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գրեթէ , ժայ

ռոտ դարվերին : Աենեակ մր ,
սանքներուն դէմ
բաց։
Ուստի ցուրտ:
8ուրտ Սեպտեմբեր : Գաճի ճերմակէ Եւ
մինչեւ, հոս կտրեր եմ լեռնաշղթայ մը,
քարքարուտ բարձրաւանդակ մը, եղեւի
նէ ցանցառ անտառներ , որոնց մ էչէն ան
ցաւ, դարձդարձիկ ճամբան, մինչեւ, հոն
վարը, չոորևրովն իշխող բլուրը։ որուն
վբայ կանցներ է տունը
կղմինտրէ սեպ
տանիքով-. Փախուստ քաղաքէն, քիչ մը
լլրօս ա շրչի կայինի , անսովորի,
տարաշ
խարհիկի այլամերժ- փնտռտուքով, քիչ
մը մարդոցմէ խորշանքով ։
Արեւը կը բարձրանայ լեռներէն, կարեես մէկ ոստումով կը յայտնուի կատար
ներուն. բաց վարդագոյն մըն է, կապոյտով բարեխառնուած , որ կը լուսաւորէ
յանկարծակի ֊կարծես յանկարծակի բայց
ւխտահաբար
շատ դանդաղ
նուաճու
մով- դարվարները, կարմիր, մուգ, մերթ
մանուշակագոյն հողերը շոճիներու կէտագր ուած կանաչէն, երբեմն ամպի ծըւէններէն պատռտուած :
Ապա
ծովը
մոխրագոյն կապոյտի ստեղներով,
ձի-

թունդին , զանոնք կը հակէ մինչեւ խճա
պատերը , կը յօրինէ դղրդիւն մը անտա
ռի , ճարճատիւնի , կարծես խորունկ , ընդերկրային խաւեր
կը հատուին, փոշի։
Շոճիներէն
կարմիր ծաղկած հերձինե
րէն կր փրթի խէձի բռնկուն , սպառիշ հոտ
մը։ Էռութիւն ։
Եկեղեցի չկայ որ ժամերգութեան մր
հրաւիրէ
մարդիկը,
գուցէ կտ յ հոն, վերը, բերդաքաղաքին
մէջ, բայց ժամ ու ղօղանջ չի լսուիր : Աղէ տ էն ետք լռեր են զանգակները, բոլորը
մէկէն: Հ սկումէ պահ : Որ կը շարունակւէ մէնչեւ. հէմա։
Ամաոնայէն
այրած , փշոտ բուստկա—
նութէւն
բաբերուն մէջեւ.,
արահետէ
կողքն է վեր սր կվարտաչափ եմ : Կրնամ
օրագրել՝ տեսանելէն դարձնել դէմակը
որ ևը փնէէն մեռելներ ու դէմրէն : Կփմակր անդէնականէն համար կամ նայելու
համար անդէնա կանէն ։
Հողի բռունցք մըն է
նաւա հ անգէս տ
կոչածս ՝ limanaki,
էնչպէս կ՚ըսեն ՝ որ
գրաւեր է ծովու ափէն մէկ մասը։ Հոսհոն մայռէ կտորներ՝ հողէ կարմէր թափօններ ՝ ծովախոտ : էլակէ գո /ն լողա-

Ափէրօ։ Նս/ն ՛տեղը։ Կը բարեւենք 1^1րար ։ Ակէղբը գլխով մէայն։ Ջ ենր կըրնար խօս էլ ։ Էր
յունարէնէն բան չեմ
հաս1լնար՝ էնր էմ հէն յունարէնէ նմանող
բարբառէս ։ Կը լռենք ։
Կը կենակցէնք
կարծես
հեռաւորումէ մը մէջ*, Կը զէտենք հատ ու. կենտ անց որղները ՝ էնքնա—
շարմով մամանող տեզացէները։ Աանցառ
երթեւեկ : Կարծես մտեր եմ անշաբմոլյթեան մէջոց։ (Էամանակը որպէսզէ րլ լա յ
պէտը է կրկնուող դէ պքեր ՝ եւ ես հադէւ
կէտեր կը գտնեմ կողմնորոշուելու հա
մար։
Ս ովորութէւնը թսյլ չէ տար ոը
մարդ բան տեսնէ՝ կրնայ նշմարել։ թայց
ս ուէոր ութենէն ետք վարմ ո ւթէ ւնը հարկ
է բաները տեսնելու համար ։ Կը բարձ
րանամ տեղէս ո տրէ , մէ շտ առաջէն մեկ
նողն եմ : Ա փէրօն կը մնայ հաս տատ էր
աթոռէն վրայ y պէնդ կը ծխէ ,
պեխը
հաստ դեղէն մը կը կազմէ շրթներուհ
վերել՝ Կ անա չ Ա ա կորէ պեխէն
պէ ս ։
Կ'ը կտրեմ ճաշարանը՝ որ կը գրաւէ փո
ղոցէն երկոլ կողմերը։ քէեհանէ թաղար
ներ ճեմավայրէ մը երկայնքէն։ Կը շո
յեմ՝ բո յրը կը մնայ ափէս մէջ՝ թունդ.
հաստ՝ դրեթէ կոշտ։ Կը տանէմ զայն
էնչպէս կը ճանչնամ տեսակները ման-

Թափայլ, թեթեւ մը շարմուն։
Անցման պահը կարճ
է երեւման մը
չափ, եւ ես անոր կը սպասեմ անկողնէս,
կարծես գաղտնիք մը պիտի կորզեմ որ
քան դիտեմ , քննեմ , ստուգեմ , ճշդեմ
մանրամասները ,
ամpnqÿp , անտեսելով,
մոռնալով զգայութի ւնները որ մարմնին
տեղը կ^որոշեն, հոս, հիմա, արեւու խա
ղացկուն ճառագայթներուն ներքեւ։
Աշ մէկ հարկ սեղանի : Ոչ մէկ պակաս :
Ս ենեա կէ կէ ստ ստուերը կր կենա սորեն
ճանճեր ը , ներս սպրդող մեղուները ՝ ուրիչ՝ էնծէ անծանօթ մէջատներ՝ որոնց
րնաշխարհ էն թափ տնց եր եմ կարծես
նամ ուտէ մը նման, թերեւս ակամայ
[սառնշտ կեր եմ
Միչոցը ՝որ իրենցն էր
նախքան մուտքս դռնէն : կարելի շէ սըպըրդիլ անոնց մէջ, դիտել այս պզտիկ
տիեզերքը ինչպէս իրենք գիտեն , կը կարՏենք բնազդով : Ուրիշին ,
տյդ բացարձակ ուրէշէն վայրը չեմ կրնար ըլլալ՝
այլապէս քան անդր աբեւեռումով ։

թզղէւե ,

ալէ>ջէ

1925

Directrice : Arpik Missakian

Լ ՒՍ[Լ

Ստուերներ ող
ևը կարատեն որրան
կը ^անամ
ամս ամրոցէր ՝ առանց
զտյն վերածելու, դէմյանդէ մանա կան ներ
կա յութեան î

ԳՐհԳՈՐ ՊԸԼՏեԱՆ

նաստեղծութեան :
Հրուանդանէ հէւսէսայէն մասէն , տսանձէն մայռէ մը վրայ'
փարոսէ
մը
կարմէր լոյսը կը բացխփէ. աւելէ ան
զէն նաւամատոյցն է
կարծես ղ ^ոլրէ
Ա1զտէկ աւազանէ մը մէկ կ"ղվը՝ ուր նա—
ւեր խարսխեր են , ոչ շբեղ ՝ մէյէոնատէրէ
յած անա ւեր ՝ մեքենայ , պրոնզ , դրամ ու
սեռ հոտող՝ այլ գրեթէ առտնէն ՝ ձկնորսական նաւա կն եր ՝ կա պո յտ—ճերմակ ՝ որոնր 1լ օրօրէն էնչպէս կը ծփան հոս հաս՚1,ո՚1 լոյԱերը , իրիկունը , գիշերը ամբողջ :
Արեւմարը կը բանայ իր հազար ու մէկ
կարմիրի , նարնջագոյնի
երանգապնակը
քէլոէ֊րի կատարին, որ չես գիտեր ցամա
քէ ն կը մատոլցոլի ծով թէ՞ ծովէն կը
(““րձրանայ ։ Այս անորոշութիւնը տեղե
րուն
պահ մը։
Հո՞ն, վե՞րը, վարը:
Ո LP t ի՞նչ բան։
Հրդեհում մը ամպերու խճճումի մը մէչ
ել յետոյ ոչփնշ :

զգեստով, գիրուկ աղջնակ մբ կու. գայ իր
կտրթը կբ նետէ ջոլրին ։ Զի կրնար համ
բերել ։ Անդադար տեզ կբ փոխէ : Պզտիկ
ձուկեր կը սուրան կարծես ջր աւա դանի
կի մը մէջէն ։ Փրփուր ։ Ջուրի ճողփիւն ։
ճաշարան ,
սրճարան ,
անխուսափելի
ժամանցի տեղեր։ ՛Մուխ։ Օղի կը խմեն,
սառն սուրճ կբ ծծեն։ Ժ՛ամանակը չանց
նի ր . խիճերը դանդաղ կբ տեղափոխուին,
կբ գտնեն իրենց նախկին տեղերը։ Մովը
կը փայլատակէ ճաշարանի երգիքէն վնր »
մութին։ խնկենիի, ծոթրինի, ձկան խո-

կութենէս է վեր î քէեհտններու թագաւորութէւնը երբեմն մով՝ երբեմն գրեթէ
կարմէր
մւսկերեւոյթ մը ունէ որ խա
ւարտէ
ան տեսան ելէէն
մէջ*.
Հոտերը
փխրուն գոյակցութէւեներ են ՝
կը տա
նէն այլուր : ^էա֊ցէ ասոր համար աստլածները կը խնկութն ՝ ՜ անտեսանելէէն կը
մօտենան մեր ըէթէն ։ Մեզ կը հոտոտեն յ
մանաւանդ երբ զոհեր կը մատուց՛անենք
կամ կը զոհուէնք։ թայց հէմա նկարա

րովածէ հոտեր :
Նայուածքը կը դեգերի բաներոլ մա
կերեսին, կը
կասի մէկէն, արգիլուած
իր իսկ ցանկութեան զօրութենէն , Ուաաի'
ցանկալ ոչինչ, ձգել որ բնանկարին մէջ

ՀԵթէ բոլոր բաները ծուխ ըէէայէն ՝ մեր
ռունգերը զանոնք պէտէ ճանչնայէն^ կ'ր-^
սէր Հերակլէտ : կանաչումը կը սկսէ ոչընչացումէն ե^՝տք ՝ թէՓ ք*ոէո[*Ը ևը մնան
հեռաւոր երազ մը՝ մէակ ճանաչելէն առանձէն մէաւորն ը[±աէով*
է*սև
լքել զգայտրանա կանը։ Որպէսզէ պատու

կոր ս ո ւէ նկաՐԸ ••

թեման աւարտեր է այգ ոլորու
մին մէջ բոսորային ։
^1՚Ը էէ վերջացած , միայն ցերեկը։ 0—

քը կը շարունակուի ծովու խոխոջիւննե
րու երկայնքով, որ գոյն ու խորութիւն
փ՚՚խևր կ, հիւսիսային սաստկացող հո-

Հ՞Հ’ որ ճիւղեր կը թռցնէ, լեռնային
է՜ուփերը կը աանի մանուշակագոյնի մը

Նկարագրել ոչ թէ գրաւելու, իւբացբնելու, նուաճելոլ համար , այլ լսելու միս՚յն իրերուն լռութիւնը։
Երկու փսղ՚՚ցի ։
ճՒւԴ ‘t։n'Lnat‘ մՇ
եւ արահետի մը անկիւնը, գաւաթ մը օղիի առջեւ կբ նստի ան որ պիտի կոչեմ

գրութեան մամանակն է y
ներուն :

մէն ատա^ղձ մը
Շուտ

Տեսնել ՝ զգալ ՝ ոչ թէ տեսած՛ ու զգացած ըյլալու, ոչ թէ խորհուրդի ժ՛ը թա
փանցած ըլլալու համար , —անթափանց եմ
պէտք է ըսել նման վէ պա կան ո ւթե անայլ պարզապէս հսկողէ մը նման վկայե
լու որ այս ամբողջը կայ էնձ մ է դուրս ՝
ոչինչ տեղէ կ՚ունենայ քան էեչ ար տեղէ
կ՚ունենայ այլ տեղ՝ ո չէն չ արտասովոր։
Շօշափել ՝ հոտոլըտալ ՝ ըմբռնել ՝ ըմպել ոլ
դաոնա՛լ ղգա յար անքն երո ն տէրը՝ տարլէլ անոնցմով։ վկայել՝ այսէնքհ' կայել։
Կայկայել՝ կայո ւթէւն տալ՝ գա լ գոյու
թեան . . ♦
Այ ս ամբողջը կա յ զուգահեռ
աշխարհէ մը մէջ*, Ի հարկէ} Այստեղ վըկան նպատակէ ՝ վաւերացման ՝ էնչուէ ՝

Կարմէր փարոսէ լոյս էն կը պատասխանէ
կանաչ մը ՝ աւելէ հեռուն ՝ մէկը ելք ՝ մէւսը
մուտք նշող։ Աշխարհն ունէ երկու
դուռ՝ կ՚ըսէ թա ւերնայէ երգչուհէն ։ Մոռ~ցեր եմ՝ Ա ոթոր է ան ՝ Փ ր կչուհէն ՝ պաղ քամայէ՝ ուտէ խորքով։ Անացեր է տողը։
Կարմէր ծաղէկ՝ կանաչ ծաղէկ՝ քթթում :
Կը
կրկնուէ
շարմումը։
Է աման ակը
կը ձգուէ անոնց մէջեւ՝ երկու ակխարկէ ։

հեռաւոր խոէսո^էւն :

W

մ էջ ՝ անձայն ու խէթւէև
Լո/սուԼ Օր1ա~
նաւ^ որ չես
գէտեր ո1*ւր կը շտապէ ՝
կարծես
ուշացած : Մարդը չես կրնար
լքել։ ե)որշանքդ կը բերէ զայն վերստէն։
Կը բաւէ մէայն ըմբոշխնել այս գիշերին
աս տզասփէւռքը՝ ցուրտ՝ թափանց է կ մըթութէւնը ՝ ծովուն լռէն ու բացարձակ
տա րածութէւնը
զերծ նշո յլէ ՝
փայլէ ՝
հետքէ՝ ստուերէ պէտէ ըսէէ ։ Տեսակ մը
ոլորտ։ Տրովադան չէ եղած։ Անոր հե
ռաւոր ևո'ձԸ ևը լսոլէ մայռերուն դէմ
բախող ալէքներուն մէջ։

երկրորդէ ՝ երրորդէ կամ վայէ
պէտՀ
չունէ . յանուանէ կայ ։ Ոչ թէ
մը ՝
այլ ձայն մը։ Կա1մ քանէ որ կը լսեմ էրերուն այս ուրուառկախ լռութէւնը։

Ք Ի Ո Ս

Նշել կէտեր t բնորո շեշ դէծեր , հաստատել ցանցեր տեղերուն ՝ էրերուն , բառերուն մէջեւ։ Ւ րա կան ո ւթթ* ւնը։ ՀանդէտոլթէԸլն։ փտնել յարաբերութեան տե
սակ մը՝ որ չյանգէ կաղապարէ ու բա

հոն կը մխրճուէ։ Երեւման եւ անյայտացման այս արադ խաղը բանդագու
շանքէ կը նմանէ : Մերազե^մ թէ^ կամ : Ես
ալ սակայն կրնամ վաղը անյայտանալ՝
մնալ ընդմէշտ հոս ։ Կփտեմ որ պէտէ չրմնամ՝ նոյնէսկ եթէ առասպելէն համա
ձայն Հ՛ոմերոս ծներ է այստեղ՝ լքեր է
էր անունը դէւղէ մը՝ տուներու խումբէ
մը որ կը կոչուէ Օմէրուփոլէ ։ Աստուածներ ՝ հերոսներ չեմ երեւակայեր ։ Ասու
պէ նմանող լսյս մը կը ֆռֆռա յ եր կնքէն

ոչ աստուած-

հայթայթէ*

կը մթնէ ։

\յաւամատոյցը շրջապատող
խաւարէն
մէջ մարդէկ
կ՚անհետանան :
Երբեմն
Դէմք մը կը յայանուէ չսպասած պահուս ՝ արահետէ մը դուրս կոլ գայ կամ

