ աջին իւղանկարներս չաա լուսաւոր
էին, որոնց մասին ըսին թէ յետ-տպաւորապաչտ են ! 1933/՚ե ւիերացական կը նկարէի , նոյնիսկ papier-peint գործեր ըրած
եմ (...) Վերացականութիւնը զիս հաս֊
ցուցած էր փապո՛ւղի մը, ուր ելր չէի
տեսներ (•••)
Առաւօտները կ'երթայի
աշխատանոց : Կլորներ , րառա կո ւս ին եր կը
գծէի. Ի վհըջսյ զզուեցայ։ fiիչ քիչ ան֊
կէ դուրս ելայ՝ ձեւերը
սկսան անձեր
դաոնալ։ Աակերես ելայ՝
ինչպէս
որ
քերանս ան' ըն կեբվարո ւթենէն դուրս * * •
(վերացականութիւնը) անկասկած անհ ը֊
րամեշտ փորձառութիւն մըն էր I

♦
♦♦
Գէմ չեմ այն փնտռտուքին, զոր կը կո
չեն' վերացական արուեստ , ամբողջովին
ձերբազատ'
պս/յման ադր ա կան ո ւթեն էն ,
սակայն ան պէտք է PI/այ աստիճանի
մը, ուր ձեւերը ներկայանան ։սնիսաոն զը-

Երբեք գրաւուած չէի Ա օրիս Տթնիթ եւ
կամ խորանարդապաշտ տես ո ւթիւննե ր ով î
Երբ կ՚աշխատիմ բնութեան կամ աշխա֊
տանո ցի ս մէջ ՝ իր ական ո ւթի ւններո լ աշ֊
խարհէն կը բամն ո ւիմ տեսակ մը կրօնա֊
կան թագաւորութեան համար՝ ուր ձեռքս
կը թոլ-ի հնազարդիլ անտեսանելի ումէ մը
մզումին.
Երբ պատկերակալին
առջեւ
նստիմ ՝ կը մտնեմ մերինէն տարրեր աշ֊
խարհի մը մէջ, կ արծես
աղօթքի մէջ՛.

***
Պէտք ունիմ բնութեան ճշմարիտ ներ
կայութեան եւ այդպէս կր նկարեմ : Առանց ուզելու է Որ բոլորը մէկ կը տես
նեմ բնական 1ւ գերբնական ։ ձչ՚Րարիտ լոյ֊
սը

ԳՈԸ տպաւորապաշտները նման՛ց ուանշուշտ իրական լոյսը չէ յ»- ամբող֊
["‘/թ իրական լոյսը։ Անոր կը նախընտ֊
րեմ ինչ որ հիները կը կոչէին իտէալ լոյ֊
սը։ Ես ազատ եմ 1 լուսաճաճանչ արեւին
տակ՝ այս նոյծր տեսարանը իրապէս տես֊
նել նման լուսնակ գի շերին ։ Ես ի րաւուն֊
քը ունիմ այգպէս
ներ կայացնելո ւ( • • *)
Եթէ հիմա ձիւն^ր իսկ գծեմ ՝ զայն կար֊
յՒ^,

ՒԲ պիտի տեսնեմ

Ամէն գնով ին^ւատպութեան որոնումը
զիս կը սար ս ափ եցնէ * կը վախնամ որ ա֊
մոլԼ ԸԼԼայ՚-

Ես ոճ չունիմ : Աւր ինքնութեանս ար֊
տայայտութիւնն է* Աճս պարզ դրութիւն
մլՀն է՝ ինքնակենսագրական խորքով՝ րը֊
նական' որպէս շնչառութիւնը՝ խո րապէս
զգացուած եւ բացայայտիչ ներքին իրա֊
կտնութեան մը՝ եւ հետեւաբար' արտա֊
քին իրականութեան մը*** Պէտք է այս
ամէն ինչը ըլլտյ բնական ՝ երբ ան անձ֊
նական է՝ արդէն անյարիր է ( •••) Ջեմ
գիտեր ինչու նախապատուութիւն ունիմ
դաշտերու թէ արօտավայրերու մէջ եր֊
կարող շուքերու՝ զորս կը ձգեն ծառեր ը
արշալոյսին եւ վերջալոյսին ։ Ասիկա ին֊
ծի քաղցր ախո րմ խորհուրդ մը կը ներ֊
շնչէ։

Ես նախ գծագրութիւն կը մտածեմ ։

Նկարչութիւնը ամէնէն ազնուականն է y
ամէնէն է ականը ։ Եթէ երբեք մէ՛ կ բան ը֊
նէի (ա րտայա յտո ւթեան միակ ձեւ մը) ՝

t

*
Գրականութիւնը ճոխ է։

*
**

ինծի համար

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակի, Սեպտեմրեր 4, 2005

------------------------------------- <6ԱՌԱՏ

֊միտ*

եւ

արուեստ»

ան աչ նկարչութիւնը պիտի ըլլար • * •
Ն կար չո ւթեամբ կ որ միայն ամբո ղշովթ
եւ թորապէս կ?արտայայտուիմ y
նկատի
աոնելով անոր կարելիո ւթիւններ ը :

❖
6fe*

Պտէսին հետ 1լ ապրիք անսահման աէ
Էսարհի մը մկջ՝
ուր ամբողջ մարդկոլ֊
թլ։ւնը կը ւորոփկ ու ձև ով եԼ կատարելու֊
թեան կը մատչի հ Եը զգացուի մարդուն
վեր ածնի լր' իր Հ րա յբքներ կն . ք*արձր քա*
ղարականութեան արուեստն կ ան J

♦**
\յերկայիս արուեստը կը ղարգանայ ան*
անձնական ո ւղզութեամբՀ ♦ • «) շատ կա֊
զապար-մարգի կ , մերևնայ մարդիկ
ու֊
նինր^ որոնց ճաշակը կազմուած կ ձայ֊
նա ս ւի իւռկն ՝ շար ման կար կն : Մ եր օրեր ուն
արուետը շնշահ եղձ կ ^ղր կո ւած^ իր երազ
նա շնորհ առանձնութենկն : ԼԼյլեւս չի կըր՝'
նար իր մկջ պարւիա կո լի
արտայայտելու
համար ինչ Որ Մ ոնթկրլան կը կոչէ "իր
անհրաժ՜եշտ բաժ-ինը՛ : Կը տարուի րա*
զարական կամ տյլ հրահանգումներկ y եւ
կարելի չկ հ անդի պիլ անհատական ար*
ժ՜կրԼ երո ւ յ Փ ոիւ անակ կենալու լուս անց *
րին ւէրայ եւ իր սրտին լռութեան մկջ
ւինտռելո լ y ժ՜աման ա կտկիg ն\կար ի չը իւո ւմ ֊
բի Բ. մաս կը կազմէ։ Ս*ինչդ եռ կը թոր֊
հիմ թկ ճշմարիտ ստեղծագործ ութիւնը
առանձնակեաց կ' բյ յայ :

*
**
'՛իտալական" ձեւով հեռանկարը ղիս կը
պարտաւորեցնկ եւ կը դրաւկ յ Աիրելով
դիծը եւ անոր արսւաբեւեռաց ո ւմներ ը
ամբոգ ջովին աղատ կը զգամ ա յդ դիծե*
բուն ճշգրիտ շրջանակին մկջ*. ինչ կը վե*
րաբերի մնաց եալին y ի ր ական ո ւթիլն ը իմ
բնական շնչառութիւնս չկ • նիւթերս , ան*
ձերս ՝ տեսարաններս միայն երեւակայու֊
թեանս մկջ գոյութիւն ունին։ վենետիկը
ներկայացնեմ թկ գնացքներու կայարան,
ները եւ երկաթուղիները , կամ թ կ երկ*
րադո րծա կան գործիքները —ինչ \որ յա՝
ճաթ կը պատահ ի֊- երբեր 11ըստ բնու*
թեան11 չկ y այէ տմբողջովին ներքին շար*
ժ՜անկարի մը՝ զոր բնանկարը մէջս գործի
կը մղկ ։ Էյ րբոր ձեռք առնեմ վրձինս , շատ
աւելի թաթաւուն եմ Պ օտըչկռկն y էշտկար
Փոյէն կ ամ էիերար տը \յերվալկն րան
իմ չօչալի^ւի չրջլմն*սկէս ։

*
**
CARZOU travaillant sur la «Femme-arbre»

երկարելու "ձեւեր" գոյութիւն չունին ւ
ք^աղսՐդրադիր չկայ վԼր ո ւես տ ադկ տը մարդ

dans la partie de son «Apocalypse» consacrée à la renaissance

մըն կ ) որուն ւինտււտուրը վերջ չունի y ի
յա ռաջադուն կ լաւադիտակ'
թկ երբեք
պիտի չգտնէ ՝ թկ իր հ ետ աէսո լզո ւթի ւնը
եզր չունի y օ ր կնք չունի կամ թկ վարդա *
պետութիւն'
կառչելու
համար։ Ե՛Լ ի
գժ՜բաթտութիւն իրեն՝ եթէ անոնցմէ մկ֊
ևը դտնկ ել անով տարուի , ու չյտջո րմ՚
գայն ջնջել մ օտ ը կեն ա լո ւ համար անմե*
զութ եան y այն ատեն իր վերջն կ։

de la Terre.

♦
միշու պիտի գտնուին անհա տն եր ՝
( Պ^լմ|ւյ1Ա1j էլ մասին) : էիիշտ կը տեսնեմ
երկրային գրաթտը որ մեռած է» է1ր մկջ
կը ՂԳաժՒ յանկարծ թկ բնակիչն էի աԺՂ
վայրերուն • ան իմ միջոց ս կր y վեհ y մա*
քուր : Պալմիբայի մարդիկը իմ չնկեր֊
ներս էէն:

ո րոնք
ծովին անծայր ածի ր տարածո ւթեան դէ֊
մաց կամ ծաղիկի մը առջեւ պիտի գդած֊
լին եւ իրենց զգացումը պիտի վերածեմ
գիծեր ու : Ո լ նաեւ պիտի գտնուին ուրի շ
մ արգեր y որոնք պիտէէ ո լնենան յուզում ֊
ներ այդ գիծերը գիտելով։

*
(Վհ՝Թեւոիկի մասին) յ Անցեալը որ հոն
Լբ ՝ գտայ ինչ որ ինծի կը պակսէր . . • էս

իտալացի եմ առանց իտալացի ըլլալու ։

***
Կը հաւատամ արուեստի հին առաքինու*
թիւններու վերածնունդին ել վերադա ր֊
ձին' կենսունակ ակերու , վերջէն յէս ոմն
տարիներու կեղծ
յ ա ռաջա պա հա ւթե ան
հ ետ թզո ւմէ մը ետք • • • X
. • •Հակառակ մեր քաղաքակրթութեան
մեքենայազումին y ես պատրանքներ ու֊
նեցող անձ մըն եմ ։ Էը հաւատամ թէ մար֊
դը միշտ պիտի մնայ մարդկային։ Ու

է],որապկս տպաւորուած նկարներկս մէն
է "Մայր Հ այաստանըթ y զոր ա մէն ան֊
գամ տեսնե լուս կը վեր յի շեմ մանկու֊
թիւնս ։

*իործիս հետ ունեցած իմ ցեղային ա֊
զերսներուն անգրադարձայ էա յա ս տանի
մ էջ y ուր գտայ դիծերոլ վէստում ՝ դար֊
դան կար չո ւթի ւն եւ ճարտարապետո լթիլ֊
նը տաճարներ ուն :

*
Եթէ դեռ աւելէ հեոուն երթամ , պա*
տանն կան տարէներս ,
Պալմէրայէ
եւ

P ուրդերս ւն {է] ո ւրիա եւ է դիպա ո ս ) մՒ~
ջեւ կը տեսնեմ նաթնիքս ՝ հայ ժ՜ողովուր֊
գը^ որ կէօգնէ Խաչակիրներուն է]ուրբ Եր֊
կիրը վերա գրաւելու։ Եւ կը մտածեմ այս
ժ՜ ո զովո ւր գին y որ գի տg ա լ հնարել Ո* ո*
ման ո&ը՝ հասւոատևլէ ետք աշէսւսքհէ ա֊
ռաջյ,ն քրէստոՆևայ Պ ետ ո ւթէ ւնը, այս
մ ո դո վո լր դէն՝ որուն վէրքէն
թադաւո֊
րԸ՝ Լեւոն Զ • Լուսէնեան , ֆրանսացէ է չ֊
թան y կը հանգչէ Սէն-Տըևէէ մա յր տ ա *
ճո՛րը y Ֆրանսայէ արքաներուն կողքէն y
այս մողովուրդր^ որմէ մէայն վսեմ յէ֊
չատակարաններ կը մնան հողէն ւէրայ y
ղոր էնք քաղաքակրթած է , ենթարկուելէ
առաջ դարուս
առաջթն ղեղասպանւրլ֊
թեան... ե,լ որ վերագտալ էր հայրենէ֊
քէն մասնէկ մը քՅորհրդայէն էէ էութեան
մէջ-.

(Դսսէզուի Ակադեմական նաււէն,
1979 Ապրիլ 4)

1) Դաւսլոլ առաջին անգամ հրապարակ
ելած՜ է 1927ին, մասնակգելսվ հայ նկա-

րիչներոՆ հաւաքական ցուցահանդէսին >
ութ գործեր ունէին էյյւուանդ ֊իոչսգ1)
Մարտիրոս Սալւեան, Վարդան Մ՚աիոիեան, Ժան Ալիյագեան , Ռաֆայէլ Շիշմսւնեան, ել ուրիշներ :
2) Մօրիս Տընի (1870-1943) , նկարիչ ht
գրող , հեղինակ' ժամանակակից արուէս
տի տեսութեանց : Տեսարանը եղաւ Նապիաւկաններուն ("Մարգարէ'7) իումրին,
որուն մաս կը կազմէին անուանի նկարիչ
ներ-- Սէրիլզիէ, Պոն՚ար, Վիյար եւ ու"
րիշներ ;
3) Կը վերարերի ճանիկ Արամեանի
(1820-1879) գործին, որ առաջին անգամ
լոյս տեսած է 1861ին : Պատկերը, nP
վերյօրինումն էր հեղինակին նախպպ
նմանօրինակ երկու գործերուն, իար՚ւագրուած էր "Հայաստան" , ել կը ներկա
յացնէր աւերակներու վրայ նստած հե
րարձակ Հայուհի մը : Արամեան, Փարի
զի մէջ ունեցած է տպարան մը : Ինք էեքտած-ձոլլած է իր անունով ծանօթ աառատեսսւ|կները, որոնք մինչեւ այսօր էն
գործածուին :

Fonds A.R.A.M
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ՋԱՐԴԻ ԹԵՄԱՆ
ԱՆԴԼԻԱԴԻՐ ՀԱՅ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐՈՒ

ԻՆՔՆԱ ՍևՆ ՍԱԳՐՈԻԹԻՒն
■Ծնողքիս պատմութիւնը բաւական ռռմանթիկ պատմութիւն մխ, է : Ծնտէ,

ԴՐԻՉՈՎ

.

ԱՄԵՐԻԿԵԱՆ ԴՐԱԿԱՆՈԻԹԵԱՆ ՄԷՋ

եմ Հալէպ 1907 Ցունուար Հին , ղոնէ այղպէս կը կարծէի մինչև վերջին անգամ
երր քեղի, հետ Հալէպ գացինք ել այցելեցինք հայկական եկեղեցին ։ Հոն հաստասրեցի թէ ծննդեանս թո լա կանը տրձանադր ո լած է հին տոմարով, Ուրեմն
ձնած եմ Ցրոնուար ճհփն յ
Հայրս' Յարութիւն Զ"պոլմեան առեւանգած է մայրս' Հսսյկանոյշ թա չ֊

M»- (TUPnhï

երամեան

;Հեանը : Այս պատճառով է „ր անոնք խոյս տուած են Տիգքանա կերա էն եւ. ա.
պասաանած Հալէպ : Այս է պատճառը Հալէպ ծնելուս ,

Ծնողքիս

այս վա.

իտւստը այնքա՜ն մեծ գայթակղութիւն յառաջացուցած է , որ աիդրանակերտցին՛երը իրենց ւէրայ երգ յօրինած են: Մարդիկ զայն կ'երդէին նոյնիսկ ծնելէս
եաք, մինչեւ, իսկ 1919/-Ն Եգիպտոս մեր մեկնումէն ետք{*\, սւր մօրս ընտա.
նիքը փոխագրուած էր Ց եղա սպանութենէն առաջ-. Ասոնց համար , ներաոեալ
ես եւ քոյրս,

մանտահարներ էինք: Մեծ մայրս խեթ աչքով մեղ կը նայէր:

իրեն համար մայրս գէշ բարքերու տէր մէկն էր,

տեսակ մը

թեթեւաբարոյ

կին:
Կրթուի թէ մեծ հայրս թաւշճեան , ծանօթ ճարտարապետ

մը եղած

է,

ուրեմն որոչ դասու պատկանող . . . Այո՛ , էմ ալ ճարտարապետ դառնալս կըր.
նայ մառանգական ըլլալ : Q,ամենայն ւէէպս ,

մօրս ըէտ ան եկան բարձր

անհամապատասխան ըլլալու էր հօրս ըն կեր ային մա կարգակին ,

դիրքը

որ արգելք

եղած ըլլան անոնց ամուսնութեան . . . Լուսանկարիչ
գելի նկա տո ււսծ վաճա ռա կան է մը :

մը տարբե՜ր բան է յար.

Հ°\[,ս Լո 1ս ս/ն կաԸ Լտտ ո լ*ևը կը գտնուէր ^աղա^ւն

կեգր ոնա կան հ րապարա ֊

Հայ դրադէտ մը էտ կար Հիքզրնրաթին
‘'արց կոլ տար մտերիմ զրոյցի մը ըն.
թացքին •
— Բայց ինչո՞ւ
հայկակա՚ե ջարդերը,
երբ Հոլոքոսթը ձեր գրիչին կը սպասէր :
Հարցումը կ՚երթայ Հիչղրնրաթի 1989^Ն
լոյս տեսած վէպին' "վերջթն մտքին հէքեաթը՚ին1, որ իր նիւթը կ՚առնէ հայկա֊
կան ջարդերէն եւ g եղա սպանութենէն ;
Ջունինք լեհ-հրեայ հեղինակին ճշգրիտ
սչա տ ա սխ ւսն ը • ինչ որ ունինք անոր խօ ս ա֊
^այ գրտգէտին պատմածն .է»

կին' Պ ա պ—ըլ—Ֆր ա մի վրայ, մեր տան տանիքը: Հայրս կենսասէր մէկն էր եւ,

— Ես այնքան խոր ունկ թաղո ւած եմ
պատմո ւթե անս ցաւին մէջ, - կ՚ըսէ Հիլ.
դընրաթ, - որ չեմ կրնար զայն գրակա
նութեան վերածել :

առանց ունեւոր ըլլալու, լալ կ՛ապրեցնէր իր ընտանիքը, Կը յիշեմ շաբաթա.

Անշուշտ խօսքը ոչ յո ւշա դրութ՜եան մա֊

‘թըՀէ սովորսւթիւնները , երբ քառանիւ կառքերու ձիերուն սնգսնգոոցով կ՛՛եր

սթև. է , ոչ' վաւերագրութեան , ա յլ

թտյինք դաշտերը խորոված ուտելու, կ'երդէթևք, մարդիկ կը պարէին, կընը.

ւլտրուեստական գրականութեան :

գհ-

լագէին: Եր յիչեմ նոյնիսկ որ , համաշխարհային պատերազմէն առաջ, անգամ

^բբ գեղարո !ձես տական դրականութիւնը

մը հայրս այցելեց Եգիպտոս զիս ալ հետը տանելով, ուր արդէն հաստատուած

որպէս առանցք արուեստը ունի ,
մինչ
ջարդի նման երեւոյթ մը ճիշդ հակառակ
բեւեռիե կը կանգնի , բնական կը դաո^ա յ
անկարելիութիւնը գրականութեամբ ջար

էին մօրեղբայրներս եւ մեծ մայրս: Հակառակ

տարհամոզումի

փորձեր ու ,

ինք չուզեց Եգիպտոս հաստատուիլ, Հալէպի կեանքը գտնելով աւելի հեշտ :
Հալէպի մէջ աշակերտած եմ ֆրանսական Ֆրէր Մարիս թներ ու
բանը:

վարդապետները ուզեց ին որ

կաթոլիկ դարմեամ ,

ու

վարմս.,

ասոր

համար

[•[փն գտնաղան խոստումներ —ձրի ուսում ել այլ առա լելո ւթի լնն եր :

Մայրս

մերմեց եւ գիս քաշեց դպրո ցէն. — ‘՛ինչ որ էինք, այդպէս կը մնայինք՛ • • • :
Հօրս մահուան ճիշդ թուականը չեմ յիչեր {մեռած է ՀԳՀՀՀին , Գ-Բ

: Այս

"՚յն շըԼտնն էր երբ Հայոց մահուայյ կարաւանները էալէւպէն կ'>ո ւղղո ւէ ին դէպի
&էր Զ°ր î *ևոյն ատեն Հալէպի մէջ կը տիրէր թիֆիւոի համաճարակ . ել մահե֊
րը համատարած էին : Անկէ նաեւ մեռալ հայրս , որ կը թուէր ըլլալ մեծ մարդ
մը, զօրաւոր , գեղադէմ • ունիմ իր լուսանկարը, ես իր կողքին' այնքան փ ոք.
Z'A4

1 նիհարկեկ: Մայրս վերապրեցալ նոյն հիւանդութենէն, եւ քաջաբար շա.

րունակեց հօրս դործը - լո ւսան կարչո ւթիլնր : Ամբողջովին անհաւատալի էր,
-ա յդ շրջանին եւ Հալէպի պէս տեզմը- , որ կին մը նման արհեստ մը կիրար֊
կէը : Ե.յրք ատեն է որ

օգնեցի մօրս ամէն ձեւով, նոյնիսկ երբեմն լուսանկա֊

րելով : Անձրեւուո օրերուն , հովանոցը կը բոնէի լուսանկարչատան մեքենա֊
յին Վրայ կամ յաճախորդներու դլխուն վերեւ y որ չթրջուին՝ հողածածկ տա֊
'եիքէն իքն ող անձրեւէն։ JJ* արդիկ կոլ գային ըևդհանրապէս

անձնադիրներ ու

կամ անցագիրներու համար լո ւսանկար ո ւելո ւ î Եը յիշեմ որ նոյնիսկ դործով
կ՚երթայինք շըջակայ դի ւղերը ՝ ի]նայո ղո ւթե ան համար մայրս կ՚առնէր հա֊
ւա^սւկա^ լուսանկար մ.ր y յետոյ մէկ մէկ կը կտրէինք դլո լիները անջատ լու֊
ամե կարներ ընելու :
Մանկո ւթեն է1/ ,կը յիշեմ զբօսանքներս • կը խաղայի մեր բակը y նոյնիսկ
•^եր տանիքին վրայ : Ունէինք հրեայ դրացիներ y որոնք մեր ծառա յութեան
“էէտՀ ունէին ամէն շաբաթամուտին» կ՚երթայի իրենց տան [nJn[^ էմրա^ԼԸ վա֊
ոելու y ել այլապէս օգնելու։ Տանիքէն

կը դիտէի

բազմութիւնը y ուղտերու կարաւանները որոնք
» անսէրայը .

հրապարակի

կը մտնէին

արեւելեան

դիմացի կարա֊

Մտքիս մէջ դրոշմ,ո ւաե կը մնան հրապարակի կախաղանները։

խուռնէ֊

րտմ բազմութեան մը ներկայութեան y թրքական իշխանութիւները հոն կը
կախէին իրենց յանցա՛ւոր նկատածները՝ որոնց սպիտակ
հադուածին վրայ
զրուաե կ ըլլար անոնց յանցագործո ւթիւնը : Ջեմ գիտեր եթէ անոնց շարքին
կը դսւնոլէին նաեւ Հայեր î Հայոց ջարդերու օրերուն ՝ կ'ամրափակուէինք տան
ս ո ս կո ւմով լսելով փ,ո ղոց էն անցնող ջար դար ար

խո լմանին ձայնը : Ոա֊

ա ո.ո լթի լԼ\ էը մայրս y որ քաջաբար կը նստէր պատուհանին աո.ջեւ y
համար դուրսը անց ած—գարձածը։ Մեր տունը

տ եսնե֊

կը պատսպար ո ւէին նաեւ

բարեկամներ y

որոնց մէջ կը գտնուէր երիտասարդ մը y որ չէր հեռանար î
ԼԼոգութեանս մէջ վառ կը մնայ ճիչս ♦ "Պէտք է որ երթայ y չէ թէ պիտի դան

1^զ բոլորս ջարդելու1 :
Մայրս ղիս փրկել ու համար զիս յանձնեց Պէյրութ մեկնող րարեկամնե֊
Ատեն մը ետք եկան —կը խորհիմ երբ թուրքերը քաշուեցան Հալէպէնեկան ինծի միանալու ինք եւ քոյրս' Տ[պրանուհին : Պէյրութէն նաւով անցանք
Ախքսէանդրիա * n<_ wxzyw՝ գացինք հսսհիրէ y մօրեղբօրս մօսո : Ան է որ զիս ար֊
^ա^'ա,գրեց տեղւոյն Գալուստ եան վարմարանը: Փայլուն աշակերտ էի t մէչտ
ս"աւջյլ,նը, եւ այդպէ սով չխտրուեցայ որպէս Ե դիայեան սան
կրթաթոշակով, ու 1924//Z/ մեկնէցայ Ֆրանսա :

էորս տարուան

(Ան՛տիպ հատուած)
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(*) Դ^թականո ւթենէն ետք Հաւլէպ հաստատուած տիգթանակեթտցի.ն1եթը
Հ^յկոյիԹ" (Հտյ կտնոյ շ) սիյթագոթծութեան նուիթուած հթգը կը շաթունաեթկել Աոյնիսկ վաթսունական թուակաւննեթուն, ոթպէս իթհնց ֆոլ քլորին
մա՛ս կսւցղքյպ եթզիծաիասւն պատմութիւն :

դը պատկերելու առաջադրանքին : ԿարեԼՒ է հ ե տ ե ւցն ել , որ ջա րդ և արուեստ հա
ւասարումի չեն գար (
թէեւ < տ յկական
ջ՚սրդերը
" արուեստ" ով իրագործուած
են, անմարդկային սահմանները ծայրա֊
դոյնի տանելով :
՛Լերջին մէկ-երկոլ տա սն ամե ա կն եր ո ւև
ամերիկեան գրական հրապարակը ողող֊
լեց ալ անգլիադիր հայ հեղինակներու տ1յն
գործերով, որոնք Ջարդը ունէին որպէս
նիւթ:
Այսպէս'
Փիթըր
Ն աճարեանի

«Daughters of Memory» (1986), Մարք
Արաքսի «Jn My Fathers Name» (1996),
նէնսի Գրիգորե ան ի
«Zabelle», Միչրլին
Ահարոնեան Մ արգո մի «three apples fell
from heaven» (2002) վէպերը, Փիթըր
Պալաքեանի «The black dog of fate» յուչագրութիւնն ու Տայանա Տէր (i ովհ ան.
նէս եանի բանաստեզծոլթի ւններ ը նոր,ուղ֊
ղոլթիլև մը հաստատելու եկան ամերի.
կահայ անգլիադիր հեղինակներու^ մօտ :
Հայ—ամերիկեան գրականութեան
մէջ
արգէն անուն դարձած Փիթըր Նաճարեա-
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^/՚ {վյյպ^գփր) ել Տայանա Տէր ովհ ան֊
նէսեանի {բանաստեղծուհի ) դրութիւն֊
ներուն ճիշդ կեդրոնը ցեղասպանութեան
մութ կորիզն է {"Արեւին, ճիշդ կեդրոնը
մութ ըշ շա/ու է . .
վահէ Օշակ աԿ՝ Այս
երկու անուններէն ետք արդէն սերունդ
‘եբ հայ-ամերիկացի գրողներ կը թուին
շրջանցած ըլչալ այդ կորիզային մութը:
Անոնց մասին է մեր խօսքր :
Գրեթէ քառորդ դար առաջ դրուած իր
/աչուածին
սկվղբը Նոնա
Պալաքծան
հետեւեալը կ՚ըսէ այդ շրջանին հրա պա.
րակ իջած հայ-ամերիկացի
գրագէտին
համար •
"Պէտք էր ամբողջապէս
ամերիկեան
շրջապատին պատկանէր, ամերիկացի թն.
թերցողին հետաքրքրական ըսելիք մը ու
նենալու համար. միամամանակ սակայն
պէտը չէր կասեցնէր իր ճշմ արիտ խառ֊
նուածքը, որ կը կազմուէր իր հայկական
անցեալէն ել ամերիկեան ներկայէն"2-.
Այստեղ շեշտը "ճշմարիտ խառնուած
ք՛՛ին վրայ է t ռւ֊ր հաւասար ներկայու֊
թիւն ունին "հայկական անցեալն ու ա.
մերիկեան ներկան" :
Այսօր սակայն այդ "հայկական անցեա
լ՛ը, որպէս էոլթենական ներկայութիւն
գոյութիւն չունի, որովհետեւ ինչ որ
հաւաքական ապրում էր որպէս հետեւանք
հաւաքական փորձառութեան մը {ջարդ եւ
աքսոր՛) , արդէն
զազրած է գոյութիւն
ունենալէ հայ-ամերիկացի գրագէտին հա.
մար : Ջկայ այն , զոր Ղ, . Պալաքեան կը
բնորոշէ որպէս "ազգային մառանգո ւթեան
ուրոյն մթնոլորտ" ;
Յօդուածին մէջ տիկին Պալաքեա-լ ըզ.