Եթէ }Ր11ար այս ՀաԸՅ ՈԼ պատասխանը
մամանակր՝ էնչպէս լռութէւնը
պէտէ
չըլչար : թայց
մամանակը չկայ ՝ է ս կա
պէս ՝
մամանակը ամէնէն հաստատուն
պատն է t կէկլոպեան պատը ՝ որուն վրայ
մարդէկ կառուցեր են բերդ ու կայք՝ հոն
վերը բարձունքէն ՝ հեռուէն դրեթէ անտեսանելէ ՝ եթէ չըլլան երկրաչափական
դէծերը ՝ կոր ՝
ուղղանկէւն ՝
շէտակ î
Եւ֊ ես կը սէրեմ այս ընթացքը որ արեւը
կը գծէ լեոներու կատարն է վար մէնչեւ
բլուրներուն անկումը
ծովափէն ՝ երա
մէշտէ մը նման կը զանէ էր ձայնանէշեր ուն գոյները օրն է բուն* ձախան էշե
րը չեմ լսեր՝ կը նկատեմ մէայն հ էմնա
կան գոյնը՝ երանգները որեւէ նշան ակո ւ—
թէւն չունէն ՝ չեն կրկնուէր ՝ անհուն վա
րանում մը կը կազմեն ՝ կը կրկնո ւէն հէմնագո յները ։
8ռլքը, ձեւերը, փայլքը ոչ թէ tpr^tզարդարռւնք, ռւյլ
բունին մատուցումը
բիբիո, բերնիս, իբրեւ վերացում :

Տեղերը անխառն չեն , ունին ոգի , ու
նին մանաւանդ յիշողութիւն , որ մեր երեւո ւթաբանա կան նայուածքը անկարող
է ^ըու։
Այստեղ վերջին
դրուագը
հերձինե
րուն, մազտաքէի ծառերուն լացն է խէ~
ժաբոյբ միջոցին մէջ, աւելի
քան դար
մը առաջ , սուլթանական , ենիչերիական
բանակի մը ջարդին։ Ոճիր ել բնութիւն։

(Շար.ը Դ - էջ)

Fonds A.R.A.M
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ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Ւ ՅՈԻՀՀ ԻՐ 9ՐՍ.ՀՈԻՕՆ ՅԻՕ^Րէրեւ^Ւ^

շ. «ԻձԻՐ, ԱՐՔԱՑ W»

1. «ՓԱ|սէՔ. ֊ՏԱՅ ԱՂԲՐՏԻՔ, ՓԱ1«ԷՔ»
Մայր վարդարան : Տարր ա կան

առա-

ջ/ն։
fiրիկուե մը տուն վազեցի ճ ուալով*
—. Մայրիկ՝ այսօր մամ գարեր էինք՝
հոն տեսայ Եոս տանգն ուպոլսոյ արքեպի ս կո պո ս ը î
Մայրիկը երեսս նայեցաւ ակիապիչ ,
առանց չատ բան հասկնալու. :
_ Ե ո ս տանգնո ւպոլս ոյ արքեպիսկոպոսը՝
հայրիկէն երկու անգամ
աւելի հաստ
մարգ մը՝ իսոչոր փորով՝
մեծ մօրու
քով ՝ ձեռքն ալ գա լա ղան • • •
- Աղէ՛կ՛, աղէ'կ,
երբ հայրէկբ Գայ՝
կը պատմ ես : Գնա քիչ մը
հյռց-պանիր
կեԲ'Րանի մը մամ վ^լ^ը,
երբ ^UJJPbkn
դուռը կը զարնէր , վազեցի փողոց , հել ի
հեւ աւետելու համար Հգրաբար»ս î
fiu, րեմիտ ծիծաղ մը լուսաւորեր հայ—1
րի կին դէմքը,

վեր ար- հայրս միասին չուկայ տարաւ
ղիս՝ բանջարեղէն ղնելոլ համար։ վերա
դարձին ծրարները տունը ձգելով ՝ ճամ
բայ ելանր դկպի Մայր եկեղեցի ։

Բյեգր * վարմարանը փակոլս/ծ էր* ճա
րահատ դիս դր/1^
թաղին ամերի կեան
ւէարմարանը ՝ որ ա ռա ւելապկ ս յատուկ կր
չափահաս աղջիկներու ։

Ոլչ էբ 1 Րա J9 անոյշ ՝ մամ երթալ օր֊
լան այգ մամուն ։

Այն ատեն անգլերէնի գասընթացք մր
հաստատուած էր ^այ երիտասարդներու
համար ել հայրս ալ աչակերտ ըէԼաԼով)
դպրոցին տեսչութիւնը հաւանած էր րնգունիլ իբրեւ ծանօթ բարեկամի զաւակ
եւ անչափահաս ։

Մ եր տունը չատ հեռու չկր եկեղեցիէն :
Հա ղի լ փողոց մը դարձած ՝ մեր դիմացը
գտանք
հոծ՝
հողմնավար բազմութիւն
մը՝ որ յառաջ կը խաղար որոտընդոստ
կանչեր արձակելով ու երգելով*

Զայն մը հնչեց էրգրոլմայ
Հայոց լեոնեըէն,
Թունդ թ-ունդ ելան Հայոց սրտեր
զէնքի շաչիւնէն • • •
Ապչահ ար կը գիտկի ՝ ամուր բոնած
հայրիկին ձեռքէն •
Հետաքրքրութեանս
խառնուած կր անոր ո չ վախ մը :

— Ւ՞նչպէս ըսիր :
Կրկնեցի հատիկ—հատիկ եւ հանգիս աւոր :
— Եոստանդնուպոլսոյ արքեպի սկոպոսը։
— (fiվ ըսաւ այդպկս i
- Մի լսի՛ ՝ կրօնի դաս ունկինր* տեղ մը
«ty • Պոլսոյ
արքեպիսկոպոսը»
գրուած
կր • հարր ո ւր ի թէ ի՛նչ կը նչանակէ • պատա սիս ան եր ՝ գրաբար «պատրիարք» ըսել

[Բազմութիւնը արգկն հասած կր դլխաւոր փողոցը եւ երթալով կ\աճէր ։ ճամրկն անցնող Հայը կը խառնուէր հոսանըին ՝ ինրև ալ վարակո լելով ընգհ ան ո ւր
իրարանցումէն ։
_ (fi3 ւր այսպէս ՝ միւսի լ Նահապետ ՝.

կ։ Յետոյ j['^!JnL3 Թէ իրիկունը մամ
պիտի երթանք՝ պատրիարքն ալ հոն պի

- Պապը Ալի ՝ րա լէ՛ դուն ալ* ազգին
կամքը պիտի ներկա յարնենր Ա ագր աղա
մին ։
Հայրս ալ սկսալ հետեւիլ թափօրին՝

տի ըււայ*
ս՛լ դ^Յ^ը
տեսայ
Ե ո ս տ անգն ո ւպոլս ո յ
արքեպիսկո
պոսը :

ամ ուր բոնած ձեռքէ ս :
Երբ թափօրը
կը բարձրանար Եէաիկ
փաչայի զառիվերը՝ անցնելով Ա պանդար

— Ապրի՛ ո՝ ապրի՛ս՝ բայց
պատրիարք
ըսես աւելի աղկկ կ» երբոր մեծնաս կը
սորվիս թկ միւսը ե՛րբ կը գործածեն։
Հայրիկը ինրն ալ մամանակ մը ուսու-

նան վար մար անի առջեւէն ՝ դԸ°շի լդէս
բան մը եր ե ւրա լ չէնքին վրայ ։
իբրեւ թկ չեփոր մը հնչած
Ր!!աՐ >
բազմութիւնը էլեկտրականացած կը թընգա րնկր օդը՝ աւելի բարձր աղաղակելով*

րիչ եղած ԸԼԼաԼով՝ կբ "էըէը վարժա
պետի պկս խօսիլ։ fitujg սիրտս չկոտրէրաւ : Մ անաւանդ որ ՝ իրիկունը ՝ երբ հիւրեր
եկած կ^\ԸԱ_ային , հպարտութեամբ
կը յայտաըարէր •
- Մեր տղան գրարար սորվեր կ ։

♦
**
Մեր տունը Պ ատր իա րրարանի ճամբուէ
վրայ ըլլալով՝ չաբաթը րանի մը անգամ,
կ՛եր եւային դեսպանական կառքերը։
— Այսօր նորկն անցան ՝ անգլիա կանը եւ
ֆրանսականը՝ կը
փսփսար
մայրիկը՝
հ իւր եր ուն առջեւ։
— (Բանտա ր կեալն երուն համար ԸէէաէՈԼ
կ՝ գիտել կու տար ^այրէկը՝
— Ե՞նչ ՝ բանտարկեալ ՝ բար են որ ո գո՛ ւմ ՝
բարեն ոբոգում ՝ կը պնդէր միւսիլ Նահապետը։ Մայիսեան ծրագիր* Աադրա->
ղամը քիթը կախած է * * *
— Ես Օրթ-ալրիյ^ւ աղէկ չեմ տեսներ ՝ կբ
մռլտար Մարկոս աղան՝
ծխախոտ մը
փաթթելով :
— «Հայ\ը բանակն չի վախնար՝
Հայր
մահկն չի վաքսն ար» , կ՚երգէր Պետրոս
աղբարը :
— Րէչ ձը կամա՛ց , կը չշնջէէն պա ռաւները î
Հայրիկը, աւելի զգոյշ, «Տէր ողորմ.
եա՚» մը կը ս կս կր ՝ իրար հիւսէ լով «բանտարկելոց» եւ «ազդիս Հայոց աղատ ու
թի ւնը» ։
— Ամէ՛ն՝ ամկ՚ն * * *
'
Եւ զրոյցները կը չար ո ւն ա կո ւկին մին
չեւ
կկս
դիթ*ր 1 թղթախաղի ժխորին
հետ :

— Տըկըվէն քաշէ ուր ջըիոոի, կը փըսփըսար գաւառէն նոր եկած հարս մը ՝ իր
խաղընկերոջ։ (Տակէն քաշէ որ ղոյգ ե չ֊
լէ)։
Երբ հիւրերը կը բամնուէին ՝ ամկն ըն
տանիը ստիպուած կր լապտեր մը աոնել ։
Ո՛ չ միա յն ճամբ ան լուսաւորելու՝ այլեւ
կասկածելի չեր եւա լու համար։ Ընդհանրապէս գունաւոր թո ւղթ է լապտերներ կը
գործածէին :
վսՏյ եթէ առանց լապտերի ԸԼԷաJիՐ 5
Գիշեր մը մեր թուղթէ լապտերը ճամ
բան բոն կած վերջացած \ԸԷԼաէո վ » ^այրս
յանդիմանուեցաւ չրջուն պահակներէն եւ
կարծեմ տուգանը մըն ալ վճարեց ։ {Ու.րիչ °ր մը 24 մամ բանտարկեցին ՝ որով
հետեւ հին ֆէսի մը կտորներէն շինուած
մուճակ մը ոտքերուն' նստած էր գու
ռին առջեւ) :
Աշնան երկո ւչաբթի առտոլ մը -(]աչ-

Հայ օրիորդը սիրա է տալիս
Հայոց քաջերին.
fiլոր—մո լոր

փողոցներէ անցնելով ար

դէն հ ասած էին այն
պողոտան որ կը
տանի Պապը Ալի* Մեծ Շուկային գլու
իլէն ուրիչ բազմութին մը խառնուած
կր թափօրին ՝ որ կը ծփար ու կը մռնչէր î
Մ ենր չատ ետ եւներն էինք ել բնազդաբար կը հետեւէինք հոսանքին ՝ երբ հեռուէն ձիաւորներ երեւցան ել լեղապա
տառ կանչ մը արձագանգեց բազմութեան
մէ կ ծա յրէն միւսը *
— Փախէ՛ք՝ հայ աղբը տիր՝ փախէ՛ր. * *
Ա1 լ ոլրիչ րան չտեսայ
բայց
եթէ
խուճապահար խումբեր որ կը փախչէին
ալքէն ուղղութեամբ՝ ձիաւորներ որ կը
հարուածէին ՝ կը
կրակէին՝ կը հետա
պնդէ ին մինչեւ յետին
փոդո9(Լ *
Ապա
հ եծ կլա ո ւրն եր ՝ օգնութեան կանչեր ։
Հայրս միչտ ամուր բռնած թեւէս՝ հա
զիւ ինրզինրը նետած կր սրճարան մը՝
առաջին կողմնակի փողոցին մկջ՝. Ե*- ան—
միջապէս գրպանէն
հանելով հլՏէպա»ն՝
ո ւչա դիր կը կարդար : fiբրել թկ ոչ տեղ
մը գտցած ՝ ոչ ալ բանկ մը լուր ունե-

Ջարդէն վ^^ր ՝
ինքնին դադրեցաւ
անդլերկնի
գի չերային
դասընթացքը։
{Այն ատեն րանթ հոգի գիտէին թկ անգլերէն սորվելու այս մարմաջն
ալ թե
լադրուած էր կոնտոնի ՀՀանգլիաս էրներկն» եւ ^հայասէրներէն» ՝ իբրեւ
ար
գի ւնք Պէրլինի վեհ ամո զո վին) ։
Ա սրվելիքս մեծ բան մը չէր այս գըպբոցին մէջ։ Հայերկնի դասը ստանձնած
էր
բարեպաչտ վարմ ուհի մը՝ որ ինք
դասի կը կարօտկր : Միւս ա ռար կաները ՝
անգլերէն ՝ կէաւանդկին
մի սիոնարո ւհ իներ՝ որոնց մէկը՝ Միո Փուրքեր ՝ բանգործ ըրած էր իր լեզուն սորվեցնել հիմ
նովին :
Թրքերէն
գիտնալով հանդերձ
անդլերէն կը խօսէր ՝ որպէսզի լսեմ ՝ խօ
սիմ ել սո րվէմ;
Րա յց ո՛ չ . սորվելփք

շատ

բուն ունէք,

այս դպրոցՒն մէ?_՝՝
\,ախ՝ ամէն առտու՝ աղօթքէն
պիտի արտասանէինք Աս տո ւածաչո ւն չի

աւելի
եւ ծանրագոյն
նուէրներ
ստանայիր Ամերիկայէն , Ծնունդք,

կը

առPI"՜ >
խաղալիկ ,
հանդերձեղէն ,
„ւ_
տելիր, եւայշն. Ամէնէն բախտաւորն ան
էր որ 52 կիրակի անխափան հետեւաե
կ'րլլար :
Ես հաղփւ 15—20
կիրակի գսւցաե էի՝
՚ոյն ալ առա ջին տարեշրջանին : Աշս առթիլ ստացած նուէրներոլս մէջ կը յիշեմ
կապոյտ փողկապ մը թռուցիկ , „ր այ
նուհետեւ դարձաւ միակ փողկապս , դոյնով թէ ձեւով, մինչեւ Միսաք Մեեարեն
ցի մահը, երբ ես ալ սեւ կապել սկսայ
Գեղամին
պէս ։ {Օսմ . Ա ահմանագրոլթեան չրջանին՝ երբ ողբացեալ Ակնունին
երեւցաւ այսպէս
թռուցիկ սեւ փողկս,-,
պով ել հետեւողները չատցան ՝ միամիտ
ներ Գաչնակցական փողկապ կը կոչէին
այս ձեւը՝ թիւրիմացութեամբ) :

*
**
Գպր ո ց ին մէջ կային հաբուստի աղջիկ
ներ ՝ 14—16 տարեկան ՝ որոնք չրջանը աւարտելէ վերջ կ' երթային Հայ Աքուլ ;
աղջիկներէն երկու քոյրեր դպրոց
կոլ գային մասնաւոր տնտեսի մը հետ՝
Ենի Գափ ո ւէն ։ Ամէն կերպով ճոխ՝ ու
նկին նաեւ բան մը անմատ չելի ինծի հար՝

դի րքերուն անուններ ը ՝ -y Ծննդոց յ Ելից ♦

ՕՐԵՐ t

Թուոց ? Երկրորդումն Օթինաց Դաւոաւորաց , Ա • Թագաւորաց , B • Թագաւորաց ՝
Դ . Թագաւորաց , Նաումայ ? Ամթակումայ ?
եւայլն։ Ամէն օր անխափան ՝ բարձրա
ձայն եւ խմբովին ։ Ներելի չէր մէկ անուն

(-

իսկ փախցնել ։
Qbuinj պիտի սորվէինք

համով—հոտով

երդեր •

Ւջիր , արքայ հզօր ,
Անունդ փառաւոր,

մար՝ — անգլերէնէ
1ը։

Տուր որ գովենք :
Եամ՝ — <(,3իսուսի եկ, 8ի ս ուս ի եկ»,
Եային թրքերէն եղանակներ աչ զո ր կը
լսէինք յարակից մողո վարանին մէջ՝ կամ
կի րակնօրեայ դասերու ատեն։

Կիաէյիմ, կիաէյիմ, կիւզէլ ւոիյարսւ,
Չէլէնկիմ վար աըր կիւզէլ ւոիյարաւս ,

Թրքերէնն ալ ունէր իր ՀՀ.8իսուսի եկ»ը
—«.Յիսուսս, կէ լ» : Եւ nt-րիշ գոհարներ որ
անգլերէնէ հայերէնի թարգմանուած էին ՝
իբրեւ հոգեւոր երգ ։
Ե^ն չ անուչիկ՝
խատուտիկ
խայծեր'
կիբակնօրեայ դպրոց յաճախելու համար։
գտցած ըէԼայիր »

բառարան

Զուն եւոբները յաճախ կը դիմէին մեծ
քրոջ բարեաց ակամո ւթեան ։
Շփացս/ծներէն մէկն ալ ես էի -, մատ
մ'ը խլէզ* Ե*- Օրիորդ վեհանոյչ հաճու
թեամբ կը տրամագրէր բառարանը ՝ գրա
սեղան է գրասեղան սահեցնելով։ Մթե չեւ
անգամ կ^արտօնէր տուն տանելու ։
Երիկուն
մը բառարանը տուն տարած
ատեն ՝ երկտող մը գտայ մէջը։ 0Հհ ՝ ի^(^