ԳոյԼ կերպով կը հ՚ա\ստատէ հայ գրողնե
րուն բերած "նոր շհշտխ' ամերիկեան գըրականուխեան : Այսօր ճիշդ հակառակն
է y որ տեղի կ՚ունենայ' ամերիկացի դր֊
ր ո ղներ, որոնց հայութիւնը կը կապուի
զայն որպէս ''ծագում" ընդունելուն (հոս֊
կէ "ծագումով հայ ամերիկացի" բնորո֊
շումը
կարգ մր արուեստագէտներուն y
ինչպէս Ուիլիըմ Սարոյեանին՝ կամ Արշիլ
Եորքիին) ՝ նոր շեշտ մը կը բերեն Ջար֊
դին շո»-րջ եղած դեղարուեստական գրա֊
կանո լթ ե ան :
Սակայն հակառակ այս տարրեր ո ւթեան՝ y
գիծր որ կու գայ Սի t-րմէլեան էն y կը շա֊
ր ո լնա կուի այսօր եւս' ինչ որ կը գրուի
Ջարդին մասին ա՛յս գրագէտներուն կող֊
*^y շատ աւելին է y քան սոսկական ներ֊
կայացումը կամ պաշտպանութիւնը հայ֊
կական Ջարդերո՛ւն ել հարցին' այդ
րականութեան առանցքը 11 տիեզերական
հարցն
է մարդկայինին ել արգարու֊
թեան՚՚Հ :
Տիկին Պալաքեաէն իր յօդուածին ձ*էջ
կ'անդրադառնայ վնց հեղինակներս լ y ո֊
րմնցմէ չս՚րսր ԱՄՆ ծնած են y սակայն բո֊
լսրին ալ միջավայրը y .որպէս շրջապատ
թէ հոգեվիճակ y խիստ հայկական եղած
է 5 բան մը որ լրի*- կը հակադրուի այսօրլան հայ—ամերիկացի գրագէտներու միջավայրին :
ԱյԱ վէպերն ու դրութիւնները դրեթէ
բոլորն ալ նոյն ս կզբն ա կէտը ո՛ւնին' լռութիւնը, որ կը շրջապատէ Գէպքը, Աղէ
տը. մեծ հայրերու^ եւ մեծ մայրեր ուհ
լռութիւնը, այդ լռութեան անհասկնալի)
բն ոյթը,
խ որհ րգաւորութիւնըy
որոնք
կ''առաջնորգեն հարցադրումներով հար֊
ց Ապրումները
պրպտումի եւ research/'
(անշուշտ ամերիկեան graillé եր ո վ վճար֊
ւած') y եւ ի վերջոյ' երկի ծնունդին։
1 — Առաջին եւ դլխա ւոր հարցումը որ
կը ծագի
՛եւ ինքզինք կը պարտադրէ'
ինչպէ^ս կարելի նման սարսափ լՈ-էլ (ան֊
շուշտ կայ այս
հարցումը
¥.["ո՝զ միւս
հարցումը ինչպէ^ս կարելի է նման սար֊
սափ խօսիլ։ Աակայն Ամերիկ ա ծնած —
մեծցած անգլիադիր հայ գրողները իրենց
ստացած կրթութեամբ y պիտի չհարցնէին
րԼայ^յ^ 5 Այս հարցումին պատասխանը վեր
կ՚առնէ մարդոց որոշ տեսակի մը հոդե֊
բանութիմնը) կամքը y
հաւատքը y եւ կը
կազմէ այս վէպերուն ենթահողը y որուն
վրայ
բարձրացած վիպական էաո~ոյ*յը
կանգուն էը պահէ :
Այս յաջողութեան մէջ գեր ունի հեղի֊
ն\ա\կին ոչ—գործօն ներկայութիւնը։ Ար֊
դէն լնդունուած իրողութիւն է y որ դիրք
հրատարակուելէն ետք y կը դադրի
հեղինակին սեփա կան ո ւթի ւն ը ԸԱա լէ , եւ
կը սկսի իր ուրոյն կեանքը ապրիլ։ Որ֊
քան ալ ճիշդ ըլլա յ ասիկա y ներքին կասլը
միշտ աւլ գոյ կը մնայ հեղինակին .եւ եր
կին միջեւ» Եարգ մը երկերու պարադա֊
յէն ‘"J՛1 կապը բացայտյտ կ՚ըլլայ, մվնչ
այլ երկերու պարագային ինքղինք կրնայ
մռռցնել :
Կայ նաևլ ֊այն պարագան, երբ երկ մը
դուրս է հեղինակին անմիջական ներաշ.
խարհէն սրսլէս
դիպաշար կամ եղելու.֊
թիւն ի ս կ հ եղինա կէն երկին գացող կա֊
ս1Ը կԸ ի*տրսխոլի միայն ստեղծագործ ե֊
ր եւա կայո ւթեան *Լբայ։ Այս է պարագան
է* Հիլզւ^րտթին y եւ որոշ չափ ութ հտյ
ամերիկացի միւս գրողներուն :
ՀէւՂըԼ,Ծաթ էը վէպը կը հէ՚^է քսան
տարուան պրպտումով ձեռք բերուած վա֊
ւերական դէպքէրու եւ մանրամասն ու֊
թիւններու վրտյ y որոնք անմիջական կապ
չունին թր մո ղովուրդին պատմո ւթեան
կամ հոգեբանութեան՝ հետ։ Այսինքն տյդ
դէպըերը չունին բարոյական անհրամեշտ
տ1յն ծանրութիւնը y
որպէսղի կարենան

Fonds A.R.A.M

ՍԱՌ ԱՀ - ՄԻՏ*

Էջ 4 , Կիրակի , Սեպտեմբեր 4 , 2005

իշխել հ եղին ակին 1Լրայ ^ւ
առնել
իրենց քաոսիդ մէջ՝.
Նո յնն է պարաղան անգլիացի ր հայ հե֊
ղփնա [լեեր ո ւն , որոնց ifhfr- տոկոսը ձնած
է ԱՄՆ , յաճախ ծնողներէն միայն մէ կը
հայ եղած է՝ եւ որոնք ապրելով ^_էսուԼ
կամ ամրո դՀոլԱն ամերիկեան շրջապատի
մկջ՝ եւ միշտ անգի տո ւթեամբ " պաչտ֊
պան ո ւած" ՝ շատ ուշ ՝ դրսեg իի մը ոլէս
լսած են հայկական ջարգե բուն մասին՝ ռ֊
րո վհ ետեւ անոնց մեծ հայրերն ու մեծ
մայրերը '՛իրենց անցեալին եւ իրենց ղա֊
ւակներուն կամ թոռներուն միջել լռու
թեան վարագոյր մը քաշած են՛» խցած են
այդ անցեա/ին տանող որեւէ անցք՝ տու
ներուն
մէջ միայն անդլերէն
խօսե
լով • • *//4 :
Հետաքրքրական է
օրինակ
հայ—ամերիկացի վի սլա դր ուհի Լորա Պ^ալ֊
փաքեանի խօսքը ճիշդ այս հտրցին առրնչո-ւ թեամբ»
11 ո ւրեմն ո^ւր երթամ հարցումներուս
պատասխաններ գտնելու ասկէ ետք՝ իմ
անցեալիս եւ լռո ւթեան ՝ ընթերցումնե
րուս եւ գրական շնո րհնե րոլս ՝ գրագէտի
իմ յանգղնութեանս կապուած : Եւ. Ւն֊
չո* լ մինչեւ հիմա այս հարցումներուն չեմ
անգրադա րձած իմ գրականութեանս մէջ :
թերեւս պէտք էք սպասէ ի՝ որ մանչերս
մեծնայի՛ն ՝ նման վէպ մը գրել կարենա
լու համար։ Ին րպէ՛* ս պիտի կարենայի
քո -/> սենեակէն հասնող զա ւա էլներ ուս ան֊
մեղ
ձայները ներդաշնակել Հայկական
Ջարդերուն հետ : թերեւս պէտք էր մեծ
նայի՝ աւելի իմաստուն դաոնայի ՝ թէեւ
ոչ այնքան՝ որքսն Հելէն Գտլփաքեանր
(հեղինակին
հորենական
մեծ մայրը՝
Մ Ե-) , բա լց թերեւս մառանդո րդը
իր
ումեղ կա մքՒն ։
Ւ ամամ անակ ը//ա յու
համար այնքան զօրաւոր ՝ կարենալ
վի
ճելու իր լռութեան դէմ"$ :
«/ս հեղինակներուն
համար Եղեռնը
այնքան հեռու դէպք մը եղած է։ որքան
ոեւէ ամերիկացի
գրոգի' Ձետոյ
երբ
որոշ տարիքի մը իմացած են անոր մա
սին ՝ հարցին մօտեցած են աւելի մտածու
մի ել տրամաբանութեան ՝ քուն
ապրումՒ ճամբաներով î
Տ ակաւին կայ այլ ագդակ
որ թէեւ,
անմի ջա կան օրէն կապ չունի գր ականո ւթեան հետ՝ բայց մեծ աղդեցութիւն կ'ու
նենայ ա՛յս գրողներուն լ[_[,այ' ոՆշադրոՆp-իւնր որուն կ'արմանան ան ՝ ջարդին տռընչուող իրենց առաջին երկին էոյս ըն
ծայումին հետ։ Այս ուշադրութիւնը մի
այն հոդե—բա ր ոյա կան չէ՝
այէ յաճախ
նաեւ նիւթական ՝ ինչպէս Anahid տարե
կան գրական մրցանակը ՝ որուն պարգեւը
հինգ հազար (5000) ամ երիկեան աո֊
Լար է' "Երկինքէն կողովով իջած" , ինչ
պէս ըսա լ Միչըէին Ահարոնեան Մ ար գոմը
մտերիմ ղր^յյի մը ընթացքին։
Տակաւին՝ Հայերուն մօտեցումի կեր
պը հայ—ամերիկացի գրողներուն ամբող
ջովին այլ եղած է ի սկզբանէ : Մինչ Հա
յերը պէտք է ամէն բան անհատոյց ընեն ՝
"ազդային պարտականութեան" եւ "ազ
դային զոհ ո զութ եան" անունով՝ Փէթըր
Նաճար՛եան օրինակ պար զօր էն եւ չչմեցընող անկեղծութեամր կ՚ըսէ 1 թէ 1986/<ե Ւր

«Daughters of memory» գիր-խթ Հրատարակութենէն ետք, "անոնք թեե՚Ւ նտթփսկ
հարխր տոլար պՒտՒ տայխն, որեւէ նխ֊
թՒ շուրջ շատախօս ելու համար" կամ
" կը վճարէին ինծի պարզապէս որ իրենց
հե տ ուսս սաս ԷՒ"6՛2 — Երկրորդ կէտ ը ՝ո՝ւր կը միանան հայամերիկացի գրողները՝ լեզուն է՝

կամ

հայերէնին անգիսասթփւնր • հայերէնը իրենց համար եղած է "գաղտնիք՛՛ին լե
զուն՝ այն լեզուն՝ որով իրենց մեծ ծնող
ները խօսած են ։ Մէկ կողմ է իրենք ՝ Ամե
րիկա ծնած այս հեղինակները ուզելով
լրիւ մ երո լիլ ամերիկեան շրջապատին ՝
բաւարար ճիգ չեն թափած սորվելու զափն՝
միւս կողմէ' ծնողները չեն ուզած անոնց
սորվեցնել այն լեզուն՝ որ անմիջականօրէն կը կա պո լի անցեալին՝ այսինքն յիշատա կներուն ամէնէն դմխեմին։ Լեզուն
մոռացութեան տալով՝ հոգերանօրէն իրենք զիրենք համ ո զած են՝ որ ձերբազատ
կը մնան յ ի շա տա կներ ո ւն յաճախանքէն եւ
ան դո հանքէն :

3 — Մեծ հայրերուն լռութեան պատը
քանդելը սակայն բնաւ պայմանաւոր չէ
եղած հայերէն լեզուի իմացութեամբ ՝ այն
պարզ պա տճա ռո վ ՝ որ գոյութիւն ունին ՝
Ջարդերէն անմիջապէս ետք նոյնիսկ՝ օտարներու
կողմէ գրուած
մեծ թիլով

վաւերաթուղթեր (Մորկընթաու) ՝ յուշադր ութիւններ (ՄտրՒա ճէյՀԸպսըն} , նա.
մ ակագրութիւններ
(.զա նաղա՛յ, երկՒրնե.
բու գես պաններու կողմէ իրենց պետութիւևներուն
ուղարկուածէ ել տյլ փաս
տաթուղթեր : " Ձիչո ղո ւթեան թեփ ը հայ
ում երի կաց ի հեղին ակներուն մօտ կտր ըւած բյ յա/ ո ւն ՝ անոնք սլրսլաւ1Նւք ով ձեռք
պիտի ձգէին ՛՛ դէպքեր" ուն իմացումը :

4 ֊ Աոիկ ա մեզ կ} առաջն որդէ i_nPPnԸԴ
կէտին՝ զոր կհուզեմ
ընթերցողին
ուշա դրութեան
յան ձնել
U1I1 արկս1յակսւ(1
մօտեցումը, որ

կ'Ւչխէ հայ-ամերՒկացՒ
գրողներուն երկերուն' մէջ՝
Միջին Արեւելքը եղած է այն տարածքը ՝
ուր ջարդէն վերապր ո ղիեր ուն մեծ մասը
կայք հաստատած է՝ մինչ փոքր տոկոս
մ'ը միայն շարունակած է երթը՝ հասնե
լու համար Արեւմուտք եւ ԱՄՆ :
ՄՒ^Ւ^ Արեւելք սնուցողները, ըլյտն ա֊
նոնք վեր ապրողն եր թէ անո նցմկ
եկան

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ >֊

ռաջ նայելու՝ պէտք չէ մոռնան՝ բայց
պէտք է ներեն՛՛^ Z
p-այց այս
գրագէտներուն երկերէն քանթն է, որ գևղարա-եստակսՀեօրէն յաչռ
ղա})կրնանք համարՒէ) ԴՀբա [սաաբար
հազ[,լ քանի մըւ հատը միայն այն տասնը֊
էակ մը գիրքե,րէն ( որոնք կ'ի յն ան ամերիկեաղ, հոսանքին մէ£, եւ գեղարուեստը
մոռցաե ,
կը փորձեն հետաքրքրական
դաոնալ, յաջողելու համար գրական չոլ.
կային մէջ-Այս դրականութիւնը, որ Վփր կառնէ
անձ նական —ընտանեկան յոԼչերը » աղդայՒնՒ իյարկանք
կու տայ չնթերղողին ,
րայց մանաւանդ հեղինակին ï

"Երկինքէն հրեք խնձոր ինկաւ՛
(«thrre appiles jell from heaven»)
բո լո րին որպէս
օրինակ կը ներ
կայացնենք Մի շըլին Ահարոնեան Մտրգոմի գՒր^Ը "երկինքէն երեք խնձոր ին-

սերունդը ՝ փորձա ծ Նն չյՒւեւ մ°տՒկ ան3եալը ՝մոոնալ այգ հողերուն I[pUJJ կս,~
տարուածները՝ եւ մխիթարուիլ ներկա
յով ու գալիքով։ Եթէ հեռուէն Ջարդին
մասին լսելն ու իմանալը ցալ էր՝ Միջին
Արեւելքի
հողերուն վրայ՝
գէմփերուն
մէջ եւ շուրջ տպրի լը ճենճերի լ էր î
Ասոր ամէնէն՝ ցայտուն օրինակը հե
տե ւեայն է » Եփ րատի աւազանին
ապրող եւ անոր՝ ջուրը խմող Հայերը կամ

կաւ/'10 :

պիտի հ րամարին այգ ջուրը խմելէ եւ ծա
րաւէն մեռնին՝ կամ պիտի հ րամար ին յիչե լէ ՝ թէ ին չեՀր նետուած ու թափուած
են հոն՝ ինչեՀր կատարուած են այգ փու
րերուն մէջ» Այս օրինակը պատահական
չէ՝ ել շատ խորունկ՝ հոգեբանական վի
ճակի մը ձ եւաբանո ւմն է :
Ջարդը ՝ "ներս էն" ՝ գրուած է դրի չոփը
հայ — ամերիկացի գրագէտներու ՝ որոնք
արդէն ԱգրԱեցի"ի
հանգամանք ունէին՝
եւ կրնային հարցը
արծարծել "դուր-

րոնեանը մօրը մակսձն ո ւնն է ։ tuk.
գոմը ամերիկացի հօրը) Ա աուտի Արտ

*&՛ 1 էք ամբողջ խ ո ր ո ւթեա մբ .
Այս "դուրս"ը սակայն անտարբերութխնՐ չկ ամբո ղփտկ ան օ տարին ՝ որովհ ետել հեղինակներէն ի ւր աքան չի ւր ը կը գրէ
իր մօտիկկ մէկ հարազատին' մօր՝ մօրա
քրոջ կամ մեծ մօր մասին ։
Աոլորն ալ
"հերոս՛1 բառը կու տան իրենց հարաղա֊
տին։ Ջարդերուն անպատկերելի խմդմու
թի ւեներէն աւելփ՝ անոնց տոկալու
եւ
մահին գիմադրելու հերոսութիւնն է՝ որ
կը հմայէ այս հեղինակները առաջին հեր֊
թին։
"Արդեօք* ք 2015 թուականին հ ա յ ծ ագո ւմ
Ունեցող Ամերիկացիները պիտի յիշեն հա
րիւր տարի առաջ՝ հեռաւոր երկրի մը
մէջ տեղի ունեցած դէպքերը՝ թէ՛* ա յդ
բոլորը անկապ բաներ պիտի թուին իրենց
ԻԱ՝ գարու կեանքեր ուն հետ՛՛” :
Երբ հարցումը կը դրուի՝ կը նշանակէ
թէ այլընտրանքի առիթ կը արուի։ Այո
պարադային սակայն այլնտրանքր' յիթ**f
թէ մոռնալ ջարդերը ՝ ոչ միայն անս ովոր ՝
այլ անընդունելի է։ Այս հարցումն ու tuնոր հետեւանք եղող ընտրութեան կարե
լիութիւնը հարցի մը առընչո ւթեամբ ՝ որ
ո՛չ մէկ հարցադրումի ենթակայ է՝ ցոյց
կու տայ՝ թէ որքանն դուրս են հայ—ամե
րիկացի գրողները այս հարցէն։
Անշուշտ հարցը իրապաշտ ըլլալու՝ երեւոյթներուն տրամաբանութեամբ եւ ոչ
զգացումներով մօտենալու համոզումէն կր
ծագի» այս յօդուածին մէջ հեղինակը ինք
կը խոստ ովանի »
"Մեծցեր էի դէպքերէն անտեղեակ՝
բայց ն\աեւ զգաց ա կանօրէն անոնցմէ ան
կախ"* :
Այս կեցուածքը՝ որ գրեթէ րոլոր հայամերիկացի գրագէտներուն համար ալ
նոյնն է՝ եթէ որոշ մխտակտն ո ւթի էն մը
կը պար ունակէ Ջարդին եւ անոր յի շատտ֊
կին հանդէպ՝ միւս կողմէ հայ—ամերի
կացի հեղինա1փներուն
կ^ապահովէ այն
հեռաւորումը՝ որ անհրամեշտ է հարցը
գեղարուեստէս կանօր էն
ներկայացնելոլ
համար ։
Միշըլին Ահարոնեան Մարգոմ հարցազրոյցի մը ընթացքին շատ հետաքրքրա
կան բան մը կ՛՚ըսէ գրական ութի ւն—պատ֊
մութիւն առըևչութեան մասին»
՚,(Իլխաւորը այն է ՝ որ ես կը հաւատամ
թէ լաւագոյն գրականութիւնը
ճշմար
տութիւնը կը ներկայացնէ այնսլի ս ի հա
մոզիչ ձեւով՝ զոր
պատմութիւնը շատ
յաճախ չրներ" :
Այո&ր հայ—ամերի կաց ի գրագէտը կրրցած է ունենալ մտածումի այն ազատու
թիւնը՝ զոր կը ցանկայ նաեւ անոնց' Հա
յերուն (կարծես ինք անոնցմէ մէկը չրէ֊
լար.. .) .
"Սձ ոնք պէտք է ազատ զգան գէս{ի ա~

Ահարոնեան Մարգոմի
այս գփրՀը
Փիթըր Նաճարեանի վէպերուն
նմա
նի (որոնք հիմնուած են մօրմէն լսուած
պատումներուն վրայ) 1
ոլ աԼ
իթըր
Պալաքեանի յուշագրութեան։ Ղ*եղարոլես֊
տական գրականութիւն է y պատում թե
րեւս ՝ որովհետեւ չամբողջացնէր վէպի
կամ պատմոլածքի պայմանները։
Միշըլին Ահարոնեան Մարգոմ
(Ա^ա֊

րիտ ծնած եւ ԱՄՆ հասակ նետած գրոր1
մլին է՝ որուն առաջին գէք^ է ասիկա ՝
առաջինը եռահատո ր ի մը՝ որուն երկրո րդը արդէն լոյս տեսած է "Երտզկոտ տըզան" (The daydreaming boy)11 խորա
գրով՝ իսկ երրորդը մամուլի տակ է։
"Երկինքէն երեք խնձոր ինկաւ/1 ձօնը
"նէնէին եւ տէտէին" է ՝
անոնց ՝ որոնք
ապրած են արհաւիրքին ձմեռը՝ բայց նա
եւ տեսած "նորից" եկող "աննման գա
րուն՛՛ը :
ի] որագիրը քանի մը յղումներ ոմնի • այս
խօսքը գրեթէ րոլոր հայկական հէքեաթ
ներուն աւարտը կը նշէ' "երկինքէն երեք
խնձոր ինկաւ՝ մէկը ըսողին ՝ մէկը լսո
ղին՝ մէկն ալ այս հէքեաթը սուտ է ըսո
ղին" : թէեւ խօսքին ամբողջութիւևը չէ
յիշուած՝ բայց մեղի՝ Հայերուս համար
շատ յստա կ է ՝ թէ "սուտ է ըս ողթև" յըղումը այստեղ ուր կամ որո*ւ կ՚երթայ ։
^Լիրքին տարածքին կը հանգիպինք "տա
րա ձ այնո ւթի ւն ՝ յերի ւրանք"
( ruuiour )
բառին • արդէն ամէնէն առաջին հատուա
ծը ա՛յգ ունի որպէս խորադիր' "այս է
պատմութիւնը՝ զոր յերիւրանքը կը դրէ" •
Այս " յերի ւրանք" ը որոշ հեգնութեամբ
մըՕդտա գործ ուած է՝ ակնարկնլուԼ թըրքական յամառութեան ՝ հայկական Ջարգերը ՛՛յերիւրանք" նկատելու՝ երր աշ
խարհի մեծ պետո ւթի ւններուն ար[սիւ
ներն ի սկ այգ Ջարդերը հաստատող մեե
թիւով փաստաթուղթեր կը պարունակեն ։

ներով ծպտած եւ պահած է տան ձե
նը, ոլք կամաց-կամ-աց <ա՚֊ասարակ^Ոլ
թՒլնԸ ևը կորս՚եցնկ , "քերթուածէր՛։
“կսՒ գւԲեԼ) ել Ւն^1Ւ^ք կղկղալ՛ ,թրթո
կը հռչակէ (writer of the caca poems).
թևչպէս օրինա կ "Սաղմոս 151''^ մէջ֊,
ՄարՒձան, զոր ջարգՒ օրերուն Մոլա֊
թաֆայՒն կ[.ն կ՚առնեն, բայց յետոյ պէր
ճաղՒՃ կը դառնայ, երբ կը լսէ ղյխոլ
գացաե Մ nt-սթաֆայիե մահը} կ՛ողբայ
կեանքե ու ինքղինք»
"Մու-սթաֆան ա՛լ պիտի չվերադսլոնայ
պատերազմէն . հապա ո՞վպյւտի գայ
սպաննէ »»»"'.

„1„,

"Պօզմաչէնի պատմութՒւնը ըստ տեղէ
շուներու յանկերգխւ." բամփնը դրուաե է
սահմոկեցուցՒչ պարզութեամբ ել
տարբերութեամբ : Պոզմաչէնը, „ր Խար.
բերդէն: 8-9 ք՚1' • հեռաւորութեան վըայ
գտնուող Բազմաչէէ գՒւղն է, ել որ եր.
բեմն Պըդմըչէն որպէս յՒչուաե է, այոաեղ
‘Ւոմ.ր "՛առա վւո խո ւթե ամբ մը կը մէա.
g ընէ
պո դմա - աւերել թրքերէն բառ,
շէն հայերէն բառթն , նշեշով հակադրոլ.
թՒւնը, կամ ուզելով յուշել [r “կզբանկ
աւերոլածի
իմաուոր, որ կրնայ
նաեւ
վերաբերՒլ [' “կդբանէ ա լ եր ո ւմ[ւ եըա.
դրումին ։
թուրքի կերպարը կը գտնենք թուրքի մթ
միամիտ խոհերուն մէջ՝ «Un bon gen
darme» հատուածին մէջ» այստեղ չկան
անշուշտ Ց ♦ 0շականի խորունկ վերլու֊
ծումն ու պատմական յղումները՝ րւսյրյ
գրութեան սլարզո ւթի ւ1.ը ինք այնքան աղ֊
գեցիկ է ՝ որ կրակով կարծես կր տաղէ
տյգ կերպարը ընթերցողին միտքին մէ[։
Այս հատուածը ՝
Ատրգիսին նուիրուաե
հ ա տ ո լածն եր ո ւն հետ ՝ թերեւս
ամէնէն աւելի ճնշող
բամիններն
են՝,
թուրք մանտարմային նկարագրութիւնք
կու դտյ ներս էն ՝
իր մենախօսութեան
ընդմէջէն ՝ պարզ՝
նոյնիսկ պարզունակ
բայց եւ անմարդկային մտորումներուխ
Աստակ է ՝ որ թրքութիւնր սերունդէ սե
րո՛ւնդ կենսաձեւով փոխանցուած վիճակ
մրն է y որ այգ մողովուրգին անգամները
t
ևԸ հտսցնէ ուրիշը չարչարելու
եւ֊ արեան հեղումը վայելելու հիւանդա
գին հաճոյքին : Ասոր գիտակցութեան ամ֊
բողջական չ<JHJՈՆթ֊խնր կը շեշտէ ահաւո֊
րութիւևը կացութեան ։
Մխ-Ա կողմէ'
Ա արգիս Հա յու յատկա֊
նիշերը իր մէջ ամփոփող կերպար մըն է
իր ընկերասիրութեամբ ՝ մշակուած միտ֊
քով եւ արուեստի հ անդէպ ունեցած սի
րով t
Մարգոմի այս գիրրը խորասլէս գեւլարւեսաական է » այնտեղ շեշտը դրուած է
ոչ թէ պատմո ւածքին ՝ Որ խորքին մէԼ
արդէն ծանօթ է՝ տյլ պատումի ձեւին ՝
Օգտագոբծուած լեզուին եւ վիճակներու
խորացումին վրայ : Այլ խօսքով Մարգոմի համար առաջնահ\երթը կարծէք Ջարդը
բառով ըսելու ՝ Ջտբդին բառային Կամա֊
զօրը գտնելու փորձն է »

tj որագրին տաբրեր

գի['երով գրուած
ինկան բառը ուշադրութիւն կը գրաւէ եւ
առընչութի ւեն եր
կը յուշէ՝ ինկան ՝ հեղինակուհիին երեք մօրեղբայրները՝
նոնք՝ ամբողջ մոզովուրգ մը։

tu-

Միունկ Մի 'Ւիմէն մեջբերումով հեղինակուհին իր տեգր կը ճշդէ պատմու
թեան առջեւ ՝ անկէ ներս մանելէ առափ
"Տեսած չ\րոաե 1 ր^յՅ մառանդեի՛ :
^եիրքը մանր՝ երբեմն մէկ
էջի Հ_աւէ
կարճ պատումներու ամբոզութիւն մըն է î
Այդ պատումներուն ւլիսւանկիլնր ոչ մի
ւս յն տագնապ եւ ցաւ կը պատճառէ ՝ այլ
գիրքին կու տայ գեղարուեստական իր առաջին յատկանիշը։ Պատումները գրուած
են կեր պարներ ո ւն ներաշխարհէն յ անոնց
ձայնով՝ անոնց դի տ անկիւն էն : Այսինքն
Ջարդը գրուած է կա տաբումի պահուն
իսկ ՝ զայն ապրող կերպարներուն ընդմէՒորունկ ՝ ոսկորին հասնող երեւա
կայութեամբ՝ որ պատումը վաւերականօրէն իրաւ կ՚ընծայէ՝
այնպիսի լեզուով
մը՝ որ միամամանակ բիրտ է եւ բանաս
տեղծական ։
Տէսրրեր կերպարներու ներաշխարհ ը էջին վրտյ կ՚ուրուագծուի ոչ թէ ենթագիւոակց ո ւթեան հոսքի խաղաղ քաոսով ՝ տյլ
կարճ ՝ խիտ ու խիստ նախադասութիւններով՝ որոնք կը մատնեն սարսափին տի
րապետութիւնը միտքին վրտյ։
ՄԼմ ոռանալի ՝ կեանքին մնա g եալ օրեՍԸ ^թերցողին հետ ապրող կերպարներ
են Ա արգիս ը՝ Մտբիձան ՝ Անակիլլ-Տչաթման ՝ (իանտարմը՝
նոյն իսկ Պոզմաշէն ի
ղւնեՐԸ'
Աարդիսը զարգացած երիտասարդ մըն
է ՝ որուն մայրը զինք աղջկայ հագուստ-

Մ- Ե՝

1 ) էտկար Հիլզրնրւարթ-, "Վերջին մըլա֊
II
քին եէքեաթը" , 1993 Երեւան, "ՆպԻքի
հրատարակ չութ֊իւն,
ր-արգմանուրիւնը
Լիլի Տէր Մինա-սեան :
2) The annenianraimerican writer Nona
Balakian, New York, 1958.
3) Նոյն տեղէ, էջ 5:
4) Լորա Գ֊ալփաքեան, Ararat vol. XLV
N° 177 Winter 2004 Anahid awards issue,
էջ 17:
5) Նոյն տեղը, էջ 18:
6) Նոյն տեղը, էջ 33:
7) ”Will they rememher?” Paul
tius, Ararat, N° 3 Surnmer 2002, է? 358) Նոյն տեղը, էջ 37:
9) Նոյն տեղը:
10) «three apples fell from heaven»,
Micheline Aharonian Marcom, River ea
Books, New York, 2001 hardcover. 26 P_
Մեր յղումները 2002ին հրատարակուա
րղրակազմ օրինակէն են :
11) «The daydreaming boy», Michel^
Aharonian Marcom, Riverhead 8°°
New York, 2004.
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ՇԱԻԱՐՇ

Մ Ի Ս Ա *Բ Ե Ա Ֆ

C.C.P. Paris 15069-82 E

(1884- 1957)

81* ANNEE — N° 21-292

Fondateur SCHAVARCH MMHSAKïAW

Ա • Ալիքեան ներկայ քերթուածը ղրկած է

յատուկ "8սւոա1
^ ին մէջ տըպ֊

ւելու համար՝. Որպէսզի ըևթԼլւըւղը "թափանցէ" տնոր
չէ ընկերակցող նամակէն՛քանի մը հատուած

ենթահողին , անտեղի

մէջրերել.

թանկագին

է ինծի համար ամէն իմաստով. ‘ներգաղթելէն աոաջ մնար ըարովս է Աղբալ֊
Լանին : Հւր/lîr ամէն մ անըամամևո ձթիւն տեղը֊տէղ

է։

•••Եր՛բ ներգաղթելու,

թուղթս առի y անմիջապէս յայաներ ի իրեն : էյն գրեր ՝ որ երկու օրէն անպայ
ման իրեն այրի երթամ : Գայմաէնաւորուերս/ևր։ Հ[,ա նալի կբ յ՚իթմ , 1947

3 ու

լիս 14փնէր։ Կ'ապր էր ճեմարանի հին չէնբին գիմաyբ i Գարի ւել գթեր գտայ
րարիւղի օճախին առջեւ , ձիթաիւզով արմաւ կը տապկէր։

Առաջ 'ալ՝ անգամ

մբ տեսած էի զթեր ն\ոյն գործով զբաղած ՝ երբ ափկին Գոհարը ղրկեր ղիս , որ
դասի կանչեմ Աղբալեանը։ Ուշար'աե կամ մոռրած էր y որ գաս ունի։
մեշտի օրը օճախը մարեր ՝ կիսեփ ձգելով

արմաւը։

Հրա-

Անկողինի վրայ նստաւ՝

ՎԵՐՋԻՆ

„,/r կը գրէր եւ երկար , յուղումով պատմեց

ինծի իր կեանքին դիրքի ոդիսա

կանը՛. Բնաւ այդքան յուզուած չէի տեսած-. Ինչտր է : Մտածելով, թէ անօթի
է, ոտքի ելայ՝ Անդամ մը եւս ըսաւ,

թէ լալ կ'յ&եմ ներգաղթելով՝

Աետոյ

ծրար մը տուաւ ինծի, որուն վրայ գրուած էը "Աւետիք Իսահակեանին" : Մէ֊
ջր հագուստդ ո՛ւներ

էին իր հարազատներուն համար ի Հայաստան :

Ողջերթ

մաղթեց ինծի, համբուրելով , Անշուշտ ծրարը հասած օրս իսկ յանձնեցի Իսա
հակեանի : Այս յանձնէլն ալ իր պատմութիւնն ունի ։ Ինչ որ է ' Կարծեմ ամիս
մը ետքը նոյն Իսահակեանը, որ մէկուն հեա էը փողոցը,
ականջիս, շատ կամաց,

մօտեցաւ ինծի

ու

դո լմեց Աղրալեանին մահը... Իմ այս վերջին հան

դիպումէն ն Լ լ,շնչուած է քերթուածս եւ

ատոր

համար ալ թսՏեկ է սրտիս :

Միչտ ուզած եմ դրել այս մասթն' Հայաստան չէի կրնար, հերս կ'անիծէին ՛ու
կը թաղէին : Այս քանի մը օրը Ա,լըալԼանր յուշեց զայն ինծի" :

ԳՐԻՋ

Q

---- ---------֊-------- ---------

Նիկոլ Ազըալեանի ստուերին

Կարծես թէ քիչ ըլլային ներքուստ խուժող կանչ ու կոծ ,
Ահա զեղումն ալ արեան ուղեղիս մէջ այն պահոլն,

3 ետոյ * դարձեալ խաւարում,

Դարձեալ տղմուտ փլուզում ամէն մոյթ ու խոյ՛ակի

Երթ դես ծայրն եմ ծրարող :

Եւ մոլեգնում զէնքերու

Ի զո՜ւր ստի անիծեալ թեսն այս իմ Վուլ ուսերուքւ •

Կոյր մթութեան ու անձկոտ սպասման մէջ րանտային,

Հիմա հարկ է՝ դողդողամ վայրկեաններուս իսկ վրան ,

Ուր թուեցաւ, թէ իմ մէջ զոյգ էակներ գոյակից

Ինչպէս ձեոքի ափերով կը պահեն թոցն հովուն դէմ :

Ջղաձգօրէն աւելի' սեղմուեցան իրարու,

Արդէն կէս դար է, որ այս մատեանն իրրէւ քաւարան

Երր որ փողեր շաոաչմամր ուղղուեցան ի'մ ալ սրտին :

Կը քաշքշեմ ամէնոլր :
Այնուհետեւ* մտովի "մնաք րարեա՜ւ" սիրելեաց ,
Ան հե՜տս էր միշտ, երր դժխեմ
Դէպքերն անոր գոյացման համար շրշոզ թերթերուն

Իսկ "թշնամի" հօր զաւակ ման չուս- "Տոկա , խելօ'ք կաց---":
Եւ սկսաւ ձիւն-ձփխան մէջէն կածան մ՚անսպաո ,

Չէին հասած տակաւին,

Որուն հասկէտը վերջին դարձան խուցն այս , մահինն այս ,

Տերեւաթափը յուշող շշունջներու պէս դեդին,

Ուր ծունկերուս վրայ խոնջ կը չափչփեմ րան ու. րաո ,

Երր կ՚երթայի կնոջ պէս օրինական գրկած զայն

Կարծես հողմեր որսալով ու լեցնելով ծակ կարաս :

Սուլամիթեան մտերմիկ ժամադրութեան եւ ապա
Կոչունքներու զանազան,

Արդարեւ խէթ կասկածն է, որ կը մրկէ, կը ցտէ
Տարահալած իմ հոգին,

Երր դեո չէին խննուած քաոուղի , դար ու նամթայ ,
Երթ որ մարմնով ես ծիւրեաւլ չէի այսպէս , մտքով* կոնդ ,

Թէ փախնէփախ

նողոպրած իմ գիրով այս հազի՜ւ թէ

Խաոնուիմ ես մեր Յանի սպասաւոր փաղանգին ■ ■ ■

Եւ կ՛ըղձայի գիտութեանց խիզախել լեոն ապալեր ,
Որոնալով միշտ թզզուն խորիսխի պէս Օկիւսթ ՜Ի նթ

Ժամն է արդէն, որ թրդուն դնեմ րերանըս : Ունիմ

Եւ Նիկոլայ Ասա , քանզի ինծի այնժամ կր թուէր,

Ի ուո մը արմաւ • • • Ինչսլէս միշտ, ձիթաիւզով տապկեմ զայն

Թէ անոնք են , լոկ անո՛նք

Յայց դրաւն զանգն է ահա • • • Դիտե՜մ , գիտե՜մ , սա նն է իմ .