Տավէթ էաէր, կիաէնէյիմ * * *

Որքա՛ն չատ

հայերէն

այնքան

ցոլէր» Խք հարս: Ապա նաեւ հըբաւէր մը
տելու ։

դասի

ատեն իր քովը նըս-

Աիրտս եփ ելած էր* Անհանդարտ' ցե
րեկը ՝ դի չերն աչ կարծես կը զառանցէի î
Առտուն կանուխ ՝
չատ կանուխ դս[րո3
վազել կ՛ուզէի , տեսնելու համար Վփհա-

Յած ԸԼԼաՅ։

*
Գպրոցը փոխած՝
Գո^լէոթիոյ նախակրթարանը կ՚երթայի։ Առտուն կախուած
մարգ մը տեսայ՝ Ե-ամուրջին գչուխը։
*(Բանի մ ը օր վերջը ՝ ուրիչ երկու հոգի
եւս։
Միչտ ճերմակ չտպի կով՝ կուրծ
քերէն մէկ մէկ աղդ։
Գասընկեր մը՝ Հրանտ ՝
կը պատմէր
գոզ ելած *
— ԱյԱՕր ճամբան մարգ կը մորթէին՝
ո ւրի չ տեղ մըն աչ բիրերով կը ծ եծէին * * *
— (յենթ բաներ կ՚ըսես* մարդը թն չպէս
կր մ որթէն ։
__ (j տ չ որ՝ աչքովս տեսայ : 'Եիւրտեր ՝
Թուրքեր հանդիպած Հայը կը բռնեն՝
գե տ ինը կը պառկեցնեն ՝ վիզը կը կտրեն ՝
կամ հաստ փայտերով դլխուն կը զարնեն
գետին կը փռեն։ Աարսափահտր փախչելով հազիւ ինքզինքս դէդրո3
նետեցի ։
Գուն ջա րգո ւած դլուխ տեսե՛3ր ես • • •
Այծ °Րը պատմութեան դաս ունէինք։
fi lu ո լցի չը Պ • Հեւոնղ ՝
որ միեւնոյն ատեն թրքերէնի դաս ալ կոլ տար ՝ հաղիւ
յա!-ոդէր զս՝պել իր յուղումը։ Աչ
քերը թրջած էին արդէն ել բառերը դըմւար կ՚արտասանէր ։
— Տզա՛ք՝ տեսուչին հրամանով այսու
հետեւ
ա չակերտները խմբովիՀ, պիտ՛ի

անցնին Եամուրջէն։
Ջ'Ր ! 1ա՚ J որ զատղատ երթաք ։ Տասնոցները պիտի գանձէ
կառավարիչը ։
(Աշակերտները կը նախընտրէին զատ—զատ երթալ՝ փախչելու
եւ Եամուրջփն տասնոց ը չվճարելու համար) :
Յաջորդ օրը թրքերէնի դասն էր :
Ոչ մէկբ սորված էր * Եէ- ամբողջ դա
սարանը ուխտեց շսորվիւ_։ հակառակ Պ*
Գեւոնգի եւ տեսուչին յորդորներուն :
fiրիէունը ՝ երբ հաւաքական անցագինը
վճարելով աշակերտները ցիրուցան բաժ
նուեցան բուն Եամո լրջին վյ*այ ՝
յաղ
թանդամ ՝ սեփ—սել Արաբի մը հանդիպէցանք ես ու Յակոբը ։ Ներքինի մըն էր
(այն ատեն գիտէթնք այս բառին իմաս
տը) ՝ պա լատ ական ։ Մ ատով ցոյց տուած
եւ քրքիջ մը արձակած էի ։ Ե՛ւ ահա ներ
քինին գա ւա ղանը բոնած ետ ելէս ինկաւ ։
Աչրևրէն կրակ ՝ բերնէն փրփուր կը տե
ղար ։ Լեղապատառ, փախայ ու հել ի հեւ
ինքղփնքս Եէտիկ փաշա նետեցի ՝ կորսընց ընելով դաս,ընկերս ալ յ
Երբ տուն հասայ ՝ րոլորը ահուդողի
մէջ էին արգէն ։ Գուռ—դր ացի բաներ մը
Կ.Ը փսփսային պատուհանէ պատուհան ։
Անոնք որ սովորութիւնը ունէին գիչերա^ՈՅԸ հէսգած .՝ կօշիկներուն տեղ զարդա
րուն մո լճակներ գրած նստիչ գուոներուն

առջեւ ՝ ներս

քա չուած էին

կանուխէն :

Ամէնօրեայ շէ^շոդ>
պապաչուն ասու
լիսին տեղ չարաչուք
լռութիւն մը կը
տիրէր՝ միայն փսփսուքներով խզուած**
Ան չուչտ չատ բան չէի հասկնար այս
անցուդարձէն ։
(Բայց դիտեցի կարգ մը
բաներ ։
Ւիթեղէ սնտուկներու մէջ մոխիր լե"~
ցուցած ՝ տեղաւորեր էին
դրան ետին ք
որպէսղի խուժանին դլխուն ,
աչքեր ուն
թափէին ՝ եթէ յ՛արձակում գործէր i
Աետոյ՝ սանդուխ մը պատրաստեր էվն
բակին մէջ, ի հարկին հ ա րեւան Պտրսխկին բնակարանը ապաստանելու համար*
(Բարձր պատ մը կը բաժնէր երկոլ տուր"
ները՝ բայց կաՐ^էի էր ա^Յ^եԼ
^Ոէէ^՛
փրկել :
Հայրիկը չատ կանուխ վերադարձած էր
եւ կը պատմէր օրուան դէպքերըհ Ու կ^էԱ"
ւելցն է ր*
— վտանգը անցած չէ տակաւին յ
մեր թաղն
աչ ի ջի ել : Այսօր եկեր են
մին չեւ չուկա յին բերանը î բայց Պատր իա րքա բանէն Ա ուլթանին դիմած րլլա՜“
լով՝ ոստիկանները խուժանը
կեցուցեր
են հանրակառքի գծին վրայ։
Յաջորդ օրը ո՛չ չուկայ՝ ո՛չ դպրո3*
Պանք Օթոման եւ Աամաթիա :
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_ շ6 տարեկան

պարմանուհի

մր

ցէները կը գրես , «փութերը կը փակցը-

3. «ԼՈՅՍԸ PU8hllh ԴՈՒՌԸ ԲԱՑՒԱՒ»

արքենի հասակով : ՛Ծիրանի պկս հասուն :
իսկ իրէկունԸ կ'"էյւ^1’

առա£ տոլձ

դաոնալ :
թրվռուն' անորոշ սարսուռներով, հաղիւ կր՚ւ՚այի հետեւիլ ղասերուս : Տունին
յէջ անգամ դարձեր կի տեսակ մը դել,
ցասկոտ , ոստոստուն :

_ /ւ%չ ունիս , կը հարցնէր մայրս , մըՍ1ւս՝հոգ ï

Փարէզ

ԸԼԼայ1՛ y պատասխա-

<եը պատրաստ կր : Ոչ իսկ հարցնող կ'ըլ
լար : իսկ Պոլիս , այն ալ Կէտիկ փաշա . . .
Օր մը մինչ վեհանոյշ նորէն գրասեղա-

Հայրս- *անէ որ ուղսի(^ դպրոցդ չես
կրնար երթալ եւ Ամերէկա ալ շատ հեռու է , եկուր արհեստ մը unրվէ։ Դերձակի մը քով գնենք. թկ՛ կը սորվիս եւ թկ'
լալ դրամ կր ւէա ստկէս :
Մայթս»— Մեր Տ ա կորը խանի

մը ան
կիւնը գորգ նորոդելով սկսաւ , ել հիմա
խանութ բացած է Ամերիկայի մէջ։
Երկար ատեն անորոշութեան մատնըւելէ
առտու մը հայրս զիս տարաւ
յանձնեg
Ա . ‘էալթեան
գո րծակալո ւթեան ,
իբրեւ առմամեայ կարդա գրու-

նէ գրասեղան կը քշէր բառարանը, ինծի
տալու համար ,
ամերիկացի վարմուհին
խլեց գիրքը . ել ֊քկչկն գտաւ երկտող մը։
Անմիչապէս թարգմանել տալով, երր իմացաւ բովանդակութիւնը, իբրեւ
պա
տիմ վեհանոյշը
հրապարակաւ յանդի

թիւն։

մանեց, իսկ ղի- շաբաթ
մը հիւրանոց
տարաւ, Հանրացնելով անդլերէնի ղա

նի մը չորրորդ յա(*Կը ^ւ ժ՜ամադրավայր
մը կը համարուէր գրոց—բրոցներու, մա
նաւանդ որ շաբաթաթերթ մրն ալ կը հը֊
ր ա տարա կո լէր , «/*ի ւր ա 1լն^ , խմբա դրո ւթե ամբ Գաւիթ Jfjuj չկոնցէ
ԱՀ^չ շուա
մոռցանք այս համեստ բանասէրը) :

սերը :
վեհանոյշ յուսահատած չէր։ Իրիկուն
մը, երբ աշակերտները կ'արձակուկին եւ
երկու քոյրերը
տնտեսին կը սպասկին,
հասկցուց որ քիչ մը ուշ մեկնիմ միւս
օրը։

ր ո ւքով : Ո,եո֊քե ունէր նոր գծուած նկար
մը, ա ռա^ո ւց ապսպրուած :
Ա . Գալիթեան աչք մը նետեց նկարին
4t այ, վար դրաւ եւ մէճէտ մը երկնցուց
նկարիչին z
Երիտասարգը մէկէն ի մէկ փրփրելով,
մէճիտը երեսին նետեց , նկարը քաշեց եւ
դուրս նետուեցալ շանթա րձակ ։ Այնքան
յո ւզո ւած էր որ հազիւ կը լսուէին ար
տասանած բառերը :
Երիաասարգը կը կոչուէր
րաքեան ;

Օր մը դրասենեակ ներկայացաւ հասա
կագեղ
երիտասարդ մը՝ սրածայր մօ-

Տիրան Ջը-

Ասդին
անդին թերթ֊ղէրր տանելով
բաւական մարդ ճանչցած էէ*
Or մը նամակատան աո֊ջեւ դիմացս ելաւ Մ • Հ ամտանճեան,
որ կէսամսեայ
թերթ մը կը հ րատարակէր î

- Իմ քովս կու ղաս ,

«էքսփէտիսոքւ» ի

համար :
— «Էքսփէտէսէոն^ը է1նչ է :

— ՓոԱՂՈա • թերթերր կը ծալես ,

հաս-

ի՛նչ բախտ : կառավարիչ ըլլալու կար
գը իմս կր միւս օրը ։ Այնպէս որ երբ աչակերա — աշակերտուհիները հեռացան ,

Ծ)

ՇԱԻԱՐՇ ՍԻՍԱՔԵԱՆ
մնացի մէնակ' երկու քոյր եր ուն հետ , որոնք տնտեսին կը սպա սէին , ըստ սովո

' Հ-'

նի ր չաբաթ հազիւ աշխատած էի, երբ
թերթին տնօրէնը ,Տիգբան էֆկնտի , իր
_ Ծամտանճեանը բան չի կրնար վճա
րել քեղի ■ արդէն պիտի ելլէ , թերթն ալ
պիտի դտ դրի* քովս եկուր, բամանորդներու հաշիւները կը նայիս, նամա1լներ
կը գրես, կը վարմս լիս î Ամսականդ ալ

150 յ յետո յ կ՝աւելցնեմ :
Հէնքին երկրորդ

յուր կէն ի^յ առա

ջինը î
Օրն ի բուն հաշէւ, ընկալագիր ,
նա
մակ։
Յետոյ բարձրաձայն կարդաԼ °րւան թերթերը, որպէսզի էֆէնտին մտիկ
ընէ (աչքերը տկար էին) : Տետոյ յարա
կից սենեակը, — երկու մեթր Լայնքով,
չորս մեթր
երկայնքով խշտեակ մը ուր
խմբագիրները կ՚աշվսատէէն , իբրեւ խըմ—
բա գրապետ ունենալով Զւսրմայր Գպէրը
(այժ՜մ վարդապետ) ։

Յաջորդ օրը, հայրս նոյն պարծանքով
էբ 9"Լ9նէլ՛ այԳ հեռագիրը ,
թեչպէս ,
մամանա կին, <& • Պ ոլս ոյ արքեպիսկոպո
սիին պատմութիւնը »

մար։ Կէս գնով իսկ

լնդունէին ,

ճար

չկար ։
խնդրեց ի միսի ոն ա ր ուհ իներ էն որ Ամե
րիկա ղրկեն, մեքենագիտութիւն սորվե
լու համար -..Իրականին մէջ միտքս ճար

ժայըս 5
— Այսօր ես էի կառա վարիչը :
հյեՀղճ կառավարիչ» երբ համբոյրին
համն ո ւ րոյրը հասկնալու տարիքին հա—
ոալ, վեհանոյշ հարս դաg ած էր Մանչեսթըր ։

*
Տեսնուած բան չէ որ երկոլ—փրեք հայ
աղաք գարունը կամ աշունը , հրդեհ մր
կամ արկած մը նկարագրելու չափ հայե
րէն գրել գիտնան եւ թերթի մասին JԸ~“
մաածեն յ
պիտի կազմէի
կանոնին բացա-*
էութիւնը։ Ուրեմն ձեռագիր թերթ մը,
«Գարունդ , որուն երկու աշխատակիցնե
u

եղաւ, միւսը պատ—>

^ը նշանակէ պարապ չանցան ոչ հ.Իջ(>ր արքայէն , ոչ ալ
իսուսի եկիը։
(Կարծեմ 8-iO թիւ ը «լոյս տեռաւ» —
է՝4֊րաքանչփլըը երէք օրինակ' 15 օրը ան
գամ մը յ Որ կ^ պտըտէր ձեռքէ ձեռք}։

***

տար ա գի տ ո ւթիւն

էր ,

սակայն բառերը

ևը քէ՞ՏԼէ իրարու հետ :
_ Դմուար կ , դմուա՛ր.
ձրի չեն ըն
դունիր- ցերեկը
պիտի աշխատիս ապ
րուստ ճարելու համար , գիշերն ալ դա
սընթացքի
պիտի հետեւիս . չես կրնար
դիմանալ : Եկուր քեզ 1թևաթոլփա Դ"լկճ
ղրկենք : Տարեթոշակը 12 ոսկի կ - միայն
վեցը կը վճարես , մնացեալը կը ճարես
արհեստի մը հետեւելով ի նպաստ վարմաբանին , - ատաղձագործութիւն , կօշկակարութիւն , դերձակութիւն ,
խոհա
րարութիւն , եւայfit ï
Հայրս ալ համո՛զեցին ել
առտու մը
ինքզինքս գտա յ
Մ ար զո լան , խումբ մը
ուղեւոր աշակերտներու հետ :
Շատոնց փակոլաՀ էր , Դայաեան-թումայեանի շրջանը ։ fiu,jg եւ այնպէս Դոլկճը ունէր շատ կարող ուսուցիչներ եւ ու
սուցչապետներ , -Ծակորեան , Աըվաղլրեան {նահատակուած} ,
Մանիսաճեան,
եւա յլն : փննութիւ1ւը ղիս տարաւ կեցուց
նախակրթար անի Դ - կ՚^բՂը ո'Լ1րևէ անգին
կը սկսի բուն ճեմարանը։
Դիլերները

Լրացնելով ամերի կեան դպրոցին եր^Լու տարուան շրջանը , կ՛ուզէ ի թ ո պըրթ
Գոլէճ մտնել։
Տարեթոշակն

«Աասիս»ի խմբագիրը սենեակ մը ունէր
«Ա ուր հանդակ՛» ի խմբագրատան մէջ՛. fiiu—

ս րբագրեցին եւ ղր կեց ին գր ա շարին :

Է՜

մեկուսի կեցած էր» յ՞՚-շվ՚կ-յ՞՚-շյ՚Կ. գ
պի հանդերձարան հրեց զիս , ամուր մը
գրկեց եւ սկսաւ տաք—տաք համբուրել»
համբուրել ու հառաչել, անուշիկ բառեր
գլորել :
Լռօրէն սրտադողի մը մատնուած, nrj—
տերս կարմրած, բուռն ճէդ մը փորձէւո։Լ> < աւլէ լ
կրցայ դասարանէն դուրս
նետել ինքզինքս : Ու փաթայ} առանց ետ
նայելու : վազեց է , վազեցի մինչեւ տուն :
- Ինչո՞ւ այսքան ուշացար , հարցուց

Երա զւ

տան որ կը տանի fi • Դուռ :

Ֆրտնսերէնլյ փորձելու համար, օր մր
հինգ տալ հեռադիր թարգմանել տուին,

Bip»

րութեան :
Չեմ յիշեր թէ է՛նչ խօսեցանք
այղ
պահուն» վեհանոյշ կը խայտար հ Միեւ
նոյն ատեն կը դողար :
Ու մինչ քոյրը