Իմաստութեան ամենայն "ուստն ու զիարդն' անողոք;

Եկաւ հրհոժեշտ տալու ինձ : Կը ներգաղթէ Հայաստան :
Ելլեմ, րարի երթ մաղթեմ ու երանի՜ տամ իրեն • • ■

Ես չմոոցա՚յ զայն, նոյնիսկ երր արեգակն յանկարծոյն
Սակայն ինչո՞ւ սա անտէր, սա գլացած աչքերէն
Մոոցւաւ երկիրը տականք ստնգանքին մէջ մահուան,
Իսկ երթ շողաց վերստին, յիշէց նաեւ մե՛ր -ածուն
Արդարութեան րիրին պէ»՝ 1ՈԿ

* Pt>P > ^է՜կ վայրկեան:

Արտասուքի կաթիլներ ինկան էջիս վրայ րաց ;
_ Ահ, կարօտի, կարօտի' թա՛ց էն աչքերը, Աստուա՜ծ-
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ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»
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ՕՒՐՎնՐԴ ԴնՐԱքՈւնՈԻԿԻ

գութանավար պապին
Մանուկեան ) միջե՛լ :

{թէնո,
’ս,ւՏ

"Սիրոյ աղջի՛կ՛՛ը {թիլ 1) ԱՍ. , ,
րտնման բայց ,, չ հնարս յր ՝ թեթ^է'
դսմեի ՝ կենսուրախ հիւսուած է Հ
ճանճիկեանի (1920-1946)
քերթով

bpwomm
...................... .................................................... .............. ............................. ........ ........ —-___ _W

ւասհն

ՊԵՏՐՈՍ

ալաճայտոյեան

Հոգիս հոգւոյն իյրած' հաբս կոլ գւայ ինձ,
Սիրտս սրտին գամած' հարս

կոլ գայ ինձ • • •

իրգ Գտրտմանոլկ

վրայ , ուր կը խօսոլփ "արեւուն մէջ
տաթ՛ բայց սրտին մէջ " ^Հնե
րու գեղնած պսակ յ ս Լ
ասեն.
Ահ..
T C W'
‘■"•rՀ՚թ՚-՜ւ՛՛թթի՛
նա^ J-յ,
k֊A.՝..,
թեան ՝ որ սակայն կր ներծծո՚լի ան
Արաս,
ջուրի նման՝ քանզի զուրկ է
սիկ տարրերէ ՝ գրուած է մէկ շուն,աքել
խոր ներշնչումով, "Անի՛՛ն Լթ,
Հ
Գուրգէն թրենց (1888-1971) ,
հայրապետական!1ի քիչ յ
տօնական պատմուճանը {"սոլրբ է

Մեր բանաստեղծ ներուն մէջ թերեւս ա֊
մէնէն բախտաւո րներէն են. (քո վհ անն էս
Թո ւման ե ան ը եւ , գուցէ անկէ
աւելի'
Աւետիք Իսահակեանը՝, Աքնոնք ո չ միայն
ամուր խարիսխ նետա^ են հայ մողովոլր֊
Գե սրտին մէջ Իրենց քերթողական տո
ղերու հմայիչ պարզութեամբ, անմիջա֊
կան ութեամր , րարաԼսուձն ջերմ յոյգերով,
ւԼառ. պատկերներով, այլեւ իրենց տողե֊
րոլ բնականօրէն քերթողական երամըչ֊
տա կան ո լթի ւնր եր ամչտա ւո ր ո ւած է, ա֊
էի քան որեւէ ուրիչ բանաստեղծի , ձայ֊
ներդային քերթողութեամբ անոնց անմա֊
հա կանութիւնը երիցս
բազմապատկելով
երգային երկնատարած Լմրթռացո ւմնե֊
րով՝
Գանձեր
ունեմ , ւմետւս՛ կ , ան֊
ծե ր • • • քերթուածը եթէ հմայի չ է սոսկ
արտասանուած , որքանն աւելի խորն է
անկէ փոխանցուած՜ յո ւղա կան ութը ւն ը ,
երբ աքն կ'արտայայտուի
երգով ել եր գելով : խօսքերը առանձին չունին երբեր
այն համն ու հոտը որ կը հոսի անոր եր֊
գա յին
տարածքէն յ Ո ւստի տարօրինակ
չէ երբ մէկէ աւելի երգահաններ դիւթ֊
ւած են տյս խօսքերէն եւ բեղմնաւորած
են այս քերթուածին երամչտական կա֊
ր ո ղա կանո ւթի ւնը (Գուրգէն Ալէմչահ , Ա.
Ջրրտչեան , • ♦ ♦) :
Իսահակեան ի քփրթը֊
լածներուն մէկ մասը միայն երգով է որ
ստացած է իր իրական տարածքը, կար֊
ծես գրուած րք/ային երամչտա ւորուելո ւ
համար միա յն :
Այո ո ւհանգերձ , ռոմանսի մտայնութեան
եւ ոգիին չատ մօտ խումանեան եւ Իսա֊
հակեան ունին իրենց գրչեղբայրները, ո֊
րոնց տողերը ներշնչած են իրենց կարգին
հայ երամ ի չաները՝. Այսպէս Գամառ Գա֊
թիպա եւ Աթաբեկ իքսկոյեան կը գրաւեն
յաջորդ տեղը, Եբ գտհ ա*մն ե ր րւ լ նւսխասի.
րութիւնները ս ա կայքն սահման չեն ճան չ.
նար ել աննւսխւստեսելփ են: Հոգիի մութ
աշխարհին
լոյսն է
համակրանքի ան
զուսպ աշիրը : Որո չասլէս գո յութիլ^ ու
նի ստորերկրեայ յանկոլթիւն (աֆինիթէ)
Հ? երկու ուր՛ո ւե ս տագէտնե ր ո ւ միջել, առեղծ՜ո լած՜ ա յին ըս ուեչու չափ անիմանա
լի է այն հակումը՝ ոգիի մերձաւորութիւ
նը որ կը ստեղծո՜լի երկու անհատ ստեղ
ծ՜ագործ՜ներու միջել, մէկուն ըսածը միւ
սը կ'ամբողջացնէ երգով՝ մէկուն, զգա.
ցածր միւսը կը նախզգայ գո յներով , Ցան
քէ" լթի ւնն երո լ „ղջ գաղտնիքը տիեզերքի
անտեսանելի հբաշալիքեերէն մէկն է ։
Երամ-շտաւորուելո լ ատակ քե ումանելսնի կտմ Ւսահակեանի ստեղծած մագնի
սական քերթողաթելերը ստեղծած են իրենց ա ս տ ե ղո ւթի լհ ը , Այսպէս ՝ երամի շտ
Աշոտ Ա աթե ան ընտրա՛ծ է Գեղաւք Ա ար .
ծանր՝ իսկ Աղամ fj ո ւդոյեան կը նախընտրէ Ջարենցի խօսքերուն վ րայ հիւսել իր
երդերը՛. Նոյն
Ջարենցի "Ես իմ անոյշ
Հայաստանի՛՛ն կ՛՛երգենք
Ա.
Աաթեանի
յօրինմամբ ՝ թէեւ Արտաշէս խաչատրէ անն
ալ ղայն երամշտաւո ր ած է, Ջարենցին է
նաեւ տուած իր նախասիրութիւնը Տիգ
րան Մանսուրեան. այս վերջինր իր նը֊
շաե՚աւո ր Արս Փռէր-իքա"
քսմբերգ աչ տ֊
րին մեկնահիմք ընտրած է
Ջարենցի
գրէին պատկանող տասը իրարմէ անկախ
քերթուածներ ել ստեղծած ՝ առանց դաշ
նակի
ընկերակցութեան ՝ հզօր խմբեր
գային պոէմա,
Աարօ Ատեփանեան յափըշտա կուած է
Ա արմէնի քերթուածնե
րով՝ Ռոմանոս Մելիքեան սիրահարած՜ է
վահան Տ է ր ե անի տողերուն՝ թէեւ իր ն՚Ո֊
շանաւոր "Շափաղ կոլ տաս" երգը յօ
րինուած է Ւսահակեանի տողերուն վրայ՝
իսկ անմահ "Մի՛ լար՛՛ը Գերենիկ
Դեմիրճեանի քերթուածն է. նշենք նսոել որ
Կարօ Ջ արա րեան կր մեկնի վեհունիի քեր
թուածներէն :
Իւրաքանչիւր քերթուածի բուրմունքին
համեմատ մ է կական. երդածաղի կ .. .
Ւսկ ո՞ւր են Վ արումանը ՝ Զարիֆեանր՝
Մեծւսրենց ը , Գ ո ւր ե ան ը , թէքէեանը : Մե֊

ծարենցը նուա զ արմէքաւոր

տողեր ու֊

նի' նուա^զ եր ա մչտ ակսմեոլթի ւն կը ծո րի
այգ տողերուն մէջէն քան իր արեւելա֊
հտյ գր չեղրայրներունը՝. Պատճառը պարդ
է , ամփ ոփ կերպով ըսուած' արեւմտա֊
հայ մեր մեծերը արդիլուած էին խոր֊
Հըրգային
Հայաստանի
սահմաններէն
ներս, ուր երգահանները միայն "իրենց"
պոէզիայով
հետաքրքրուած էին,
իսկ
ՍփիւռքԼէ տարածքին ռոմանսի սիրահար,
մ այրենի յեղուին տիրապետող
մեր եր֊
գահանները մատի վրայ կը հա չո լուին :
t?ահա այս վիհը կու գայ լեցնել, իր
ովկէանաչուևչ հն չի ւնն եր ով «
մէկ հա֊
տիկ անձնաւորութիւն մը,
այմմ ($ամ֊
եայ, սլո լսա հայ երգահան Աիրվարգ Գա֊
րամանոլկ :
Հակառակ իը պատկառելԼւ
աարիքին , կ'ըս ո ւԼր որ տակաւին ան աչ֊
խոյմ՜ է ել տիկին՛ Գարամ ան ո լկէն ղր
սպա un լին նորանոր ստեղծագործութիւն֊
ներ :
Իր մանկա՛կան երդերու նուիրուած խր֊
տա սալկի էն բացի , որու^ հոս
պիտի
չանդրադառնամ , Գարամանուկ լոյս կ'ըն֊
ծաձէ երամ՝շտագէտ եւ գաշն ւս կա-, u;ր ՛Լա՛
հան Արծրուսիի ջանքերու եւ ներգործա
կան մասնակցութեամբ՝
իրարու ետեւէ
երեք խտասալփկներ - 2001/Փ խմբերգներ
(73:33) , եւ 2005^, զսյգ խտասալիկներու կապոց՝ “Սիրոյ Տուշեր" (2:25:03),
ռոմանսներ դաթրակի ընկերակցութեամբ ï
Այսպէս 1 մենք ողողուս, է ենք

հրաշա

լի երգային հեղեղներով՝ իսկական երա
մ՜ըշտա՚կան. գեղադիտակներ ( ք ալէիտՈԱգոֆ) , որոնց ընգմկջէն կը մեծարուին՝
եր՜գով , երգչախ ո ւմբով , ն ո լա գախ ո լմ ֊
բ՜սվ) ոչ միայն Մեծարենցն ու Գուրեա, Ջ,արիֆ և անն
ու թէ քէեանը , նաեւ
միշտ ներկայ Ւ ս ա հ ա կեանն ու թուման֊
եանը՝ այլ հին ու նոր
պոլսահայ ողփ
քերթողական
ընտրանին' Զտհրատէն՝
խր ախ ո՚ւնի էն ոլ Հատտւէճեանէն մինչել
Իրմա Աճէմեան՝
Կարպիս ճանճիկեան ՝
Պ՝ Հա զարչ, նոյնիսկ' Աիպիլ, նած լ Աիլ֊
վա կապուտի կետն
եւ , թար գմտն արար ,
քիոպէր Տէսնօ՝ Ալֆրէտ տը վինեի ՝ և չատ
ուրիշներ î
Ըսենք ի սկզբանէ , որ , բացի քոյնի

մը

յատկանշական ռոմանսներէ ել փոքրաթիւ
խմբերգային
"|Ա1 քափէլլա" կտորներէ՝
տիկին Գար աման ո լկի երամշտական լե
զուն՝ փնդհ ան՛ուր առմամբ՝ արեւմտեան
երամշտաշխարհի
լեզուն է՝ հակառակ
կարգ մը յօդուածներու պնդումին ՝ ըստ
որոնց հայկական ե րդա մտ ածո ւմը գերա-,
կշ!՚ռ կը համարուի : Մենք համս դուած
ենք որ Գարամանուկ լաւագոյնս դիտէ
շարականներու լեզուն կամ կոմիտասեան
աւանդը՝ քաՀ գիտէ Կոմիտս,սի արուես
տը խմբերգային ձեւաւորման մէջ՝ նա
եւ Կոմիտասի քառալար երո լ ( բ-էթրսււքոբտ) դրութիւնը՛. Աակայն անձնական
նախասիրռլթենէ մեկնելով ՝ ընդհանրա
պէս նախխնտրաե է ճոխ և հղօր արևմըաետն
*ե երդա շնա կա գի տ ո ւթեան ընծայած
հնար ա ւոր ո լթի լնն եր.ո լ ընդմէջէն պան
ծացնել հայ քերթուածի երդատարածքը՝ ինչպէս նաեւ ռոմանթիկ՝ սիրային հայրենասիրական միջուկը իր թնտրած
քերթուածներուն յ Գարամանուկ ընդգըծ֊
ւած նախասիրութիւն ունի դէպի եւրո
պական արտա յայտա պաշտ ձայնալիրս, րհը եւ հնչեղ արտայայտամիխ, ցներ ը՝ ա֊
ռանց որոշակի յարելու այս կտմ
այն
դպրոցին :

"Ա ՔԱՓԷԼԼԱ" ԽՄԲԵՐԳՆԵՐԸ
2001^ խտասալիկին վրայ՝ "Երգ Պետ
րոս Գուրեանի" իսմբերդաշարին եւ "Ախ֊
թամար" քանթաթայի կողքին՝ լսելի են

տասը Լյրաքմէ անկախ "ա քափէլլա." խրմ ֊
բեր զն եր (թիւ 1-4 եւ 15-20) î Գմոլար է
գիտնալ թէ տիկին Գարամանու֊կ թնչ հի֊
ձան վրայ կամ գեղագիտական թնչ տըւ.֊
եալներէ առաջնորդուած որդեգրած է Ո-Ո ֊
մանսը, կամ երգչախումբը իբր՛եւ, ընտ֊
րուած քերթուածի մը ար տայայ տ չա՚կան
կերպար : Օրիեակ "Երգ Պետրոս Գուբ֊
եանթ՛ խմրերգաչարէն մէկը ռոմանսա֊
նման է ("Առ Կոյսն"), մինչ միւսները'
հրգչա—ն ո ւագախո լմբի փարթամութի ւն ը
1Լ\Շ վայելեն , իսկ 2005/ր Լս տ ա ս ա լիկն եր ո ւ
“Նէ" (II/3) եւ "Ի՞նչ կ՚ըսեն" (11/24)
դեըը ռոմսմնսներ են դաշնակի ընկերակց ո ւթե ամբ :
Առաջին

սկաւառակին տասը խմբերգ֊

ներուն մէջ կը գտն\ոլին հեղինակին յաջո֊
ղա գոյն կտորներէն
քանԼւ մը հատը,
սակայն, միլս կողմէ դմուար կ\րնկալենք
Ա • Նովայի "Ջիս ա՜սում . . ."ին
խմբեր,
դային տարաղումը {թիւ 3) : Բառերը ե,
անոնցմէ մեղի փոխանց ո ւելի ք յուզակս,,
նոլթիւնը ր//ա/ով առաջնահերթ ՝ երգ֊
չախմբտձելը դմո լար թէ յաջ,էղի հա յեաց֊
բէ հտյքտցբ ծլ սրտէ սիրտ չշնչուած սի
րազեղ մտերիմ ել Ա . Նովայի գմուա րա մերձ {լեզուին պատճառով) տողերը մե
ղի
հասցնել՛. Ա այաթնովեան մանեակի
նրբութեամբ ստեղծուած խաղերը՝
ել
անոնցմէ
Ջիս ասում"ը , սիրահարներու
յատուկ գաղտնի փսփս՜՛ուք են ՝ տեսակ մ՛ը
զրուցեր գութիւն ինքն իրեն հե տ : Այս տեղ
խմբերգը ,թէ ել յուղիչ՝ մեղկը հեռացնէ
բնագրի թելադրած
փափուկ մտ եր մո լ֊
թեւալ, թովչանքէն. ել գաղտնի փսփս՛ուքը
ևը ԴազցԸ գաղտնի ըլլալէ եւ կը պատկա֊
եի խումրին ՝ մանաւանդ երբ խմբաձայ֊
ները տրուած են հ ամահն չա կց ո ւթեան (հոմակոՆիք) ,լրս ե լոր ումով՛. Հարցը հոս չի
վերաբերիր Ju^ng կամ նուազ յս^ող խըմբերգագր ո ւթեան , այլ այն հարցին
թէ
որդեդրե՞լ կերպարային
ա՛յդ սեռը , թէ
ո է , երր Ա ՚ Ն՚ովան է իւնդրո յ սւռսւրկան •
ՆռյՆբ կարելի չէ ըսել Նահապետ Բոլչակին վերադրուած "Պագնեմ զքո լս, ,ն
ճակատ" կտորին համար {թիլ 19), ո/1
իրականութեան ^էջ կը պատկանի ազ
գագրական անանուն հայրեններոլ գան
ձարանին {Ջնքուչի՞ , Ջմշկածագի՞ ՝ թԼ
Ակնա յ ՝ ըստ դու՛լս, ռարարրսւ ռւ, յին դար
ձուածքներուն) : Երգահանը բերկրութիւն
ել արել թափած է այս մողովրդական
հրաշալի պատկերներուն մէջ՝
„լր
կը
խայտան երկնածռր սէրն ոլ սիրով ար.
բեցաե ս իրա՛կանը անսեթեւեթ թեթեւա.
սրտութեամբ ♦

( • • • ) զիմ հարին կապան կարեցէք ,
Աբեսն իւր երեսք արէք ՝
զլՈՆսնկաը աստառ ձեւեցէք ՝
{՛■՛) Ես ասսպեբն ալ կռնակ
արէք (...)
կարծէք բնականօրէն բանահիւսոլած բաղ֊
մաձայն ազգագրական երգ մը ըլլար . . .
հա՛զիւ հեղինակային միջամտութեան են
թարկուած՛. Ահա փաստը „ր Գարամա֊
ն"ւկ' եթէ ուզէ ՝ կրնայ բաց առի կ հըմ֊
տոլթեամբ յարիշ կոմիտասեան աւան
դին. :
Անստգիւտ գեղեցկութիւն մըն է նաեւ
"Գմար տարի" {թիլ 4)
երգը՝
թոլ֊
մանեանի խօսքերովի մողովրդական պա
տումի ձեւի տակ՛. Ա աղմամ եղեգի ա կան
մտածումով շարադրոլած ՝ կոմիտասեան
հորովելներս լ ոգին վերագտած՝ փոխա֊
սացս, կոյն շքեղ

յգացքներով զարգաց՛ած

այս գործը ոմնի հնգաձայնս,յին (փենրսւթ-օն) հ՛ամեմունքներ {սկգրնտկան հատ^
ւածին մէջ) : Բ՛աղկացած է երեք մասերէ ՝
իսկ վերջաբանը սկղբնական
հորովելատիպ յղացքին վերա՛դ ար^ն է ) ուրախ ճի֊
չով մը աւարտած : Կտորին երրորդ մասը երգային բանավէճ մըն է հարկահա^արին {պաս՝
վահան Մա կվեց եան) եւ

քար Հ մամո լ խաչքար համբուրէ'՛) ,
Գեղարդ" {թիլ 17) քերթուաՆռ
հեղինակն, է հանրաճանաչ Ա.. Հատտէճ
եան. Կար՛ծես ներշն չուած
ըլշայ իսա
հա՚կեանի "Մասիս սար՛՛էն {''■■■գո՛լ է
նայիր սէգ կատարին ու անցիր. . .") , «
4
Դուն հոն էիր
հպարտօրէն եո..
տակաւին մենք չկայինք /
ա/ մլ<
ենք որ կու գանք քերչի" ; Ա . Գարամանոլ.
կի լեզուն ունի վե-հոլթիմւ. ,
յանք ՝ սակա՛յն կր խորհինք թէ
կտո^
ծանրացած է յաճախս,կի գործած ո ւթեամ արեւմտահնչիւն դա ս ո ւթավերջի հան.
ղոյցնե րով (սեթիէմ ար լա աօմինտնբ) ;
Նոյնօրինակ ծանրութիւն նշմարելի է "Այ,
երկնչիր ՝ Հօտ փոքրիթ՛ եոմոֆոՐիք
տարին
մէջ
{Շահնազար Բէօթահեան ՝
1902-1999) : վերջապէս Դանիէլ վարոլմանի "Հունձք կը մողվեմ" քերթուածին
{թիւ 20) Գարամանուկ շնորհած է կոմի,
տասեան. հարսանեկան շարքերու յատուկ
հնչաորակ
( թ-էսսիթ-իլր ) ;
Հայաշունչ
ԲաեՅ՛ յամրընթաց "Հունձք՛՛ին ի լոպ, կաԲելի էէ չմտաբերել նոյն խօսքերուն վրայ
ձուլուած՝ աւելի շէնշող եւ նոյնքան հա
յադրոշմ
Գուրգէն
Ալէմշահի "Հունձ.
//

r

"ԵՐԴ ՊԵՏՐՈՍ ԴՈՒՐԵԱՆԵ"
(CD 2001, p-խ- 05-14- Սաեւ ԸՕ 2005,
p-Խ H/3 եւ 11/24)
Գոլրեւսնէն տասը քերթուածներ, "Աա֊
նոլչափ^էթ լքթե չե լ "Իձ* մ.ահը , անցնելով
Լճակ ՛էն և ք տնԼյ մը տող " Տրտունջք՛ էն ,
վերաշնչաւորուած են Ս» ԳարամանուկԼ
առատահոս չունչով ել եր ամչտա կսւն ճոԼյ
մթերքով • ԼԼռսյջին անգամ կ որ Պետրոս
իուրեան , "JJկիւտ>ա՝րԼր հէք պոէտ"ը, այս֊
պիԱի
համակողմանի երամչտաւորման
պերճանքը կը վայելէ : Ը ստ մեր տեղե֊
կութի ւններուն վ1\րմէ միայն երեք քեր
թուածներ ("Իմ մահը" , "Լճակ՛1 ել "իմ
Յ^1-/^1) ցարդ արմանացած՜ են- գմրաԼստ
երգաւորոլմի , բոլորովին անարման գոլր~
ե ան ա կան՛ տողերուն ողն ո՛ւ ծուծին, մի֊
ամամանա կ սրբապղծելո վն ոյն տյգ տողե֊
րը* Անոնք տեղ գտած են ռփի ւռքա հայ
ընթացիկ երգարաններու մէջ ել չարմեր
ԼսօսԼյլ անոնց մասին։

JO֊

Գարամանուկ իր ինը նուագերգերը
րինած է Գո ւր եանԼէ 9—10 քերթուածներէն
կարգաւորուած (Զար եհ իքրաԼսո ւնի) տո֊
զերո լ վրայ, մինչ ռոմանսները հիւսուած
են ամբո ղջակ ան բնագիրներուն
Նշենք հոս որ , ըստ մեր (սահմանափակ)
ծանօթութեանց , յ ա տ կան շականօր էն Հաք"
րենի երգահանները չեն խան դավա ռո ւաե
Պ* Գուրեանի քերթուածներով, հակառակ
որ ասոնք հրատարա կո ւթեան արձանացան
են դեռ 1932^ե սկսեալ (Վ • Նորենց) մին֊
շել գուրեանագէտ Ա» Ա* հարուրեանի
“Երկերի փողովսւ ծո լ’ն (1971) յ անց֊
նելով Աոզոմոն Տարօնցիի fnJu յխծա֊
յած "Տաղեր"էն (1954) : Հայրենի ղր^'
կանագէտն՚երէ մէկը նոյնիսկ փոխելու ե֊
լած է " Տբոր ո ւնջք"ին
առաջին տողին
Աստուած բառը , փոխարինելով զա/ե* * ‘
‘աստզեր" բառով։ Այսպէս ,
շե t֊ Ս *
Գարաման ո ւկի գործը, մենք զրկուած ե֊
ղած՜ ենք Գուրեանը երգով եւ նուագք11!
լխկալելէ : Ահա ուրեմն կարեւոր հանդըրուան մը հայ երամչտական

գրակա

նութենէն ' \եր ս .
Եթէ պահ մը մտածենք թէ մեր տա
րաբախտ բանաստեղծին հոգ եմտ աշխար
հը ո0ր երամի չտի ներաշխարհին ^ետ
նմանո ւթիւՀն կամ յ ան կո ւթի ւն կամ մեց
ձաւորութիւն ունի' անվրէպ պիօ,/՛ մԲ՜
աարե ր ենք երիտ ա սար ղ. տա րի^ն
սչէո հիւծախտի գոհ դացած Ֆ* Շոփ^եեե}
^իրոյ եւ իր հայրենիքի
տառապանքս1!
ՒոՐ՚Ը

լԼիշւո ապրած գերզգայուն,

Fonds A.R.A.M

-էՍԱՌԱՋ-ՄԻՏ*

ԵՒ
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Փոշին - գիտէք _

Ոյր անկանոն դրուած ցանուած հատիկները փոշիի

Ամէնոլրեք ներկայութիւն անբաղձալի անախորժ - • -

•Բովէ քով գան, կարգի մտնեն, զանգուած կազմեն միասին.
Յետոյ մա՛տի խիտ ու ազդու հարուածներու կշոոյթով

Եթէ տեսնէք ապակիի երեսին

Շարժին յառաջ* գէպի հոն ուր առաջնորդել կ՛ուզէ մ՛ատը տիրական-

գետին փռոլւած անպատկառ
կալք սեղանին անփութօրէն տարածուած
Կարեւոր չէ այնքան տեղը* որքան երթը հնազանդ

Ի՞նչ կ՚ընէք _

հատիկներու սեղմ շարքերուն համակերպ*

Կը հաւաքէք փոշելւսթով աւելով

էարակ թուղթով - յատուկ դիրքով , քաջ քարոզով _ ձեւալորուած

Ու կը թօթվէք պատուհանէ գոնէ դուրս

առուի հունէն վազն ի վազ

կամ աղթանոց կը նետէք

կամ ապակեայ - եւ ողջ միսէ - շիշից տակէն

Որպէսզի ան շրջանն ընէ աշխարհի

ուղիղ գծով թնդանօթի բերանին - - .

Ի ւքէջ այլոց

Հ՜

Կարեւորը հարուածներն են

Այն տա'1է ծաք Սան Փապոյի ձեր զարմիկին հեռաււռր

նուրբ հաշիւով կիրարկոլած ճիշդ տեղին

կամ ճափոնցի ծանօթի մը վաղեմի

Թեթեւ կարծուած, բայց ա՛նընդհատ ու մեկին - - .

Դառնայ գտնէ ձեզ կրկին - . -

Ապա թէ ոչ , ըստ ոմա՛նց*
Հ՛ատիկները կը հեռանան իրարմէ

Բայց կան նաեւ արժէքալոը փոշիներ _

Ամէն մէկը ինքն իր գլխուն կը մնայ

Դեղանիւթեր թմրեցուցիչ կամ բուժիչ

Ամբողջ ապրանքն անկերպարան փոշի կ’ըԱայ* ժիտ անարգ - - .

ոսկեփոշի ակնափոշի թանկագին
Զոր անպայման շա'տ զգոյշ
Եթէ ուզենք տեղէ լքլը տեղ

Մինչդեռ ան

թուղթէն նժար

Բազմութիւն մ՚է այլատեսակ _ միատարր

շիշէն դգալ

Յաւէրժական ու ազատ
I

տուփէն անօթ փոխադրել
էաւ կշռուած փոքր հարուածներ կու տանք թուղթին կամ շիշին

Որ ել յանկարծ կրնայ Փլչիլ ղեկավարող մ՚ատներուճ . - .

՛ջ՛
- Եթէ կրնաք* հաւաքեցէք այն ատեն:
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պ^յչտ լեհ երաժիշտը, Երկուքն ալ ևղած
յան կարծական
փ սրյլատա կո ւմՀն\եր ով
^ենց ապրումները կենսագործած ՝ ան֊

1

1,1ւսկմ ւապւ11շտ
Լ ^ոյն հուրով

հեղինակներ, եր կո ւրն
վառած են իրենղ ան֊

հայրենիքիդ համար, երկուքն ալ
V'JU[I մր նա յո ւածրին՛1 մէջ որոնած են
գերագոյն երջանկութիւնը՝
եր֊
Ղ

ալ արաայայտաձ\ելի բացարձակ
/ տու֊թիւնը որգեդրած են իրենց ըս ֊
Ղ^ադրւրծո ւթիւններուն մէջ*.
ուի էնի
Գա^ակը եղած է բնական ՝աներկրայ
“Հիմանը իր

ցայտող ՝ թայտացող ՝ նո֊

P փթիթներրին զգացական մզումին ՝ որ
ւջանկնսյլ ձեւով դրոշմուած է ստեզ֊

i ւ՚յ՚ն ել անկէ' մեր հոգիներուն վբ֊
նոյնատիպ անմիջա կաններգործո լ֊
ե կը դրոշմուին մեր մ էջ Չ* ո ւրեանի
մրմունջները,
կանիրահ աս օրէն
! րտ չիրիմ ‘ը գրկելու իր եղերական
Լ յ*Ա Ոլթիլնը ՝ մահ ո լան անվեհերօրէն
ւ

,,

քԱէ^Ոլ է՛ր քաջութիւնը*. Արդարեւ ՝
քև
•Հարթուածները լացակումած
ղա ^^ր չեն y այլ ցասում , ար-

if

Հաճ
ij~ լ

ճակատագրի անբարե֊
,քէէմ * Շ ուի էնի կսւորներուն ա֊

փսՀն

տոկոսը կարճ եւ լուսաթա֊
.1Ո."'հ՝1'գՈԼք^1'ւն'եեր են՝ իրենք իրենց

"'P'I

յի րԱէա1"“Լ

յտտ կան չուած s ՛հուր֊

ït ’ է՛ յ',ս{կԱ
, ձեւաբանական կառոյց
^եց իր յղա քն եր ո ւն օգնութեան
g

հասնող, իր հոգիի ժայթքերր ունկին ի֊
րենց ներգոյ , խորքին, հ եա միաձոյլ ձեւա
կէրսլաւորումները ։
Ս . ՛հարաման ուկ ըեգհանրապկս կոր֊
գեդրէ արելմտտերաժշտ-ամտածողութեան
արտայայտապաշտ ոճն ո՛ւ լեզուն ՊԴ ուր եանի քերթուածներուն
երաժշտա֊
լորման համար : Այս տասը հ ատ ո լածն եր կ
բաղկացած խմրերգաշարը ուժեղ պատ
կերներ են մեգի այնքա՛ն սրտամօտ գուբ-

տագրին" Գոլրեանին
շնորհած կսկիծին
զտմունութիւնը : Անձնապէս շատ
կարճ
կը գտնենք միայն ութ տողերու երաժըշտաւորումը, ուրկէ բացակայ է սարսա
փելի "Աստծու ծաղրն կ Աշխարհն ալ ար֊
գկն" վերջին տողը "Տրտունջք"ի: Միւս
կողմկ Շոփկնի "Աաղուրքա՛՛ն երը ե "Հալ֊
սեր՛՛ը յիշեցնող թեթեւասրտոլթիւն ոլ֊
նին պատկերներուն
երկրորդը {"Ներա
հետ") , մանաւանդ երրորդը {"Զնկ պաչ֊
աեմ") : Այս վերջինը հիւթեղ "Սքերցօ"

էանական քերթո լածներուն վրայ կաոռլցւած !
Մեծ
նուագաբումբը {Օփերայի
սթիւտիոյի սկնֆոնիք նուագախումբ , Ե֊
րեւան. գեկ •
Աովհաննկս Միրգոյեան)
մեծ գեր կը խաղայ ոոյն երաժշտական
պա՛տկերներուն մկջ՛. Գոլրեան գրած կ իր
ընկերողի Տ • Ադամեանին "Պկտք կ
որ
լուրթն առ շուրթն տեսնուինք • • • պիտի
տեսնես որ հրգեհ եմ ..."՝. Այս տողերը
շատ տարբեր չեն "Լճակ՛ի այն տողէն ուր
կ'ըսկ' "Հոն կրակ կայ ։
ո՛չ մատեան" :
՛հարաման ուս դո լրեանական տողեր-n ւն
նոլիրոլած տրամաթիկ երաժշտա,լորու֊
մր պատասխանն կ ‘հոլրեանի մշտաբորբ

մըն է հոմոֆոնիք երգչախմբային
սարքով^ որուն զուտ նուագախմբային, գե
ղեցիկ վերջաբանը կընգգծկ "ճառագայ
թումը ներա,
ճառագայթո՛ւմ սիրողի"
րառերը -.
Երբեմն տեղեր տրամաթիզմը
Ւր "պաշտօնէն" անգին կ'անցնի ել... օ.
վերա կը բուրէ, օրինակ, վերտիանման
են "Մանիշակ՛ ել "Ւմ մահը" քերթը,
լածներուն, երաժշտս/ւորոլմները. ծանր
մթնոլորտը որ ստեղծուած կ անյարիր կ
"Հարգերն անրիծ այտերուն"ի պկս տողի
մը-. Եւ վերջապէս "Սիրեցի քեղ" ի էրա֊
մըշտոլթիլնը կը ստեղծկ
հայաշունչ
"Համբարձում եայլա"յի տաքուկ մթնո

հրաբխային ներաշխարհին ։ " Տրտունջք"ին
ութ յատկանշական, տողերուն երամիշտը
տուած կ մ՛ահ երդային յառաջի։ աղաց'
քիչ մը նման Շոփկնի "Մարշ Ֆիւնկպր"ին ,
բայց հոս երգչախումրին ոլմեղ ներկա
յութիւնը կրկն ապատ կած է "սել ճակա

լորտը , թէեւ հոս երաժշտական
ենթա
հողը աւելի ճոխացած է ձայնսլլկումնե
րով ։
Ըստ մեղի , ռոմանսը , իր նուրբ ել խիտ
կերպարով ել կերտուածքով ,

լի կը յարմարի Գուրեանի քերթուածնե
րու ոդիթլ. ինչպէս ըԱած ենք, վերս֊
յիշեալ տասը պատկերներէն մէկուն մէջ
( Առ Կոյսն') նուագախումբը փոխարինւած է դաշնակով, իսկ երգչախումբը մի
՛ոյն թէնորով {[հուրէն
ՆուրիԼան-Էան) :
Տաղը գրուած է {արտաքին տեսք) աաւիղաձել. վերջին բառերը, հետզհետէ աւելի կարճ,
գրաւած են մէյ մկկ տող
{"ճակատս նսեմ / Հանգչեցնեմ / Մաշող /

Հոշ") ։ "Առ Կոյսն" երգը գրեթէ երգային
ասմունք կ՝ "խնդրողական" ոճով {"ճա
ռագայթ մը խնդրեցի աչերէգ ..."), որոՍն կը ձայնակցի, օրինակելի զուգու
թեամբ, տաւիղացած (արրէժեձրու շըղ.
թաներ) դաշնակը. Միւս խտասալիկին
վրայ "Նէ" {Իրինա Զաքեան) ել "Ի՛՛՛նչ
կըսեն" {Լիլիթ Գրիգորեան) կրկին յ անձ
նս լա ծ են
փոթորկալից
տրամաթիղմի
թատերական
յորձանքներուն,
սկիզբը
զուգուած կամ ներահայեաց , վերջի երգատույւերուն արտահայեւսց ել բարձրա
ղաղակ . Այս երգերս ւն , ինչսլկս մնացեալ
ռոմանսներում մեկնաբանութեան շուրջ
պիտի չարտայայտուինք, միայն թկ պի
տի ւիաւիաքկիևք „ը մենա կա տար երգիչ _
երգչուհիները աւելի քաջածանօթ եղած
Ըյյային արեւմտահ այեր կնի առոգանու
թեան ել յատոլկ փորձեր կատարելկ ետք

շատ աւե

Fonds A.R.A.M
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նակին , կր կազմէ զեղար ո ւես տ ագի տրական
ամբող՚չութխւն li ը բր էրիլ ղգաղորկ.ր ն Լ՝ւ
մւուսւոչւաէլան են՛թահ ամա կսրրգուէ եւ ան֊

'ԱԽԹԱՄԱՐ"
Մեկնելով թումանեանի
հանրածանօթ
առասպելէն , Ս . Գարամանուկ ստեղծած
է "Ախթամար" խմբերգային ումեղ պոէ
ման : ինչպէս միշտ , հոս ալ նուագախում

տեսանելի ու անչափելի խ- ալ ական տա
ազան
րածքներով :
խորհ ինք թէ հայկակ
Առման՛ս ի գեղարուեստական ձեւա լոր ման
ններուն
ել ստ\ե ղծագործ,ա*կան նրրութիւևներոււ
իսկական հիմնադիրը սլէտք է ընդունի լ
քիոմանոս Մելիքեանը (ան մահացած է
Կոմիտաս էր մեռած տարին ՝ 1935/*^) î

բը փարթամ է է յաճախ պայթուցիկ ,
ի
՛րպի
դասու֊
մասնաւորի եւրոպական
թավերջփ հանգոյցներու վրայ : Երկու թէ
երեք անգամ երգչախումբի երգապատումներր կ' ընգհ ատ ո լին ել նուագախումբի
բնագիրը կր հարստանայ լուսաթափանց
պարզութեամբ (կր՚ացիօգօ , սվփրիթօգօ )
շնորհիւ փայտեայ
փ ո գայինն եր ո լ փայ
լուն, հեզասահ ներկայութեան :
Եարճ նաիւերգանքէն ետք, երգչախում
բը կը սկսի հիւսել
իր երղապատումը
այսինքն ամէն գի՛շեր գաղտագողի Հանայ

Գձ՜ուար է տյս յիսունէ աւելէ մեներգ֊
ներուժ ընդհանուր բնորոշում տա՛լ. կա֊
րելէ է մէայն ըսել որ Ս՝ Գարամանուկ
գործած է կատարեալ
ազատութեամբ ՝
ըլլայ բնա դիբներ ու ընտրութեան ,
/WJ
ոնտ֊
Ն ր ա մ՜շսր ասլան ձե լա՚կա ռոյց ներ r
րութեան , ըԱա J գեդա գիտ ական լեդուա֊
ոճաբանական ընտրո լթե անր մէջ : Մար֊
գու ներա շէսարհ է մն՚այոլՀն բնակիչները՝
իմա' մեր զգացական եւ խո հափէ լէս ո փա ֊
յական աշխարհը 5 կեեա րար ե րեւո յթնե֊
մահ ՝ ս էր .
րու մասէն մեր խոկումները
կարելի
է
նո՛ւիրում՝
երջանկութիւն ՝

ծովը կտրող աղումն. արկաեախնդրութի
նը , հայա՛տիպ եւ հայաշունչ՝ լայնանիստ
թեմա յուէ։ Յանկարծ ահա ուրիշ անսպա
սելի ընդհատում մը. U,JU անգամ Լ րդա֊
թելը
րնգհա տ ողները պաս ֊թէն որնե ին
են՝ "նա կուում է կատա՛ղի" ՝ կարծես ում
տալ կհուզեն սիրահա ր տղու բազուկնե֊
րուն ՝ որոնը սլիտի կտրեն "ահեղաձայն
գոռացող ծուէր։ Էքրամ՜շտա կանօրէն գեղե֊
ցիկ եւ յ, ջող զարգացում մըն է ծորէո ւ
րեւ-սեւ" ըստ֊
էս ա լար ա՛փին կանգնած
ր֊երին (սէ րտհարը) եւ անոր յաջորգող
" կասկածաւո^ր լուռ ղիչէր՛ է: դասոյթնե֊
րը (երամշտական
? Էը^3
խոր֊
հըրգաւոր եւ խուսերգային (ՓՒ^ԷքէՕ Ա'['~
ձագանփներ ով ։ Ապա ՝ օ սլո ւայի վֆրոյշ
մենանուագին յանկարծ
կը հակադրուի
"Ո՞վ է ջահել էն խիզախը . . " . ան կր
մայթքէ պասի հ ոլմկռւ էմորերէն (ւիաւլ-,
լ՚սււնաօ) ? դատապարտող եւ անվերադարձ ՝
ոըուև կը յաջո բդեն տղոց ցասումը (՚
մեր թ-ամարին համբուբոՀլմ / Ւնչթ
էերով ՝
է մ^զ դեումՈ) եղերական շեշտէ
սսրրւո լս/ւ
ձեր քերր
կբ մարի թամարի
ջահը... Հոս կը լսուին խաւարէն մէջ ու֊
ղեկորո յս տզուն մահա շունչ "ՍՀ խ թա֊
մար • . ."ները ։ 'Կտորէն իրապէս եղերր
ցայտ պատկերը <յյստեղ
է Գ ետե.ղուաօ
(ինթթէփիաօ) զիլ ձայներու ՚Ա՜••-"ին
վրայ ՝ որ կը յւմնգի գանգերու մ ահէ րՂոյժ
ղօղանջէն ։
Կտորը գրուած է 1968/^ , տպուած նիւ
Եորր 1998^‘î Այս րանթաթը արմանի է
կենդանի կա տա ր ո ղո ւթ ես/ն՝ թերեւս ն ը֊
ւագ թգո յն բեմ այարգար ո եմն եր ո վ։

ՅԱՒՐՈՅ ՅՈՒՇԵՐ"
{2 CD, 2005)
Տիկին Ս* Գարամանո լկի կենս տ գրու֊
թենէն թիման անր որ ան հեղինակն՝ է հա֊
բիւրի մօտ մեներգներու' դաշնակի էն֊
կերակցութեամբ .
Հայաստանէն դուրս
Գ-սրրամ ան ուկ կը ներկա յտնա յ ամ է'Նէն բե֊
ղուն յօրինողը։
Այս երկու խտասալիկ֊
ներուն վրայ արձանագրուած են 22—31 (I)
եւ
(II) երգեր' մեկնաբանուած Ւը,
.երգի չ֊երգչո ւհ ին ե րո լ կողմկ (Երեւողն) •
Բոլ որին գաշնա կո վ կ՚ընկերակցի
բարձը
արհեստավարմութեամբ ՝ այս էստյսսա էՒՒ
հաե
ները թողարկող ել արտագրող
Արծրունի (նէր- Եոր.է) t
Այս մեն՚երգներ ը "Աոմանս ՝ անուանե֊
ցինր տրուած բյ/ա/ո՛վ որ անոնր կը հա֊
մապատաս խանծն
արեւմտեան
վիպա֊
պաշտ (դասականաց ած) սիրսրյէն֊ րնա ր֊
երգական տյն երդերուն՝ .որոնր ըխգհա֊
նուր առմամբ թարտա յայտեն մարգ ան֊
հատի ներա շխ, ա՛ր հ ը։ 3'ո ման սները կա֊
ռուցուած են գեղարուեստական
նուրբ
րերթուածներու վրայ (
ո,ւ. պա֊
բադային ' միայն "Ա' *՝*" տառի վրայ)
յուղում ՝ սէր կամ ցասուն ու նուիր ւ՚կան
զգացումներ գեղերգող։ Հայկական
այն օրը երր
մանսբ հաւանաբար ծնւ
Ար- Շահմո ւրատեան
անմահացուր
իր
կատարումով Գ* Եր անեանի "Հայաստան" ը ՝ բազմաձայնո ւթեամբ եւ ներդա շխա֊
կումով Կոմի տասի ։
Գտրաման ո լկի ընտրած քերթուածները
կը ներկայացնել համայնապատկեր մը
հայ քերթողութեան եւ ՝ հետեւաբար ՝ հայ
հոդեմտա շխարհին>î 'փերթուած - բնադի֊
րը՝ միաձուլուած երգ - մեղեդիին ՝ րնկե֊
րակց ութեամբ մեկնիչ - նուագակից դաշ֊

գտնել սոյն քերթուածներուն մէջ՝ որոեր ,
ահա ՝ երգա ւորո ւելով. ՝ ո ւնե ց ած են ի֊
րենց անշօշափելի ՝ բանա զանց ա կր ւն » ձ տյ֊
նատիեղերական երգա տ ար՛ածքը ։
Ահա մեներգներու առաջին փո՛ւնջ ձը՝
առաջին տասը։
Այգեստան լիակատար :
Հոն կարելի է գտնել ո ւրաէս երդն \ա՝լ y օ֊
րօրայինն ա լ ՝ հայահնչիմնն ա լ ջ շուման֊
եան ոճ բիւր ողն ՝ալ (կ\ուղէիք որ Ո** Տէս֊
ն ո յի քերթուածին վրJ ա Լ հայկա՛կան
մոթիֆներ կամ գրելաոճ որգեգրու էր) ■
Հեղինակը այս ստուար փունջբ կբ բանայ
ի՛ր քերթուածով ել ի' ր երգ-եր ամշտ rr ւ֊
թեամր։

• Սիրսա սթւոիքւ գամած՝ հարս
կոր գայ ինձ (1/1)

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

(1/10) կամ վարումանի “ Լռիկ լուսին,
ո՞ւր կ՛ երթաս".ր (1/11), նաՆլ Արարեն֊
ցի "Հեշտագին. գիշերներ" (1/12) Ւրթրւած-երղերր կր խայտան մենիկ պահե֊
րու նուիրուած կանացի ներշնչանքով
գողտրիկ , խորհրդաւոր , գաղտնի , քըն֊
րուշօրէն թրթռուն։ Ահա մեր

մեծ երէն

երերը՝ որոնց գրէ Հը հմ տօրէն երդաւոր֊
լելով
կրկնապէս
գեղա րուես տա կանա֊
ցած է :
Ա* եներգն եր ո լ յաէո1ր՚է փունէյւ ունէր քի շ
մը տարրեր երեւոյթ։ Հոն կան քերթը֊
՛լածներ որւ/նք՝ թնչպէս ըսեմ ՝ այնրան ալ
երգային չեն կսրմ չունին երգագր ո ւթա\յին
բնոյթ' երբ երգամտած ողո ւթիւնը գասա֊
կան է* Այս րիչ մը յանդուգն ո լ տաբօ֊
րէն ա կ միտքը ինծի jrtt-շորլը Գա րամանո,լ֊
կի երամշտութենէն աւելի րանէ մը րեր֊
թո Լածն եր ո լ
ինքն ո ւթի ւևն է ՝ Սկս է է i
ս կս իէ ւ լաւատես ո ւթեամր սկսիլ ել վեր֊
սկսէէ* ( Հտտտէճեան ՝ 1/18), "Թտց բի֊
բերէդ գլորող չՒթերն այգ ՛թոյրէն / րաե
մ}ոմնին գեռ հին շպարէն այն դրացի • • •'"
(Եղիշէ Արք- Դո ւրեան , 1/15), կամ եր
կաբա պա տում "Աի րտերու համերգ / Ետ
նայի հ ար սնիք/Ջ ո ւրն- է վեր ածո լած/ Դի ֊
նիի համեղ՛
(Պ •
Հազարշ, 1927-1998,
1/14) տողերը ներշնչելիք շատ բան չրոԼ֊
նին երամշտին (թերեւս գՈյ1
ըսունրծ
կամ ելհկսւրոնիկ ձեւէ երամշտայաըդա֊
րւմ մը աւելի յարմարէր ասոնց) ։ Պաղ
յն ական ո ւթե ան արգասիքը եղող
տju
տողերը կրնալն թրթռացնել յուղումի լա ֊
բերը՝ կամ կրնալն երգով աւելի զգայուն
եւ հ աղո րդա կա՛ն դառնալ ։ Հա ւանա բար ։
Այո ՝ հոն գրուած խօսքերը մտածել կու
տան՝ խորհրդածութեան
ևը ր^Ղէն մեգ
անկասկած ՝ րայց "Սիր՛ոյ յուշեր"ու լխ֊
տանիքին մաս կրնալն կազմել՝ կրնալն
" յո,ւշ" ի վերածուիլ եւ երգ կրել ու մեղի
հաս ցնել ։ Կը կասկածիմ :

վերադառնանք հոն ուր երդ եւ բանա՛ս ֊
տ
եղծ
ո ւթի ւնր ՝ չունչ ել հոգի ՝ գիր ու նը֊
Գտրամանո,ւկ կը հա՛ւատայ իր ներ թ չու֊
ոչ ձէկը ւագ կրնան նոյնանալ եւ "հոգւոյն կէրա֊
մին. րԼ որղներ ւե Փ նտռե,մ1
հ
ե տ ե ւե լո ւ կի" եւ տօն մատուցանել թէ՛ լսողին եւ
մ
կապկելո լ ոչ ալ
ուրՒմ
ե,
ը բնա գիթե ըսողին ՝ թէ՛ գրողէն եւ երգողին ՝ օրի֊
համա r իր միակ ուղեցոյցեր
"'էանի կ^աճի ցաւը
հւ
ե
‘•այ֊ նաթ իԼաբիֆեանի
ու անո.մ ոգին են : Եթէ երգահիլթը
մարմնիս
/
(էպիտն
տչքիս
վարգ թԸԱտյ"
Ա . Ի սահ ակ֊
կա կան անման է՝ ինչպէս
(1/16)
>
Սիրվտրգ
Կ
ի
ւլպէնկե
անի (1913 ֊
!5>ւ,
եանի "Ես սր մեռնեմ՛ /' եր՚ յ մշտ ո ւթի Լձ^ը
2003)
"Այգուն
գամ
քեզ՝
արեւ
բերեմ !
(1/4), ի՜նչ լաւ. եթէ Երմա Աճ էմ եանի
Արփի
շողով
լուսանաս
/
Սիրոյ
երկրէն
"Ւնչ աղուոր է" (1/3) սիրոյ
շատ
բա
րել
բերեմ
!
p\n
ցէ
թեւեր
ոմնենաս՛
'
հայատիպ չի հնչեր ՝ էՀն չ փո յթ . հեղի֊
("նամակ"
,
1/19)
՝
կամ
Կ
ապո
ւտ
ի
կ
եանի
նա կը ներթ չո ւած է րերթուածին համա֊
" . . .Գուձ գեռ աչքերից չլխկած արցունք"
մարդկային տարածրէն . նոյնպէս ՝ Կար֊
(1/20) : Այս եք եք բանաս տեղծութի լեներն
պիս ճանճի կեանի (1920 — 1916)
"Ւրի֊
ալ
խորապէս ապր ուած 'են Տիկին Գտրա֊
կուևը վերջէն (1/6)
դրութեան
հ> ե֊
մ
անո
ւկՒ կ ո ղմէ ։ Հոն կը լսենք քերթո լա ֊
զմայլ տողերէն արբեցած ՝ որոնր Գուբ֊
ծին
հարազատ
թարգմանը եղող երգը՝
եան — Ա եծար ենց — Զ.արիֆեան րերթողա֊
կը թրթռանք երդերուն ներմո ւծուած հայ֊
կան առանց րէն թանցնին ՝ հեղինակը կը
կական երանգով եւ շեշտերով. անմիջա֊
դեգերի՝ վարմ Լուղորդի նման՝ ձայնո֊
պէս մե՛րը կ՚ընենք քիչ առաջ մեզի ան֊
լորումներու ( մոաիՆէասիոն) յորձանրնե֊
ծանօթ այս տո ղերը ։ Սրինակ Ա- Եիպ֊
բոլ բաւիղներէն ulnէմին ծօթը հատուած֊
պէնկեանի "*(յա մակ՛՛ը ճոխ ՛եւ. խիտ
եր֊
ները մէկ ամբողջո ւթծան վերածած.
դա\տողեր ունի ՝ որոնք վարկային են ՝ ինչ֊
պէս հեղինա կին դրեթէ բոլոր ռոմանսնե֊
Կ՚արիոնի հեոոՆ.0 j ձանձրոյթը լոյսին / րը ՝ շողշողուն՝ են կամ սրտամօտիկ՝ ինչ֊
օրը կ’արիւնի( .. .) պէս քերթուածին ս/նպաճոյճ սա տողե
Կր հսաււնի հոգիս / կաթիլ մը
րը՝ "Սէրս
սրտիս
մխուած դանակ /
գաո՚նոլթեամթ / որպէս իրիկոլքւ մը
Շուքդ վէրքիս դեղ է՝ ջան" : Այսպէս մո֊
վերջին ղովրդական ըսելա կերպը եւ անհատ"ս՝կսւն
բոլռ^ք զգացումը միաձուլուած են ^'OJ^3
քերթուածէն} մէջ ել կը վայելեն միեւնոյն
Տիկին. Դտրա ման ո ւկ շատ կը սիրէ ւոա֊
անկաշկանդ ՝ բա՛բախուն եւ հայաբոյր եր֊
ւիղացնել գա_'շնտկը* արրէԺեձյրւ^/ ամէնու֊
գագիծը։
ք^ք կը ծած անին յաղթապանծ րլրօշա1լ֊
ներու նձ'ան, ձայնակցելով երգին, որպէս
Տիկին
Ս • Դա՝րսւմ ան ուկ ՝ վեր ջա պէ ս ՝
ջրվէմ, ալիք կ ամ յորձսձնր ՝ կամ ներում
ո՛ւնի գեղեցիկ առիթը քիչ մը իմա ց ական
անշրջադարձ ելի արտա֊
անդէմա՝գ րելի
հիւ.մռՆթ ՝ զո ւրաթախոհ ա կան երդամը֊
յա յ տա պաշտ ա ձե
•
: U'JI տնզս պելի արթ է՜Ժ-,
թերք ներմուծելու իր տողերուն
^էջ՝
ները երբեմն՛ պատ՛ճառ եղած են ՝ որ մեն՛ք
երբ խօս քերուկ հ եղինա կը ՀՀահրատյյ է եւ
ղրկուինր լուռ շնչառութենէն ՝ երամշտա֊
մ անրա քերթո ւածներ ո ւ խումբը (1/22 — 1/
և-Ը վերտբերի "եր կնքա՝բան ո ւթեան" :
կտն
ղս պո ւածո ւթ ե:սն ընձեռած
խոր֊
հ ուրդէն, ճիշգէ՝ որ Զայրովսրէն կամ
Զահրտտ իր կէս զաւեշտական համով՝
թոսէնին երբեւԵն
տեղի տուած են շա֊
կարճսէգո յն տողերուն տակ կը
ծածկէ
\ոախօս ութեան ՝ ս ա կա յն ինչո* ւ չ[էյկլսԼ^Լ
քտղցրտբոյր ,
շղտրշայ/րն ,
թափանցիկ
նաեւ Հքէւկօ՝ ք]ւոլֆը , էըէը Ա ութին մա֊ քնարակսմեութէւն մը որ յատուկ է իրեն
ն՛ա ւանգ Անթոն վեպեռեը ել
. . . Աւետ
եւ շաա սիրելի . ահա քանի մը տողեր <
Տէ րտէըեանը ։ Ս'խալ հասկցուիլ չեմ ո,ւ֊,
ղեր* Ս * Գարամանուկ գիտէ ՝ լա՛ւ դիտէ
ի֊ ա՛նաստեղ ծին հեա միասին
երամշտական լռո ւթիւններո լ արմէքն
■նսւմրայ կ՚ելլենք երգելու
գաղտնիքը ։ Պ • Գուրեանի "Առ Կո յմն" եր֊
Ինքը կ՚երգէ - մենք երգելու պէս
դը փաստերէն մէկն՛ է տյգ դիա ութեան *
կ՚ընենք (1/23)
հոն ՝ գաշնա կի ամենա՚զո ւոպ աթթէ՜ժՆ^ՀրՀյ;
կամ'
հեռաւոր արձա գանկն եր են միայն՝ ղևսւի
հողը սահող
"նսեմ ճա՛կատ" ին ու հոն
խմորուող խոհերուն .
հոն կը շխջուին
Քերթուած մը գրոլ՚ած/Իըրեւ գրչածայր
դէպի յա լի տ ենա կան լռո լթ-էւնը շտ ա պո ղ
թարթիչներղ սել
հետզհետէ մարող
Երկինքի կապոյտը իրրել մագաղաթ հ
հոգիին վերջին ցոլքերբ հոն
Գարամանուկ յաջողած
է
ՀեղիՂակր ես (1/29)
սանձել մշտայո րգ ցայտաղբիւրներէն մէկը
4 ամ*
իր եր ամշտամտածողութեան եւ յտրի[
իր ն երին քև ո ւթեան ։ Այս օրինակը միակը
Երկինքն ի վեր իաւրսիյած /
չէ . Զտրիֆեանի "գլդլալէն լացող՛ հոդին
Չարաճճի աստղ մը կայ

Երեք միփոճ տարի է ! Երկրաց,(Այ
կը նայի ի Ոն կը մարի խնդալէն (յ/շ^
րամանոլկի մանրակրկիտ ձա^
շարը, խիստ վանկային (բացի մէկ
"կ՚երագե՛մ"ի վերջին վանկի մէվպ^Լ
միշա արբէժայ^, ձեւերով վԱտահ
(բացի 3 հատէն) ,իրերայս,խ„ II, ,
i գ գ f f
f
p#
*- * r /
ձայնանիշերով միշտ պարարտ^ ա
•՛Լ ալ ըլ՚չ մ^ 1ծ ; ննրացաչ. ն։ւ,խադս1Աոլ
թէւձւները ՝ ար գել ՞ք հարց կոլ տանք, կը

րը) ,
ւաե
n
լոք"

յարմարին այս նուրբ զուսպ, անս„թոլկ
թեթեւահողի գրեթէ
անշօշափելի մկլո[
տըբամաթիկ պա թոս այն հոգեվիճակն^
րէն (որրա^ն տարածուած մեր մօ
վարպեսրօրէն
խուսափող տողերուն-. Հ
մտածենք տիկ ■ Դարաւքանո լկին թԼլա,լ
րել երկրորդ տարբերակի մը մասին մը.
տածել 9,տհր՚"տի այս իւրայատուկ տ„_
գերուն վ[""յ'
"ձ մը որ ^ււայ
մը
խաղային ըսենք զաւեշտաշունչ, թերեւս
առանց գա շնա կներ ո լ ,
գրեթկ
մեղեդիի կամ իբերայաջ„քգ ձայնանիշե
րսլ (օրինակ' եր գա գիծ մը ո ր գեղրել K(
կարենայ "խնդալէդ մարեցնեի1 տալ „ձ.
կընգիյրք) ։
"Ասուպ՛՛ին սկիզբը (I/J0)
գա շԱա
1լը ոեր
ր ղաը
Հհաեո
II ա ո կլիսսսմևոօ մը ոմնի.
տյգ ձելը՝ թէեւ շատ ծանօթ , եիւմոլյ
P
յիշեցնող միակ տսղը սլէտք է համարել
այյս
ա ւոա
ս ո պուճուր
ւսո ւճ ո ւր իկ , օդային, կապտս1.
տասը
ււն անհոդ, անձա յնօրէն
քերթուածներուն
տրուած։

պայթույյւկ
Զա^րատթ

տողերուն ու խօսքերուն ոգեղէն ՝ սրամիտ
թեթեւասրտութեան մերձ աւելի թեթէւձահոգի երգ է հա րկաւո ր որ խօսրին հետ
ձեռք ձե.
^սռքի ՝ սիրտ սրտի կլ ւրենալ անքակտելի օր էն ՛կերտել իրարո ընդելոպ.
Լա՛ծ խօսք֊ևրգ եր կամիա սնութիւն '.

2005/

մո
£ ւև՚ի ռոմանսնե,րոլ ն.ը.
երկրորդ խտաստլիկ մը ես,
Կ ու.ր աոձմամբ հոն կը
(II/1-27) :
ՀԴ ա դտն ենք վե բ մևշեււ ՛լ յատկանիշներէն
չատ եր ր ՝ աթթէԺՆ£թ|
’ ե զինա կին սիրելի
գար ձու յ ծքներն
ոճերը ՝ երբեմն խար երգա կ
եան , յաճախ ար,տայայտասլաչտ \
Պ * Գ ո ւրեանի
երկոլ քերթուածներէն
ղա տ ՝ ո րոնց մասին վէր p ա՚րտայայտո՚ւեսն
վերագան ենք Ասրտթ, Զ^^իֆ'
կ-էճ
*■ ՛Lեան r
(11/12 J 27 ՝ մանաւանդ իր
"Մի րէսւիք" ) II/2? բանաստ եղծ ութիւեր
խաղաղ
ոճով մը երամ շտաւորոԼէսծփ
r ի րուած

ևըևՒ*13 ոլ ևըևՒն Մ* ՒսսրհակեանՀձ այս
փ ո ւնջին դեղեց կա ղոյններէն (II/4
7),
1Լ * ^ևքէ^տնը ՝ Կտրպէս ճտնճիկեանը՝
Արմեն'ուհի թէր զեան (1910-1992) î Mf’
շտ լո յո Կ ո պէլեան (1912-2002),
ներր : Վ . քմէքէեանի "Ես սիր^Յւ1 ՚ն եր՝
գալորո՚ւսձծ է հպական թո լակ ններուն
Գ* Ալէմշահի կողմէ։ Այս խ տաս աչիկին
լա լա գո յ ններշյ թերեւս
Ե- Ճա''ւճթլ1ւսւ'լ['
"Օրէ օր" (11/17) եւ Հարգոդ Եոմիկեսձփ
"Սիրերդ" (11/18) երգերն են, հարուււա
յո ւև ատաղձով
, ուր երաերգային, զդա
ուլատուն
uumuqû
մ ըշտ ո ւթի ւն եւ քեր թուած զիրար
! Լ_"I.
բողջացնեն .
Վ . Կ ոմիկեանի //II
,Սէը^յԸէէ <

Սրտիդ մէջ հոսող արիւնը Ը1լամ /
Ղաւրոնիքդ գողնամ
եւ ն յլ. ալիլնո։Է շաղա ի, ո ւած միւս տո՜
համապատասխան կ"
դեՐԸ զգեցած են
գային խորհրդապաշտ , հեշտասիրական
թրթիռ :
վերջապէս դասական

հնչաորակո՚Լ "ւ
նինք երկու զուդե րդեր (H/13, 14) «f
ւտ ո ղեր ս *ն
շալոյս Կոպէ լեանի քառաս
անո նցմէ առա ջինը առաւօտեան օրօր"-

.ցային մըն է արթննալու մօտ եղոզ "
կիկին նուիր ո ւած ՝ իսկ մա^.ո ԸԳ՚ձ
խ ա՛փում' ՚ , կանացի քմայքով օծու'հ 1ս,։"1
ձ՚րն է լուսնի եւ անոր պատկերին հ^՛
երկուքն ալ առինքնող են իր^Յ f""!1
կան զուսպ ,ե.լ րեքոյչ թրթռացումն ր [
Աքսպէսով .[չաւարտենք վերաքաղԸ !/•
ր 1
ւ ն՛
ա•յրաւ
րաւ1,ան.ո՝ւկի երե։ը
ր^ք խտասալի^խ ի
սնկւ^չ
Անոնք ս րդս իքն են հեղինակին
կանգ երեւակայութեան բազմսէեէր,
տայա յտ ա ձ եւեր ո լ ճոխութեան , [
<1
լ ո րգառաա , բա բախո ւն , բաղձաշերտ I֊
ւծաղորե
ական բներղերու
ի^ր
,
ծական
*
շարահ իւսո ւմին ՝ որուն շլնգերքնեթն եբիղըս վեբա րմեւոր ո ւած
նա կնեբ ո ւ աննման
քերթուածներ
մասնաւորի Արեւմտահայ ւսշվսս3? t
րոնք ահա մուտք կ\ը գործէն նրղ111jfa

,

է

ջըրպետէն ներս' պսպղտլով նրղ ք
յտ յ\տ\ո ւթեան երկնասլաց utru րածքի րայ որպէս նորածին եւ անմար “'“""մ1
ներ •
Պ. Ա՛
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ՅաՐԱԲԵՐՈԻԹԻԻՆՆԵՐԻ
Մասին
Նամակ Գր. Պատեանիս
Պիտի փորձեմ ստորեւ համադրել տար֊
րեր առիթներով այս ՛ո լ այնտեղ յաճաէս
հսալճեպօր էն ՝ ա՚րաե դր առո ւմն եր ս յ Նըման մի փորձ արել եմ արդէն այս տարի
ապրիլեան դիտամո գովից
(2002) անմի֊
ջապէս յ՛ետոյ' քան աղով յստակացնել տը֊
պաւո բութի ւեներս ՝
նաեւ ո[րոԼ եղրա֊
յանգումներ անել՝,
fitujg
վերանայելու
կարի ք կայ' թելադրուած մասնաւորս»֊
պէս հ-Միտք եւ Արուեստկի մէջ տպա֊
դրուած ձեր յօդո լածն երիղ , որ ոնղ նիւթ\ը
^Սփիւռք _ Հայաստան յա րարերո ւթի ւն ֊
ներ^ն են ;
ինչն է ա յստեղ առաքին Թերթին աLpt*
զարնողը :
թերեւս տարօրինակ այն երանգը՝ որ
թլոլմ է այսօր ՛ունի «Սփիւռք ֊ Հա յաս֊
տան
յաբաբեր ո լթի ւններքչ
բանաձեւը։
կաղապար' կոփուած ու իմաստաւորուաե
խորհրդային տարիներին՝. ինձ այնպէս է
թւում՝ որ տյդ երկանդամ յարարերու֊
թեան թէ՛ անդամներն են փո էսո ւել՝ թէ1
ինքը յարարերո լթիլեը ՝ եւ այդ կաղա ֊
պարդ, խանգարում է
նոր իրադրութեան
նորայայտ դիմագծերը նկատելու. Այսօր
Հայաստանը եւ Ա փ իւո քդ հեռու են երկ֊
բեւեռ ամբողք լինելուց ՝ որ էին դեռեւս
մի րանի տարի առաջ*. կարծում եմ ՝ որ
Հայաստանց ին երէւ վերքին տար իների ղան֊
ղուաեային
արտագաղթը փոխել է ու
շարունակում է փոխել Ա փիւռըը՝. Եւ այս
փոփոխութիւնը այնպիսի վճռական հան֊
դամ անք կարող է ստանալ ՝ եթէ տակա֊
‘֊ին չի ստացել՝ \որ մղի Ափիւռքը դոյու֊
թեան նոր ոլորտ , հիմնուած նախկինից
տարբեր սկզբունքի վրայ*. թերեւս ս ը֊
խալլում եմ՝ րայց յոյս ունեմ ՝ ՛որ գոնէ
հայաստանի ւղարադային
տպաւորու֊
թիւններ ս աւել հաւաստի են-.
Հայաստանդ այմմ երկդիմի կացութեան
մէք է' յայտնուելուէ իրերամերմ ՝ հակա֊
‘■էտ հոլովոյթների յորձանս ւտո ւմ ։
Կայսրութեան փլուզմամբ չէր միայն՝
“Ը սկսեցին յսյոա՚էլո լթէ ւն ստանալ Հա
յաստանք։ մինչ այդ գրեթէ չնկատուող
պետս։ կա՛ւ, սահմաններ ը-, ‘Շրջափակման
‘ոարքլների տեւական ճնշում՛ը ՝ սահմ ան֊
ների երկայնրով ընթաց ո ղ մարտերը իս֊
կապէս իրական դարձրին ամդ սահման֊
ները։ Նրանը սկսեցին զանազանուել ՝ ա֊
ս֊անձնանալ պատմական բազմաթիւ Հա֊
ju» ս ս»անն եր ի բազմապիսի սահմաններից ՝
դառնալ երբեմն դամանօրէն արդիական ,
էսկա կան ։ Ուրեմն' առաքփն ընթացքը՝ որ
քնղունուած է անուանել Հազդային պե֊
տոլթեա^ կայա ցո ւմ% ներառնում է թանձ֊
էացեալ սահմ անների դո յաfl ոլմ[*հ սրանց
տբդի ականաց ո ւմը։ Ա ակտին այս հոլովոյ֊
Pp սովորաբար զուտ գաղափարաբանս»֊
կտն միքավայր է
տեղափոխւում ,
ուր
մտսնալորապէս ծածկլում կամ էլ մեր֊
Ցրւում է հակադիր ընթացքը։
Հայաս֊
տանի սահ մանն երք, այսԵ\ր թափանցիկ են
թչպէս երբեր։ Զանդո լածային ներդա ղ֊
խրել արտագաղթը ՝ արտագնայ աշէսա֊
տանք փնտռվողների ՝ ձմեռելու կամ այլ
պտսւակով երկրից հեռացողների ու վե֊
^Չդարձողների անցո ւդարձը անն ախա֊
Գէպ ս ա ստ կո ւթեա^ է հասել ,
(Ընդունուած
է
խօսել տխրահռչակ
^ո ւղե զն երի արտահոսքիդ մասին։

Ահա

հ րաշալի օ րինա կը նրա ՝ թէ ինչպէս Լ ու֊
րիշ տեղից անմեղօրէն փո խառնուած կա֊
ղապարդ, մո լոր ո լթ եա*^ մէք գցում : թու֊
սաստանո ւմ լիովին ա րդար ա ց ուած դոր֊
ծածութիւն ունեցող Հայաստանում այն
դա ռն ո ւմ է հերթական
դատարկ կա դա ֊
պարը : Այնրան խօս ո լեց «ուղեղների ար֊
տահ ո ս րի » մասին՝
որ բոլորդ հաւատա֊
յԻն ՛ուղեղների առկա յ ո ւթեանբ ՝.
Ալնէւն շ
արաահո սրի ընդունակ ուղեղների րանա֊
կութեան աո կայութիւնդ ակնյայտ չափա֊
զանցութիւն էր : Ս ա' ի միքի այլոց ՝ ւիա֊
կադծերի մէք') :
Այս հանդա՛մ անրը հաշուի
առնելով՝
դմուար թէ չափազանց ութիւն [փնի հտ֊
յութիւնը որպէս անդրազգային
հալա֊
րականո ւթիւն դիտելը՝ ինչպէս տյդ հայ֊
եացրը սահմանուած ■է Տիասփււրայ// առա֊
ջ/.ն հ ամարի նախաբանում h • Թէօլէօլեա֊
Ն,/, կողմիցխ) : Հ այերի զանդո ւածա յին
շրքառութիւնկր Ս փիլռր - Հտյա ս տան երկ֊
բեւեռ
ամբոքին
զդալի օր էն
տարբեր
կեր պարանք է հաղորդում :
Երկն՛էք լ դարձեալ՝ որ մեր առքել
ու
մեր մէք յայտն ո ւել է Օտարը՝ Այլը, ս ր
կասկածի տակ է աոնում ի միքի այլոց
հայ յղացքի միատարրութիւնը։ Այն մեզ
երեւում է ուրիշ կենսաձեւե րի ու րաղա֊
րակրթութիւնների ՝
ամենահաս
արդի
թերնարան ութեան տեսքով ՝
որոնց հետ
յարաբերութիւններո՛ այլեւս
միքնորդը֊
ւած չեն ԱոսկոԼայով
կամ խորհրդային
դաղափարաբան ո ւթե ամբ ։
Ա րանր
մեղ
յղում են առաւելապէս րաղմա պիս՚ոլթեան
ու այլա տարրութեան ՝ յուշում են կենտ֊
րոնախոյս ՝ ամբողքի ու մէկի տիրա/ղե֊
տոլթի ւնից խուսափս ղ միտումների հնա֊
րաւ\որո ւթիւն ը աւելի քտն- միասնութեան
ո լ համախմբման
կոչեբի հ ա ւա ս տի ու֊
թիւնը :
Առանձնայատուկ ուշադրութեան է ար֊
մանի այս երեւոյթի մի եզրը, Հայի մի֊
ատարրութիւնը խախտող ամենաազդեցիկ
գործօնը՝ որ միամամանա կ ցանկանում
է պահպանել այդ միատարր ո ւթիւնը ՝ ի շ֊
խանութիւնն է։ Խ որհ րդա յի Հայաստանի
ղեկավարութիւնը մի երեսով դա րձած էր
Ա* ոսկուս»յի իշխանո լթեանը ՝ իսկ միւսով
" մոզս վրդք։ հեա էր" : Այմմ իշխւոյ8|ԱԼթիւնր այնպէս ցայաունօրէն է բամանում
իշխողներին Ոլ ի շխո ւո գներ ին որ ազդա
յին .ընդհանուր պա տ կանելի ո ւթի ւն ը այլ֊
եւս ի զօրու չէ նրանց նախկին նայ ընդհանուր պիտակի տակ միաւորելու՝. Եւ ե֊
թէ ա յսոր չա ր ուն ա կո ւմ են նախկին յան֊
գով խօսել երազանքի , նպատա՛կների ել
արմ՜էքների մասին ու մոռանում են անդ֊