տէրտէր

fi ո րբո ս ա ծ թանի մը անկիւնէն փոխագ
րուեր կի Պապը Ալի ճատտէսի ։ Պողո

t] մրա գիրներուն
քով երթալ գալով ,
գրաշարներուն ձեռագիր , փորձ տանիլբերելով, ես ալ սկսայ ծծել տպագրական
մելանին հոտը, զղալ ձեռագիրներոլ խը~~
շըրտուքը :

,0 ՝<^

, -Հ

Հ

րն մէկը
Լելի»

լով Դաւթեան գործակալութեան գրասենեակը, բայց վրայ տալով ստանալիքս։

Կը պատմէին, ույն ատեն թէ բուն խըմ—
բագրապետը Մ • Համտանճեանն էր , նոր
եկած՝ Գերմանիայէն : Յայց Տիգրան է"“
ֆէնտին ԸԱալով շատ զղոյշ մարդ, վեր
ջին պահուն իր որոշումը փոխած
եւ
խմբագրապետի աթոռին վրայ նստեցու
ցած էր այս վաւերական տիրացուն , ան
գո յն եւ անվնաս :

1-ԱՄԵՐ

ծ

Երկու օր վերջը փոխագրուած՛ էի Շամտանճեանի քով , չեմ գիտեր ո րքան մնա

քով կանչեց զիս :

*

֊֊ կիրքերը կը շարես , հասցէներ
կը
գրես , ասդէն—անդէն
կ՚երթաս։
Ամիսը
հարիւր ղրուշ կոլ տամ :
Գ" րծակալութէ ւնը թարւած էր հին խա

նես , նամակատուն կբ տանի ս , Ամխ սը 120
ղրուշ կոլ տամ :

էր

41 ոսկի ,

տյըս կը ստանար ամս ական երեք ոսկի ,
Ի1P “-հինգ հոգինոց լն տանիքի մը հա

կը պառկէի անչափահաս

ներու պատսպարանը (Պոյս Հոմ), ոլր կբ
գտնուէր նաեւ Մեծարենց :
խոր տարեշրջանը սկսած էր արդէն,
երբ տկարութիւն մը հիւանդանոց նետեց
ղիս : Առանց ատոր ալ, սիրտս տաք չէր ,
թէեւ կանոնաւորապէս կը հետեւէի դա-

սերուն։ Հետզհետէ տհաճութիւն մը կը
սողոսկէր սրտէս մէ^։ Կ^օւզէէ ձղեէ հե
ռանալ,
հօրս :

նամակ

նամակէ

վ[*այ

գր^Լո1Լ

—» Այսքան ալ շո՛ւտ» » » Համբերէ՛ , տըղաս, համբերէ՛ • օրէնակ առ ընկերներէդ։
Րն տան եկան շրջանակէ կարօ^ տը : Ընդհակառակն :
Հատ բախտաւոր էէ այղ
կոզմէն։ Տուն մը բարեկամներ
հազար
կտոր կ^րղ /այէն , խնամելով էրենց գաւ
կէն պէս :
Երկար չտեւեց անձկութէւեը :
Կէրակէ օր մը, երբ կը խաղա յէ պար
տէզէն մէջ, երէց դասարանէն երէտասարդ մը,
ուսանող աստուածաբանու
թեան , մօտենալով հարցուց»
— Ի^նչ կը բանէս հոս :
— Կը խաղամ ։
—1 Ինչո^լ քար նետեցէր թռչո ւնէն :
«. ՄեԲ ղք է քար նետել :
— Հարկաւ» ել երկու մեղք ո ւձւէս , մ էԿը nV Կը թարԼայէԸ սուրբ °րով։ ^Է^ը
քար կը նետ էէ ր թռչունէն :
—՝ Հապա է^նչպէս կ՚անցընեն
կէրակին։
— Նո*ր պէտէ սորվէս »
կէրակնօրեայ
դաս կայ վերը*» Աաղմոս կը սերտեն այ
սօր ։
Նոյն գէչերն էսկ նամակ մը գրեց է Պ n—
լէս ։ Պ ա ր զա պէ ս վերջնագէր »
-î ՀԵս
այլեւս չեմ կենար :
Այստեղ
մարդ կը չորցնենք :

Հօրս մօրս խրատները եւ բարեկամնե
րու յ որ դորն եր ը գոնէ մէն չե լ տարեգլուխ
մնալու' անցան
ապարդէլն ։ Ու վերա
դարձայ Պոլէս, մէկ ամէս հէւանդանոց ,
մէկ ամէս ալ ճեմարան մնալով։

Այ» հեռագիրը պատճառ եղաւ որ վէճ
մը ծագի երկու սենեակներուն միջեւ, —
գրագի՞ր թէ խմբագիր -.
խմբագիրները կը կանչէին իբրեւ Օգ
նական, մանաւանդ փորձ
կարդալու,
բաղդատելու, ձեռագիրները կարգի դևե
լու համար։ Տիգրան էֆէնտին կը մրմըռա ր թէ նամակները,
հաշիւները երեսի
վրայ կը մնան ։ Իսկ
իմ ոտքերս աւելի
շատ կը հա՛կէին դէպի
խմբագիրներուն
սենեակը ։
կոչո՞ւմ : Որեւէ
ատեն խորհա՞ծ
խմբագիր բլլտլու մասին։
^բ յ1՚չեմ
երբ օր մը

էի

նախակրթտրանին մէջ,
վաբմա պետը
հարցումներ

կ'սլղգէր աշակերտներուն , իրենց ապա
գայ ասպարէզի մասին, պատ՛ա՛սխանե
ցի,
ամենայն միամտութեամբ- — կհու
զեմ թերթ ծախել։

- Հր տտարակե^լ

թէ ծտխել ։

—
ախել, էնչպէս ամէն օր
կը տես
նենք , փողոցնեբու մէջ եւ Կամո լրջէն ղըլուխը — «Հայրենէ'ք» , «Արե ւեՀլք^ » • •
— Տզաս , ատ թ*նչ գործ է • ատոր gըրւէչ կ՛ըսեն, ամէն մարդ կրնայ ընել» էսկ
դուն որ ուսում կ՛առնես » » »
ւէՒրջոյ որոշուէցաւ որ առտոմէ հաշէւներով զբաղէմ , կէս օրէն վերջն ալ
խմբագէրն եր ո ւն քով երթամ , վարմոլելու համար։ «Գասբնթացք»ը բացուեցաւ
արտաքէն լուրերը թարգմանելով, մանա
ւանդ որ քէ չ մը անդլերէն ալ դէտէէ» (կը
շար ունակէէ աւելէն սՈրվէլ էնքնօդնութեամբ) ։
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Մ Ի Տ fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

հայրենիք։
Աովորական բանուոր պան
դուխտի մը մէջ ե&րբ կը յայտնուի Ոդիսեւս : Եթէ վերադարձը չր/յար թնչպէս
պիտի ըլլար կղզին։

Եը նստիմ պատշգամի սեղանին առջեւ y
հանրախտն ո ւթէ
ղնուած
ճա փ ոնա կան

(Շար- Ա- էջէն)

Աո լինն եր յ եաթազան y արիւն y նոյն ատեն
ե առերուն արցունքները-. Տեսակ մը հին
առա ս պելարանո ւթե ան մնացորդ.։ Էքառե
րը կու. չան
ինչպկս այլակերպուած
‘իաֆնէն կը շարունակէ իր ուլրը՝, Նէս*—
Մոնիի մուարին y այսինչն' Նոր վանքին y
*ԼյՈրավանրին ,
ապակիէ պահարանի մը
մէջ կը պահուին y իրարու վրայ րարղըւած y դիզուած կը ցուցադրուին զոհերուն
գանկերը։ Զգայուն այցելուներ պիտի
ն եզո ւին ոլորներու y բազկոսկր երու այս
դասդասումէն y որուն վերի շարրին գան
կերը կ' արձա կեն իրենց աչրերուն պարա
պութիւնը y աչքեր որ կարծես գացեր են
իըևնց տեսածին հետ ել կը մնան աներե
ւակայելի։ Անթիլիասի մատուռին
գան
կերը այդպէս
էին նա[սրան գունաւոր
ապակիներու տեղադրումը y որ անապա
տէն բերուած ոսկերոտիքը կը ծածկէ ամօթխածութեան մը պղտորութեան ետին։
Անոնց առջեւ կանդ 1լ ա ռնեմ ինչպէ ս ա—
տենին y մայրիկը րովս կ'ըլլար y յետոյ
ինչպէս հիմա y ես մինակս շարունակեցի
այզերս 5 Այ*ե է վայ?Ը 1 կենթադրեմ : Աբ֊
նացորդները մեռելներուն յարութ իւն չեն
տար
եթէ }Ր! !աբ անոնց թելադրանքը
մարդկային կերպարանքին։ Մնացորդնե
րը կերպարանք մը կը շրջագծեն y որ պա
րապ է նոյն ատեն։ Անացորղները կ^անյայտացնեն մեռելները. անոնց աշխարհը y
կեանրր y լեզուն y
քաղաքակրթութիւնը
չկան այլեւս y որրան ալ
ճզնիմ զանոնք
պատ կերացնել y պահեմ անոնց բարբառ
ները y սորվիմ անունները y ծէսերը y կեն9աԳԸ y ճաշացուցակը $

որրան ալ ջանամ
կրկնել իրենց կեցութեան նշանները ։ Ոս
կորները դէպք մը կը նշեն այնրան ատեն
որ ես անոնց մէջ կը պահպանեմ կեր պա
րանրի մը յիշողութիւնը։
Ահա բեկ ող ր
այն է որ այդ յիշողութիւնը կորուստը
ևը ս րբադորե է î
Աոլոր հերձիները թող
լան y այդ ողբը օր մը կը վերածուի ծամօնի ։
ողբերգութիւնը
րացուցեր է աղէտը։

շատոնց պատկե

Արբեմն տարօրինա կ, եթէ ոչ խօլ մտա
ծումը y որ սարսափի
օրերէն մնացածը
միայն Տըլարրուայի
թիոսի Զարզն է y
երեւակայութեամբ
յօրինուած y
թէեւ
բազմամարդ ու
խռովի շ տեսարան y որ
յաճախանքի y բանդա դո ւշանրի մը նման
Լուվրի շրջանակէն ելած y կը հետեւի երբ
նայիմ
ետիս y մութին մէջ կ աղմ ուող y
անյայտացող կերպարանքներուն յ Գերա
զանց արուեստ մը միայն դէպրերուն կու
տայ խտութիւն y իրաւութեան ղղալութիւն , ինչ որ կը կ ո չեն իր ա կան ո ւթին :
թայզ *եոյն ատեն ոչ մէկ արուեստ համտզօր է ոճիրին ։ Որովհետեւ կը պատ
կանի nւրիշy բոլորովին այլ ու անկախ
կարգի ։
Հիմա y տարբեր շեշտ մը որդեգրել>
տեղեկատ ուա կան y առարկա յական րլ/ալու ճի դո ւթ երբեմն միակ ձեւն է շրջան
ցելու ցաւի
անասելին y ահա այսպէս»
կղղՒ
միակ արտադրութիւնը հերձիի
դեզնա լուն ադամ անդի նմանող մաղասս■րէ/՛ հ ա տ ա կո տ որն է ։ Ան ալ կը գտնուի
կղզիին միայն հարաւային մասին մէջ y
թևդմէջ հարաւի խամ սինին ել հիւս իսի
մելթեմին։ Գի ւդաքաղաքի
նեղ y երբեմն
ա րուեստականօրէն պճնուած փողոցնե
րուն մ էջ y դռներ ուն
առջեւ սեւազգեստ
կիներ կան y նստած սեմին y աթոռի մը
վրայ y գիրկերնին մազ մը y որուն մէջ
թափուած կեղեւի , տերեւի , հ\ողփ խառ
նուրդ մը կը քրքրեն y կը ստկեն այդ փայ
լուն y տձեւ
բեկորները y որոնր
ձիւթ
ու ծամ օն պիտի
դաոնան y րուրաւէտեն
օճառ ոլ շաքարեղէն y այսինքն' քիչ մը
ամէն
ամէն րան y յօրինելով բնա
պահպանական ճա րտարարուեստ մը> որ
հինն ու հնա դարեան ը կը խառնէ նորին ,
ինչպէս հին յունարէնի y րի ւզան դեր էնի
ամ էնէն բնորոշ բառերը կը շարունակեն
վերապրի լ այդ կիներու բարբառին մէջ։
Անալոլ համար նոյն ձայնատա բածքին
մէջ՝ ամերիկեան ^իրյէթի յաղթանակէն
առաջ այդ խէժն էր որ կը ծամէինք մեղ

րամոմին խառնուած : Ակռաները , շուն
չը կը մաքրէր։ Այն ատեն y պիտի ըսէր
մայրիկը y աշխարհը ֆեռահ էր։ Աշխար
հը հիմա ծամօնի մածուցիկ համազանցն
է y պիտի պատասխանէր Ա փիր օն :
րէ խ որքին մնա ց ող պինդ
խէմի խիւսն
է արելը հոն y անոր ետին un լզուող ամ
պերոլ ծո ւէններ էն խաւ առ խաւ ։ կար
կանդակի հոտ մը ։
հվվպիտակ կաթ ու
մազտաքէյչ :
կանուխ
կ՚արթննամ y արդէն երկար
դի չերը թոյլ չի տա[՛ որ մակա զիմ ան
կողնին մէջ։ կը ցատքեմ բոնելու համար
ճառաղձա յթի f_nrJp t ճակատագրի թել մը y
գոյութեան զգայութիւնը մէկէն։ Ըյ/ա/ y
այսինքն' ներըս բոնել} ոչ թէ գի սնալյ
Գիտնալը միայն հաստատուն գետին մը
1/ ապահովէ ել այնքան ալ վստահ չեմ
որ բլուրը
իր մայռային կուտակումով
չի ԳԳՐԳաՍ խա խ^Լ-^ո ւթեամբ։ Աինչդեռ
ներըմբռնելը շօշափել է y մօտենալ y շատ
մօտէն հպիլ է բացուածքին ուր մարմինը
կը հանդիպի տեղին y անջրպետին որ զխ*’
րենք կը բամնէ ։
Մէ առ 'է ու խաոն ի խուռն y ինչո*լ
չըսել բոլոր հաճոյքները։
Աեզրը գրեթէ
սրճագոյն նարնջադոյն
մը y թափանցիկ հողափայլք մը y օդրա y
հրեղէն քաղցրութիւն մը որ կը դառնայ
նռան ծաղիկ y
կպչուն y բայց հաւասար
մակերես մը
որ կը ծփայ y խարիսխէն
արտահոսող խորութիւն մը իր ձգան ձի լթէ » ՒԷ՚Դ վէրրէ սպէով '■ Ոչթեչ որ ըլլար
հոն թանձր y հաստ y շաքարոտ : Ա եզրերու
մեծ ընտանիքին մէջ կը պատկանի շո ճե
ղէնի y
պիստակեղէնի y
ծովայինի եւ
կարմրաքարտյինի խումրին ։
Տոգորում
մը ծանրով ո լ թեթեւով : կը պակսի y եթէ
կարելի է ըս ել y կարմրալանջի գեղգե
ղանք մը y ան ալ թոզ համտեսող Լրթ^երը
հաղորդեն :
Հյոյել նուռերը նայnւածքnվy երբ կը
կախո լին ճիւզերէն
ինչպէս ճարտարի
մրգաստանի ծառերն ի վա ր կը հակէին y
կարծես կը
ճշդուէին էական էչռոյխէ
մը։ Արեւը կը
թրթռայ անոնց
*ղիր^Լ
կարմիրին։ Ամէն բանի տալ իր իսկական
հասունացման մամանակը y երբ անձկու
թիւնը չի փարատիր այլ կը վերածուի
ձեւաւորման մղի չ ումի։ Հիւթը կերպա
րանաւոր ո ւմն է նիւթին y ինչպէս դիրը
մարմնին :
Ոչ թէ բնութեան առջեւ y ինչպէս կ'ըլ
լան որոշ քաղաքներ ծովէն հեռու y քարամայռերոլ վրայ y այլ բնութեան մ էջ y
կարծես խրած y մխրճուած y քարացած
քարքարուտի մը կոպիտ հովիտին խոր
քը y ինչպէս լքուած Աւղոնիման y բարձ
րաւանդակին վրայ y իր կատարեալ խո
րանարդ կառոյցներով։ Գրել այնպէս որ
կարծես կը պատրաստուիմ գրածս էրել
անմիջապէս որ վերջակէտեմ ։
Աետոյ y
մանա՝ւանգ չգրել ։
Ափիրօ կը ճգնի պա տմել առասպելը որ
գիտեմ եւ որ չհաս կխալ կը ձեւացնեմ î Եը
ձգեմ որ աչքերոլ կապոյտը> օղիի նման
թունդ y
փայլատակէ y
բերնէն լեզուն
քաղցրաբանէ
—գոնէ
ա յդպէս կը թուի
tr բարբառը ինծի- որուն մէջէն միտքս
կը ստկէ Գոլոմպո սի անունը» ըստ աւան
դութեան y սակայն y հաստատ y հ ին y իս
կապէս y ճենովայէն եկեր է հոս
մեծ
ա ը կածախնդիրը y
սե րտելու նաւար կութեան արհեստը y արհեստադիտութիւնը
եւ անկէ ետք միայն յայտնաբերեր է Ամերիկան։ Եը սիրեմ առասպե/ր ։ ինչպէս
Հոմերոսի ծնունդը y
հինգերորդ ցամա
քամասին (կամ մեծկակ կղզիին) գիւտը
ևը սկսի այստե դէն ։ 'Ոիոս սկիզբ արկա
ծոյխնդրութեանց ։ Աէկը աշխարհի y միւ
սը դիւցազներգութեան ։ Ար կուքն ալ բըթ“
*նակելի եւ բնակութիւնը հնարաւրր դարձընող։ Առանց մէկուն կամ միւսին ի^նչ
պատմութիւն ։ Ափիրօ անշուշտ
հպարտ
է y կա րծես հին նաւաստիի աւանդութեամբ ինք նուաճեբ է Ամերիկան y հոն
գազեր y բաներ , շահեր ոլ վերադարձեր է