(*) (Նօթ- հրատ-) Նկատի ունի հանդէ
սի աոաջին նամարի «The Nation-state and
Its Others: In Lieu of a Préfacé»,Diaspora,
A Journal of Transnational Studies, Vo
lume 1, number 1, 1991, p. 3-7.
Դիտել
„p Բայադեան
Սֆիւոքէն "հայութ-եա1ն"

տեղափոխում մը կը կատարէ, երը հայռւթիւնը կը մտածէ իթրեւ անդրազգա֊
յին: Թէօլէօլեան առհասարակ սփիւռք
ները կը նկատէ "նշանակները անդրազ
գայ նութեան": Ահա հիմնական դրոյթը՛
Diasporas are emblems of transnationalism
because they emhody the question of bor
der®, which is at the heart of any adéquate
définition of Others of the nation-state,

րադառնաէ ի շխ ան ո ւթ եան խնդրին ՝ ապա
սլատճաո ը միայն իշխողների
ամօթխա֊
ծութի ւնը չէ : Ազդին ծառայելու ինքնին
հասկանալի հրամայականը այսօր աւելի
րան երբեւէ' խնդրական է դառնում : Եշ֊
խան ո ւթիւնը երկփեղկել է hlUJ
յՂ.աՅմ?Ը
անն ախ ա դէ պ ցայ տն ո ւթ եա մբ ՝ զր կել այն
նա խկին անմ եզո ւթիւնից :
Ահա այսպէս
է որ լքեն-քչր, որ պիտի միաւորէր
բո լո ր
Հայերիս ՝ մինչ այմմ անծանօթ զաղա֊
փարաբանական բեռնուածո ւթի ւն
է ըս ֊
տաց ւում յ իշխանութեան շուրի տակ ա֊
մէն բան նոր երանգ է աոնում յ
Այ ս խնդրի մի մասնաւոր դրսեւորումը
կարելի է անուանել այսպէս» 11ի շխանո լ֊
թիւն սւ մտա ւո րա-կանութիւն11 : Վերքփն
տասնամեա կների հայ
մտաւորական ու֊
թիւնը ՝ չնչին բա ց ա ռո ւթե ամբ ՝ անհ րամ եշ֊
տարար եղել է պետական — կուսակցական
կառոյցներ ի մէք ներդրաւուած եւ եղել
այղ կառոյցներով մեծապէս որոշադրր֊
ւած, Այմմ վիճակը այլ է՝ խորհրդային
մամ ան ակի
նախկին
մ տա ւո րա կանն երի
ընտրած ռազմա վար ո ւթի ւնն եր ի ց' տար֊
բեր ,
Թոզնում եմ այս բարդ հարցը մի
ուրիշ անգամի ու անցնում մտաւորական֊
ների այն փոքրաթիւ խմբին —որ հետա֊
^րրքր ո ւմ է ինձ առաքին
հ երթին- ՝ որ
փորձում է փոխուել ու նոր կերպարանք
ստանալ՝ աշխատում է մտաւորականի նոր
կերպար կերտել՝ իրեն յանձնելով մամա֊
նակի քամիներին եւ "Հէզոբ" ասպարէզ֊
ներում իր դիմացկունութիւնը՝ վերապրե֊
լու իր
կարողութիւն ը
փորձարկելով»
Փնտռելով
լինելութեան
այլ եղանակ :
Պիտի
: ԱՀայ մտաւորական" յը֊
ղացքը ուրեմն' ի թիւս սւրիշ^ նման մի֊
աձոյլ երկանդամների "հայ ար ուեստա֊
դէտ" ՝ "հայ քրիս տոնեա յ" եւլն» ՝ անդրա֊
դարձի կարիք ունի ՝ կաս կածի տակ առ֊
ն ելո յէ յղացքի բոլոր քա քած ան օթ ու ա֊
լանդո ւթեամր նուիրադործո ւած յատկա֊
նի շները յ
թերեւս հարկ
է պսրրղա պէ ս
բամանել ւքսւԱ1լյլթԱւ1լ11ւ(ւ^ հ.1Այ^/ տիրասլե֊
տութիւնից , որ թոյլ կը աայ նաեւ խոլ֊
սափել բոլորին նոյն պարունակի մէք տես֊
նելու
իշխանութեան
"բնական" կամ֊
fib’j ■
Չափազանցութիւն չփ լինի , եթէ ասեմ ՝
որ Հսւյյւե՜ււլւք յդ^^յքլ1 կենտրոնական է ե֊
դել արեւելահայ իբա կ անո ւթ եան համար'
սկսած "'ԼԷրհ Հ սյ յա սւռանխ ՚ի ց : Շս^ս1 հեսւ աքրրրւս կւսն կը լխն էր դրել այդ դաղա֊
փարի պատւքութիսնը ել հետեւել նրա ւիոփ ո խո ւթիլնն՚երի ընթա ց քը : l'JnLWր չէ
նկատել , օրինակ
որ վահան Տ էր եանի

նոյն էջ 6՛ (Սփիւռքները նշանակներն են
անդրազգայ նութեան, որովհետեւ սահ-,
մաններու հարցը կ՚ընդգրկեն ? ինչ որ
ազգ-պետոլթեան մը Ուրիշներուն պատ-,
շան սահմաումի կդրիզին մէջ կը գտնուի) ւ
Եթէ տեղափոխում կոչածս թիւրընթերցումի մը հետեւանքը չէ, այն ատեն հարց
կը ծագի թէ ի՞նչ է uni ,/hայnՆթփ.Ն^i^լl,, կաղք
ի՞նչ Խւակնսւլ "hwijnvp-lnnifp'' ՝ պւ իթ ւքէջ
կը Juifթէ Սփ|րւււք հ լ ՀայւսէսՆՈԱսն : փժու՚աթութ֊իւնն ա֊նիմ qpnrplnaQ
հիմնական դյւ^յթ- մը, ոը կաըհլի է ձեւա
կերպել nui տարազով» հայութ-խ-նը իը
ամթուլջու_-թ-եամթ մտած է սփիսւքացման
հպովոյթ-իՕ) մէջ , ու֊ւււոի մտած է անւլըազգայ նութեան փուլի մը մէջ :

Նայիըխ, ել Եղփշէ Ջարենցի Ա&ու.շ Հայաււււռանշր միանդամայն տարբեր յղացք֊
ներ են : Երր Տէրեանր դրում է » "Ս ի թէ*
վերքին ՛պո էտն նմ ես ՝ է Վե րքիե երդիթ»
իմ երկրի" , ապա հարցը պէտք է ՝ կար֊
ծում եմ ՝ հասկանալ ուղղակիօրէն *,
Եր
բան աստեղծn ւթեամբ Ջար ենց հ իմն՚ո լւյ է
Հայրենիքը՝ ճիշդ կը
Ւ ասել պատկե֊
րում ֊ պա տկե րա դնում է՝ վերկայացնում
է այն. Սկսել էր հայրենիքի պատկերի
Ժամանակը ՝ Հայրենիքի ներկայութիւնը
այլեւս անհրամեշտ գործօնն էր ստեդծա֊
գործ ո ւթ ե ան ՝ բ^այց եւ տԱյյդ ներ — կա֊
յութեան ամէնօրեայ հաստատումը՝ վե֊
ըա ֊. պատկեր — անցում՛ը՝ ս տե ղծա դործո ւ֊
թեսՀխ ներ յայտ նպատակը՝.
Ուստի զարմանալի չէ ՝ որ արդի արեւե֊
լահ այ դրական լեզուն իր միքինացուած ՝
հարթեցռւտծ տեսքով ՝ բայց պտհ՚պանե֊
լով իր հիմնական մասնայատ կութի ւննե֊
րը' կենտրոնաձիգ
ti ղո ւմը եւ այյամեր֊
մութիւնը՝ ամբող fականի ու ամփոփի իր
յաճախանքո վ դարձել է մերօրեայ լրա՛
գրային լեզու եւ
պետական ՝ իշխանու
թեան դառնալո ւ ճանապարհին է ՝. Հնա֊
րաւոր է որ այսօղոոլայ հայկական պե
տականութիւնը իր կարե լիութեամբ ՛էա
պէս պարտական է
այՂ՜ Լիզուին : Այս
կարգավիճակը " դրա կան լեզուն"
ստա֊
նում է' պետական
լեզուի պա շտօն ում
փ ո խարինելոՀէէ 1Լաթիւ1^ե՛ : Վերքին ս ՝ թը֊
լՈւմ է ՝ սերում է գՈղակաճ լեզուից ՝ որը
կո փ ո ւել էր գաղութում ու բանտում եւ
իր ղանգո ւածային կերպարանքը ստացել
փողոցում ՝ ինքո յքնեբո՛ւմ — Ոամակաճառի
մանրը"— եւ այլո՛ւր :
Qրինաէսախ տների
ստեղծած լեզուն խորհրդային բոնատի֊
րութեան Օրինական զաւակքն էր *, 3զկը֊
լած գաղութային խօսքը —ռուսերէնը՝ ի
հարկէի Ա» Ջ^ո վլաթ՛ով/t վկայութեամբ՝
ֆիղփքա՚կան ո՛ւմին հաւասար առաքելու
թիւնն էր : Ընդգծել ով ճամբարային էսօս֊
քի հինաւուրց աւանդութիւնը՝ անբեկա
նելի կողնոնները ՝ երկա՛թե այ կաղա\պ\ար֊
ներն ու անթիւ սահմանափակումները'
էսօս ում է նաեւ այդ լեզուի
"սպանիչ
պեր՛ճախօս\ո ւթեան
յանկարծահաս հրա
վառութեան" մասին։ Են չեւէ ՝ զանդո ւա ֊
ծային ռաբիսին՛ ինորոշ է բառերի ծայ֊
րայեղօՏրէն սահմանափակ
քանակութիւ֊
նճ։ խօսքը ղրեթէ աւելորդ է ՝ այնքան
որ ամէն ինչ նախապէս հաս կանալէւ է »
^հ\արց չկայ" Z Հասկանալ
նշանակում է
նախապէս դիտենալ —մտածելով առհասա
րակ չի խրախ ո ւս ւո ւմ' "չխորանա՛նք ախ
պեր" — և պահանքուող պա տա ս էսա\և\ը դըտ֊
նել՝ քսկել յայտնի -որ հարկ է իմանալտարբերակների թ»֊ից' “^կի՛ր ։ ախպեր" :
Ան հ ա սկանալին ՝
անծանօթը մերմւում է
"հասկաց՛անք ՝
ախ պեր" : Ե ա տ արելա պէ ս
անէսափաՀն հաղորդակցութիւն ՝ որտեղ տ֊
մէն բան՝ անվերա պա հօր էն հա սկանալէւ է ՝
դեռեւս չասուած' հասկանալի ՝ ընդուն֊
լած կամ մ երմո ւած'. խօսք,, յանգեց Ուած
պայմանական նշանի։
Արդէն հիմնակա
նը "ա ս ւում է"
կեցուածքով ՝ մես թով ,
ձայնէ, իւրայատուկ եւ յատկանշական ե֊
րանդաւորմամբ :
Ոառր ծայրա յեղօըէն
յագեցած ՛է յարանչանա կո ւթիւններով՝ ե֊
թէ յի շենք դաղափա րաբանո ւթեան Ո* •
Պարթի սահմանումը՝
որոնց հիմնական
րովս/նգա կու թի ւնը յաճախ այդ լեզուով
խօս» որիների խմբին պատկանելութ եան ազ֊

Fonds A.R.A.M

__________—------------- « ՕԱՈ-ԱՋ֊ՄԻՏ-Ր

Է? 2յ թիրակի, Նոյեմբեր 6 , 2005
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Երթ մեր գիւղի կայարանի Քարափին
Եղբայրս ոն ես
ձեռքէն բռնած մայրիկիս
Ամասնային ոսկեկամար յասմկաբոյր երեկոներն ամէն օր
Կը սպասէինք հայրս գործէն
Պոլսէն թերող կառախումբի ժամանման ,
Տեսակ ւոեսակ հասակ հասակ շոգէ կառքեր
աո հասարակ բեռնատար
Ա գրարարի չ սուր լւուլիւնով տեսական
Մեծաշառաչ դղրդիւնով մեր առջեւէն կ՚անցնէին Մինչ մեր աչքերն կծու ծուխէս կը գոցոՎին խտղտած
Մեր ոտքերն ալ վախէն ետ ետ կը մ՛ղուէին ակամայ'
Տարօրինակ թան Մը կ’Ըլլւար նոյն պահուն Հազիւ թէ
Վայրաշարժը մեր առջեւէն քանի մը քայլ հեռացած
Վ________
կը տարըերէր սուլիչին ձայնը հատու • • •
Հ--------------- Ալ աոաջաւ՚ան սոյլը չէր
ականջ ծակող ցաւցնւոզ,
Սակայն ոչ թէ տկարացած հեռացումի պատճառաւ
Այլ կարծես թէ կոտրած նկուԸ յանցաւոր
ձայնանիշը շեղած ինկած աւրուած
Սր քիչ առ քիչ
Կը կորսուէր անիւներու երկաթահունչ յանկերգից հետ խուսափուկ
Ժամանակի վազքին մրցորդ
ամէնուն պէս անցաւոր • • • :

Աւելի վերջ երր մենք դարձանք մեծ քաղաքի բնակիչ
Ես պատանի
Մեր բարձրադիր պատշգամէն կը դիտէի հիաց՛իկ
Տսղանցքն հանդարտ ու համաչափ քայլերով
զինուորական վարժարանի սաներուն'
Փողերախումբն ու ւքեծաթունգ թմբուկն առած առաջնորդ
քան թէ յոխորտ դեր-գնդապետն հեծած ձի • - •
Ամէն ինչ լաւ զուարճալի հեշտալուր էր

մինչեւ հասնիլն ուղղոլթեանը մ՛եր շէճքի 'քայլերն հնչեղ, քայլերգն անշեղ մեղեդիովն ագեւոր
զոր կ՚երգէի ես ալ անանց հետեւորդ'
Տակնուվրայ կ՚ըլլար յանկարծ
հազիւ անցած ւէեր դոճէն Փողերն հարբուխ' ձայնափոխ
Խմբերգն ամբողջ շեղաձայն
Թմբուկի զարկը ու քայլափոխն անտանելի կազն ի կազ. . . .

Տարիներ վերջ
Մեր դպրոցի փորձանաւոր տասներորդ
դասարանէն սորվեցանք
Տարազը բարդ ձայնալիքի տարածման
եւ շարժումի արագութեան' ըստ մեր դիրքին անփոփոխ • • •
Ուրեւքն սա լուրջ •օրէնք էր բնութեան
_______ )
աոըւնչուած Ժամ՛անակին , միջոցին'
երկու հիմերն համատարած գոյ ուր եան - • •

Ալ ի՞նչպէս
Կրնայի ես զարմանալ
լոքը ոստանա լ ընդվզիլ
Եթէ կանգնած արագավազ հոսանքի ւ1'ը եզերքի,ճ
Կը տեսնէի եզափոխման տարբերումի ոգին Ժպտուն, որ անփոյթ
ժամանակի աներեւոյթ- երիվարին հեծած անսանձ հերարձակ
Կոլ գար կ՚անցնէր անոր լքէջ էն , իմ մէջէս • • •

բնութեան ո՞ր կանոնին դէմ, ուժին դէմ
կրցեր ենք մ՛ենք դէմ դնել Ադամանդի պէս շողշողուն ու տոկուն
Մտածո՞ւմը բացառութիւն պիտի Ըլլայ
Թէ յիշատակն ազազուն • • • :

ÆGrfr-É ՒՐ^ԽՈԻնՒ
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դարարութթւնն է ՝ եւայլև՛, Հակառակ ակ֊
ներել տարբերութեանդ այս երկու լեզու.֊
ները գրակալ ու ռաւ
սբթս ՝ ունեն էական
րնդհ անր ո ւթթ ւն՝
գաղափարաբանական
թանձր մթջավայրը ֆչ1սո1Լ այստեղ ո\լ.
այնտեղ՝ յագեր ած յղացքներով որ
մ՜ա\֊
ռանդուել են պատրաստթ <ոԼ երրեք անգ֊
րագարձի չեն ենթա [•՛լ ուել ՝ եղել են թնք֊
նթն հ աս կանալթ ՝ տուեալ-, Հրամայակա֊
ն,ը օւչ թէ հասկսձնալը՝ ւԼե ր թմաս տաւո րե ֊

լը ՝ ալանգութթենը վերա փոթ ելն է
UJJ[
անթաթար ՝
մանաւանդ Այ՝]փ -,
Օտարթ
ն երթ ո ւմուսթր
անւԼնաս
սլա հ պան ելը :
Ո Տրամ"թ հ եղթնա կը նման րաներթ մ սոսթն
չատ է դրել :
Այլը տերմնելու ո լ ընկալելո ւ ՝ հաս կա֊
նա լու եւ լթնելու համար՝
այսպթսով՝
կարթք ՝ոլնենք ո'է֊րԼրչ Լռօսքթ ՝ այէ լեզուձա֊
կան ռազմավարութթւններթ : Մ • *հչան֊
ե անթ յօգուածթց թմանում ենք՝ որ պե֊
տութենական մօտեր ումր թր կոզմնա էիտ֊

ներն
ունթ
թէ1 Հայաստանում ՝ թէ՛
I]փթլռքոլմ ՝ անգամ Ա փթւռքթ լաւագոյն
մսՐա լորա կանն երթ շարքում հ
ճթչդն ա֊
սած՝ սա չէ որ թնձ մտահոգում է։ իմ
հոգսն ուրթչ է * Մտալորականթ այս նոր
տեսակը՝ եթէ պատրանք չէ՝ կը կարոզա֊
նսե յ ոտքթ կանգնել , գտնել թօսքթ
թր
հնար ա ւոր ո ւթթ ւնը ՝ թր ՚ ՚ ան կո ղմն ա կա լ՛
ռազմավար ո ւթթւնը ՝ երբ թէ՛ սլետութե֊
նական՝ թէ1 բազմաթթլ այլ մօտեցո ւմնե֊
րթ առաջէն ու առաւել ան պաչտպա^ թթ֊

—ՀԱՐՈՈՒՄնԵՐ
Հրաշ Բայադեանի այս «I֊ ամ ա կը» քանի մը տարի առաի հտսած է ինծի

րախն է . հա որ թուս ափում է համ ահա֊
յաս տան եան ՝ համսոզգայթն եւ ուրթ չ հա
մապարփակ նշանակութեան նկրտումներ
րից » Li՛ ուզում ենթւս ր կո ւել կամ հակա
դրուեր իշիսանո ւթեանր-. Կը ղանի Սփիլռ~
քում իր աիակիցը, "լղե-կիւյը-. ԱՀա ^'ս՜
տաւորապէս այսպէս կ'"ւզէի վերաձեւա
կերպել "Սփիւռք - Հտյտստան յարարե֊
ր ո ւթթ լեներ ՚թ մասթն թնդթըըւ
ՀՐԱՋ ԲԱՑԱԳԵԱն

—m

սլա յ թ ուղփն դէպթ տե զե կա սաւլա կան հա ս ար ա կո ւթթ ւն$> մողոփածուն :

եւ իր բնական տեղք ունի «Մի տք ե լ Ար ուե ս տ»(րն մէի , ոլա,!յ, կ'ակնարկէ : Պայ֊

յօդուած մըն է հԱյլակերպման մղումը Լէհամանա կա կթց

ման ա կան օ ր էն «նամակի» ձեւը աոած, «դր առու ած» յօդուած

1ր^վոյթթ ընկալումը Հըանտ Մ աթեւո ս ե անթ ստեղծագործութեան մէջ)^

( Սփիւռք - Հայաստան յարարերութիւննեբու»
«Միտք եւ Արուեստկի մէի լոյս տեսած
մէն» իրն դրականաց ումր նշանակալից
ղառնամ միայն այն չափով, որ

անիկա

ի/եդրին չուրի ել կ՚ակնարկէ

բազմաթիւ

Համագումարի առթիւ Աց . ինէոչէօչէանի , Մ .

մըն է

յօդուածներու, առաիին

չանեանի) : Հարցին «միւս կող֊

երեւոյթ մըյ, է

ո չ֊ի չիրանամ էա

որուն

պիտի անդրա֊

մ տա ւորա կանո ւթեան

մը

փաստերէն մէկը կր բերէ, այնտեղ ուր արտաքնապէս յետիարհրդային միա֊
տարրութիւնը կը նշմա բուի : Պիտի չփորձուիմ ա; Հեամակ»ի մբ «պատասխան»
դրելէն , ոչ թէ որովհետեւ, ս^յչահհկան կը գտնեմ ւստթկա ՝ ւս յչ ըն դհ ւս կա ռա կը
չափազանց րարգ եւ Նոյն ատեն րա լ ւս կանթն ականուած

ենթահ ող ունեց ող ՝

արմանթ' անգրոյ գոյն եւ առանձթն անդրագաբձթ մը*

«ինքնութեան հարցերի ՝ թմբ •

Անորոշ

թ ե քեա բանա կան հո֊
տես-

Ա» Ս տեփ,անեան ՝ Երե. տն 2002) :

^րարւմա^յ Ո1,ՈՀ կէաեր գուցէ բաւական չեն ւքաբգացտւտծ (թշթւանութթւհ

ii տա\լ ո րա կ անո ւթթւն՝ ոչ֊֊մթատաբր Ափթւռք՝ սփթլռքեան գաղափ արարանո ւ
թթւն] բայց ատթկա կը պատ կանԼր ս տանձնո ւած գր ելա կեր պ թն ՝ որ թրեն պս
տասթսյ/ն՝ոզ ՝ համապ ատասԼսանող հյոլղե֊*կթց մը^ կը փնտռէ ՝ որպէոզթ ^րկթ
un ւթե ահ, մը շն որհթլ բազա յա լտէ թր դրոյթները :

(ոչ ի շթտն ո ւթի‘ձւ')

Մռտնտնիշ կ'ուզեմ ընել մէկ կէտ. պետ ա կանո . թե տն

ել լեզութ կապթ հ արցը՝ որ գրութեան հեղթնակը կը դնէ շրջուած կերս[
երբ պետ ա կանռլթթ ւնը հարկատու կը դարձնէ ^արեւելահայ գրական լեզութ

Այստեղ թնգըոյ առարկայ են այնքան սովորական դարձած Հսփթւռքյ>

եւ

հաթադա un ւթթւնը ա ռե դծո ւածայթն ^զր մը ունթ , նոյնթսկ եթէ հ,հնարաւո ր է^>

$հսւյրենթք^ի ըմբռնումները՝ որոնց կը հետեւթ թւնդրականաg ումը Հայուն

եւ

Ս փթւռքահայռւմն •. Մէկ թօսքութ հայութեան ներկայ՝ թեքնարանո ւթեան չըր֊

դարձուա՛ծքը կը մեղմէ հաստասՒո լմթն տարո ղո ւթթ ւնը •, Արդեօք այդ Լ^ԳՈ
որ կաբելթ կր դարձնէ սլետա կանռլթթւնը*. Ի^նչ է այս պարտքը որ պետ ակա֊

Լ անթ սրազթապթն 1լ աո֊րն չութ այս յօդուածը , գրուած մտաւորականթ մը՝ գթտ֊

նութթւնը կը թութ ունենալ լեզութն հանդէպ î ի^նչ է այդ լեզութն կարդավփ

նականթ մը կողմէ Լճչգրթտ բ/յայոլ համար

ճակը՝ թնչպէս կորսեն։ ք1ր ւագգայթ®\ բնոյթը*. Ամէն պարա գայթ յստակ է nV
պե տ ա կսմնուլ թեան եւ լեզո ւթն մթջեւ ՝ եթէ ոչ մեղս ա կց ռլթթւն ՝ աոնուագն ներ

տ\ութթւննեըոլ թեկնածու] որ կը հետազօտէ

ֆթզփքամաթեմս^թթքական
տեգսոտուական

թթւ$ը (թ-ե£Թո.լոԺլւ) եւ այդ մասթն հրատարակած

գթ֊

թեքնարանու֊

է բազմաթթլ յօդուածներ

եւ «Մչակո յթ եւ ՏեթՀնոըոգթա՝» հատորը [Երեւան 2003) , թմբագրաե է ՀԵ*֊րո֊

քթն յար արեր ո ւթթ ւն մը կայ՝ որ յստակացն ան կը կարօտթ :
Գ* Պ*

Fonds A.R.A.M
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ն.

ՊԷՕԻԿԹ11ՍԼե11նէն

ՈրՀԱ՚ն յայտնէ ս*- չատալւսգ էր երդէ֊
ծաբան n ւթեա մբ , գրեթէ
սափուկ

նոյնքան խու

ու չռա կեաց էր մարդկայէն էու

թեամբ է՝ որ

յա կանչւում է \,չան

Պէ֊

չէկթաչլեանը : Եւ գուցէ թէ էր, կէր առած

մասին

են տեղե

Ն ա մա\կն երը :

Աակա ւաբտնա կ են նաեւ

Պէմկթաշչեանի

t ած) նամակները :

ռող^ակա՚ն վիճակէ պատճառով մեկուսա

//ի բանի տասնեակ էտ

ցած երդիծաբանը իր ներկայութիւն,, շա

{թէ^

չգեր ա զանց ո ղ

ղե կութի ւններ փ ոխանա կեչո ւց

tt/b

չեն անցնում յաճախէ Այդ դրութիւնների

\Որ

երդիծա բանո լթէւ-

չի ա որն չւում էս ֊ին : Ա֊

սել է թկ' երգիծաբանութիւն ը նաիւ

հա֊

եւ "Փտրիղի

ա՛յս իմաստով տեսակէտն է իրեն

պահելու

նիւթ ընտրում ՝ եթկ

անդամ յս տա կօ ր կն

լսյն կողմ

երբ Պ կ շի կթա շլեանը ՝

սարակս ւթիւնը՝ միութիւնը՝ խումբը՝ եւ
իբրեւ

դրութիւններ , որոնբ տե֊

մ աս ր ՏՕական թթ • կ դաէիս՝ "Մենբ"ի
շրջտնից ՝

ինչպէս

տղոց" մեծ մասը՝ հանդէսը

ներբիդ տադնապով

ւած։ Ահա եւ նամակներն

էլ

հանրապէս նամա կները) թկ՛ սկիզբը 1 թկ'
շարունակութիւնն են իր

իսէ. ոտե ղի ած

ուղղուած խընդդա

ոլ հայեացբի

նոյն

շրջանակն կ ՝ որ օդա կւո լմ կ ե' ւ գրակա
նութեան ե՛լ նամակների

մկջ.

Ուրեմն

այււ

տելով որոշ նամակների բովանդա կութիւ֊

եւ նամակներով հնարաւոր կը լինի

դկպբոլմ թաղուած կ մնում այնբան JnF~

*Աից ) անարդիւնբ են մնում յաճախ՚՚՚Աեն-

բո ղջա ցնել

դուն ԼՊկշիկթաչլեանն ՝ ի վերջոյ՝

բԱի հետ կապուած նմանատիպ կամ այլ

տաղիր հեղինա 4 է)
ւս կողմից
կան կեանբը

տեսակն

Կարե ւոր կ նկատել՝ թկ այս {ել ընդ֊

թէ ընկալումների

ըտդիր — պահանջագրեր են՝ որոնբ՝

z^//zzz/ յայտն ա ֊

նրա անձնական

կեանբն են վաւերացն ում յ

հանդէս fi

լի կ y ուրեմն ՝ թկ

ինչու

ցելով։ է*սկ նամակները

թղթակ֊

դրականութեան։ Այն իմաստով՝ տր գրե

աջակ ց ելու միւսներին

մարդկային

րունակում կր պահել մամուլին

կր բռնը֊

անհատներին կ մատնանշում : Հասկանա
կերպուոդ

համախմբողը

ոա կ : Այդ տար իներին էլ ծանր ա֊

պահպան֊

դրած

անծանօթ է պահում մարդկային տեսակն :
իմաստով՝

լեանի կեանբի վերջին տարիներից են գա
լիս՝ եւ ՝ անշուշտ ՝ իրենց

դրական սեռն է , որ իրենով ծածկում կամ

նր անմիջաբար

առա֊

Ղր ութեան տակ :

"չո՛ւռ11 են նաեւ անձնա

վկայող

այլ աղբի ւրներ ը

յուչեր ել նամ ակները :

ինձ

յայտ են Ն* Պ կ չիկթա շլեանի
չերը։ 70ական թթ՝

դոնկ ան
մասին Jn*-~

"Ափիւռբ՛

շաբա

կարգի ուրիշ դրութիւններ

անպայմանս֊

յաւելման՝ բանի որ Պ էշիկթաշլեանը

դը֊

րանբ գրել է բաւականին խնամբով ։

միատեղ
պիտի

դրո ւթիւնն եր ո ւմ ՝ որոնց

հրատարակութիւնը

տպադրուած

առողջական ու ծանր

Որբունէ ,

Երէկ առաւօտ
ընդունեցի նամակդ։
Երէկ չոր եբշարթի
ըլլալուն' չպատաս
խանեցի բեղի , յուսալով հանդիպում մը
ունենալ՝ մեր բարեկամ
Պտրսամեանին
գրատան մէջ î
Ամէն բանկ առաջ * շն որհա կալ եմ ան
կեղծօրէն ու խորապէս ՝ որ միտբդ զբա
ղեցուցած ես "Հրաշագործ
Հ այրէ՛ ութ,
ու նամակով ալ յայտնած ես դիտողու
թիւնդ ։ Ը սեմ այս առթիւ որ միշտ հա
ւատացած
եմ ըն կերա կան ո լթե անդ եւ
աղխ ուո լթեանդ ։
Դիտողութիւնդ մասամբ ճիշդ է* Ս-ե֊
կասկած ՝ հռետորութիւն կայ դրութեանս
սակայն ՝ այդ հո֊ետոր ութի ւն ը չէ
գա ցած պոռոտախօսութեան ՝
աեԼ տր֊
գար է ել տեղին ու- չափաւոր եւ անխու
սափելի յ (/*ի՛ մոռնար
որ այդ նիւթով
Հէ շօշափուի ընդհանրական ՀաԸ9
մԸ։
Ւմ գրութեանս նիւթը առնուած է թէեւ
էրականո ւթենէն՝ բայց
պատմուածբին
արուտծ է խորհրդանշանական հանդամանբ յ Այս պարագան յայտնեցի՝ կար֊
Գալէ առաջ։ Եթէ պատմուածբը բննենբ
իրապաշտական աեսանկիւնէն ՝ կ'անելն ան
Ղիա ողո լթիւններ ը ՝ անտարակոյս -

որ

համարների հետ

"Աենբ՚՚ի
միասին

ամբո ղջացնի 30ական

թթ.