տետրակը կը բանամ արեւին y կը սկսիմ
պատրաստել միտքս որ կարենայ
մտա
ծում մը սեւեռել y որ զառածի մերթ գոյնի մը y շարմումի մը y թո֊իչքի մը ուղղութեամր y հետեւի աքվ/քի ճերմակ տո
ղին որ կը ճողի y
ծովափի մէկ ծայրէն
միւսը կը թալալի y անհուն եւ սահմա
նաւոր y կը խազայ խիճերուն հետ y կա
նաչ y մոխրագոյն y տեսակ մը երախայ y երախայի խաղ։ Աերտե/y դաոնալ սերտ
բաներուն y
իրերուն y
բառեր ուն հետ ,
սեղմուիլ անոնց y
սրել զանոնք y սուրալ
սլացքի ՛մը անշարմ թափով։ Աեւեռել թնչ
որ կը նայի ինծի —բաները կը նային y
դէմք կ՚ունենան երբ բառ հադո լին- սի
րել զայն y սրել ականջ ոլ ու չք y սրտել>
պիտի ըս էի համայնատրոփ զօրութեամբ։

Ծէս մը y առաւօտեան մարմնամարզ մը ,
արարողութիւն մը y մանրամասն y
կար
գաւորուած y երամշտական ու լուռ մասերովդ դիպուած ային y եթէ էարելի
է
ըսել y պատահմունքի ծիսակատարութիւն ։
Ա արդ ստիպուած չէ երբեք աղօթեբու :
Ո f-շտ դրո ւթիւնը հոգիին աղօթքն է եղեր
(Աա/բպբանշ ) : իսկ աղօթքը հոգիին ուղը
կամ հոգիին օթեւանը երբ կը սլանայ օդին մէջ y ինչպէս մարմինը միջոցին։
Ափիրօ կը զբաղի բո ւսաբան ութ եամբ
եւ ինչպէս ամ էն բուսաբան բանաբոյս է :
*եուռ մը ունի երեք հարիւր
վաթսուն
հինդ հատիկներ y կ՚երդնում y դասաւորւած օրերուն պէս y մարգարիտ y թափանat{՛ վարգագոյն

կամ կարմիր y միշտ
Ըաղզր » տնկուտի։ Գնդեցիկ է այդպէս
մտսծե^ թէեւ սխալ> թէեւ միշտ ստուդելէ : նռնենին ոլ նուռը —ասիկա իբրեւ
հա կաճա ռութիւն իմ
կողմէս- կային
նախքան տարուան բամանումը տյդ թի
լին y որ
ունի յաւելեալ կոտորակներ y
ատոնցմով կը կազմուէին օրեր y յաւելեաց վտանդաւոր տասնեբորդ ամիսը մեր
հին տոմարին։ Պէտք է երեւակայել որ
կան երեք հարիւր վաթսուն վեց հատիկնոց նուռեր որ կ՚աճին y
կը հասուննան y
կը ճաթին y կը ճաքճքին մէկէն Նահանջ
տարուան մը աշնանամուտին ։
Աակայն, ըս t, գեղեցիկ է այսպէս յքը֊
տածել (մտածումին դեղեց կութի' ւնը» • •) ,
տարին առըն չել միրգի մը այդ զնդային
պարունակութեան
(ինչպէս Նարեկացի
ևը կատարէ նոյնը մարդկային մարմնին
համար) քակել այդ րուսային հրաշալի
ճարտարապետութիւնը
որ
մամանակի
կառուցուածքի կաղապար մը կոլ տայ»
բարդում , դիզում , խիտ , իրարու կիպ y
հատիկի կուտակում խորշերու մէջ y ինչ
պէս զէնքեր ը յիշողութեան y դրո ւազները վէպէ մը մէջ » էնէպկԱ տարիները գա
րու մը բովանդակին։
Այդս1էս մտածել բաւական դե*ղնցիկ չի
թո ^էր ինծի y այսինքն անոբ կը պակսի
ճշգրտութիւնը y քանի որ կ՚ատեմ ոճին
մէջ տարտամն ու
հարեւանցին յ Նուռը
ամփոփումն է մամանակին y տյն մամու
նակին որ հողէն կ'աճի մինչեւ լոյս y ան
որ կ^տճեցնէ հիմնանիւթը> ատաղձը մին
չեւ իր շբջտդիծը , կերպարանքն ոլ բա
նադարձումը։ Ոխումն է (ի Հօբէ) օդի
փորուածքին մէջ որ կը վերսծուի բունի ։
Եեղելի ծաւա լին մէջ առհաւական մամանակը կը խտանայ ,
կը կլորնայ,
կը
kr պ1ոԸ'ոլէ ' կը պ՛նդանայ, կը դառնայ
հ է^խեդ , խջ, լյյ ո տ , փխ ր ո ւն , աստղս, յեռ
քանդակ : '1յուռեր , J-այքանակներ : Արրեյէն
մէկէն սեւ. հատփկ մը,
երբեմն մինչեւ֊
է^Ը-ԸԸ գ>ռց*ռե կտուցի հարուաե
մը.
փորուածքէն կը հոսի թանձր կաթիլը.

Լոյսխն տակ , գրաե պահոս, , փոքրիկ ,
հաղիլ նշմարելի միջատ մը կը կտրէ էջը ,
լուսանցքի դիեն ի վեր, ճիշդ անոր կող
քէն , ինչպէս ես կը քալեմ արտերը բա J՜նող պատերու կողքով : Մ եր միջոցները
^"^Ը
: Իսկապէ՞՛ս : Ան ու ես կը շտա
պենք ։ Ահն' արագ , տարուած էջի անսո
վոր հարթութենէն y ես' դանդաղ , հետըզհետէ աւելի դանդաղող ռիթմnվy բախող
անդադար անսպասելի խոչյխդոտներու ։

Աոլոր նուաճողները y
արչալողները>
գրաւողները սպիներ կը ձգեն լեռներու y

հ ո վի տներ ու y ձորերու մէջ. անառիկ բեր_
դեր , ամր ո ցներ , պաշտ պան ո ղա կան մե֊
եաշուք կոթողներ , բոլորան ոլէ ր զիս,,,,—
ր անն եր y որ ի վերջոյ ինկած են y կիկլոպեան y յոնիական , յունական y բիւղանդսէ^,
կան y օսմանեան մամանա կի
խտացած ։
քարացած պահեր որ պատմութիւնը կը
բանայ , կը զարգացնէ , կը փակէ ու կը
^չէ ՛• Փիլիպպոս , Աղեքսանդր , Օգոստոս ,
Աո ւլէ յման :
Պատմութիւնը շուտով կը
վերածուի ճա րտարապետութեան y քաղա-»
քա շինութեան պատմութեան y արուեստի
պատմութեան y բանասիրութեան ։ Պտտ-.
մութիւնը կ՚աւարտի արուեստով։ Ասոր
համար արուեստը վերջ մբն է ել ի հար
կէ մտածող միտքը —ամէն միտք չի մտա
ծեր y ամէն միտք գուցէ քիչ մը անմիտ
է- արուեստին վերջն է : Անոր միակ տեղը
արուեսան է : Աշխարհա կալն երը y բռնա
կալները դիտեն y արուեստագէտները կ՛ա
րարեն աւելի ուշ կամ նոյն ատեն y ինչ
պէս յաւիտենական երա խայ ծովը կը
տաշէ ա ւա զո ւտքը y ա պար անքնե ր կը յարուցանէ y կը խորտակէ ։

Եր իկնադէմին' լեոներու դանդաղ մրը
թալթլումը y մելանի
վերածումը մինչեւ
կղղիէ^ հարաւային
մասը y անլնգմէջ y
միակերպ ։
Փոփոխուելով
ցաաքամասի
մակեբեւոյթը կը հանգչի։ Աիտքը կը
փնտռէ y կը պտռէ y կը դեգերի հոս—հոն y
ձէ յանգիր ոչ մէկ քարի y
եզրակացու
թեան y ինչպէս ճայերը վէտվէտող ջոլրի
աւազանին վրայ։ Ալուրներոլ փլած բնա
զանց ո ւթի ւն ։

հնացողը արթուն է ուրիշ աշխարհի մը
մէջ։ Ունկնդրողը
կրնայ խօսիլ։ Հովը y
ոչ թէ անբան y տյլ եկող , անդադար փչող
հեռաւոր դարերէն y երբ դարերը տակա
ւին չկային y եբբ չկտ ր համար ու թիւ y
համարակալում ու մամանակ։ Գրողը կը
կծկուի անոր մէջ : Որքտն պահուըտի հոն
այնքան
մտածումը կը մատնուի անոր
մութին ։

Անտառները այնքանն կանաչ որ կար
ծես եկեր եմ մինչել հ ոս սերտ ելո լ հա
մար անոնց զուա րթ տլ բոլրալէտ մանու
շակէս դոյնը :

Ամբողջ
կեանք մը բառերուն տալու
ստուգութիւն մըy գտնելու համար շեշտ
մը y որ միայն իր^նզը կրնայ ըլլտլ y սորվևլու համար ունկնդրել այն թրթռացումին երբ երկի բը y արեւը y ձայն կը տրո
փեն նո յն թնդիւնով ։

Աորվյ՚Լ կը նշանակէ դարձնել իմս y էնչ
պէս սովբ կր ղրկէ ղէս է^՚ձմէ : Իսկ r"L"r
սովորությունները կը ստանձնենք որպէսզփ մեր ինքը ,մեր այս
ստացական եսը
դարձնենք յարատեւ ։ Ս'որվիլ նաեւ սո
րատել » » . իջնել մէջը y ամէնէն ստորինը y
ստորերկրեան ։ Աիջատը կ՚արտորայ կա
ռո լզել իր բնազանցական ոստայնը y քայ
քայելով լոյս ո լ հող y անջատ ուելով անոնցմէ որպէսղի բնակի այնտեղ։

Որքան մօտենամ այս ամբողջին որ իբ~
բել լեռ ու ծով y երկինք ու անտառ y էրրել շնչաւոր ել անշունչ y թռչուն ու սո
ղուն կը շրջապատէ ղիս y այնքան անան
ցանելի կը թուի անջբպեւոը որ կը բամնէ գրելոլ գործողութիւնը տեղէն y զայն
կալուածի մը նման կ'առանձնացնէ ։ Որով
անդադար կը տեղափոխուիմ բանադարձումներոլ երկայնքին y տեսակ մը ծա՛լք y
որուն ի լրայա տ կո լթի ւնը իր այս բաղ
դատական y փոխաբերական y փոխանուա
նէս կան եզրերուն վբտյ կը կայկայի։ թերելս ո ւրո լային շեշտ մը հոս y հերձ մը
հոն y խոտորիչ բեկում մը կը մտցնեն շունչը y շնչառութեան էչոոյթը^ ծովուն շբ~
շունջէն y հո վու սրս փուքէն y տերեւներու
խշրտոցէն բնաձա յնո ւթիւն մը*» Աակայն
դիրը ատոնք կը կլանէ , կը ջնջէ , կը պա
հէ միայն ու միայն Հ ակա դրա կան y փոխթափանցող բայց
երեւակայական էա>սԼ
մը։ Են չ որ կը կոչուի աններդա՛շնակ համաձայնո ւթիւն ։
Առանց անտեսանելիին հետ ճակատու
մի չկայ պատկեր y
առանց տեսանելիին
Հ.Ղայ խորունկ կա ռո ւց ո ւածք ։ ԱՀնտառի y
ծովու y ձկան ու հովու հոտեր կը կազմեն
մեր լեզուն ։
Գ- Պ՝
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"LES

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա՜ԱՇՏՈՏԻ ՀԱՆՃԱՐԸ)
ԳՐՒԳՈՐ

Ամպեալ տարուան Աէր ան ո ական Ակագեմիայի եւ Կոնքուռի ղոյգ մրր֊
ցանակներուն արմանացալ ամերի
կացի գրողի մը հաստափոր հատո
րը, 903 Էջ՛՛
Les Bienveillantes (*)
(անգլերէն իմաստով The kîncüy Ones)
խորագրելսլ այս վէպը անմիրապէս
անցած է «ղգայացոլնցքքներու շա րթ, մէկէ աւելի պատճառներով,
նախ հեղինակին
ին քն ri ւիմ եա մր :
ՀԱամեայ ամերիկացի /էոնա թըն Լիթըլ վէպը գրած է ուղղակի ֆրան
սերէնով, եւ օտարազգիներու կող
մէ նման ս տ ե ղծա գո րծո ւթի ւնն եր
ընգհանրապէս
կը գիմաւորուին
մասնաւոր
խանդավառութեւսմբ՚.
Աակայն վէպին ֆրանսերէնով դըր֊
ւխը շաա զարմանալի չէ-. !967/'Ն
Նիւ Կորք ՛է'աղ աք ծն ա ծ հեղին ա կին
Աիացե ալ G ա հ ան գն եր կեց ո ւթ Լ ա ե
տարթերը կը զուգաղէպէն էք է ք լ
համա լսարան է էր ուս անո ղութեան
որմէ աոաջ եւ վերջ ապրած եւ ու
սանած է Ա)րանսայի մէ9, էլ լ/Լլ տԱյ
րիներէ ի վեր բնակութիւն հաստա
տած է Ոպանիոյ Պ ար չելոն ա քաղա
քը՛. ք)'աղումով հրեայ իր նախնինե
րը ԱԹ- դարու վեր ջա լո ր ո ւթեան
իեհաստանէն փ ո խ ա դր ո ւած են Ս ի֊~
ացեա քթյահանդներ -. Ւր Հ ա յ ր ր' Մոպըրթ, նոյնպէս դրող է՛.
ճոնաթըն էի թ ը լ առաջին ը չէ որ
իր մայրենի լեզուի
կողքին
կը
ստեդծագո րծէ
երկրորդ լեզուով
մը ,որ չատ մը դրո ղնե րո լ մօտ փո
խարինած է առաջին լեղուն : (իոզէֆ
իոնրատի , այս ան ո ւեը չորդեգրած ,
մայրենին լեհերէնն էր՝ նախքան
ֆրանսերէնը՛. Աամոլէլ Պէքէթ իր
«Ա պասելով Կոտոյինք) եւ «Մալօն կը
կը մեռնիլ թատերախաղերը գրած
է ֆրանսերէնով, ապա ինք իսկ զանոնք թարդմանած Լկամ դրած անգ1իրէն( : Մեր մէջ նոյնպէս նման
պարագաներ ծանօթ են, ինչպէս ամերիկահա յ էեւոն ԶաԼ- էն Աի ւրմ էլl՛ ան, որուն առաջին գիրքը հայերէն
Ր ան ա ս տ եղծ ո լթի լեն ե ր ո լ ուշագրաւ
հատոր մըն էր, եւ կամ ֆրանսա
հայ ա րձակագի ր վահ րամ Կաքաւնան, որ դարձաւ վիքթոր Կարտոն՛.
Որ կենսագրութեան մասին յա
ւելեալ տ եղե կո ւթի ւնն եր կրնան աԼելի էուսարանեէ
թթան
հանդիս ու gruj ագդակները —Լիթըէ
ազգուած է տեսնելով Գլօտ էանղմանի «Շօաք) (Հո լոքոս թ(Լ շարմ՜ա—
նկարը, զոր արուեստով աստիճահ
մը աւելի բարձր կարելի է նկատել
քան Ոթիվրն Ափիլպէրկի «Շին ալը(՛ի 9ոււյակըք>- Ինք մաս կազմած է
" է~կա ռա վար ա կ ան կազմ ակերպութիմսներոլ
«Անօթ ութեան
դէմ
Պայքար»ի առաքելո ւթ իւններո ւն :
իսւցած է նաեւ Զէչէնիա, ուր ալ
‘lb րաւո րուած է 2001: ՀրատաՐակած է նաել Մուսական ԳաշնակՅսւթեան Ապահովութեան մարմին(*) Jonathan Littel, «Les Bienveillantes»,
r°man, Gallimard, 2006, 903 pages.