Ըըսսրիդ
մաբուրի աոնել պատմուածբը՝
կա սոսրելով բազում
բարեփոխութիւն֊
ներ •
Պիտի ջանամ "չափաւոր"
կոչած
Հս-եւոո ր Ոլթի Ընս ալ չափ աւո րել աւելի ՝ ու
հեղինակը չխօսեցնել հերոսին բերանով՝
ո[,քԱւն սր կարելի է ։
շնորհակալութեամբ ու սիրալիր
^րեւներով

րոյդ
եղբայրօրէն
նշան Պէշիկթաշլեան
8՝Գ* — Աի րելի Ոբբուեի ՝ առիթը Օգտա

Նամակները պահլոււմ եդ ՛Երեւանի
Զարենց

դեզ՝ որոնց
դիները
գայթակղեցուցիչ
են ՝ որով յարատեւօր կն աոնելս դարձած
կ անկարելի ։ Զուն իմ ընկերային ապա
հովութիւն՝ բանի որ իբրեւ
դԸոդ ^ԼԸ
պատկանիմ աղատ արո ւե ս տ ե անն երու դա
սակարգին։ Աիակ յոյսս ծերութեան նըպաստն կ։ վաթսունհինգը վաղուց ան
ցուցի։ Դիմած եմ ուր որ անկ կ՝ սակայն
խնդիրը կը բաշբշուի ինը ամիսկ ի վեր :
Աարդ հարցումներու հեղեղով մը ողողե

թ[՚լն մր չէ այդ ՂՒրրը, չալո կը խնդրեմ
որ թղթատարով գրկես հասցէէս ï Պէաէ
ըլլամ մեծապէս գոհ ու- շնորհակաչ:(փործածուած ԸԱաԼԸ կա րեւո րութէ ւգ, չու
նէ'} :
Եւ էնչպէս կ՚ըսեն' "ես ալ տ\ակր
պէաէ չմնամ" !
Ն.Պ-

Դարձած եմ յոռետես : Եեանբը անոյշ
սուտ մը^ք է՝ իսկ տշխարհյլ գեղեցիկ սը֊
խալ մը։

Սէրելէ Գյրչեգյրայրս'
Աւլնէւ Որրունէ ,
Ընգուեեցէ գէրդ նլ ստացայ ներփակ
նամակը՝ առաքեալ Պ ո ւլկարէ ա յէ î &նոր֊
հա կալութէլն :
է^ա րկա րամէնէ
մը աէր եղած եյք ու
դուրս ելած անարեւ սենեակէս : Հէմակ ալ
անելէ մը մէջ եմ : Այգ անելը էւոչոք ՝ խոմոռ ու խաւար պարտք մէ։
Ամէնը
այսքան չէ :
Եէնս հէւանգ է , ես ալ հէւանգ եմ : Եր
տառապէմ թոքերէս : Ե'ունենամ
ղլխու
պտոյտ՝ ծունկերս ալ կը կթոտէն ու ա֊
մէսը քանէ մը անգամ կ'էյնա մ գետէն,
խստէւ արդէ լուած է դուրս ելլելս' ձըմրա՚և եղանակէն՝ նրբ մանաւանդ ցուրտը
սաստէկ է :
Անցայ (չատ ուչ) քարտէոկրամէ , ռա֊
տէօներէ եւ արեան քննութենէ . Պէտք է՝
դրեթէ տարէ մը՝ առնեմ երեք տասնեակ

ցին 9bu ։ Պատասխաններս հատոր մը կ^ըլ
լան :

Դուն թնչպկս ես ՝ թնչ կ'ընես • • • Ամկն
ոբ՝ առաւել կամ նուազ ու կամայ թկ ա֊
կամայ ելեւէջի մկջ կ։ Կարծեմ գուն ամկն մարգկ բիչ մը աւելի։ Կը մաղթեմ
նոր վիբելբ մը- 1թ*[՚ելբ վերջնական ։ Ես
անկումներու մ կջ եմ ։
Երր °դը տանելի ըլլայ ՝ տաղսՀոլկս փա
րատելու համար՝ կ՚երթամ աղեիւ հայ
րենակիցիդ՝ Հայկակին՝ ան ալ ամենայն
զգուշութեամբ։ 'Ոանի մը ՛ամիսը անդամ
մը մի այն .
Դմբախտաբար՝ այնտեղ չհանդիպեցայ
մեր սիրելի լՀի ղմ կճ եանին î
Ոարեւներ ու համբոյրներ
անոր ալ՝
քեղէ ալ,
Եղրա յրաբար
բոյդ
Նշան Պէ շի կթա շլեան

8*

Դ* — Լոյս կը տեսնէի Դրական թեր֊
թը2՛՛ Կը յ/’Հե՞ ս ՝ առաջին թիւր անձ ամբ
տուիր երեկոյ մը՝ մերձ Օփերայի ։ Հ^ար ո ւնա կո ւեց\ա^ լ՝ կը շարո ւնա կալէ՞-. Եթէ
այո՛ ՝ բարեհաճէ ղրկել էնծէ-.
Ահալասէկ հասցէս . —

N. B.
23, rue St. Charles
Villemomble

եւ արուեստի

ւսոլրեւսնէ ֆոն տեր ում :

գործելով կը ներկայացնեմ խնդրանբ մը։
Հեռուն գտնուող բարեկամ մը՝ ՛որ Հի֊
ւանդո ւթե անս շրջանիդ ունեցաւ եղբայ
րական վերաբերում ՝ ինձմէ խնդրած էր y
մօտաւորապէս ամիս մը առաջ՝ որ իրեն
ղրկեմ Արամ Զարըբի թարգմանած խայեամակադ
բառեակխերը։ Պարսամեանը
չունէր* յանձն առալ գտնել միւս գրա
վաճառներէն։ Ե ր կ կ յայտնեց որ անոնբ
ալ չունին։ Եթէ բարեկամիս գրեմ որ
սպառած
կ՝ հաւանաբար չհաւատայ։
Դուդ ԸսՒF ՈՐ Արինա կ մը ունիս այդ հա
տո րէն : Եթէ Հեզէ հ ամար անհ րամեշտո լ֊

6 Փետրուար 1964

դրականութեան

Ե՝

թանգարանում , Զ ♦ //րբուն ու ել Հ • Ասա-

\յեր կայաց ո ւող նամակները Պ էշի կթա շ֊

Աովորութիւն չունիմ դրութիւն մը ան֊
մՒխպկս տեղ մը ղրկելու î Նամակդ ըն֊
դսւնելկս երկու օր առաջ՝ Սձիկր ՝ բարե֊
կսւմի մը տաբ սենեակին մկջ^ սկսայ վե֊

չի

դոց" անձնա կան

ւած "շարմման" պատմութիւնը։

22 Նոյ- 1956

հարկ

րկն պահպանուած կը լինեն "Փտրիղի տը֊

րութիւններ

երգի

նամակները պատրաստելիս

կամ

սկղբներիդ կարճ համախմբումով բռնկը֊

կան միայն՝ որոնբ

ամ֊

հե ղինա կին .

նկատուել որեւէ տեսակի շտկման

թաթերթերում տ պա դր ո լած մի բանի դը~
ծաբանի վատթար

UՒրևլէ

նիւթակադ 1ԼՒ^ա կՒ
կացնում :

ԱԵՈԱնՈՈՇ ԴՎՈՑԵԱն

Villemomble, 22 Հոկա. 1966
Սարելէ Որրունէ ,
1Հեգունեցէ նամակդ՝ որուն պահարա
նէն ու. թուղթէն վրայ եթէ Աէւոն՛ Հրա
տարակչականէն սւնթ էթ^ չըլլար ՝ պէտէ
կարծէէ \որ ստացածս ս պառնագէր մրն է ։

այս
անգամ կրցայ վերծանէլ
դիրդ ջ որուն համար կ՚ըսես' թկ Դմբկթեանը աչբերը գոց կը կարդայ ։ Կր հա
ւատամ ՝ որովհետեւ րաց աչբով անկա
րելի կ կարդալ : Պէտբ է աչբերը դոցել
գուշակի պկս ։ Ես ալ այդպկս ըրի գրեթկ ։
Կ՚ըսես թկ բոլ մասիդ գրածս կարդալով
այնբան խնդացիր ՝ որ կարծես հրացանաձգութեա^
կԴնթար1իոլկին Պ կյրոլթի
դաէդոլ-Լ {որ թարգմանի "խարխուլ՛ ) փո֊
ղոցի "Սիւոն" տպարանի պատերը՝ որոնբ
Լուրջ վտանգ մը անց ո լցին։
Այդ տպարանին պատեր ը փլչելու վր֊
տանգ չաւնին- ընդհակառակդ
այնբան
տոկուն են՝ որ Ո՚ուսերը դնել ուզեցին'
Պկրլինի պատին միջնամասը ամրացնելու
համար՝ սակայն £այլոբ Աիմոնեադ պա
հանջեց ա ռա ս պելա կան գիդ մը։
Ա-տղ տ պւսր անին պատերուդ
փլուզու
մէն վախնալու չես 'ո՛ւրեմն î Ա էջը դտնըւող
գլխաւորիդ
մտային
փլուզումէն
վախցիր առա՛ւելապէս ։

Արտադին շնորհակալութիւն'
եղբայ
րական սրտագին մա զթան բնե ր ո ւդ հա֊
մար :
Վիճակս կայուն կ՝ շնորհիւ դեղերուն։
Կր տառապիմ թո բե ր կ ս
են) սւլ երիկաւՐն երկ ս :

{կարծրացած

Երր բալեմ' դմուար կը շնչեմ ՝ երբ բա֊
լեմ' յաճա՛խ վար կ՚իյնամ ։ Ծ* ո\ւն կերս ա՛ լ

(Seine) Ն Պ-

Fonds A.R.A.M

Հ8Ա0-Ա& -

Էշ 4 ? Կիրակի, Նոյեմըեը 6, 2005

չձլ, կրնար կբել զիս î Վերջապէս , ամէն
մէկ տեղս րան մը ունիւ Երկու բան մնա֊
րած է անվնաս • միտքս ու աչքս. Ուրեմն
կը գրեմ ՈԼ էը
ակնոցի*, էօթանասունը

^ռանց
կեւս*ն֊

անցայ*.

քը* • • 8'եխախաոն ոսկի • * * ել մենք զայն
մսխեցինք , կ ենսաչա հութեայյ պ ա յքարին
մէջ՝ տուինք աման ազին ՝ կամայ ակա֊
մայ...
Գրող եղանք , առանց զխոզ

ընթերցո֊

Մ Ի Տ 'Բ

{կը կարծեմ) նամակ մը ուղղած եմ ի֊
րեն y ո լ խնդրած' համ է սա ամսական մը ՝
պարզելով վիճակս . 8 արդ չեմ արրրանա֊
ցած պատասխանի :
Այսաե ղ ալ երկու
չափ y երկու կշիռ*, fj աբութիւն հ[*ԷԻ nL
հ եթան ի :

nu

Մտաւորական օրիորդ մը y
քանի մը
տարի առաջ y դիմեց Լիղպոն , ֆրանսերէն
նամակով՝
Կիւլպէնկեան
հիմնարկու֊
թեան ՝ ինծի համար : Մ երեում , հակա֊
ռակ իրենց
ունեցած գնահատութեան ,
հանդէպ գործիս î Ինչ ոչնչո ւթիւններ սա֊
կայն՝ կ'օդտուխն կանոնաւսրաբար :

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

համբուրեմ քեզ y բարեմաղթելով Ա֊
ռո զջո ւթի ւն տեւական ՝ որ առաջ է ամէն
բանէ ՝ որ վեր է ամէ^ բանէ , որ կ'արմէ
անհաշուելի ղո հարնե բուէ
գանձատունէ

Հյատեր շատոնց ինկան . ♦ • նոր նահա֊
տա կն եր աչ կիիյնան. • • Շ արաթն եր ո լի ա֊
նոնց յուղումը կ'ապրիմ ՝ երր մանաւանդ
մեռնողն երր զթՈղ են*. Ես միշտ կը յիչեմ
Ե ղի ային սա տողերը.

<Ամէն մեււել զիս իրեն եեսւ կը թադէ.
Իրը ողջ կոՆ լամ, իըըեՆ մեււեսւլ
կնտդ&ափ՜մ,
Եըկնսւսւրին էս ի՞նչ արդեօք
կը պաըւոիմ
Որ այս այլուր սսսնջանաց
զիս կը մասւԹԷ • • • »3
Բաւական է այսքան շատախօսութիւն :

7»/vtlr «gwf

ես y քանի որ , գրելէ զատ ,
կը ճամրորդես ու կը մշակես ծբադիըներ :
Բոլորով սրտիւ կը մաղթեմ քաջողջս ւ֊
թիւն ել յաջողութիւն ։

Համրո յրներով քոյդ
Նչան Պէչիկթաշլեան

Դեկա.

27
fâiuut ազնիւ
բայր ս'

ու

շատ սիր ելի

1971

գ^չեզ֊

Աակոբ Աս ատ ուրեան t

Նիւ Եորք
Բանի մը օր առաջ ընդունեցի ապահո֊
վագրեալ պահարանդ յղի : &<ւ ստացայ
այդ ծոցւոր պահարանին
մէջ ներփակ֊
ւած ջերմ նամանդ՝ տաք սիրտով գրուած
յօդուածիդ լուսատիպը ՝ եւ չորս չէք 1
գումար $90 • Երապէս ծոցլոր պահարան
կամ կաղանդ պապայի պահարան*. Ատա֊
ցայ եւրոպական
ռաջ :

կաղանդէն

օր մը ա֊

ոլ անվերջ շնորհակալութիւն֊
ներ նախ քեղի ՝ եւ ապա նուիրատունե֊
րուն բարի î
Որքա^ լաւ պիտի ըլլար , եթէ գր ո լ֊
թեանդ մէջ յիչուած Հր//ար տխրահ ըռ֊
չակ վահան Ա'ալէզեան մեծ մակալձոյծը՝
որ բացարձա կապէ ս ՝ անվիճե լի կերպով
չարակամ էր հանդէպ հայ գրողներուն *.
{Ին^ կը ստանար
տաս ը հազար ֆրանք
ամսական y իոկ բազմավաստակ Զօպան֊
եանը միայն չորս հարիւր ֆրանք ամսա֊
կան) :
Գուն վստահաբար անձ ամբ չես ճանչ֊
ցած ղինքը : Ինչեւէ • • . *. Գէմքը յաճախ է
հայելի հոգոյ*. Եթէ անձամր տեսած ր/֊
1այՒյ՛ գՒ^ՀԸ'
բաւական էր Գ^ՀԸ դիտել ՝ հասկնալու հա՛մար հոդին ՝ ո րմէ -e/’t
ունէր \ու այդ քիչն աէ սեւցած էր՝
Ջ ախջախիչ փ աստերով
նեմ ըսածներս :

կ^ապացուցա֊

Տ ամենայն դէպս ձեր գրածն է իրալա֊
սՒ ու մեծապէս շնո րհ ա ւորե լի , Գեռ կան
եղեր սրտի տէր հայ գրողներ y որոնցմէ
մէկը դո՛ ւն ես î
հօսքը կ\ընես կազմակերպութեան մը՝
որ վաստակաւՏո րներուն ամսաթոշակ է
յատ կաg ո,լցած *. Արդեօք Բարեգործականն
է , մասնաւորապէս պարոն Ալեք Մանուկ֊
եանը : Մ օտ ա ւո ր ապէ ս տարիուկէս առաջ

* Որոշեցի քեղի
ղրկել հինգ Օրինակ
"Գրիգոր ‘Նարեկացի եւ Ոմբատ P •՛ 5 թաւոերախաղէս , միակ ծրարով մըմէկն
անշուշտ բեղի կը պատկանի , միւս չորս
հատն ա\լ կը խնդրեմ որ բարեհաճիս յանձնել կամ ղրկել նուիրատուներուն : ԱմէնքԱ
ալ պիտի ըլլան ձօնադրուած : Ջեմ կըր֊
նար ամէն մէկը զատ զատ ծրարել ու
հասցէագրևլ;
Հիմա՝ ինծի համար աչխատանք է անհնարին մէկ ծրար կազմելն
անգամ : Ապա , պէտք է գտնեմ մէկը որ
տանի մինչեւ նամակատուն՝ որ հեռու է
մենէ : Այդ պատճառով այս նամակն ալ
կը ղրկեմ պարզօրէն՝ որովհետեւ օդային
թղթատարով
նամրելոլ համար հարկ է
երթ՜ալ թղթատարատոմև : կնոջս ու ին.
ծի համար ալ գործ անկարեԱւ*. Հաւանա֊
բար քիչ մը ուշանա յ առաքումը ծրարին :
Պիտի ղրկեմ ապահովագրեալ*.
Հակառա կ երկարարւսնո ւթեան ս ՝ դարձ֊
եալ կարճ է գրութիւնս y քանի որ այն֊
քա՛ն բան կայ <ԸԱելիք՝ բայց ես մարմնա֊
պէս անկարող եմ պարզել վիճակիս համա֊
պատկերը*. Ա աչափ ը գիտցիր որ ամէն օր y
գրեթէ առանց բացառութեան ոլ առանց
չափազանցութեան ՝ մէջն եմ տարատարո֊
ս ա կան տանջարանի : 8ա ւեր ունիմ բազ֊
մաթիլ y ան հանզստութիւնն եր անհամար*.
Մ տածումներս ալ սին են կրկնա կի : կարծ֊
բացած են թոքերս .
կը շն չեմ դմոլա֊
ր ո լթեամբ*. Ատամոքսս գրեթէ հանոլած
է. մնացածը JnJ^՜ նրբենի {վեց անգամ
նշդիակ ճաշակած եմ վիրաբոյմի) : //ճ.նիմ տակաւին յօդացաւեր
ծունկերուս
մէջ, բ ալել չեմ կրնար : Տարիուկէս է որ
բանտարկուած րն ա կար անի ս մէջ, կը ճըդ֊
նիմ նման անգամալոյծի î Բայց ղիս ա֊
մէնէն աւելի չարչարողները խայտառակ
աղիքներս
են :
Ո ւնիմ պե դո ւթի ւն
մը
{սփաղմաթիք տեսակին սաստկագոյնը)
յաճախ լսրլաժն անգամ չըլ/ար օգտակար :
Հաւատա1 y այս տանջանքներուն
գիմա֊
նալոլ համար y պէտք է \րլլալ հրէշ կամ
հերոս y սուրբ կամ սատանայ y ճին կամ
ճիւաղ*. Ես ասոնցմէ ալ մէկը չեմ : Ե՝*֊ սա֊
կայն y կը դիմանամ y
շնորհիւ աղօթքնե֊
բուս : ^Իիչերները երեք տեսակ դեղ կ^առ֊
նեմ գոնէ քնանալու համար քան ե մ\ը մամ ։
Առած դեղերս թոյն են *. Բայց ի՛նչ արած :
Եւ շատ ս'ո լզ են ո լ չափաղս/նց գմուա֊
րո ւթեամբ կու տայ դեղագործը y վախ֊
նալով պա տ ասխան ա տ ո ւռւ թենէ ՝.

* Փարիզ ու շրջակայքը բնակող
մեր
հայրենակիցներէդ հազիւ երկոլ֊երեք հ՛ո՛֊
գի տարին երկու ֊երեք անգամ կ}այցելեն
ինծի y գալով հ ի ւանդտե ս ի :

ե»ք ^յդ պէյրոլթցի գչ-ագէաը.
աածր եմ որ գրոգները յտճախ չար
լան , հանգէպ իրենց Գրչեղբայրների

մր աւելի ,
Առանց Առողջութեան y չկայ կատարեալ
կո չում y նո\ւփրում ՝ ա ռաքելութի ւն :
Բաջ գիտցիր ար ծեր ու հիւանդ գրր֊
չեղբօր մը օգտակար ըլլալը
գործ
է
աստուածահաճոյ .

0րհնեալ ես գոլ իբրեւ դբոզ > եւ կը
համբուրեմ հոգելիդ քեղ

ղի...

նին , րս/նի որ կը թելագրեո (

քոյդ
Նշան Պէչիկթաշլեան

* Կո^սակցտկան չեմ ես ալ։
գրագէտ մը պէտը չէ ըԱայ կոյ_ս.
կս/ն : Այս է իմ հաստատ համոզումս; Հա
մակիր կրնայ ըլյայ ,
ել պէ^ ,է ի
սա կամ նա կուսակցութեան ; էլ այ^ ա
առանց մո լե ռանգ ո ւթ եան :
Կինս ու ես շատ սրտանց կը մաղթեմ
բեղի առողջութիւն ել յարգալից բարՀ
ներ ոլ բարեմաղթութիւնն եր Տիկինիդ.
Եղբայր օր էն
Նշան Պէշիկթաշյեան

6 Ապրիլ 1972
27 Յունիս 1972

Աիրելի Գրչեղբայր'

8ակոբ Աս ա՛տ ո ւրեան
Երկու օր առաջ ընդո լնած եմ 25 Մ արտ
թուակիր նամակդ*. Տիւ֊ եւ գիշեր տանջա֊
րան,ի մէջ եմ y հակառակ դեղերուն*. Նա֊
մակ ստանալ ր բան *ե.րն է P’i՛ ս իքելի y թէ1
սարսափելի :
Որովհետեւ պէտք է պա֊
տասխանել*.
Բազմաթիւ
են դիզուած
թուղթերը y եկած
զանազան
տեղերէ :
Բայց չեմ ուզեր քեզ ալ թողուլ արւանց
պա տա սխ անի î
գրեն ծո ւն կի ս ւէրսէյ y
որովհետեւ ա1\լ քուլելը իմ գործս չէ y կը
գրեմ զսպած ցաւերուս գազանները y աւե֊
լի քան վա յրի :
Գո^ւ՚լ ալ հիւանդ Lu : Լ^ատ
շատ ցա֊
ւալի *. Ամէն գիշեր կ'աղօթեմ ծանօթ հի
ւանդն եր ուս հ ամ ար : 8 անկին մէջ դուն ալ
աւելցար. Անշուշտ ամէնէն ետքը կ'աղօ֊
թեմ ինծի համար ալ*. Ա ակաքև՝ Աստ֊
լած չի լսեք ինծի համար խնդրածս y թէեւ
յաճախ կը լսէ y երբ կ^աղօթեմ բարեկամ ներու համար :

Ազնիւ Գրչեղբայր'
Աակոբ Ասատոլրեան ,
Նամակգ (2 Յունիս թուակիր)

գրեթէ

նոր ընդունեցի , մեր թղթատարին զոր
եադույներուն ել անոնց հետեւանքը եղող
ան կանոն ո ւթի ւննեբուն պատճառով :
պատասխաեմ ծունկիս վրայ

գրե

լով;
Ե դրոյյր արար յուզուեցտյ ՝ տեդեկւսևսւ՝֊
լով որ ունեցած ես տագնապ մը սրտի,
.ճարտարագէտներու պետ բա րե կամ մը
ունեցած եմ Բուղ, ադեան անունջով՝
որ
մեծ տագնապ մը ունեցած էր սրտի, Բակց
տասնեակ տարիներ կրցաՀւ ապրիլ զդու֊
շան ալով
յոգնո ւթենէ y յուղումէ y շատա1լերոլ.
թենէ ՝ շատ խմելէ î
Ել տակաւին կ'ապրէը , եթէ անխիղճ ու
անխելք Անգլխացիներ ր անդա դար չռմբա֊
կոծէին Իք բնակած թաղը *.

* Մտլէզին խօսքը
անգամ մթ ըներ,
Ոելէ մարդու հանդէպ ունեցի ր գութ {որ
կէսն է uPrnJ^ '
Մարդ եդողին հանդէպ
ո ւն եgիր սէբ : Բա յց \ո՝չ ■էէկ գութ կամ
յարգանք հանդէպ հ րէ շեերոսն J

* Տարիուկէս առաջ՝
զանաղա/ն քա֊
դա քնե րէ առաջարկած էին թեծի համար
ս ա րքե լ պա տ ո ւո յ հանդէսներ :
Ջեմ պա֊
տասխանտծ : Արմանա պա տու ո ւթեան խըն֊
գէր էր * Գը փափաքէի որ կարեւոր քա֊
ղաքի մը մէջ [\յլա'յ այդ հանդէս ը*. Ակսաւ
' Ափիւռք"ը ՝ դուն ազնուաբար ձայնակ֊
ցեցար*. Եւ վերջապէս ՝ Նիւ Եորքի հան֊
գէսը, հորին ել կրկին շնորհակալութիւն֊
նեթ :

* քմեր եւս օր մը գրեմ Ալեք Մ անուկետ.

Ուրեմն նո յն ը ըրէ եւ դուն ՝ փա' ո ք Ա՚ւ֊
տո\ւծո յ ՝ վախ չո ւնենալա վ

ռմբակոծու֊

թի ւննե րէ :
Բեզտեսայ ‘‘Ափիւռք՚ի Պարոյր Աեւակի
նուիրուա ծ թիլին
մէջ , չ՚՚ր" հողխոզ
խմբանկարի մը մէջ՛. Աջ կողմը կաJ Ս՛ա՜
րօ Աարգարեանը՝ իս.կ ճախ կողմ\ը 1թոյհիտ Աահինեանր եւ ողբացեալ բանաս
տեղծը-. Գեղեցիկ ես ու համակրելի-.
Ջիս մի՛ հարցներ ՝

գմոխրի մէ9 եւ1

Օրերս թունաւորուած են , ւլիշերներն ՚ս[
մէջը րշլազով : Ես իմ վր^ս կը զարմանամ
թէ ի՚նչպէս
կը տանիմ տարտարոսեան
տանջանքը-. Կւը հ ամբո լրեմ քեզ շա՛տ սիրու[
փոյգ նշան Պէշիկթ֊սչԼե“ն

^իիտես որ մարգարէն իր գտնուած քա֊
զաքին մէջ պատիւ ոչ \ո՝ւնի ՝ երբ մանա֊
ւանգ քու ըսածիդ պէս եղած է ծեր ձի :
Երբ մարդա րէն իս կ պատիւ շո ւնի ՝ հայ
դըոդը բնաւ չունի յարգ ու պատիլ սէր յ
գո\լրգուրանք ,
Ղ*ալո վ հայ ա՝1ին դբոզիե ոը քաղաքա ցՒ֊
ական քաջութիւն ունեցող եբդիծագիր է՝
ոչ միայն բնաւ երբեք պատիւ չունենար y
այլ կ^ ունենա յ թթւամի *.
Ունի նախ փսՀռք Աստուծոյ y բարե֊
կամևեր, {որոնցմէ մէկը դուն ես) y որոնք
դմբախտարար հեռու են*. Ոաէայն՝ մօտ
են սիրտով, Եւ^ այգ պարագան կը մխի֊
թարէ ? կ^ը հո գեղին է զիս յ

(1) ՏպագրոԱղ է Պէյ՚ր^ւթա֊մ, Էտվսմ1
հրատարսւկչոՆ]^իՆՍոսւք 1957թ-: Գործի
տակ իրրէւ գրու/թ-հան թուական նշոսոծ է
1956-ը : Դժուար է կոահհլ թէ WJjupof
Պէշիկթաշլեանր կատարե՞լ է շտկումներ,
թէ ոչ, քանի որ գործի ւքէջ հււետորութիւնը մեծ չափարանին ունի :

Բարեկամութիւնը բարձրագոյն y վեհա֊
գոյնն է մարգոց մէջ. Եղբայրութեան ի֊
տէ աչակապ
աստիճաններուն
հասած :
Բարեկամութիւնը կատարելագործումն է
հ ոգիներու,

(2) Նկատի ունի "Գրական ւամսաթերp "ը , որը հրատարակուէ լ է 1961թ • Գհկսւհմրհրից մինչեւ 1962թ • Մ արտը , ընդա
մէնը չորս համար : Թերթը հիմնադրուել
է իրրեւ հակազդէցութինQ 1961 թ- Նոյենքրերի 19ի,ը Փարիզում տեղի ունեցած
Հայ Գրողների Ընկերակցութեան ընդ
հանուր ժոզովին' ՀԳԸ-ից հեոացած մի
շարք մտաւորականների ջանքերով :

Առանց բարեկամներու
տխրութեան
տեղա տարափի մ՝ը տակն եմ տիւ ել գի
շեր :

(3) Հատուածը Եղիա Տէմիրնիպաշնանի
"Մահակենդանութիլն"
րանաստէղծոլթիւնից է:

(4) "Պայքար" օրաթերթի Դնկտեմքհււ
11 համարում Հ • Ասատուրեանը տպա
գրում է "Ամօթապարտ զգացումով J»1}
լածը, որտեդ կոչ է անում ստեղծ լ
ֆոնտ, որը պիտի օգնէր նիւթական կ®
րիք ունեցող Սփիւոքի գրագէտ1նեթխ1
Յօւլուածոււմ մէջրերուած նամակ կայ > Dրը կարծում ենք Նշան ՊէշիկթաշւեՀ!1
գրած նամակն է, որտեղ իօսոււք է իԸ
ծանր նիւթական վինակի մասին.
(5) Գթիզոր Նարեկացի եւ Սմրատ ն >
Պատմական թաւոէրգութիւն , ութ ււԱւա 1 ՚
Փարիզ , 1950թ • :
(6) Մեր ծեււքի տակ եղած հսււաքած11նէրաւմ կան պակասող համարներ, ոՆ1ՈՈ
չկարողացանք նշդել, թէ "Սփիւյլ^ 2^
րաթսւթերթի ո՞ր համարն է նուիրոլ;ս1
զել Նշան Պէշիկթաշլեանին :
ց՛անք նշդել նաեւ թէ Նիւ Եորքի » P
դէսի մասին է խօսքը :
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Fondateur SCHAVARCH mSSAKIAN

ՀԱՄ0 ՐԵԿ-ՆԱԶԱՐԵԱՆ
ԵՒ ՌՈԻԲԷՆ ՄԱՄՈԻԼԵԱՆ
րում աշխատելով հանդերձ , անտեղեակ
ու անհաղորդ չմնացին միմիանց ֆիլմե
րի նկատմամբ : Սփիւոքա1հայ մամուլի
էջերում, քիչ չեն այն տողերն ուր Մա՞
մոււեան գնահատական ու քննադատա
կա՛ն կեցուածք է ցուցաբերել Րեկ-Նազարեանի երկերից մի քանիսի նկատմամբ
(ՆԱՄՈՒՍ, ԵՐԿԻՐ ՆԱՅԻՐԻ, ՊԷՊՕ):
Համարեայ ՛անուշադրութեան մատնուած
այդ տողերի մէջ , պարփակուած bQ մըտք եր ու տեղեկութիւններ , որոնք խիստ
շահեկան են եւ կարեւոր նպաստ են բե
րուէ Հայ շարժարուեստի պատմութեան
հոլովոյթն
ու
լեզուամտածոզութեան
զարգացման ընթացքն Ըմբռնելու հ :
Պատմականօրէն մոռացութեան է մատ-

Միեւնոյն միջավայրից’ Կովկաս, եր
սունդ ասած, քսաներորդ դարի երկրորդ
տասնլդմեակում շարժարուեստի մարզում
սովետական Վրաստան ու. Հայաստաը եւ
Ալքերիկայի Միացեալ Նահանգներ հաս
տատուած երկու ակնառու հայ դէմքեր*
Հալքօ րեկ-Նագարեան եւ (հուրէն Մա֊
մուլեան , իրենց անդրանիկ արհեստա
վարժ ֆիլմերով, միջազգային շարժարւեստի պատմութեան մէջ իլրայասաւկ
եւ. մնայուն տեգ վաստակեցին:
Այս երկու, ոահվիրայ դէմքերը, fuH
յլաքլսկան իրադարձութիւնների թերումոլ]
իրարից մղոններ հեոու ընկած,
տարրեր երկր՚ներում ու վարչակարգե

ՀՕԿ ֊ի (1) Ն/>ւ Եորքի կեդրոնական
վարչութիւնը մօտ երեը տարի umut( (2)
նոր էր ՆԱՄ ՈՒՍ ֊ր Հայաստանից ստա
ցել-. Հրապարա՛կային ցուցադրումից ՛ս
ոս,ջ՝ քարտուղար ՛լփ՛է • Մ • Պետրոսեան
ուզեց J-ապաւէնր քննել, վերատառութիւնների (3)
մէջ սպրդած սխալները
սրբագրելու , եւ
ա/ամանակ գաղափար
կազմելու շա րմ ապատ կերէ մաս

պէս Նկարի վերջին տեսարանը
Օրահը

լուսաւորսւեց պայծառ. inJunii’

^յունչ առինք բոԼորս
֊ ի^նչպէս

գտաք հայկական

Fե

նըկարը
_ fi ատ

:

դոցուեց :

ո

հե՛տաքրքրական ,

շարմա*

որ'ովհ ետ ե ւ

մերն է - «հայկական» ՝ ինչպէս
իՒաթեան ֊ Փիէտ ւեան համակրէ լի ըն֊
տւսնիքը իրենց բն՛ակարանը սիրով արա֊
մապրեցին ցուցադրումի համար։ Պատա
նի Արմենակ իեաթեան՝ զբաղումով Լարմ ապա տկեր ի g ո ւցա դրի Լ՝ անձնական կա
մերայով պիտի
դարձնէր
Հայաստանի
ֆիըմը՝ սրահի պատերից մէկը վարադոյ֊

1՚Ւ տեղ դո րծած ելով :
Պետրոսեան

գեղեցիկ գաղափարը

յդացել էր'
g ո լցարդոլմին հրաւիրելու
Մուրէն Մ ում ուլեանին (4) , նրա կարծիքն

դուր էր

ասում ;
*ևա մտածեց մի փոքր , եւ շարունակեց •
֊ «&/*/» Պրև» Պետրոսեանից հրաւէր ըս֊
տացայ ներկայ չխնելու հայկական չաՐ~
J-անկար ի ցուցադրումին ապշած ՛մնացի:
Ի՞նչպէս :
Հայկական շարմ՜ա պատկե ր
ի՞նչ հրաշք էր արդեօք պատահել : Մի՞թէ
Հայաստանը
կարողացած էր այնչափ
շուտ վերակենդանանար:
որ սկսած էր

աոնե ու համար հա յ կական առաջին նկա-

-

րի մասին-.
Տ տ ղան դա լոր արուեստագէտը չափա
զանց հեւ-ւաքրքրուււ/ծ
նո րութեամբ
ի՛ր ըն թտg ի կ զբաղումները մէկ կողմը
նետելով^ ամերիկեան ճշպա պահ ութ ե ամբ
որոշուած մամին քՒաթեանների
տանն

Սըւած նաեւ, ի սփիւսս աշխարհի, զա
նա՛զան երկրների կողմից բանեցուող գըրաք ննու թեան հարցերն , որոնք յսւնախ
էապէս խանգարել ու պատնաո են դար
ձել, Որ նայ ֆիլմը անծանօթ մնայ մի
ջազգային շրջանակներին:
Նկատի ունենալով վերը նշուած խընդիր՚ները,
որոշակի ծանօթագրութիւններ կցելով, իբրեւ նմոյշ ստորեւ բերում
ենք ՛ՄՈՒՐԷՆ ՄԱՄՈԻԼԵԱՆ «ՆԱՄՈՒՍ»
ՇԱՐԺԱՆԿԱՐԻ ՄԱՍԻՆ (Ալեքսանդր Մե
լիք, - «Շինարար», Նիւ Եորք - 1931)
գրութիւնից մի քանի հատուած :