ՔԷՕՍԷեԱՆ

՛հերու մասին լրատուական տեղե
կադիր մը :
Այս բնդարձա կ վէպը պատմութիւնն է Երկրորդ Աշխա րհ ամ արտին
եւ Արելելե ան ճակատին, ել զու
գահեռաբար Հրէական ոդիսակա
նին՛. վէպին խորագիրը, «pUipbui—
ցսւկսւլք ները» , հակիմաստն է խոր
քին : Անոնք յունական դի ց ա բան ո ւթեան Կսււոազիէւեթհ են , երեք քոյ
րերը - Տիւփփոն, Մսւգեթա եւ Ալեքլոով — որոնք կը մարմնացնեն ոխը, անողոք վր էմ՜խնդրո ւթի ւնը եւ
կախարդանքը, այնքա՛ն ահարկու
որ կարեթ, չէր համարձակի լ զիրենք
կոչել իրենց անուններով՛. Անոնք
անխնայ կը հետապնդէին հեղինակ
ները ոճիրներու, զորս իրենք իսկ
մզած էին գո րծադր ելո ւ : Պատումը
յո լչա գր ո ւթի ւնն է երեւակայական
— կամ ի րական ո ւիմ ե՛հ էն այլափոխլած — նացի Ապահովութեան մարմիններէն ԼԷՍ • ԷՍ ՚ ) բարձրաստի
ճան ւլին ո ւո ր ա կան ի մը, Մ աքս իմ իլիան Աուէ, որ մաս կը կազմ է Հիմլէրի ՈԿէսթ ա փո յ ի եւ ԷԱ ՚ ԷՍ .—ներու
ընդհանուր հրամանատար) սպայա
կոյտին եւ մասնակից կը դառնայ
ջա րդեր ո ւն :
Մ եղի համար այլապէս ուչագրաւ.
են գրքին մէջ Հայոց մասին անցքե
րը, գլխաւորաբար երկու տեղ՛. 202—
204 էջերուն կը խօսուի Խորհրդա
յին Միութեան կազմութեան մէջ
մ՜ո ղո վո լրդն երո լ եւ լեզուներուն
դերին մասին : Հոս է որ հեղինակը
դէմ յանդիման կը գտնուի եզակի
հսկայի մը
Մեսթոպի: Աովետներոլ ազգային քաղաքականութիւնը
հիմնուած էր, կ Ը" է y լեզուի վրայէ
Ւոլշեւիք իշխանութիւնը, սահմա
նեց ազգային ամբողջովին ինքնա
տիպ քաղաքականութիւն մը, որ
զարմանալի մէկ համադրութիւնն
էր մէկ կողմէ գիտական աշխատանքներու, միւս կողմէ համայնա
վար միջազգային դաղափարաբանութեան Լոր սկզբնօրէն անկարող
էր նկատի առնելու փոքրամասնութիւններու ձգաումները) : Հարց ին
խորհրդային լուծումը կարելի է
Սապէս ամփոփել՛ մ՜ողովուրդ մը,
կամ ազդութիւն մը հաւասար է լե
զուի , առաւել հողամասի : Այո ըսկըզբունքին հաւատարիմ մն ալու
համար է որ փորձեցին Հրեաները
-որոնֆջ լեղու Լեի ւո ՒՍ ունէին սա
կայն ոչ հողամաս- օմտել Աայրա
դոյն Արեւելքի ինքնավար չյ^անով
մը- Պիր ոպիճան՛. Աակայն ձախո
ղեց ա՛հ , որովհետեւ Հրեաները չու
զեցին հոն ապրիլ՛.
Ա քսսլէս , ամէն ազգութի ւնն ե րո ւն
համար,
մո զո վրղա դր ա կան
հի
մունքներով, սովետները ստեղծե
ցին վարչական ինքնավա րութեան
բարդ ա ս տ իճանաւո ր ո ւմ մը, J բո
ւսակ իրաւունքներով ել սահմանա
փակումներով '.
«Ամէն էն կարեւոր
աղդո ւթի ւնները , ինչպէս Հոպերը,՝
Արւս ցիները եւ այդպէս կոչուած՝

~~

ֆրանսա : Smp- 250 Եւրօ — Վեցամսեայ : !35 Եւրօ
Արտասահման : Smp- 300 Եւրօ (Ամէնօրեայ աոաքում)
270 Եւր« (Շաբաթական աււաքում) — Հատր : 1,20 Եւրօ

Ազերիները,
նման Ուկրանացիներուն եւ Ի ելառո ւս ե ր ո ւն , իրաւունք
ունեցան Ա ո վետա կան Սոցիալիս
տական Հան րապետութեան
մըք)
( ’ • • ) Պէտք է ըսել որ հայերէնր եւ
Ար ա ց ե ր էն ը «երկու չատ հին դրա
կան լեզուներ են, եւ չատ հարուստ
աւանդո ւթե ամր ,
ել որոնք դըրլած էին ռուսերէն , նոյնիսկ ս լա
լէրէն էն չատ առաջ (...) Մ ես րոպ ,
որ Ա՛ գարուն ստեղծեց վրացական
ել հայկական այբուբենները —մինչ
այս երկու լեզուները իրարու հետ
նուազագո յն կապ չո ւնին- պէտք է
եղած ըլլար հանճարեղ լեզուագէտ
մը՛. Իր վրացական այբուբենը ամ
բողջովին հնչաբանական է : Կարելի
չէ ա յսքան մը ըսել սովետական լեղ—
ւագէտներու կողմէ ստեղծուած այ
բուբենն էրուն մասին : Կ'ըսեն նաեւ
թէ Մեորոպ ստեղծած է այբուբեն
մր Կ ովկասի Ալպանաց իներո ւն համար , սակայն դմ՜բախտւսբար անկէ
հետք չէ մնացածք) :
այլ տե'! Լը (էք. 51“
53) կը խօսուի հայ քահանայի մը
փրկարար սխրագո րծո ւթեան մա
սին՛. Ուկրանական Լէմպէրկ Լծանօթ՝ որպէս ԼվովԼ քաղաքէն խորՀ ըրդային ղօրքերը չնահանջած' 3
հազար հոգի կը մաքրագոբծեն : Երբ
Գերմանացիները կը մտնեն, բոլոր
Ուկրանաց իները որոնք պահուըտած
են անտառներուն մէջ թէ այլուր,
կը սկսին Հրեաներու դէմ վայրագութիւննեբու :
Փողսց ի մը մէջ,
վէպի հերոս ին օգնութեան կոչ կ' ընէ մօրուսաւոր եկեղեցական մը,
եւ գրեթէ բոնի զինք կը մտցնէ մեծ
գոնէ մը ներս՛. Ա կեղեցւոյ բակին
մէջ. ուր աղաղակը բռնած է ամ էն
տեղ, Հրեաներ բիբերով, թոպերով
կը սպաննուին՛. Եկեղեցին հայկա
կան է :
Ս՛ա հան ան տարահնչիւն,
գերմաներէնով կը խնդրէ սպային
միջամտութիւնը՛
«Պրն ՚ սպայ,
խնդրեմ բան մը ըրէք, հոս եկեղեցի
է» : Ս՛երմանացին անորոչ եւ ան չա րմ
կը մնայ, այսուհանդերձ խում ա՛հ ը
պահ մը կանդ կ՚առնէ երբ կը նկա
տէ սպային ներկայութիւնը՛. Ս՛ա
դա րէն օգւոուելով մեր քահանան
հեղեղ մը խօԱը կը թափէ ջարդա
րարներու գլխուն ու ապա կը թարգմանէ Գերմանացիին՛ «.Իրենց ըսի
թէ դուք կր հ րահ անդէք դա դրեց ը՛
նել՛. Իրենց ըսի թէ եկեղեցիները
սրբազան վայրեր են, եւ իրենք խո
ղեր էին, ել թէ եկեղեցիները կը
գտնուէին վէհ րմախթի պա չտպանութեան ներքեւ, եւ եթէ չմեկնէին
պիտի ձեր բա կալուէ ինք) : «Իա յց ես
առանձին եմք), կ'ըսէ սպա՛հ՛. «Վնաս
չունիք) : Ւք լուռ ներկայութիւնը
համազօր եղած էր արգելքի, շնոր
հիւ մեր հնարամիտ քահանային՛.
Երբ խոլմանը դուրս կ՚ելլէ, քահա
նան իր չնո րհա կալութիւններ ը կր
յայտնէ Գերմանաց ի ին , եւ նոյնիսկ
սպային օգնութեամբ դեռ կենդանի
վի րաւո ր մը ներս կը փոխադրէ : Հոն
«աարօրինակք) լեզուով մը կր խօսի
երեք անձերու հետ, որոնք դէպի
բակ 1լ ուղղուին : «Հոս ի՞նչ էք),
հարց կոլ տայ սպան՛. «Հայկական
տաճար էք) : «Ուրեմն Լէմ պէրկի մ էջ
Հայե՞ր կանք), զարմացած հարց կու
տա ք Գերմանացին՛. 'Իահանան ուսը
կր թօթվէ՛ «Շատ առաջ, քան վերմանացիներր ել Աւստր ի ա ց ին եր ըք> :
Իսկ տեղ մը կայ, որ եթէ Հայոց
չի վերաբերիր սակայն մեր մէջ
տխուր արձագանգներ կ' արթնցնէ :

C.C.P. Paris 15069-82 E

82e ANNEE — N" 21-635

Հրէական անբաղձալի ներկայու
թեան «վերջին լուծ ումքքէն առաջ,
մտածուած է, ի մէջ ալ ծրադիրներու, Տարցը այլ մէկ ճանապարհով
լուծել՛. Արագիրն է երեք միլիոն
Հրեաներու տալհալաքավայր մը,
«հայրենիք)) մը, ղանոնք տեղահա
նէ լով Աւրոպայէն ել փոխադրելով
Ս ատակասքար. ՚ ՚ : Անկա բեթ գոր
ծադրութիւն՛. Հ)(}ական թուական֊
ներու նոյն կարգի լուծումի մը զը՜ րոյցներ լսելփ եղած էին, այս ան
դամ Ս եծ Իղեռնէն վերա պր ո ղներ ո ւ
սերունդներուն հաչւոյն , ափրիկեան
այդ նոյն կղզին յարմար նկատելով
Հայերուն որպէս հայրենիք. • . :
*
Գրքին ուչագրաւ մասէրն են ա յհ
էջերը (362—370) , ուր գերման սպան
կը փափաքի կա րծիք փոխանակել
համա յն ա վա րո ւթե ա ն ել ն ացի ա կան
ազգային ընկերվարական
դագա—
փա րա բանութեան մասին, եըբ ի~
րեն կը բերուխ անողորմ միջոցնե
րով հարցաքննուած վի րաւո ր ռուս
կոմիսար մը՛. Կ'ե զր ա կս։ ց ո լի թէ եր
կու կողմերն ալ թշնամիներ կՀոչընչլսցնեն , մէկը յանուն ցեղային գե
րադասութեան, միւսը , ըն կերա
յք — տնտեսական դա զա փ ար ա բանութեան : Գործող վարչական կա
ռոյցներու դրոյթը գրեթէ նոյնն է՛.
Մէկուն համար ջնջուելիքն է Հըր՚~
եան, գնչուն, էեհը, միւսին' քաղ
քենին, հ ամ ա յնավարութենէն շե
ղողները , . եւ ա յլն : Մ է էը ու
Ւր
կեդրոնացման վայրերը,
միւսը
կուլակը՛. Տ ա րբեր ո լթի ւնն եր ան
շուշտ կան, քաղքենին կրնայ դաս
տիարակութեամբ դաոնա լ մարք
սիստ, Հրեան' ոչ արիական՛. Ս է կը
համաշխարհային շրջանակին կը
պատկանի, միւսը՛ նեղ ցեղային՛.
Այ ս մասէն (էերմ ան ա սյ էն 1լրսէ թէ
երբ օր մը Մոլս իոյ համայնավար
արտաքին
ճակատը
փուլ գայ,
«Մուս եր ը պիտի դառնան աւելի
ազգա !ին — ընկերվարական
քան
մենքք) :
Ի'է ինչո՞ւ հո լոքոս թը դո րծա դրըլեցւսլ՛. Թեր կամ սկեպտիկ կար
ծիքներ կր յտյտնոլին, կՀոլզուի
նաեւ յար աբե րա կան ացն ե լ
զայն՛.
Հա կաս եմ ա կանո ւ թի ւհ բ
չաա -» ին
մ՜ամանակներէն կոլ գա յ , «նախքան
կարգ մը քր ի ս տոն եան եր ո լ կողմէ
տի ր ա ս պան ո ւթե ա մր ամբա ս տ ան ո լթիլնըք)՛. Պատումին հեղինակը կ՚եր
թայ մինչեւ հին յունական շրջան՛
Հրեաներու դէմ ա ռա ջին գրութիւններուն կարեթ է հանդիպիլ Աղեքսանդրիոյ Յոյներուն մօա, որոնք
Հրեաներ ը 1լ ամբաս տան է ին ապա
րն կեր այնո ւթեամբ , իրենց հիւրըն
կալութեան օրէնքներուն բոնս։բու
րումով ՛.
Պատճ առը Հրեաներուն
սննղ ական արգելքներն էին, «որ
իրենց էլ արգիլէր ուրիշներու մօտ
ճաշել, կամ ալ զանոնք րնդունիքք)'.
Աք 618): _
Հոգեվեր լո լծումի փորձով մը
կ՝ըսուի թէ Ս՛երմ անա ց իներուն մէջ
ու.թիւն կայ՛. Վ է պի՛հ զ էմքեր էն
մէկը. անո ւնո ւԼ հրեայ սակայն նացէ
րարձրաստէճան
կ ըս է թէ Գերմանաց էներր կը պարտէն Հրեանե
րուն որուԼհեւոել բոլոր մ եծ մ ա ածումներուն ետին կանգնած է Հրր~
եան (էջ 420) , ղսր կը մերմ՜է ճա՛հ չնալ
Ս՝երմանացին :
Ապաննեւով
Հրեան , Գերմանա ց ին իր մ էջի Հրրեան է որ կը սպաննէ անկէ ւսղատե-
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ԵՒ

-----------------լու համար , որովհե։ ,ել նաեւ երևո։
ընտրեալ մողովուրդի շփ կրնար ըլւաւԶուգահեռներ նաեւ կը գծուիԿէւ
բնաջնջումի արաըրին եւ Աստուա
ծաշունչին հատուածներուն միջեւ։
Երբ վերէն գայ հրաման մը կըտրուկ , վերջնական , անառարկելի ,
աս տուածս։ շն չական
օրինակով —
ինչպկս կր նաց իա կան պատգա։) ը
Հրեական բնաջնջումին վերաբեր
եալ — մ ա ր գկային մտածողութիւնը
կը սառի եւ հլու կամրը կը գո ր~
ծաղրէ'. Որրան ալ յա րա կարծա կան
թուի , սպանգի նման պատգամներ
կան նաեւ Աստուածաշունչին մկջ.
Առաջին թագաւո րար
(Ս ամ ուկլ)
գլխուն մէջ, կը կարգանր. «Ա՜րդ,
գնա եւ կոտորէ Ամալեկացիները ե.
Յարիմացիները, և ոչնչացուր այւ}
րոլորը ինչ որ անոնց կը պատկանի :
Անոնցմէ ոչ nf պէտէ է փրկուի : Կը
կոտորէս զանոնք ու կ՚ոչնչացնես
րոլորը, ըլլան տղամարդ թէ կին,
երախայ ըլլայ թէ կաթնակեր մա
նուկ, արջառ ու ոչխար, ուղտ և.
աւանակ» (կջ 211) ։
վէպին հերոսը զարգացած, Լայև
հմտութեան տկր (թնչպէո հեղինա
կը) մտաւորական մրն կ, ՈԼՍած է
իրաւագիտութիւն եւ չի նմանիր
նացի սպաներուն, որոնք զթաղած
են միայն ոճրային հրահանգներու
գործագրութեամր: Իրմով կը րաշխըւին պատմական տեղեկութիւններ, փիլիսոփայութիւն, տնտեսա
գիտութիւն : Ան նաեւ միասեռական
եւ աղգապգծական հակումներ ունի
(յարաբերած է իր երկուորեակ րրոջ
հետ , Որ մաս կը կաղմկ իր սեռային
ցնորքին) :
Ունի
ձ տա լլկո ւմն եր ,
ղա ռանր անրն եր ո րոնց միջոց ին ան
տուն ե լի աս տ իճան սուր պատկեր
ներ , ոմանք սեռային, կը պատկերւին իրենց ամենահում վիճակով։
վէպը գրուած կ առաջին գէմ քով,
վկայողի
վաւերականութիւն մը
տալով երեւակայածին
հերոսին
պատումին , ուր կերտուած տիպարներոլ կողրին կը տողանցեն պատ
մական անուններ ն ա ց ի ա կ ան ել աջա կո ղմ եան տշխա րհէն։ վկայողի
պարադային կրնայ ծագիլ հարց մը.
բնակա՞ն կ, հոգեբանօ րկն թկ րն
կերաբանօ րկն կարելի՞ կ որ ■հաւատաւոր նացի մը կարենայ նմ սն
լուսամիտ , որոշ հեռաւ որ ղիրրերկ
1֊եսլատ/լս բոլ զան դո ւածա յին ջարդ։
րբ ել մարգկութեան գէմ ոճ ի րներ ր
որոնց մաս կաղմած կ (թէեւ նման
տիպարներու, նա իյ րն թա ցներ
կ ան
մամանակակից
գրականութեան
մէջ)։ Մի ւս կողմէ հեղինակը կր
ստեղծէ նաեւ անհեթեթ կացութիւննե ր , օրինակ երբ գրքին աւար
տին հերոսը քիթը կը սեղմէ անհպե
լի , անմերձենալի Հի թլէրին։
Այս ծաւա լուն գործը գրուած է
Լֆրգ գարու աւարտի վէպերու րմբըռնումով։ Զգալի է որ հեղինակը
քաջածանօթ է ռուսական գրակա
նութեան դասականներուն - Թոլսթոյ, Տոստոեւսկի _ եւ կրած կր թըւի րլլալ որոշ ազդեցութիւններ :
Գեղագիտականօրէն ամէն րան կա
տարեալ չէ: Պատումին թանձրու
թիւնը, շատ քիչ ստորաբաժանում
ներով եւ
թացատրութիւններով,
նաեւ նացի ական տիտղոսներու առատութեամր, դժուար ընթեռնլի
կր դարձնէ գիրքը:
Այսոլհանդերձ ընթերցողը վէպին
կը կապուի ։ վէպին հարուստ ՛Ա
տաղձը , մօտաւոր անցեալի մարդկային
ահաւոր ողբերգութիւնը,
պատերազմներու գազանա յին րընոյթր, սեզբունքներու սնանկու
թիւնը, Եւ֊րոպայի աւերումը բոլոր
կողմերով ե։ իմաստներով, վալերագրային ման րամասնո ւթիւնն եր ը
(թէեւ անոնց մատուցման անտանե
լի եղանակը քիչ մը կը պղտորէ ամ
բողջական պատկերը)
մարդկու
թեան հաւաքական
յիշողութեան
մաս կը կազմեն, ել ըն թերցողը
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La destruction des Arméniens (1915)
et des Tutsis (1994)
AU MILIEU DES RUINES de Zabel ESSAYAN
et DANS LE NU DE LA VIE de Jean HATZFELD
Comparaison