րը, եթէ նա հարազատ [, րտ պաշտ ո ւթե տն
անունով միմիայն բացասական տիպերի ,
կէս խենթերի : հարբեցոդների , կռուտ՜
րարների եւ ոճրագործների ցուցադրտւմով ղբաղոլի: Դրամայի առաջփն տեսա՛
րանից մինչեւ վերջինը դերակատարները
կամ շարունակ խմում են կամ իրար ծե
ների պատկերացումն է : նա միաժամա
ծում : Ջեմ հասկանում թէ մեր մողո վըր
նակ ցեղագրական բնոյթ ունեցող մի ար
դի միակ գր աղումն այդ է, - արբեցու
տայայտութիւն է:
ցուցադրելով մողո֊
թիւն՛ եւ ծեծ : Եւ ի՞նչ կարծիք պիտի կազ
վըրդի նահապետական սովորոյթների ,
մէ միամիտ օտարականը մեր մողովրդի
ըմբռնումների եւ հինաւուրց բարոյական
նկարագրի մասին եթէ այդ խաղով ուզենք
հ աս կաg ոզոլթիւեների մի թանձր: խեղ
նրան մեզ հետ ծանօթացնել : Եւ այդ այ
դող մթնոլորտ , որից ուզուձ են ո ր ներկայ
լանդակ
քիթերը...
բն՛ութիւնն արդէն
սերունդը աղատ լինի : f-այց մեր այդ ձըգմեզ շնորհած է փարթամ քիթեր : Երեւա
տումի մէջ պէտք չէ որ միակողմանի լի
նի արուեստագէտները գոհ չեն ունեցա
նենք: [մերես Հայաստանի դերակատարնե
ծով, եւ թղթի յա ւելո ւմներ ո վ աւելի եւս
րը համոզուած են որ իրապաշտութիւնը:
խոշորցրած են , դերակատարի դէմքն այ
կենսական երեւո յթների ^այելիի նման
լանդակելո՛վ ել ծիծաղելի դա՛րձնելով» :
ճշգրիտ
պատկերացումը
ստիպողական
պայմանն են դրամայի հարազատո՛ւթեան :
— ՀՒեչ վերաբերում է պատկերահանու
Եւ հաւանօրէն այդ իրապաշտական խստօթեան' պարզապէս անգո հաց ո ւց ի չ է ï Կա
մերան գործածուած է անվա՚րմ ել աչքի
չափը չունեցող լուսան կա ր չի
կողմից :
Երբեմն դերակատարը մնում է հեռու, ել
հանդիսատեսը նշմարում է միայն ՛նրա
սլրոլագիծը, մինչ նա ՛աւելի մօտ պիտի
լինի, իր միմիկայի
{դէմքի մկանային
փոփոխութիւն') ամբողջութիւնն ու փոփ՛ո՛
խութիւնը ցուց՛ադրելու: Երբեմն լոյսը
չափազանց տկար ,
երբեմն աւե թ։ , քան

թարմ ումեք, բայց նրանք նպատակա
յարմար կերպով չեն օ գտա դործո ւած t
Դրամայի բեմադրութեան մէջ տեխնի
կան կա ղում է ամէն քայլափոխում :
Նախ: պէաք է ընդունել, որ ՆԱՄ ՈՒՍ ֊Ը
որքան որ հոգեբանական ուրոյն ապրում

ՌՈԻԲԷՆ ՄԱՄՈեԼենՆ
«ՆԱՄՈՒՍ» ԺԱՐԺԱՆԱԱՐԻ
ՄԱՍԻՆ

Էր՝
'Ծանօթացանք իրար հետ։
Երկուսս Էէ
իբր թիփիիսցիներ , կարող էինք խօսակ
ցութեան ընդհանուր նիւթեր գտնել եւ
խօսիլ իրար հետ վաղեմի բարեկամների
նման :
Մամութ ան ,
հազիւ 29
տարեկան
բարձրահաս:ակ եւ վայելուչ երիտասարդ'
ա՛ռաջին իսկ հայեացքից գրաւում է դի~
տողին։ ftiuui համեստ, պարզ
րական'
նա բա g ա րձակ ազատ է այե
փքուռո յց ձեւէրից , որոնք յատուկ են
կենսական սանդո լիէի վերի՛ն .աստիճանի
վրայ կանփնած անհատներին։
Մեր մի քանի րոպէի խօսակցութիւն
քխդհ ա տո ւե՝ց ։ Սրահի լոյսերը մարեցին
ել կամերան սկսեց խմմալ։ Պտտի llFUJJ
դծագրուեցին, Հայաստանի տեսարաններն
ու. մեզ ա\յնքան ծանօթ տիպեր • ՈլԼաՂր
րութեամբ սկսեցթեր դիտել։ Ահաւա՛սիկ
մեր առաջ էր Հայաստանը։ Մեզ հետ խօ
ոում էր հայ մողովրդի կենսունակ քի֊
ղրրւն ։ Տեսնում էինք մեղ այնքան մտերիմ
եւ- հարազատ դէմքեր ։ ^ամուլեան կողբիս նէէտած' ցած ձայնով ռուսերէն իր
զարմանքն ու գոհ ունակութիւներ էր փ\Ըս~
փըսում ականջիս : Ալի ի քան մէկ ու կէս
մամ
հետաքրքրռւթծամբ
հետեւեցինք
մսլպալէնի

սահուն

թաիչքի'*1' •

ԱՐԻԻ ՅՈՎՀԱՆՆԻՍԵԱՆ

վայրկեանի պահանջն է» ;
Համ՛ա՛շխարհային ամ՛ենամեծ գեղար֊
լեստադէտներից մէկն էր ինձ հետ խօ
սում , որի արտասովոր տաղանդը ամ֊
թ՞ւք Միացեալ Նահանղների թատերա՛
սէր հասարակութեան հիացմունքի նիւթ
եղած էր, եւ Ամերիկայից դուրս, ընդ
հանուր
մամուլի հետաքրքրութեան՛ առաբկսրյ :

նոյնիսկ

շարմանկտբ պատրաստել:

Զէ՞

որ տակաւին մի քանի տարի առաջ ան
ձամբ այնտեղ էի ֊ այդ ցաւի տառապան
քի երկրռւմ:

Եւ ամէն կողմ

հիւանգներ

եւ որբեր: ամէն կողմ դիակներ ել շա
րունակ մեռնողներ , կո՛րծանում եւ աւե
րակներ' երկրի մէկ ծայրից
միւսը : Եւ
այս վեց-եօթ տարիներում այդ փոքրիկ ,
տանջուած ժողովուրդը կարողացած է
ոտքի կանգնել: հաւաքել իր
ուժերը
ստեղծագործող աշխատանքի չծուել, եւ
նոյնիսկ շարժապատկերներ արտադրել...
Անկարելի է չծափահարել նրա բեմական
այս նախափորձը: հոդ չէ թէ տեխնիկա
կան թերա թիւննևրով լեցուն» ֊■
Նա լցրեց

իր ծխախոտը:

եւ. մի քանի

ումպ քաշեց :
. ՀԻատե^ով շարմանկարից'
անուրա
նալի է' որ Հայաստանում կան բեմական

րէն սեղմուած մտտյնո ւթեամբ մղուել են
անհասկանալի ծայրայեղութիւնների Հէյախ
պէտք չկար Հայաստանի րո լոք տգեղ եւ.
\անհամակրելի դէմքերը մ է կտ ե ղ բերել՝ մի
տեսակ ցուցահանդէս սարքելով ֆիզիքա
պէս
անհաճոյ գլուխների ՝ մէկ
կողմ
թողնելով դրամայի գլխաւյՈր
հեբոսուխհ ին ՝ որը միակ բա g ա\ռո ւթի ւնն է յ
վ ա֊
սաց որ մենք Հայերս բոլորս էլ այլանդակ
դիմագծերով էեողովուրդ ենք՝ ել ո°վ ասլսց ջ որ Ամերիկացիները բոլորն էէ.^^
ղեցիկ են եւ շնորհալի։ թեմական
արւեստը պա հ անխւ ւմ է ՝
որ երբ ցուց ապ
րում ես մի անաիոորմ անհատականու
թիւն՛՝ կամ մի տգեղ արարք' հանդիսա
տեսի աչքը չյոգնեցնելու ել միտքը թրմր ո ւթիւնի ց ցնցելու եւ թարմացնելու հա
մար ՝ հակազդես այլանդա կո ւթեանը դե
ղեց կութե ամր ՝ բացասականին
դրակա
նով՝ ոճիրը առաքինութեամբ։ Մ*ւր պի֊
տի մնայ բեմի դաստիարակչական 'էե-

Աամոլլեան լռեց մի քանի վայրկեան,
ծխախոտի ծուխի
սպիտակ
ամպիկներ
արձակելով, եւ ապա գոհունակ դէմքով
շաբուե-ս/կեց • —

- «Տ ծխնի կա կան այս թեբութիմեներն
.անտարակոյս ձ՚՚ամանակաւո ր թեոյթ ու
նեն միայն։ Հայաստանի բեմադրողներն
ու դեր ա կա տարները բո լո րո վփն նոր
եւ
իրենց անծանոթ ճիւղիւ մ ԷԼ մտած
են ՝
եւ յանցանք է իրենցից կատարելութիւն,
պահանջել: [[ո րապէս համոզուած եմ , որ
մի քանի տարի վերջ Հայկինօն ընդունակ
պիտի լինի սքանչելի գործեր արտադրե
լու : ՆԱՄՈՒՍ-ի դերակ ատարները՝ պէտք
է ասել , միջակութիւնից լաւ են , ել նրանց
որակը հնարաւոր է բարձրացնել, փորձառութեամբ եւ մշակում՛ով : Ալս առաջին
փորձը, թէեւ շատ թեր ո ւ թ ի ւններ ո վ* սա-
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«Ն
Հայկական շարմարուեստէ պատմ ու
թեան մ՛էջ էր ուրոյն տեւլն ունէ , 1923 թ ♦
էյ որհ րդայէն Հայաստանէ մէջ հէմնադրըւած , ֆէ է պետա\կան ճարտարար—y
ւեստըհ Ութ տասնամեակ առա^} Ղ**մնփէչ
‘Նզնունու
տնօրէնութեամբ
ու Համօ
(Ամօ) թեկ֊Նա զարեանէ
զե կաւէար ու
թէամբ նկարա հան ուած l/UllfllVU ֆէէմըդ
յէշեալ
ճարտարարուեստէ
անդր անէ կ
ար տագր ո ւթէւևն է 5
Պատմական ու ստեղծագործական եզա>֊
կէ նշանա կութէւն
ունեցող UiJrt
արմանէ է
ազգային մշակութային ԽորԱԱԱւութիւն համար ուերու։ Սակայն այն *
հայկական համր
շարմարուեստէ բեղմ
նաւոր շրջանն ապրելուց յետոյ դ սկսեալ
երեսնական
թուերէց' երբ հնչէ ւնայէն
ԳԻւմՒ արտադրութէւնը
ամէնուր մեե
յաջո զո ւթէւն արձանագրեց դ
մոռացու
թեան մատնուէլով աևայլգոՆել , զթկուել

է իրեն վայել աթժւգնի

վերարերմռւնքից

եւ հէմն^օրէնակէ կորստեսՀն բերումով
այսօր մեզ է հասել էր արտադրութեան
մամանակա շրջանէ շունչն ու դէմքը կորցըրածդ «նորոդուած օրէնակ^-է պէտա֊
ԿՈՀ'
Սաւօր սրտէ դ զանազան աեսանկէւններէց առած , ՆամոՆԱ֊^ր նշանա կութէ ւեը՝
արման էքներն ու նրա ստեղծման առըն-,
չը^-ոզ մէ
կարեւոր հարցեր հարկ
եղած Էաւէով
չեն ուսումնասէրուել
եւ
ֆէէմը մէջազդայէն մասնա դէտա կան շբը~
ջանակներում անճանաչ է մնացել։ \մայրադոյնը'
հ ազուադէւլո դէպքում , բանէմաց մէջազգայէն արմէք ներկայւոցնող
ֆէլմէ
պատմաբաններ Հ ընդամէնը մէ
բանէ բառ. են նուէրել նրան։ Ս*էն չեւ ան
գամ դ բազմաթէւ կարեւոր
հատորներէ
մէջ, ընդհանրապէս բացակայ է Հայաս
տանէ արտադրած
անդրանէկ դեզարւե ստա կան ֆէլմէ բեմագէր' Համօ (Ամօ)
Ոեկ֊Նազարեանէ անունը։ Ոացառո ւթէւն
է ֆր՚մնսէացէ անուանէ ֆէլմէ պատմարան (Նորմ Սալոուլ-ը։ Նա յատուկ ու

Ո Ի II. Է

շադրութեան առնելով անդրանէկ Հայ—,
կական համր ՆամոՆԱ-ը , ել հնչէւնայէն
(թօս ո ւն)
ՊեսլՕ-& (!935) յ մէջա զդայէն
ֆէյմէ պատմոլթեանը
նուէրուած էր
հինգ հ ատորնէՀԼյ
աշէրատ ո ւթ ե ան մէջ.
Ոեկ-Նադարեանէ վաստակէն մէ բանէ էջ
է նուէրեէ (1) J
Պարագան
տարբեր է
հայ ել ռուս
պատմաբաններէ մօտ։ 'ԱԱւլքոՆԱ^^ր մասէն ,

հետազօտական աշթտտանքէց
որո շ հատուածներ ։

ֆէէմեր

արտադրելու

համարդ էր մօտ է կանչում այրէ օրերէն
ա\շթա տաւորներէ
բազաքական լուսաւո
րութեան դ ան գրա գէտ ո ւթեան ել կէսադ բադէ տութեան վերացման դ գրադարան
ներէդ ակումբներէ եւ թրճէթ- ընթեր
ցարաններէ ղեկավարութեան
*Նլխքադ֊

հչտնակուաե քսանութ ամեալ
ԴզնորնոՀւ, ,
„ր միաժամանակ

ես,լալուն աշխաաանք էր
տանում նաեւ
թատրոնի. երտժչտութեան ու կերպս,֊
րարոլեսաի զեով ու նրանից տեղեկա.
նում, որ երկրում ֆիլմի աբտազրոլթիմ,
սկսելու համար 3000 ռուբլի դրամագլոփ
է հարկաւոր :
էոլկաչինր զորեր ընթացքի

մէջ ղնե֊

քաղուած

*K*

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
ԵՐԴՈՒՄՈՎ ԿԱՊՈՒԱԾՆԵՐ (1917 ֊ 1918)

էյկատէ ունենալով որ քսաներորդ գա
րու երկրորդ տ ասնսւմեա կո ււ) շա րմանկա րր
Հա յա ս տան,ում ընդհ անրա պէս տարսձծուած երե լոյթ չէր , եւ Ն] որհ րդա յէն
կա րդերը հետեւելով Լենէնէ «Եէնօն , մեզ
համար արուեստներէ մէջդ ամենա կարե
ւորն է» բանաձեւէն դ Հայաստանէ թօզկոմթո րէ նլսւթադահ Աարգէս Լուկաշէնըդ

Հրատ մեծ եղաւ զարմանքս ? ^*բբ *եեշրնըչ
Պօրտէ վսւրէչը, Մէսս Տանեթ էնձ դէմաւորեց մէ փոքրէկդ բայց յատկանշա
կան ուզերձով . —

րաբննո ւթեան պաշտօնավայրն էէ
գնացել-, Պկտք Է յիչևլ, \ո ր
Միացեալ \,ա'.
հանդներում երկոլ
տեսակ գբաքննութէւՀն կայ շտրմապատ կերներէ
համար։
Նտէյ' Նեշրնրյ Պօրտ աֆ ԷՆէ վէս ւզ , ո րէ
հ եղէնակաւորոլթեանր
ենթարկւձոլմ են
^•բկրէ 46 նահ ան դներ ։ Փ ենս էլվանէա եւ
*1/էւ Եսրբ նահանգները չէն. ճանա չո ւմ այդ
գրաբնն ո լթէ ւնը դ սեփական մարմէններ
պահելով այդ էմաստովդ ոստէ կանա կան
բէւր\ո կրատէայէ յատուկ ամէն ձեւակա
նս լթէ ւններ ո վ : Մայրայեղ յետամնաց եւ
մոլեռանդ պահպանողական հաստատս լ֊
թէ ւններ են այդ երկու նահանգներէ գը֊
րաքննական հաստատո լթէւները î է չ չեն
եղած դէպքերդ
երբ թորհ րդայէն նը»
կարներէց կտրած են 8“1(X“15%
մապաւէններ դ էբր թէ հակա կրօնական դ անբա

վաւերագրական

լաս վար
Գտնիկ լ

րոզչական բնոjP ունեն յ
Այ՚ւ ուհ անդերձ
հետազօտական որոշակէ աշխատանք տա
նելովդ հեշտութեամբ կարելէ է պարզա
բանել պաւոմական շփոթն ու գտնել ֆէ է֊
մէ ստեղծմանը վերաբերող ճշմարէտ տե
զեկո ւթէ ւնը։ Ըն՛թերցողէ հետ մէ քանէ
հ էմնական տ եդե կո ւթէւններ
ոլ թնդէր֊
ներ բամանելու համար դ
այս գրութեան
մէջ բերում ենք մեր կատարած ծաւալուն

տէ Լթ^Ւ մէ °է* Հայաստան երթալդ գէթ
մէ քանէ ամէս այնտեղ մնալուդ ել իմ
փո րձառո ւթեան մէ
համեստ
բամէնը
Հա յաստանէ շարմապատկերէ զարգաց
ման նուէրելուդ (6) î

Մէկ ամէս վերջն էր դ երբ ես ընդհա
նուր ամ երէկեան շա րմա պատ կերներէ դը֊

ըստ 1923 թութն Խ որհ րդայէն Հանրա-,
պետ ո լթէւններէ մէջ
կէրառուոզ ծրագ
րէ դ Հայաս տան ում գե զար ո ւե ստ ա կան ու

կարդերէ գրաքննութեան
հետքերն են
կրում ել յաճաթ հակասական են ու քա

«Մէնչեւ այմմ ես ամերէկեան բեմե
րէ վրայ դրամաներ ցուցադրեցէ։ Պա
տեհս ւթէւն չունեցայ
շարմա պա տկեր ով
զբաղելու, Աոյս ունէմ դ սակայն որ մօտ
ապագայէն յարմարութէւն պէտէ ուզե
նամ UJյդ ճէւզն էլ ո ւսո ւմնա սէր ելու (5) =
Ել էնձ համար գերագոյն
հա&ոյքը լղէ'"

***

ւՎ£•<? V

Ղ?'

սկսեալ բսանական թուերէ կէսէ g դ հա
յերէն ու ռուս երէն լեզո ւներ ով բագմաթէւ էջեր են գրուել։ ‘Նրանքդ մեզ այ
սօր } կարեւոր պատմական տեզեկութէւններ են հաղորդում : Անա ա ր ա կոյս ա յդ
գրութէլններ էց
շատերը
սովետական

րոյական եւ քաղաքական պրոպադանդէց
պաշտպանէլոլ անմեղ ամերէկեան
հասարակութէւեը (7) :
Պօրտը դ
սակայն դ շատ լա յնամէտ է բեմականնորո ւթէւններէ հանդէպ յ Ւնքը հետապնդէ լմ
է մէայն անպարկեշտ դ ցոփ բնոյթ ունե
ցող մապալէններըդ
ըէչ հ ետաքրքրո լե
լով
նրանց քաղաքական բովանդակու
թեամբ։ Ունէ էր սեփական ամ սաթերթը
ՈԸԸ հակէրճ տ եդե կո լթէլնն եր է տալէս
նոր նկարներէ մասէն դ
եւ որը ամէնէց
ջերմ տողերով \ո ղջո ւնեց հայկական բոլոր
նկաբները ։

կայն ցուցադրում է ընտէր ատաղձէ գո յո ւթէւն ըդ որը պէտք ունէ մէ ս յն տաշ-»,
ւելոլ եւ մշակուելուդ ։

ԱՐԲհ ՅՈՎւԱՆՆհՍեԱՆ

X' [•
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- «.Մեր գրաքննութեան մարմէնր դ ութն
անձերէց բաղկացածի քննեց
Հայաստանէ ՆԱՄՈՒՍ շարմանկարրդ
ել ցռւցագ»
ր ո ւմն ա՚րւոօնեց Մէացեալ Նահանգնե»
րում ■։ Շնորհաւոր ում եմ ձեզ անկեզծօ֊
րէն։ Պէտք
^տել ,սւս:եէոլ, որ
մեզ համար կատարեալ անակնկալ եղաւ
. տեսնել Հայաստանից ստաց\ոլաե մի նր֊
կար՝. Մենր ձեր երկիրը ճանաչում էինք
միայն նիր Իսթ Րիլրֆի չնորհիւ-, Գիտէ
ինք որ զարհո ւրելի Ծրեր տեսաւ ձեր մո֊
ղռվոլրզը, եւ- անհամար որբերի եւ թրչլաաների
բազմո լթի լեներ
տարիներով
պէտրէե ունեցան արտաքին աչխարհի օմանզակութեան , բտյց ձեր մոզովուրզր
երեւում է „ր արտակարգ ձիրքեր ունի իր
մէջ-, ինչպէս զարմանալի է, 1ո ր Հայաս
տանը
կարողացանէ չարմանկարներ
պատրաստել։ Հայերից չատ աւելի թլով
մեն մ-ողովուըդներ դ որոնք վաղուց պեսՐռ ւթէւններ ունէն' շարմանկւսրնեը
չեն
արտադրլսծ մէնչեւ այմմ ։. ^Լերցնենք

Կենտրոնում' էսնէսաօ Վագրամ (Վահրամ Փափազեան)
եւ
Չեզարէ Լաքա (Գրիգոր Լաքա)

Յուևաստանըդ
Պուլկարէան դ Ե ո լկոսլա
ւէ ան ել շատ ուրէշներ ։ Ւսկ դուք' Հայհբդ հ ամէնէց աբէւնոտ եւ ցաւալէ փոըձաոձո ւթէ մեներէ մէջ անցած' արդէն ձեր
սեփական սդռւտէօները
հաստատած էք
եւ սկսած էք ն կարներ արտադր ել . Ան
շուշտ դ տեթնէ կա կան թերո ւթէ ւններ շատ
գտանք ձեր ՆԱՄՈՒՍ ֊է մէջդ
բայց ել
այնպէս դ էբր նոր ա շթա տանք' մեծ յա
ջողութեամբ կարողացած էք գլոլթ հա
նել ։ Նյնդըում եմ ձեր ս տ ո ւդէօներէ վարչո ւթե անը հազորդել մեր անկեղծ
շնոր
հաւոր ութէ ւնը էր առաջփն
փորձէ հաաI1 1
մեր փ աւէ աքր' տեսնել Հայաս
տանէ շար ման կարնեբը ամերէկեան լա^
ւագոյն՝ ա ր տ ա դրո ւթէ ւններէ ա-ստէճանէ
վրտյ» :
Շնտբհտլի Ամերիկուհին ԳԼ՚^թէ ԷԸ[՚կ'
"եում էր Մուրէն Մ տ մո ւլեանի զևտհատա.
կանը ։
ԱԼԵ՚ՐՍԱՆԳՐ ՄԵԼԻ-ի

,(1) Հայաստանի ՕգնւռՆթհան Կոմիաէ ։
(2) 1928:

(3) Intertitres / titles.
(4) Ռ • Մամուլհան (1897-1987), մեծ
յաջսւղոՆթեամթ, սեւամորթ դերասաննե
րի խաղարկոՆթեամթ Ըդր էր րեմադրել
ՓՈՐԿՒ-ն (1927) : Այգ րեմադրութեան
հիման Վրայ կերտուեր նրա համրաւը եւ
անմիջապէս հրաւիրուեր բեմադրելու անւանի թատերագիր' Ււջին Օ’Նիլլի ՄԱՐՔՍ
ՄԻԼԻՈՆ-ը (1928):
(5) ՆԱՄՈՒՍ-ի դիտումիր ընդամէնր
մէկ տարի յետոյ' 1929ին Մամուլեան ի-

րագարծեր իր անդրանիկ ֆիլմը' ԾԱՓԱ
ՀԱՐՈՒԹԻՒՆ (APPLAUSE) , որն այ
սօր դասուած է ԱՄՆ պատրաստուած, խօ
սուն ֆիլմերի անդրանիկ շրջ՛անում նկարահանուած, դեդարուեստակար եւ տեխ
նիկական ստումով յաջողուած երկերի
շարքում :
(6) Ա֊ Մելիքի յօդուածի
բերումով
Հ՚այկինօ-ի վարչութիւնը Ռ • Մամոլլեանի հետ կապ հաստատելով , 1933 Pn4fi
իրան հրաւիրում է Հայաստան Հ ■ էեկՆազարեանի հետ միասնական ուժերով
ֆիլմ նկարելու: Այդ քայլը աոանձնապէո
զարմանալի չէր' քանի որ նախապէս,
Մոսկուայի շարժարուեստի դպրոցոլմ
(Կինոտեխնիկում) , Մամուլեանի երկրորդ
ֆիլմը* ՔԱՎԱՔՒ ՓՈՂՈՑՆԵՐԸ (CITY
STREETS - 1931) իրր բազաոիկ զործ,
արդէն տեղ էր գտել ֆիլմի արդի արսսսյայտչաձեւերի դասաւանդման ծրագրում
իսկ ՔՐՒՍՏԻՆԱ ԹԱԳՈՒՀԻՆ (QUEEN
CHRISTINA - 1933) խիստ դիւր էէ էկհ1
Ստալինին : Միասնական ուժերով ֆիՄ՝
նկարելու ծրագիրը խափանուեց Սովետա
կան Միութեան մէջ տախա ծո՛ւող ստալինեան ահաբեկչոլթեան պատնստով :Հայ
շարժարուեստի մարզում եւս, քիչ
տաղանդաւոր ուժերի կորուստը ;
(7) Գրաքննութեան
սահմանումները
խախտելն անհնար էր : Ըստ օրէնսդրու
թեան , աոանց գրաքննութեան անցագրի t
արհեստավ՛արժ ֆիլմերը մաքսատնից չէի®
ազատւում : Պարագան նոյնն է եղել նաեւ
միւս րոլոր երկրներում : Հայկական ֆիլ
մերն (կրճատման ենթարկուած կամ ոխ
ընդհանրապէս ցսւցւադրուել են ՍփիԼ1Լ ՚
համայ ն քի Q
պատկ ան
ակ ումր ներում >
սահմանաֆակ թուով ներկաների համար •

Fonds A.R.A.M

« 6 Ա ՌԱՋ
լու. նպատակով՝ 100 ռուբլի է նախատե
սում եւ Դվն՝ո\լնոլե մի երկտողով ուղար
կում է Աս^անաղ Աո աւեանի մօտ։ Ա ռաւ֊
եանը հակառակ Լո լկաչինի առաջարկին ,
խպ-ամէնը 60 ռուբլի է յատկացնում ա֊
քԱԱ րկելով թէ' «Մենք պէտք է
հոդանք

30-000 որբերի մասին, առայմմ

մտաեէք Երեւանում մի նոր կինոթատրոն բա
նալու մասին, ղուղէ յետադայում կարո
ղանանք աւելի չատ միջողներ տրամ ադ֊
րել հայկական կինօա րո՚լեստի ստեղծման
համար»։ Հէնք այգ նշուած ինչին գու
մարով^ 60
ռուբլի հիմնադրամով էլ՝
1923^' Ա՛ղբիւ 20ին կեանքի է կոչւում
Հայաստանի անդրանիկ պետական- «կի֊
նօկաղմակերսլո-լթիմս՝ր» . Այն անուանւում
լ ^Պետկինօ» :
Դզեոլնին հիմնադրամն չահ ակալէրո լ
նպատակով՝ մի քանի ամիս ՝ վարձու, ֆ իլ֊
մեր է զուգադրում , յետոյ
զեկոլցադիր
է ներկայացն՛ում ժողկոմխորհին, որը
Լուկաչինի նախագահութեամբ Օգոսսրո՝.
սին որո՛շում է կազմալուծել «Պետ
օ»ն
եւ ղր՚ո ւի՚ոխարէն , 2-400 ռուբլի դրամա
գլխովդ ստեղծել «Պետլուս կինօ»
առել֊
տըքա - արդի ւնաբեր ական- բումն եւոիրա
կան ընկերութիւնը։ Այդ նոր ձեռնարկհ
կարեւոր բամնետէրերից մէկն է դաո
նում Ափի լոքում կազմուած Հայաստանի
Օգնութեան Կոմիտէ-1, (ՀՕԿ):
Ե ո ւտ ո ւէ '• 1924: թուի Նոյեմբերին՝ Հա֊
բոստանում խորհրդային
կարգերի հաս֊
տատման չորրորդ տարեդարձին ՝
դո լ֊
ւյ ադր ւում է ((Պ ե տչո ւս կ թև\Ծ» ֊ ի անդրանիկ
արտադրութիւն ը
ԽՈՍ ՀՈԴԱՑՒՆ
ՀԱ֊
ՅԱՍ ՏԱՆ ֆիլմը ու֊ ^նւում է խորհրդային
րարոզչութեամր զբաղուոզ Հայաստանի
ֆիլմի ճարտար ար ո ւես տը։

֊

Մ Ի Տ Հ

ԵՒ

յաստանի Պետ ֆո_տ\ո կինօ-ի [Պետ չուս կինօ]
համար։
/.../
Նկարի թեման որո շե/ր շատ մ՜ան՛անակ
չխլեդ *
Դեռ մանկութեան մամանակ ես տեսել
էի ՆամՈլԱ ներկայացումը*. Հ ա յ իրաւա֊
զուրկ աղջկայ ողբերգական՛ իրավիճակը
այն մամանակ խորապէս յուղեց ինձ»։
Գ. Դղնունին իր Ուրուագիծ Հայաս
տանի Կինեմատոգրաֆիայի
Պատմու
թեան (3) հատորի մէջ նշել է.
((Դեղար ուե ստ ական է] որհ րդի առան֊
ձին անդամներ յղացան առաջին դե զար֊
ւեստական ֆիլմի համար որպէս նիւթ
մեր կէաս\իկ դր ա կան ո ւթեան որեւէ երկ
չխտրելու . միտքը*. Եղան առ՚աԼար կներ
նկարահանել Ա. թումանեանի Անուշ֊.ը՚ր
& իըվանդա դէի ‘ՕաՈԱ-ր ՝ Չար ոգի-ե
եւ Նամուս֊^/, Մ ո լր ադ անի Դէորգ Մայւզպեսալէւի-ն ել
այլն *. Եանդ առա՛ն Նաifll/LU—ի վըայ ՝
եւ որո՛շուեց այն դարձնել
հայկ ական

առաջին

դե ղա ր ո ւես տ ա կան

ֆիլմը» ։

Ենչպէս արդէն նշեցիեք՝
Դեղա րուե ս֊
տական խորհրդի որոշումը
Նա|ԱՈԼԱ֊Հ»
իբրեւ հ այ գեղարո ւե ս տական անդրանիկ
ֆիէմի նիւթ չխտրելու
պարագան ՝ ախ֊
քան էլ միամիտ քայլ չէր* Նամուս
է կ֊
րանաւորման պատմութիւնը յիշփէի՝11 չը֊
պէտք է մոռանա լ նաեւ՝ որ մի քանի
տարի առաջ այն տարրեր հագուստ հա֊
դա\ծ ՝
արդէն նկար ա հ անո ւել էր ըստ
Վրսհրամ Փալի աղե անի եւ Դ րի դոր Լաքա֊

ԱՐՈՒԵՍՏ »
հատ ֆիչմը ,JnL!Ju,rl:PnL^3 Մ ոսկուա յում» *.
Գրել է
ՀձՊետլո ւսկինօ»֊ի տնօրէնը եւ
ապա՝
Երեւանում ֊կայացած ֊առաջին
ցուցադրման մասին յոլշ^Լ է **~
հ!՚Նոյյիրի"
կխևօթատրոնի
շէնքում
կազմակերպուած
ֆիէմի հասարակական
դիտումը վեր էր ածո լել ազդայ ին կինօ֊
արուեստի հիմնադիր հանդէ՛սի : /•••/
Ֆիչմը երամշտութեամր ուղեկցում էիե
դո ւդուկահ արն երը
ուստա Մ արդարի
դչվսա ւոր ո ւթեամբ ՝ եւ
դա շնամուրա յին
թրիօ^
Լե ւոն խո՛ջա ֊ Լյխաթե ա ^ի
ա֊
վարութեամբ» :
Տ)իէմի ունեցած տնտեսական յաջո զու֊
թեան մասին նոյն հատորի մէջ կարդում
ենք'
ի շատ ակո ւթեան արմ՜անի է նաեւ^
այն լիտս տր ՝ որ ՆաւքոՆԱ ֆիլմը դարձաւ
տն տ ես ա .կան տեսակհտից չատ ձեոնտու
նկար*. Նրա արտադրութեան t/րայ {^րոչոր
պատճէններով
հանդերձ )
ախսուել
է
ընդամէնը 42 ’000
> մինչդեռ առաջին
երկու տ ւս ր ո ւա յ յխթաց քո ւմ նա վեըադար ֊
ձըրեչ է «.Պ ե տլո ւս կինօ» ֊ ին մօտ 480*000
ռուբլի։ Այսպիսով՝ անհրամեշտ նիւթա֊
կան բազա ս տ եվծուե նոր ֆիլմերի ար֊
տագր ո ւթեան համար»։
Եեկ֊Նազարեանը
իր յուշերում ՝ ^Ւըղ֊
ն\ուՀնուց մի քանի տարի յետոյ՝ իր ա շ֊
խտտանքի մասին հեսձեւեալ կարծիքն է
յացտն՚ոլմ . <^Եմ մտայղաց ո ւմներ ը լի\ա ֊
կատար չալի ո վ մարմնաւորել ինձ առա֊
Լին անգամ յաջողուեց ^UllfllLU ֆիլմո՛ւմ»։
^Ապագայ ֆիլմի դենարը կարծէք թեքն
իրեն ծն՚ուեց : 20—ական թուականների ա֊
ռաջին կէս՚ում ցէճևար գրելու տեխնիկան
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տական ու տնտեսա՛կան յաջողութեան եւ
յատկապէս
Մ ոսկուայում ունեցած էխ~
դո ւնեչո ւթեան բերում՚ո վ է միայն ՝
որ
1926^ ուին ((.Պ ետչուս կին Օ»ն վերա կազմո՛ւ֊
թեան է ենթա րկո լեչ ու կոչուէչ է ((Հայ֊
կինօ» (((Աբմէնկինօ») • այսինքն իրաւա֊
սոլ է համարուեչ ազգային արտադրական
միա լոր համարուէչ ։
Համաձայն անուանի ամ երի կա բե ֆեւ֊
մի պատմարան ճէյ Լէյտայի ՝ որ Ասս֊
կուայի շարմաբուեստի դպրոցում ֊ուստնեչ էր Աերգէյ էյղչխշթս*խի վարած դա֊
սար աններ ում ոլ չա ւա տ եղե ա կ էր խորհ »
Միութեան ֆիչմի արխի լներ ի մէջ պահ֊
ւող նի ւթերին ՝ Նա֊լքււԼԱ—ի հ անբային ցու֊
ց ագրո լմ՚ը Մ ոսկուա յում' սկսուեչ է փա՛կ
դիտումից չոր սեւկէս ամիս յետոյ' 1926^»
Հոկտեմբեր հվն (6) :

1925-1927 տ արիներ ո ւմ ՝ Տ եկ ֊Նա զար ֊
եանի անձամբ կամ հսկողութեամբ՝ Հա֊
յաստանում նկարահանա^փ ֆ}ի չմերի մէջ՝
ցայտուն կերպով դեռ նկատ ւում է՝ նա֊
խախո րհ րդային մամանա կա շրջանի կետն֊
քի հա րաղատ շունէն ո լ հո գթե ։ Այդ ֆ[,լ֊
մերը իրենց
գեղար ո ւես տա կան արմ տա
նիքներ ից զատ մ ո ղովր դա դր ա կան ՝ պատ
մական եւ քաղաքական աուո լմով եւս վա ֊
լերագրական արմէք ունեն ել զանազան
հարցերի նկատմամբ կարեւո ր փաստեր են
ներկայացնում ։
Դրանք բոչո րն էչ չուրջ
ուշադրութեան արմանի գործեր են : Հը֊
րատապ է որ մինչ մեզ հասած ֆիչմերի
պահպան՛ումը՝ վերականգնումն ու ցսւ֊
ց ագրո ւմը չուքջի առնուի ։ Այգ րեpn լմ ով
այմմ պիտի քննարկենք Նաւք(ՈԼԱ
ֆիէմի
վերականգնման ո լ հաստատման նկատ
մամբ մինչ այմմ ցուցա բերուած վե բա
բերմունքը :

ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ԴԵԱԱՐ ՈՒԵՍՏԱԿԱՆ ՖԻԼՄԸ

1969-Ի ՕՐԻՆԱԿԸ

Աւելի լաւ ըմբռնելու համար առա֊
Լին տարիներո՛ւմ Հայաստան՛ում
ար֊
տադրռւոդ ֆիլմերի ծրագրման լխթացքն
ու դրա՝ զարգացումը՝ կարեւոր է որ հա֊
մառօտ կերպով անդրադառնանք այդ ար֊
տադրութիւնների րնտ յթին :

Այս նոր տարբերակի սկզբում ՝
ՆԱ֊
Մ ՈՒՍ վերնագրից
անմիջապէս յեսՀոյ՝
1940^ • 0ոգստռս 22^ նոր հ րամանով
^(վեըանայուած Աբեղեանական» դրեչա֊
կերպով դրո ւած տողեր ը յո՚ւշում են . «Այս

կինոնկարը հայկական աոաջ սեկն է ստեղ
ծված ՛է հայ մեծ վիպասան Ալեքսանդր
Շիրվանզոսդէի երկի թեմայով :

Պատահական չէ ր , որ 1925—1928 թուե֊
րին խորհրդային՝
Հա յա ստանում
՛ար
տադրուած ութ դեղարուեստ ա կան ֆիէ”
մերիդ եօթի վերնագրեր ը առն՚ո ւած էխն
կովկասի եւ Մ երձա ւոր Արեւելքի մէջ ապ֊
րոզ
մողովոլրդների
մօտ տարածուած
ել միեւնոյն կիրառումն ունեցող բառե֊
րիդ : Դր անցից առաջինը ՆամոԼԱ-ը շ՚ըրԼան առո ւթեան մէջ էր մտել թրքա֊պարս֊
կոյկան, իշխանութեան
տարիներին
ու
ծնունդ առած ի ս լամական համ ո զմ ո լնր֊
*եերիդ , ամէնո լր տար ածուէլ կր Մ

Ֆիլմը րեմադրել է անվանի կինոոեժիսյոր Համո էեկնաղարեանը ՝ հայ թեմի նըշանավոր դհրասանների մասնակցությամր 1925 թվականին :
Կինոնկարը վերակա՛նգնված եվ ձայնա
գրված է "Հայֆիլմ" կինասգուտիայում
1969 թվականին» : Այս տողերին
դ^ղ «Սենարի հեղինակ եվ ււեժիսյոր
Հ ւաքւոյ Րեկնաղարյսւն» դրո ւթի ւնը ՝ իր գը֊
ՆԱՄՈՒՍ (1925) • Լուսանկարը՝ «Պելժիայի Արւքայական ՖիլմագարյսւՍ.»