Ce texte a fait l'objet d'une lecture à deux voix par Hermine Karagheuz
et Liliane Daronian. le 4 novembre 2006, lors des journées Mémoires
arméniennes (installation audiovisuelle, exposition, tables rondes)
organisées au Parc de la Villette -dans le cadre de l'Annee de 1 Arménie
en France- par Jean-Claude Kebabdjian et Jacques Kebadian et par 1 AAA,
et le CRDA. Une version augmentée sera publiée dans les Mélanges,
dédiée à l'historien Jean-Pierre Chrétien.
En lisant Dans le nu de la vie 1 de
Jean Hatzfeld qui concerne le génocide
du Rwanda, il s’est produit comme un
appel à comparaison avec Au milieu
des ruines 2 de Zabel Essayan, dont je
poursuivais alors la traduction. Au mi
lieu des ruines porte sur le massacre
des Arméniens dans l’Empire ottoman,
en Cilicie. L’appel est venu des textes
eux-mêmes, peut-être de la «blessure
cachée» évoquée par Sylvie Umubyeyi,
interrogée par Jean Hatzfeld : «Après
le passage du génocide, il subsiste,
enfoui dans l’esprit du rescapé, une
blessure qui ne pourra jamais se mon
trer en plein jour, aux yeux des autres.
Nous, nous ne connaissons pas exacte
ment la nature de la blessure cachée,
mais au moins
nous
savons qu’elle
existe» 3.

En 1908, l’avènement du
pouvoir
jeune-turc dans l’Empire fait espérer
une ère de réformes et de libertés. L’es
poir sera de courte durée et presque
aussitôt, en avril 1909, surviennent des
massacres qui feront quelques trente
mille victimes parmi la population ar
ménienne de Cilicie 4. Ils furent pré
cédés par ceux qui endeuillèrent les
provincs arméniennes
sous le sultan
Abdul Hamid en 1894-96, et suivis par
la Catastrophe 5 de 1915-16 qui anéan
tira les Arméniens de l’Empire, faisant
un million et demi de victimes 6.
Le 6 avril 1994, l’avion qui ramène à
Kigali, le président du Rwanda, Juvénal
Habyarimana, fait l’objet d’un attentat
qui provoque la mort du président. C’est
le prétexte au déclanchement de tue
ries de Tutsis et aussi des Hutus de
l’opposition dans tout le Rwanda, selon
un plan concerté de longue date. Ces
tueries feront entre huit cent mille et
un million de victimes. Jean Hatzfeld
s’attachera à recueillir les témoignages
de rescapés dans la région de Nyamata ’.
Née à Constantinople, en 1878, la vie
de Zabel Essayan, grande figure de la
littérature arménienne, fut mouvemen
tée. Son histoire reflète celle du peuple
arménien qui s’ouvre alors au monde,
aspire à la liberté et subit une succes
sion d’événements tragiques. Elle sé
journa à Paris où elle se maria, fit des
études et écrivit. Le 24 avril 1915, elle
échappa de justesse à la rafle des in
tellectuels dans la capitale ottomane,
prélude au projet d’extermination des
Arméniens. Après avoir résidé en di
vers pays, elle se rendit en Arménie
et son parcours s’acheva en 1943, dans
une obscure geôle soviétique. En juin
1909, mandatée par le patriarcat armé
nien de Constantinople, elle se rend en
Cilicie dans le cadre de la Croix-rouge

կամայ — ակամայ, երբեմն անդո
հանքով, մերթ զզուանքով, մաս
նակից կը դառնայ դէպքերու հոլո’LnJ Pt՛՝՛՛ !
րւո լԼվ> Ը. Հ ան ղ֊ա ր տ եց ընելու. ձեւը կրնայ աւելի խռովք
փնտռելու մ էջ կա յանալ :
Որպէ ս եզրափակո լմ կարելի է
աւե/ցնել թկ հաւաքական յիչորԼո1-~
թիւնը մարելու մամանակ ալ չե
ղաւ, հ ետեւաբա ր գո րծը ունի նաեւ
այմմ էական ճիւղաւորումներ, ույլ
գունաւո բումն երո վ եւ յաւե քե ալ գե
րակատարներով։
fi. Աշխարհա

arménienne, pour porter assistance aux
sinistrés, notamment à la cohorte des
orphelins. De retour, elle écrit Au mi
lieu des ruines 8.

Jean Hatzfeld, né en 1949, a été jour
naliste à Libération. Il fut chroniqueur
sportif, correspondant de guerre. Il est
aussi écrivain. Il a séjourné plusieurs
mois au Rwanda depuis le génocide,
et plus précisément sur les collines de
Nyamata où il a recueilli des témoigna
ges de rescapés tutsis.
Le travail comparatif proposé confron
te ce qui fut écrit au début et à la fin
d’un siècle, dans des contextes aussi
différents que l’Empire ottoman et la
République rwandaise.
La Cilicie et les collines de Nyamata
sont respectivement deux régions in
cluses dans des ensembles plus vas
tes :
l’Empire ottoman pour la pre
mière, la République de Rwanda pour
la seconde. La commune de Nyamata
est près de cent fois moins étendue que
la Cilicie mais le nombre des victimes
y est presque deux fois plus important:
les tueries s’y commettent pendant 5
semaines, «entre le lundi 11 avril à 11
heures et le samedi 14 mai à 14 heu
res» 9. Elles durent 6 jours en Cilicie où

elles se produisent en deux temps, du
14 au 16 avril, puis du 25 au 27 avril
1909 10. La violence des tueries s’exerce
dans les villes et villages parfois très
distants et dans ces espaces de tueries,
la mort est omniprésente, comme dans
les marais de Nyamata.
Se remémorant une messe de re
quiem, Zabel Essayan montre comment
le processus identificatoire opère en
elle : «M’abandonnant jusqu’au tréfonds
de la douleur, je sentais mon individua
lité se fondre peu à peu dans la souf
france collective. [...] C’est alors que
j’ai communié avec le véritable destin
de mon peuple» u. Elle aimerait pouvoir

se délester de cette trop grande impli
cation laquelle, pense-t-elle,
pourrait
nuire au caractère universel de ce dont
elle a à témoigner et qu’elle considère,
avant la lettre, comme un crime contre
l’humanité : «[...] j’irais jusqu’à sou
haiter que soit oubliée la nationalité de
l’auteur et que l’on se souvienne que
la douleur, l’indignation, le chagrin ou
le désespoir, qui ont fait tour à tour en
tendre leur voix en ces pages, ne sont
que l’expression de
sentiments hu
mains» 12.

Zabel Essayan décrit l’univers
de
souffrance qui se présente à elle. Cet
univers s’insinue en elle, parce qu’elle
anticipe, parce qu’elle voit et entend,
enfin, parce qu’elle imagine. Son em
pathie et sa capacité identificatoire de
viennent des outils de
transmission

մարտէն ետք շարունակուող տեղա
կան թկ շրջանային պատերազմնե
րը , աւերները , խմգմութի ւնն եր ը ,
ջարդերը , ւիոքրամ ա սնո ւթի ւնն եր ո ւ
մաքրագործումը, խ տր ա կանո ւթ ի ւն ր, կանգ չ են առած աշխարհի չորս
կողմերը-. Միւս կողմէ, «Les Bienveiliantes»նեpը կը շարունակեն ըզ~
գացնել իրենց մղձաւանջային ներ
կայութիւնը եւ մենք եւս կ՚ընկըրկինք զիրենք կոչել իրենց անունով :
Գ. fi՝
Պոսթըն

là ou la raison défaille. Elle se décrit
elle-même revivant
en imagination
—jusqu’aux confins de l’imaginable-—
ce qui lui a été rapporté, comme si
elle
voulait redonner
corps —son
corps— à ce qui s’est passé : celui du
témoin direct. Evoquant l’ouvrage, le
critique et écrivain Hagop Ochagan ne
dit-il pas, en substance, par une for
mule fofte et elliptique, que c’est avec
son corps que Zabel Essayan a écrit
ses impressions ? 13.
Jean Hatzfeld ne donne
pas, dans
son livre, les raisons qui l’ont conduit
à écrire sur la tragédie du Rwanda. Un
début de réponse apparaît dans les pro
pos d’une rescapée : «...j’ai compris
votre besoin d’entendre ce que nous
avons vécu
pendant tout ce temps,
votre désir de savoir comment je de
vrais survivre à ces peines» 14. On ap

prend dans une interview au journal Le
Monde 15 qu’il est issu d’une famille
juive et habité par l’histoire d’un autre
génocide : «C’est compliqué parce que
le mot est tabou dans ma famille». L’j.

dentification de Jean Hatzfeld aux res
capés aiguise probablement une écoute
que parachève un travail d’écriture.
Par ce travail, l’auteur «présente» la pa
role des rescapés, il s’en fait l’inter
cesseur.
Dans ce même article, Jean Hatzfeld
s’explique sur la nature littéraire de son
travail : «la construction littéraire per
met d’approcher plus près de la vérité».
[...] Pour donner tout leur sens à ces
témoignages, il faut les inscrire dans la
littérature».
Il en est de même pour Au milieu des
ruines considéré comme un chef d’œu

vre de la littérature arménienne.
Dans les deux cas, le passage par
l’identification —explicite ou implicite—
et celui par la littérature jouent un rôle
central qui permet d’affronter un réel
innommable, difficilement saisissable.
Les conditions de production de cha
cune des œuvres sont à l’opposé. «Le
séjour à Nyamata s’échelonne sur plu
sieurs mois, interrompu par des retours
à Paris afin d’écouter les entretiens[...]
et repartir avec de nouvelles ques
tions» 16 [...] «Là-bas m’attendent une
chambre dans la maison d’Edith, une
voiture tout-terrain [...] et un magnéto
phone» 17. Les tueurs ne sont pas au

pouvoir au Rwanda, et dans la com
mune de Nyamata, ils sont plutôt au
pénitencier de Rilima ou en fuite au
Congo.
Pendant son séjour de près de trois
mois, Zabel Essayan n’est pas seule
ment, on l’a vu, préoccupée d’écriture.
Ses rencontres avec les sinistrés sont
de courte durée, uniques. Chaque sé
paration est vécue par eux comme un
abandon.
Régnait à cette époque une liberté
d’expression dangeureuse dans le cadre
d’un régime qui prônait les libertés et
ourdissait simultanément le crime. Les
précautions auxquelles elle est tenue
sont perceptibles. En Cilicie, l’impunité
ds criminels est la règle: «...assis de
vant des boutiques, sur des tabourets
bas, des hommes accusés de meurtre
fumaient tranquillement le narguilé» 11

Le constat des rescapés est doulou
reux: «...des criminels avérés sont lais
sés libres et lorsqu’ils passent à côté
de nous, ils se retournent

avec inso

lence, ils nous dévisagent...» 19. La Pu՜

nition s’abat plutôt sur les rescapés
et surtout sur ceux qui ont eu l’audace
de résister : «...ceux qui n’avaient pas
été
massacrés étaitent
considères
comme coupables de vivre. Ceux qu
avaient pris les armes pour défendre
leur maison et leur village [...] étaient
condamnés à mort
ou à de longue5
peines d’emprisonnement» 20.

Zabel Essayan
parcourt la Cilicie,
sous les yeux des tueurs, alors que"e
est femme et arménienne. Elle voyag®
sur de longues distances, sous un s0
leil de plomb, dans une charrette qu
lui brise le dos. La nuit, elle craint a®
n’avoir nulle part où dormir : “N°us
savions déjà qu’il ne restait ni égli_se
ni école; pas le moindre foyer arménie՛1
où nous aurions pu demander l’hosp։*8'
lité» 21.

Les témoignages sont recueillis Par
Jean Hatzfeld en 1997, soit trois aps
après les faits, seulement deux mo|S

Fonds A.R.A.M

« 6
après Zabel Essayan qui se rend en
Cilicie en juin 1909.
Le temps com
mence à exister à nouveau dans les
collines de Nyamata alors qu’en Cili
cie il est plus proche de ce qu’évoque
Claudine Kayitesi : «On était oublié du
continuer de passer
temps. Il devait
pour d’autres, des Hutus, des étran
gers, des animaux, mais il ne voulait
plus passer pour nous» 72.

Le texte de Z. Essayan est un sombre
récit de voyage. L’ensemble semble avoir été écrit d’un souffle d’une écriture
fluide toujours soutenue. Portant l’his
toire d’une humanité bafouée, il apparaît
comme un long fleuve qui coulerait
sans heurt. Il est protecteur, maternel
à l'image de l’exergue au chapitre sur
les orphelins «...en chaque orphelin,
voyez votre propre enfant et souffrez
pour chacun d'eux en particulier. Offrez
votre cœur tout entier pour cette ma
ternité imprévue et douloureuse». Lors

qu'il se fait intercesseur, entre la vie
—ceux à qui il s’adresse— et la mort
—ceux dont la vie a été brutalement in
terrompue—, le texte évoque, par l’in
tériorité, la spiritualité qui en émane,
certains statues ou masques africains
à l’interface de la vie et de la mort,
du visible et de l’invisible. Le senti
ment d'ampleur n’est jamais déborde
ment.
Dès son .arrivée en Cilicie, Zabel Es
sayan éprouve le sentiment de se trou
ver face à des gens qui ont dans les
yeux le souvenir des mêmes flammes,
et dont la parole est porteuse de la
même confusion. La vision du dortoir
des orphelins donne cette même im
pression d’un tout indivisible : «...sur
des matelas alignés à même le sol,
régnait une confusion de membres en
fantins à moitié nus... Comme l’espace
manquait, on avait l’impression que les
enfants étaient couchés comme agglu
tinés les uns aux autres» Ղ Certaines

figures émergeront de cette masse in
distincte.
Jean Hatzfeld présente quatorze té
moignages dans un cadre ordonné de
manière identique. Une première page
donne en titre, le prénom, le nom, l’âge,
la fonction, le lieu d’habitation du té
moin. Suit une photo qui le représente
dans un cadre familier. La présentation
identique ne s’oppose pas à la volonté
d'individuation. On peut penser que
l'auteur cherche à donner toute sa place
à la personne du rescapé, à sa parole, à
sa dignité, à sa part dans la vie. Tout
en finesse et profondeur, la parole des
rescapés, qui parviennent à mettre l’in
dicible en mots, est bouleversante.
Zabel Essayan relève que les sinis
trés arméniens n’accèdent guère à la
parole. «La terrible réalité» est «au-delà
des limites de l’imagination humaine.
Ceux qui l’ont vécu ne sont pas non
plus capables de la raconter dans son
intégralité; tous bafouillent, soupirent,
pleurent et ne rapportent que des bri
bes d’événements» 24.