Արեւեչքում : Հայը >
5 Պ արսիէն
ու թուրքը ՝ տա րբեր կրօնն երի ոլ մշա ֊
կոյթնէրի աէր է/խ^լով հանդերձ y միա֊
կերպ էին հասկանում այն*.
Պարագան
նոյնն էր
ել. ՇորշՈր-ի (1926) , Զա֊

Pt-/r (1926) , Խաս-Պոււշ-^ (1927) , Կոն֊
1“^ (1927) , ԶսոԽւլլոՆ-^ (1928) , Հաշի֊
ի (1928) նկատմամբ։ Այո
մօտեց՛ո՛ւ
մը պատճառ եղաւ որ շրջանի ընդհ ան֊
րապէս
անգրագէտ
հա սարա կո ւթի ւն ը ,
հանրամատչելի
վերնագրերի
օղնու֊
թեամր , անմիջապէս հաս կանայ' գրաւ֊
Lb աէդ ողուններով եւ ֆիլմերի մէջ կի֊
րառուած llUllfp պատկերներ ի լեզուի օդ֊
նութեամր՝
հա ղորդա կցուի
շօշափուող
բովանդակութեան հետ :
Համ« ք^եկ֊Նազարեանը իր էետ մա֊
Հ"ւ՝ 1965/րե Մռսկուա ՝ ռուսերէնով հ ը֊
րատարակոլած Յուշեր
Դերասանի եւ
Կինօոեժիսէօրի (2) գրքում յիչել է «Մի անդամ ՝ երր ես դեռ աշխատում էի
ԿորԱՈԼած Դանձեթ [.վրաց՛ական՛] նկարի
ւԼ1էայ î Մանգլիս ՝ որտեղ տեղի էին ունէ֊
'եո ւմ բնական նկա ր ահ ան ո ւմներ ը , եկաւ
Հայաս տ անի «Պ ետֆոտօկինօ»-ի [Պետ֊
լուսկինօ^ պետ Դանիէլ Մարտինովիչ
ծխունին . Եկել էր յատուկ նպասձակով
ի^ձ Երեւան

աշխատանքի հրաւիրելու՝

'ո Ըպէսզի այնտեղ

կազմակերպենք կխնօ֊

տրաադրՈլթիւն» հ
/■■■/

«1924 թուականին Դվեուեին '^‘րիբ
կռլ ինձ մօտ ՝ տյս անգա՛մ Թրիլիսի։ *երա
‘/'‘Դ/' զուգադիպեց Նաթաելա [վրազա֊
կա^'՜\ ֆիլմի նկարահանման նախապատԸասաական ա շխա տս/նքները սկսելու հետ։
Որոշուեց Նաթաելա նկարին զուգահեռ
'լեղաըր.\լես տական ֆիլմ նկարել
Հ՛ա-

րեչակերպով

անմիջապէս

բանիմաց ըն

թերցողին բացայայտում է՝ որ ֆիէմի
միւս դրութիւեներն եւս ((վերանայո ւած»
են \ու 1925 թուականի բնօրինակին չեն
համապա՛տասխանո՛ւմ :
յի կազմած ց էնա րի*. Qիչուածները՝ էռ֊
նեստօ վագրա մ եւ Սէզարէ Լաքա ստո֊
րա դրութեամբ ՝ ‘Շիրվանզադէի ՆամոԼԱ—^
մէջ առնուած դէպքերը Ետա լի ա (Տիզի֊
լիա) վախտ դրե լով ու Երւրու^-Ոկ Կասլլ ած՜ (Սեր վերնագրերով՝ իրենց կազմած
դենարը վաճառել
էին ցարական Ո* ո լ֊
սսւստանի անուանի արտադրիչ Լյան՚մ՜ոն֊
քռվխն ։ Վերջփնս վր"՚ղ1՚ Իվ ան Պերեստփա՚Նվվ։ (4),
ղեկավարութեամբ , 1917—
18 թ֊ Երսլթայոլմ գործող քւր ֆվ՚լմփ աչխատանոցում ,
նչուսրծ
դերասաններու
խաղա րկութեամբ ՝ ֆ^թ[' էր վերածել
նիւթը :
Եխելով ն՛րանից , որ Դղնունին ել փեկ՜ԼքՍրզարեանը
մօաից ծանօթ էխն Պերեստիանուն , զարմանալի է՝ որ նրանք իրենց,
յորչեքում Երդումով Կապուածներ-^ ՛մա
սին ոչ մի նչում չուն՛են՛։ Կարեւոր է յիչենք , որ ն չուած անազնիւ վերաբերմ ուն
քից յետոյ՝ Նամուս ֊շ,, իր մչա կութս։յին
բուն ակունքներին վերադարձաւ , չնոր֊
հիլ Ր ե կ-Ղ։ ազար ե անի կազմած ցենարի :
Ըսա

Դղխուե՚ոլ

ՆամուԱ-/<

նկարահա-

ն֊ումները ս կս ո ւել են 1924 թ- Օգոստո
սին։ նախ նկարահանուևլ է երկրաչարմից սարսափա՛ծ ՝ բաղնիքից կիսամերկ
դուրս փախչող կանանց տեսարանը։ «նըկարա՚հանման ա չխա տանքէ։ երը սկսուելուց
հինգ ամիս ան՛ց Նամուս ֆիլմը 1925 թրւականին ցուցադրուեց
Երեւանի հասա
րակութեանը եւ ապա ֆիլմի բազմաթիւ
պատճէններ չտեսնուա՛ծ յաջողութեամբ
ց ո ւց ադր ո ւեց ին լայնածաւալ Ա իութեան
բոլոր վայրերում ։ Երեք ամիս անընդ

այն չէխ
ցե(հարը

ոբ տյմյ՝ է : Ախ մ՜ամս/նտկ
ըստ էութեան' իրենից
ներ֊

կայադն ում էր ռեմիսէօրի գրառումները
իր եւ իր օգնականների համար ՝ որոնք
իրականացնում էքխ ֆՒխե կադրա֊պը֊
չանային բա ման՛ումը*. Ալբփշ ոչինչ : Ըս֊
տոյդ չեմ յիշում ՝ թէ ինչքան մամ անա֊
կում եմ գրեչ ՆամսւԱ-^ դենարը՝ բայզ
բոչոր դէպքեր ում ՝
մի շաբաթից ոչ ա֊
ւել (5) ։ / • • •/ “ցեն արի ՝ իս կ այնո ւհ ետ եւ
ֆիխի էԼբայ աշխատեչիս ես հասկացայ ՝
որ իսկապէս չալ եւ խոր ես դիտեմ մի֊
այն Հայաստանի կեանքը։ ^Լա նչանակա֊
չի էափով կանխորոշեց Երեւան տեղա֊
փոխուեչու իմ վճիռը։
j *••/ Նամուս ֊ի
մոն տամը ես աւարտեցի միայն 1925 թը*^
լականի
վերջում ։ Հ • • • j Մայիս
ճ&֊ին
[1926] յ Մոսկուայում ՝ տեղի ունեցաւ
Նամուս նկարի ւիակ դիտում» :
Մ ոս կոլայի կայացած ւիակ դիտումից
ու արձանագրուած յաջո զո ւթի ւնից յետո յ ՝
1926^ * ^.Պ ետչուս կինօ» ֊ն անււլանւսւմ է
«Հրռյկինօ»
Լ«Արմէն կինօ»՜^ ՛•
Այս ույետ
Նամուս֊^ տպա գրո ւած բոչոր պատճէն֊
ները կրում են 1926 թուականը եւ նոր
անուանուած հիմնարկի անոմնը։ Այդ Օ֊
բինա կներից մէկն է որ մինչ օրս պահւում
է
Մ ոսկուա'
խորհրդային
Միութեան
Տ) իչմադարան ում (^Լոսֆիչմֆոնդ») :
Պէաք է եզրակացնեչ ուրեմն ֊որ ((.Պետ֊
չուս կինօ» ֊ի անդրանիկ գե ղա ր ո ւես տ՛ա ֊
կան չիամետրամ ֆիչմը .արաադրուեչ է
1925 թոլին ՝ տնտեսական — ա րտ ա դր ական
չափազս/նց դմուար պայմաններում եւ
ապա ֆիէմի արձանագրած գեղարո ւես֊

հ֊Արմ էնֆիչմ»֊ի կո՝ղմից Լեւոն
Ւոա֊
հա կե\անի (7) ղեկավարութեամբ «վերականղնված» ՆաւքոքԼ՜Ա-ը ՝ իրականում իր
ենթադրեր ից զրկուած ՝ հնչիւնային ֆիէ
մի կ աղա պարի մէջ առնուած ՝ վերաբս֊
ր ակց ո ւած (կրկին ւքոնւՌԱ1(հււսւծ) օրինակ
է։ Ֆիէմի վերջում է միայն $ որ կարդում
ենք. «կինոնկարը վերականգնել է ււհժիսյոր Լեսւն Իսահսւկեանը» եւ ֆիլմին կըց֊
ւած եբամշտ ութիւնը
յօրինէչ են չոէ,ս
((կոմպոզիտորներ» :

Լ • Ւ"ահակեանը ՝ երամշտութիւնից
զատ՝ ֆիէմի ձայներիզի մասն է դարձրեչ՝
բացատրական
միԼանկեաչ
ենթագրու֊
թիւնների
ւէոլսպ
բովանդակութիւնը։
Դրանց
պատկերային
ն՛երկայութիւնը
((ձայն»ի վերածեչով՝ յաւեէնորդ ու ան
տեղի խօսքերի հետ ֆիլմին է կզեէ՝ թը֊
նական ձայներից համադրուած ձայնէ֊
է՚իղին միակցելով։ Այդպիսով՝ մարդկա
յին ձախերից ղատ՝ չս եչի են
դարձել
չոլն ՝ հաւ ՝ աքաղաղ էւ ա յչե • . .
Այս մտա՚յղացՈւմն իրագործելու հա
մար «վերականգնված եվ ձայնագրված»
\Որինակի հ եղինա էլն երը ՝ ստիպո՚լած խախ
տել են ըստ մամանակի պայման ա կան ո լ֊
թեան՝ ամէն մի վայրկէ ան ում 18 կամ 19
պատկերով ն կար ահ ան ո ւած համր ֆՒւմերի ցուցա՛դրմանը առըն չուող
համա
պատասխան պարտադիր հարկադրանք
ները։ Այսինքն' ֆիլմին հնչի ւնային երիզ
կցելու֊
համար՝ նրանք
պարտադրուել

Fonds A.R.A.M
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ր ոգո ւած) ՆամոՅ֊Ա-ը , սրբագրած էին էր
նախապկ ս կա տ ար ո\լած ա զկտը • • •
են Նամուս-ը ամէն մէվայրկեանում 24
պատկերի ^անցումով ցուցադրել։
Իանի
\Որ 6 կամ 5 պատկերի պակասը տեխնի֊
կական արղի միջոցներով լրացնելու, հա֊
մար յաւելեալ աշխա տանր չի տարուել ու
պատկերների թիւր ամկն մի վայրկեանի
մկջ րաւարար թոլի չի հասցրուել՝ «վերականգնւլսւծ եվ ձայնագրված» օրինա՛կը
նայելիս ՝ ամբոզ ջ ֆիլմի ընթացքում դի֊
տողը շարմումները բնական լինթաց քով
չի տեսնում եւ դրանք նրա աչքին աւելի
արադ են երեւում քան՝ դիտուել են մա֊
մանա կին ' համր ֆիլմերի ցուցադրման օ֊
բերին :
Եարճ' արձագանգելով ել տեղիք տա֊
լով՝ իրենց մամանա կաշրջան ում ֆիլմի
վերանորոգման նկատմամբ՝ Սովետական
երկրներ ում կիրառո ւող <<վերականգնում»
կոչուող , ոչ գիտականն ս կղբունքն եր ին ,
ՀԱրմ կնֆիլմ)֊՚ո\ւմ անբարեխիղճ կերպով
խախտել ո՛ւ աւրել են Բեկ֊կյաւլարեանԷ
երկը՝. Կատարուածմէջամտոլթէ ւններէ
բերո՛ւմովդ Նամուս-ը զրկուել է էր բուն
կերպարանքէդ , պատմողական չարադ֊
րանքէց ու զարկերակէց • այսէնքն կորվես.տէ է տրուել p ե կ-Լ,ա զար ե անէ ստեղծած
էւրայա՛տուկ կերպով «խօսուն» , շարեար֊
լեստէ համր լեզուն ու դէտողէն կ ներ֊
կայաց ուել հեղէնա կՒ տաղանդին անհա֊
րազատ մի ֆիլմ յ Գրա հետեւանքով՝ նոր
տարբերակը վերջին
տասնամեակներո ւմ
դիտողները ՝ բուն՝ երկի մասին թերի գա֊
ղաւիար են կազմել*,
Ցաւօք սրտի սկսեալ 19619/^ »

յէԼոլ-ա^
«վերականգնված եվ ձայնագրված» տար ֊
բերակը ցուցադրուել կ բազմաթիւ եր֊
կըրներոլմ (Անդլիա ՝ Իտալիա՝ Ամերիկա ՝
Ֆրանսիա՝ Իրան՝ կիբանան եւ ա
Գ ըանի g բացի՝ այն առանց որեւկ գիտա֊
կան բացատրութեան ու պարզաբանոլ֊
թեան ՝ մտցրուել կ միջազդային մի քանի
ֆի էմ ա դար անն եր ի հաւաքածոլ ներէ
մկջ
ու ցուցադրուել կ հայկական շարմար֊
ւեստ ին նուիրուած փառատ\օնների ծրա֊
դրեր ում î
ան՛բարեխիղճ նորո֊
դո ւմների ու դրանց առիքնչուող
խըն֊
դիխերի մասին մամանակին արտա յայ֊
տուել ու ահազանգ ենք հնչեցրել Փարիզ
Փոնմփիտոլ կենտրոնում կայացած հայ֊
կական ֆիխ՛երի ցուցադրման օրերին (8) ï

2005-Ի ՕՐԻՆԱԿԸ
Ց Ո յս ունկ ինք ՝ որ վերջերս ք} ւրո պա֊
/ում IJ.P
հեռուստատեսութեան կայա֊
նէ հ ո վանաւո րո ւթեամբ
ու քե ուս ա տ անի
Գոս ֆէըմֆ ոնդ֊ի եւ
Հայաստանի Ազդա֊
յին Ֆիլմադարանի
մասնակցի լթեամբ ՝
ինչպկս նաեւ Հայֆիլմի ՝ Փարատայզ ոլ
Զ* Զ* րխ՚կերակց ութի ւնների ել
բազում
այլ անհատների օմանդա կո ւթեամբ չնո֊

Բսյյց աւսՀղ ,
Նորերս մկջտեղ հանուած օրինակը (9) ?
կրկնել կ վերը յիշուած նախորդ «վերա֊
կանդնված) ֊օրինակի
համարեա
բոլոր
սխալները՝ բացա՛ռութեամբ նրանից՝ որ
մասամբ վերահաստատել է րնօրիՍակկ

ւքէջ ներաււուած միջանկեալ ենթագրերը :
Գրա շնորհիւ Ն^մոԼԱ-ը վերագտել կ իր
բուն շարակցումը։ Գրան\ով
հանդերձ ՝
ֆիլմի սկզբում որեւկ նշում եկայ
թկ
նորոգումը ի^նչ հիմունքներով կ
կա֊
տարուել :
Նոր օրինակի վրայ նախ նշմաբլո՛ւմ են
Գոս ֆէլմֆ ոնդ֊ի մօտ պահուող՝ 1926
լակիր տարբերակի հետքերն ու տուեալ֊
ները։ Սակայն շուտով օրինակը հակա*֊
սում կ ռուսերկն օրինակին քանի որ միա֊
մամանակ՝ միջանկեալ ենթադրէ րի վե֊
րահաստատում ով՝ այն պատրանքն կ ըս֊
տեղծում իբրեւ թկ հայերէն ՛օր ինակի հի֊
ման վրայ կ վեր ականդնո լած ։ վստահ
գիտենք՝ որ իրականում հայերէն
բնօ֊
րէն ակի միջանկեալ ենթադրէրը պատրաս֊
տուած են 1922 թուի Ս*արտ
հրամանով
պարտադրուած հԱբե զեանա կան » կոչուած
գրելակերպով ։
Այս յոյձ~ կարեւոր
փաստը՝ որ մա֊
մանակին արձանագրուէլ ու պա հա ւել է
ֆիէմի վրտյ՝ ՖամոլԱ-ի չվերանորոգող֊
ները) անպատա սխանա տու կերպով ՝ /\ը֊
ռութեամբ ՝ առանց որեւէ նշումի ՝ վերա֊
փոխել ու կոծկել են այսօրուայ դիտող֊
ն երից :
Ենթադրեր ի գրելա կերպը պատմական֊
օրկն ՝ թկ՛ ուղղագրական ել թկ՛ դեղա֊
գիտական առումով՝ նոյնքան կարեւոր ու
չխօսո՛ւն) փաստ կ՝ որքան ֆ ի լմի
^կջ
նկարուած նիստ ու կա\ց'ը : Ջմ ոռանանք .որ
ա՝յդ գրելակերպով՝ այսպէս ասած ուղ֊
զազրութեամբ ու տառատեսակով՝ երկու
տա սնամեակ' 1922—1940 թ՜թ՜ • ՝ Հ ա յաստա֊
նում հ այ մտա լոր ականը՝ յանուն
ան֊
գրագէտ մի ամբոխի՝ պարտադիր կեր֊
պով անդրա գի տ ո ւթե ան էր մ\ա տն՚ո ւել :
Ֆիլմը վերականգնողները ճի շդ են նկա֊
տել՝ որ միջանկեալ ենթադրէրի մկջ կի ֊
րառուած դր ելա կեր պով
ներկա յաց ո ւած
հայերէնը , թէ՛ Հ.աւյաս տ\ան ո ւմ
այ֊
լուր՝ այսօր ոչ ոք չպիտի կարողանայ
կարդալ֊ սակայն փաստը մկջտեղից հա֊
նելով ու առանց որեւկ նշումի ա յն
մի
երկրորդ ոճիրութ 194:0^* Օդո ս տ ո ս 22֊/,
նո ր հրամանով չվերանայո լա՛ծ Աբեղեա֊
նական)
դր ելա կեր պով
փոխարինելով ՝
նրանք կր կնա կի խախտել են պատմ ական
ճշմարտութիւնը։ Աաբգելոլ համար պատ֊
մականը՝ հարկն էր որ գոնէ ֆիլմի սկըզրԱւ֊մ նշուէր կատարուածը: Անխոհ եմ ՝ ա֊
նւսղնի ւ լռո ւթեան եւ նման
վերաբեր֊
մունքների բերո\ւմով կ՝ որ մեր մշակո ւ֊
թա յին հ՛արցերը իրենց իրական՝ ապրաե

ՄԻՏԲ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

մամանակի հարազատ դիմագծով չեն փո ֊
խ անց ւում գալիք սերունդներին ու հետըզ֊
հետէ մոռացութեան
տարուելով՝ տգի֊
տութիւն կ տարածւում ամկնոլր։

թեան ընթացքում
պատկերներէ
երբեմն կարճատեւ դադարներ աաՎ .
լեն ոլ թրթաացոլմեեբ յառաջանան՛

Գալով ֆիլմի
հնչիւնային կառոյցին ՝
նախ պարզապէս հարկ ենք համարում
շեշտելու՝ որ Ի ե կ֊Նա զտր եանի համր շրր֊

նորոգման» կապակցութեամբ վնրը ,Լ
ւաւե հասաաաոլթէմւրներր ել յաակապէ,,
Հայա՛ստանէ
Ազդայէն
ֆէլմադարաՀ
որ լաւաաեդոակ էր յէշուաե բոլոր հՀ'

Մեզ համար աարօրէնակ էք Որ ^լերլԱ

ջանի բոլոր ֆիխերը՝ դեռ մինչ օրս կա֊
րօտ են մնացել զգայուն ո լ դործին ձայ֊
ներիդ ունենալու : Այս օրինակն եւս բա֊
ցառութիւն չէ կազմում եւ l969^r տարբե֊
րակի պէս երամշտական նոր յօրինուած
ձայներիզ ունի։ Այս անգամ քոէ1ս հ՚կոմ֊
պո դիտորներ) ի փոխարէն՝ երամշտական
համադրումը մկկ հոգու'
Ան ա հիտ Սի՝՜
մոնե անի երեւա՛կայութեան արդիւնքն կ։
վերջինս հակառակ իր ճոռոմ չերամըշ֊
սրութիւնը միշտ սկսւում ու ա լարաւո լմ
կ լռո ւթեամբ) արտայայտութեան ե*- կա՛
տարած աշխատանքների յա լակն ոտ ցոլ֊
ցակին ՝ որ հրատարակել է տուել ֆիլմի

ցերէն, նման
վրէպակներէ նկաամամր
անտարբեր են դանուել ու յատկապէս
վերջխնս, անկարող է մնացել էրապկԱ
վերականգնել տալ Նամոսւ-ի հսւյերէճ
հարազատ օրինակը : Ապագայէն , ?անւա֊
զան արխէւնեքէ մէջ պահուող հայկական
ֆէչմեքէ վե րական գնո.Նմեերր յաջող
թա ցքէ մէջ դնելու համար , կարեւոր է
որ նախապէս լրջօրէն վերանայո լէն բոլպ
խնդէրներր ել վերացո լեն խանդարոզ^նոր
աւեր ու թէ ւրէմացո լթէլն յառաջացնող
վեըտ բերմ ունքԼևերը յ
ԱՐԲԻ ՏՈՀՀԱՆՆԻՍԵԱն

կապակցութեամբ
ԱԻԹ՚ի֊ի [_nJu ընծա֊
յած տեղեկատոլ գրքոյկում ՝ անկարող կ
եղեէ ըմբռնել P ե կ֊Ն ա\ղար եանի երկի ԷԸ~
ռութե ան՛ մկջ բանող լեզուն ու ներքին
կառո jg ը : Նա իր տի րական ՝ անճաշա կ ,
կոպիտ ՝
կարկտանային
երամշտական
կտորների միջամտո ւթեամբ ու ձայնայէն
համադբո ւթիւններ ի
անիմաստ
ներկա֊
յութեամբ ՝ խախտում կ
այս օրինա՛կի
մկջ ՛վերա կանդն ո ւած Ն^մոՆԱ֊^ր
բուն
շար՛ակցումն ու լեզուն։ Սիմ ոնե անի ու֊
նեցած փորձառութիւնը՝ Օրսկի թանդա֊
րան\սւմ համր ֆիլմեր ի ցուցադրման պա֊
հին յանպատրաստից երամշտութիւն նը֊
ւադելու գործում եւ դես ու֊ դէն ստացած
գնահատանքների
ու մըցանակների ցու֊

՞լոյեմրեր 2005 , Փարիզ

ղակը՝ մեզ չպիտի տպաւորել ու լռեցնեն ՝
որպէսզի \այս ֆիլմին կցուած ծայր աս֊
տիճանի չհւսրեւանցի) կերպով իմի բեր֊
ւած երամի շտների բանակն լսելիս՝ մեր
բողոքի ձայնը չբարձրացնենք։

(4) Իվան Պերեսսւիանին (1870 - 1959) •
աշխատել է նաւեր Հայաստանում հւ նկա
րահանել է մի քանի ֆիլմեր' Զամալլռլ

Ի ե կ֊Ն ազարեանի ՆամՈ-ՆԱ—ի շար ահ ի լ֊
սութի ւնն վայելելու՝ ղրա մկջ զգաց ուող
երամշտութիւնն ըմրո շխնելո լ ՝
գնահա֊
տելոլ համար՝ խորհրդադրելի կ որ Ն^—
մո՜ԼԱ-ը հեռուստատես ութեամր համա֊
սփռուելու
պահին ,
դիտո ղնե րը գոցէն
ցրուոզ ձա խը եւ֊ ֆիէմբ դիտեն առանց
այդ հնոր յօրին ուսած) ու կցուած երամրշ֊
տութեան ։
Ինչ
վերաբերում կ համր ֆիլմերի
վայրկեանը 18—19 պատկերից հնչիւնային
ֆիլմի 2^ պատկերի
անց ումին՝ այս օ֊
բինա կում ամկն մի վայրկեանի մկջ փոր֊
ձուել կ 5 կամ 6 պատկերների յաւելու֊
մով շտկել արագ ընթացքի մկջ մտնող
շարմ ո ւմն երի խնդի րը ։ Այս հ արց ո՛ւմ եւս
չվերանորոգողները) միշտ չկ ^Որ յաջողել
են՝ Նրանք յաճախ միեւնոյն նկարը եր֊
կուս ից
աւելի
անգամ
վեր ա տպելո վ ՝
պատճառ են ^ղել որ որոշ նկարների ու
հատուածների մկջ՝ ֆիէմի g ուց ագրո լ֊

(1) Georges Sadoul — HISTOIRE GE
NERALE DU CINEMA, Vol. 5 (Denœl)
1975.
(2) Հայերէն թաւրգմա՚նււլր֊իւնը
ւոարակոՆել է 1968ին (Երեւան):

նէ

հրա-

(3) Դ • Դգնքունի , Ուրոլագէե Հայասաա.
Կէնեմաաոգրաֆէայէ Պատմոլթեւմս

(1961):

(1928),

Սձուշ (1930),

Ս^ևբանր (1932):

Նախապէս, 1917 - 1918 բ-ւերին, Օնկ-Նազարեանը Ռուսաստանում եւ Վրասսւանսւմ, իրրեւ դերասան իր մասնակցու
թիւնն էր բերել նրա մի քանի ֆիլմերին :
(5) էեկ-Նազարեանի ւլՈլսերէնով գըր-

ւած դենարը գտնԱւել ոլ պահպանուել է
շնորհիւ Հայաստանի Ազգայիը Ֆի]մսւդարանի նախկին անօրէն' Գարեգին Զսււքոյեաւնի :
(6) Jay Leyda — KINO, (Princeton Uni
versity Press), 1983.
(7) Գիւմրեցի Իսահակեան գերդաս
տանիդ , օրիդ սերուել է նաեւ Աւետիք Ւսւահակեանը :
(8) Տե'ս- «Յաոաջ֊լրիտք եւ Արուեստ»,
1993, Դեկա- 5:

(9) Համասֆոոլելոլ է 2005 թՈլի Դեկ
տեմբերի 9-ին (1Ո.1Ա ի ւՕին) , եամը
00-15ին ԱՐԹԷ կայանիդ:

ՀՒՐՎյւնԶԱԳԷԻ ԿԱՐԾԻՔԸ «նԱՄՈԻՍ» ՖԻԼՄԻ ՄՈՍԻՆ (*)
չէյԱյմ ուս) Նկարի մկջ Նախ էլ առաջ
իսձ դուր եկաւ ցենարիստի եայր աստի֊
ճան խելացի եւ ուշադիր մօտեցումը իմ
վէպի Նկատմամբ։ վառ եւ հիւթեղ բա֊
միններով կ պատկերուաէ- հիմնական դա֊
զափարը վայրենի չադաթ)ի իշխան ու֊
թիւնը ՝ 1860 թո ւա կան ի
Հ^ամախ ու շու֊
կայի
փիլիսոփայութիւնը՝
հ^սյ
կն\ոջ
ճնշումը : Գե ղարուեստական դրականու֊
թե անէ ն\կատմամբ նման մօտեցում ես մՒէ
եմ հանդիպել Եւրոպայում եւ֊ Ամերիկա֊
յում ուր կմ՜անագին հնտրների ետեւՒյ
ընկած աղաւաղում են երկի դաղափա րը :
Ինադիրը
մանրակրկիտ ուսումնասէր֊
ւած կ ՝ դարաշրջանն ու բարքեր ը պատ֊
կերուած են ճիշտ եւ գունեղ* տեսարան֊
ները
հմտութեամբ են ընտրուած։ Ա֊
ռանձին բացերը չեն խանգարում րնդ֊
հանուր համադրումն ու ռիթմը եւ ես
միայն կարող եմ հաստատել՝ Որ Հ* իեկ֊
Նաղարեանը արտիստական բարձր ճաշակ
ունի։

Հ_

Ամենա կարելորն

այն կ՝

՛որ

նա

պահպանել կ չափի զգացումը եւ չի տար֊
լե՝լ պճնանքներով։ Ցաւալի է միայն՝ որ
րաց կ թողն ո ւած դուքանում մուշտակի
հետ կապուս/ծ բնորոշ տեսարանը ուր
հանդիպում են ffnւստամն ու Սէյր անը յ
Իեչ վերա բե րո լ^յ է ղեր ա կա տա րն երէն ,
ապա տղամարդկանց կազմում , ըստ էնձ}
բացէ Աբէլե անէ g ( p ա րխ ո ւդար ) , լալա֊
գոյն տեղը պէտէ յատկացնել Հրա՚չեայէն
['Ներսէսեան՚ձ Աէուսաամ) , որը Աբէլեու
նէ նման , պա տկեր ուող տէպէ նկաբագէ֊
ր,ը տուել է րեա կան ու առանց չափազան
ցութեան՛. Բնորոշ են նոյնպէս Աամէկոնեանը Հվարմապե տէ եւ թամադայէ դերե
րում') եւ Jj ա չանեանը
(Բադալ) : Ա ամւէլեանէ (Աէյր ան ) աչքա ռոլ
արտաքինը
շատ է նպաստել նրա խաղին։
կանացի
տիպարն երից բոլորից շատ ինձ դուր ե֊
կաւ Ա* անուչարեանը խնամախօս ի դե֊
րում : 5"ահնաբտթեան •֊ Տատիեւանը չա֊
փա զանց սազող արտաքին ունի ՝ դեղեց իկ
ոլ փխրուն Սուսանի համար։ Շատ

նատիպ են նաել Աայսուրեանը (Սար իամ)
եւ Ցասմիկը ^Գի^/նազ) .
Օգտւում եմ առիթից ՝ որպկսղի երախ֊
տագիտոլթիւնս
յայտնեմ
չՀայկիՆ՚օ)֊
ին՝
որ^ իր առաջին ֆիէ^ի համար
ընտրել կ անցեալ մաման ա կնե ր ի դաման
բարքերը պատկերող իմ երկը՝

*. Այս

սաղերը Շիրվսւն՚զսւղէն գրել է
Նամուս—ի Մոսկուայում 1926
]>• աեդի
ունեցած Մայիս 16-ի փակ դիտումից
յետոյ' Մայիսի 25-ին: Ռուսերէն լեզուլով
գրուած բնագիրը գտ|ն1ուել է Համօ էեկՆազարեանի անձնական արխիւում : Վեր
ջինս, 1964 թուին դրանից մի
քանի
կարն մեջբերումներ է արել իր 8ուշեր
‘էերասանէ եւ Եէնօռեմէսէօրէ գրքում:
Սիրվանզադէի տողերը աոաջին անգամ
լոյս են տեսել Ա ովետական Արուեստ
ամսագրում, Գրիգոկւ Չ՚ախիրեանի թարգ
մա՛նութեամբ : Այստեդ տպագրւում է
նոր թարգմանութեամբ :

Հ
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