Elle se heurte à ce même silence en
elle-même : «Mais ce que je vis dé
passait toute imagination; il m’est diffi
cile d’en donner une vue d'ensemble;
les mots, avec leur signification quoti
dienne et courante, sont incapables de
décrire les scènes épouvantables, indi
cibles, que mes yeux eurent à contem
pler» 25. Claudine Kayitesi, dans Le Nu
de la vie, cherche aussi un mot man
quant : «...il manque un mot en kinyarwanda pour désigner les méfaits des
tueurs d'un génocide, un mot dont le
sens surpasse la méchanceté, la féro
cité et cette catégorie
de sentiments
existants» 26. Elle ajoute un peu plus
loin : «Je pense d'ailleurs que per
sonne n’écrira jamais toutes les vérités
ordonnées
de cette tragédie mysté
rieuse [...]» 2Լ

Dans les deux textes, la volonté d’ex
termination et le désespoir qu’elle en
gendre font référence à un «infini» qui
échappe au domaine de l’imaginable,
du compréhensible, du trasmissible.
Rapporter ces faits est ressenti à la
tois comme une exigence et une impos
sibilité. Zabel Essayan en témoigne :
‘‘■•■mais je ne parviens jamais à faire
8 somme des
éléments composant
histoire infinie et sanglante que repré
sente chacune de ces têtes d’anfans»2S.

Les femmes et les enfants constituent
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l’immense majorité des sinistrés de
Cilicie, dans une société qui donne or
dinairement peu de place à leur parole.
Ajoutons que les sujets chrétiens sont,
dans l’Empire, infériorisés et dominés,
ce qui altère aussi leur libre expression.
Ce que l'on appelle le «silence des
rescapés»
s’en trouve probablement
redoublé. A la rareté des paroles se
substituent des sanglots, des gémisse
ments, des hurlements, qui font écho
aux rituels traditionnels de deuil. Les
femmes s’arrachent les cheveux, se
griffent le visage, déchirent leur vête
ments, se frappent elles-mêmes, se tor
dent de douleur. Le corps se substitue à
la parole manquante. Et quand on obser
ve ces corps, ce ne sont que les plaies
non cicatrisées, visages cadavériques
défigurés, lèvres convulsées, membres
disloqués. On chante plutôt qu’on ne
parle: berceuses sur la sépulture d’un
enfant, chants de lamentation.
Dans eL Nu de la vie est parcouru par
le mot «génocide». Cette phrase d’inno
cent Rwililiza illustre la prégnance du
mot dans la réalité rwandaise : «Tous
les

jours

je prononce Le mot "géno

cide» 29. L'usage du mot, en référence
au génocide des Juifs, semble aider à
penser ce qui est arrivé.
En 1909, le mot n’existe pas, ni en
1915. Mais des éléments de comparai
son existent dans l’histoire des Armé
niens. Zabel Essayan fait souvent réfé
rence aux massacres de 1884-86. Le
destin doublement tragique des travail
leurs saisonniers, «déjà endeuillés et
meurtris» 30, la bouleverse. Ayant sur
vécu aux massacres dans les provinces
arméniennes, venus en Cilicie pour y
travailler la terre, ils y trouvent la mort.
1909 en Cilicie ou 1994 au Rwanda ne
sont pas des faits isolés,
dans l’un
comme dans l’autre cas, les rescapés
évoquent des antécédents, un climat
sombre, une chaîne de crimes impunis.
Abordons de plus près le champ
proprement dit de la terreur et des mas
sacres.
Au Rwanda comme en Cilicie, la
déshumanisation précède la mort. Au
Rwanda on donne aux Tutsis des noms
d’animaux
nuisibles :
«cancrelats»,
«vers», «serpents» 3I. Innocent Rwililiza
décrit ainsi le mécanisme : «Ils avaient
enlevé l’humanité aux Tutsis pour les
tuer plus à l’aise...» 32. En Cilicie, on
traite les Arméniens de giâvours, terme

de mépris appliqué aux non-musulmans:
«Ils ne nous ont pas considérés comme
des êtres humains... Ils nous ont traités
pis que des chiens... Ils nous tuaient en
disant: "Vous êtes sans Dieu, et tout
comme votre Christ qui est mort dans
la souffrance, chacun d’entre vous
mourra dans la souffrance...» 33.

Au Rwanda comme en Cilicie, ce que
l’on croit être un refuge sacré —l’é
glise— est en réalité un piège mortel
où l'on meurt par centaines, par mil
liers.
En Cilicie comme à Nyamata, il arrive
que le sang des victimes soit ingéré
par les survivants.
Angélique Mukamanzi explique comment on maintenait
les enfants en vie pendant la fuite dans
tes marais : «On leur disait de rester
gentils comme des poissons dans les
mares. C’est-à-dire de ne pas sortir
plus que la tête et de ne pas pleurer.
On leur donnait à boire l’eau des boues,
même si, parfois, elles étaient un peu
teintées de sang»
Claudine Kayitesi.
elle aussi, se souvient: «On buvait l’eau
du marais pleine de boue. Elle était vi
taminée, excusez-moi l’expression, du
sang des cadavres» 35. Dans Au milieu
des runies affleure la révolte :
«...la
putréfaction était telle que l’on fût
obligé d’enlever les cadavres qui étaient
cachés dans ces vastes moissons. Et le
pain dont ils firent
l’aumône ensuite
aux veuves et aux orphelins, provenait
du blé irrigué par ce sang» *.

Cibles du projet d’extermination, les
corps vivants et les corps morts sont
dans une terrible proximité. Dans l’é
glise de Nyamata, «les gens qui ne cou
laient pas de leur sang coulaient du
sang des autres...». Claudine Kayitesi a

une phrase
saisissante pour décrire
cette proximité : «Nous, quand on ren
contrait
ces cadavres tout nus qui
avaient été découpés, [...] cette vision
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de nudité nous brûlait les nerfs d'une
terrible façon. Ces corps nus à l’aban
don du temps, ils n’étaient plus tout à
fait eux, ils n'étaient pas encore nous.
Ils étaient un cauchemar véridique, je
ne pense pas que vous pouvez com
prendre» 37.
»

quent, de fait, le début du processus génoeidaire qui va se poursuivre sous trois
régimes politiques successifs».
Claire
Mouradian, «La question d”Orient ou la
sanglante agonie de "l’homme malade”»,
Revue d’histoire de la Shoah, numéro
spécial ayant pour titre : Ailleurs, hier,

De nombreuses scènes, dans
les
deux ouvrages présentent des enfants
martyrisés au-delà de l'imaginable. Dans
un long passage, Zabel Essayan suggère
le viol d’un enfant : «Son enfance

autrement : connaissance et
reconnais,
sance du génocide des Arméniens, jan

déshonorée, outragée, s’était éveillée,
prématurément, au plus grand des mal
heurs humains»3S. Au Rwanda, «...toutes
les femmes s’attendaient à être vio
lées» 39.
En Cilicie «...» des vieilles
femmes paralysées et aveugles furent
oubliées dans les maisons incendiées»40,

dans les collines de Nyamata, beaucoup
de vieillards «se sont laissés jjïérir, as
sis au petit jour contre un arbre[...]» 41.

En Cilicie comme à Nyamata, il faut
faire souffrir plus encore en tuant tous
les membres d’une famille
sous les
yeux d'un membre survivant de cette
même famille.
En Cilicie, les instruments de mort
les plus courants sont l’arme blanche,
le fusil et le feu, et à Nyamata, le feu
encore et la machette, un instrument
agricole.
Quels sont les bruits que fait le
crime de masse? Les tueurs arrivent en
chantant dans l’église de Nyamata :
«[...] ils criaient de toutes leurs forces,
ils riaient à gorges chaudes. Ils co
gnaient à bout de bras, ils coupaient
sans choisir personne» 42. Ces rires
rendent fous : «...les gens sur le point
de mourir devenaient fous en entendant
les rires diaboliques d’une foule sau
vage assoifée de sang» Ղ Dans l’église
de N’tarama, «on n'entendait que le
brouhaha des attaques, on était pres
que paralysés, au milieu des machet
tes et des cris des assaillants» Ղ En
Cilicie, «à travers le bruit assourdis
sant et continu des fusils, celui de voix
humaines parvenaient
jusqu’à nous,
confus, indéterminé, effrayant, comme
sorti d’une seule bouche» 4S. L’impres

sionnante expression de Cassius Niyonsaba, douze ans, est très évocatrice :
«Il y avait un fort tapage et fort silence
en même temps» *.

Alors que sur les collines de Nya
mata, on voit évoluer de petites équi
pes de tueurs bureaucrates qui «tra
vaillent» de «9h30 à 16h» 47, c'est plu
tôt l’impression d'une foule qui attaque
par surprise qui prédomine en Cilicie
mais le crime y est tout aussi organisé
et entre Adana et Erzine les tueries
sont coordonnées au moyen du télé
gramme.

vier-août 2003, 177-178, p. 81.
(7) «La commune de Nyamata s’étend
sur une quinzaine , de collines d’une su
perficie totale de 398 km2. Sa population
en mars 1994. à la veille du génocide
s’élevait à environ 119 000 habitants: en
viron 60 000 Hutus et 59 000 Tutsis ]...[
Environ 50 000 Tutsis ont été assassinés
’[...]» Le nu, p 229.
(8) Voir notamment au sujet de cet
ouvrage, l’article de Krikor Beledian,
«L’expérience de la catastrophe dans la
littérature arménienne», Revue d’histoire
arménienne contemporaine, 1995, Tome I,
p. 127-197 et le chapitre de l’ouvrage de
Marc Nichanian, Entre l’art et le té
moignage: littérature arménienne au XX'
siècle, vol. I, «Zabel Essayan: la fin du

témoignage
et le revirement catastro
phique», Genève, Métis Press, 2006, p.
215-274.
(9) Le nu, p. 7.
(10) Raymond Kevorkian, «Les mas
sacres de Cilicie d’avril 1909», Revue
d’histoire
arménienne
op. cit., p. 59 et 89.

contemporaine,

(11) Les ruines, p. 24.
(12) Les ruines, p. 8.
(13) Hagop
Ocliagan,
Hamapatker
arevmtahay grakanutyan [Panorama de la
littérature arméno-occidentale՜], Beyrouth,

Hamazkaïne, 1968,
arménien).

Vol. 6, p. 246 (en

(14) Le nu, p. 169.
(15) Le Monde 2. Supplément du Monde
daté du 21-22 mars 2004.
(16) Le nu, p. 173.
(17) Le nu, p. 173.
(18) Les ruines, p. 272.
(19) Les ruines, p. 225.
(20) Les ruines, p. 6.
(21) Les ruines, p. 221.
(22) Le nu, p. 192.
(23) Les ruines, p. 39.
(24) Les ruines, p 17.
(25) Les ruines, p. 35.
(26) Le nu, p. 189.
(27) Le nu, p. 198.

Ce mouvement de va-et-vient entre
les deux textes est loin d’épuiser le
sujet, mais déjà semble apparaître une
communauté de destin entre ceux qui
au fond d’eux-mêmes, une
gardent,
«blessure qui ne pourra jamais se mon
trer en plein jour», «blessure cachée»

dont ils ne connaissent pas
mais qu’ils partagent.

la nature

LILIANE DARONIAN

(1) J. Hatzfeld,

Dans le nu de la
vie : récits des marais rwandais. Paris,
Seuil, 2000. Référence en abrégé : Le nu

(2)

Au milieu des rui
nes, Constantinople, H.H.E., 1911, tra
duit de l’arménien par Liliane Daronian
et Annie Kambourian, non publié. Réfé
rence en abrégé : Les ruines
Z. Essayan,

(3) Le nu, p. 208.
(4) «Cette région de près de 37 350
km2, enclavée entre le Taurus cilicien au
nord et à l’ouest, i’Antitaurus et l’Amanus
à l’est et la mer Méditerranée au sud, re
couvre approximativement les limites du
royaume arménien de Cilicie [...]», Ray
mond Kevorkian, «Les massacres de Ci
licie d’avril 1909», Ravue d’histoire armé
nienne contemporaine,
1999, Tome 3,
n° spécial, p. 21.
(5) aghed, en arménien.
(6)

(28) Les ruines, p. 37.
(29) Le nu, p. 112.
(30) Les ruines, p. 122.
(31 ) Sur la propagande qui contribua
à la déshumanisation et conduisit au géno
cide voir Rwanda, Les média du génocide,
sous la dir. de Jean-Pierre Chrétien, Pa
ris, Karthala, 2002.
(32) Le nu, p. 100.
(33) Les ruines, p. 207.
(34) Le nu, p. 82.
(35) Le nu, p. 190. •
(36) Les ruines, p. 68.
(37) Le nu, p. 196.
(38) Les ruines, p. 42.
(39) Le nu, p. 70.
(40) Les ruines, p. 18.
(41) Le nu, p. 54.
(42) Le nu, p. 17.
(43) Les ruines, p. 18.
(44) Le nu, p. 51.
(45) Les ruines, p. 51.
(46) Le nu, p. 51.
(47) Le nu, p. 7.
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Avétis Aharonian,
SUR LE CHEMIN DE LA LIBERTÉ
Marseille, éd. Parenthèses, 2006, collection «diasporales».

par Chakè MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

Sous une couverture graphiquement
réussie, reprenant une image du film
Ararat d’Atom Egoyan, les éditions Pa
renthèses rééditent le receuil paru en
1979 des textes d’Avéits Aharonian éc
rits entre 1898 et 1902 lors de son sé
jour en Europe, pour le périodique of
ficiel de la Fédéraiton révolutionnaire
arménienne, Drochak, dirigé par Christapor Mikaelian à Genève. Ecrivain,
chroniqueur et homme politique, né en
1866 dans un petit village au pied de
l’Ararat, Avétis Aharonian a vécu les
massacres perpétrés sous le règne
d’Abdul Hamid et les a vus comme l’an
nonce d'une extermination plus effra
yante encore qu’il découvrira avec le
génocide de 1915. Les dix-neuf
nou
velles réunies ici transportent ses
souvenirs, ou plutôt les impressions
indélébiles que de telles expériences
limites laissent sur l'esprit, la mémoire
et le corps. Si Avétis Aharonian a étu
dié à Etchmiadzine, à Lausanne et à
Paris, il n’en a pas pour autant oublié
la campagne, les paysage des mon
tagnes, les forêts, les champs, la flore
et la faune qui y vivent ou qui y
meurent et surtout y agonisent. Sa vie
se passe entre le Caucase et I Eu
rope ; il occupe des postes importants
comme celui de la présidence du Con
seil national arménien du Caucase et,
à la proclamation d'indépendance de
la République arménienne, le 28 mai
1918, celui de président de la déléga
tion de la République arménienneIl
signe le traité de Sèvres le 10 août 1920
et quitte l’Arménie effondrée et soviétisée pour s'établir en France où paraly
sé depuis 1933, il s'éteint en avril 1948,
à Marseille.
Le style de ces nouvelles, peut
sembler assez daté au lecteur d’aujour
d’hui plus habitué à la crudité et à la
cruauté du réel banalisées par les méd
ias. Certes, le pathos un peu trop lar
moyant d’Avétis Aharonian, ses effets
mélodramatiques teintés de roman
tisme, contrastent avec des écrits épiques récents, relatant les mêmes
faits, comme Le conte de la pensée
dernière2 dans lequel Edgar Hilsenrath
narre crûment, avec vigueur et animo
sité, à traveres l'histoire d'un paysan
arménien émigré un temps aux Etats
Unis et revenu sur ses terres, les
massacres subis par les Arméniens et
la programmation du génocide par les
Turcs. Voici un extrait des pages d’Hilsenrath décrivant ce qui a suivi le
soulèvement de Van :

point de vue et que les temps étaient
difficiles — ce que d’autres avaient
déjà dit avant eux. Ces zaptiehs venus
d’ailleurs donnèrent l’exemple en pas
sant les Arméniens au fil de l’épée.
Plusieurs commandos de tchettés ar
rivèrent également sur les lieux. Et
ces tchettés avaient des haches dans
leurs fontes. Les stupides et indolents
zapetiehs de Bakir furent stupéfaits de
voir avec quelle dextérité les tchettés
s’entendaient à défoncer les crânes
des Arméniens à la hache, à croire que
ils n’avaient jamais rien fait d’autre de
leur vie. C’était un avantage aussi de
ne pas avoir à enterrer les morts, les
ravins constituaient des tombes idé

Sur l'ensemble du territoire anatolien, c’est aux portes mêmes des villes
que les Arméniens furent fusillés. A
Bakir, cependant, on se montra plus
discret. Comme les hautes montagnes
n'étaient pas très éloignées,
on con
duisit les Arméniens arrêtés à l'extér
ieur de la ville, dans la montagne, à
une distance que j’évalue à quarante
longueurs de cigarette, ni plus
ni
moins. Là où les gorges si profondes
que les zaptiehs eux-mêmes craignaient
de regarder par-dessus les promon
toires rocheux, là où les djinns mê
laient leurs hurlements à ceux du vent
et où un homme vaillant ne pouvait
pisser dans un ravin sans éprouver
une sensation de creux à l’estomac, là
où l’on n’avançait qu’avec prudence et
où l’on tenait serrées les rênes de sa
monture, c’est là qu’on les fusilla. Cependatn, tous ne furent pas fusillés :
Les gendarmes étrangers à la région,
appelés en renfort pour prêter la main
aux zaptiehs de Bakir, disaient qu’il
fallait économiser les munitions, parce
qu'on était strictement rationné à ce

արո ւեստ»

contes réunis ici. La rage naît de la
vue du sang des siens versé injuste
ment, c'est la rage des personnages ;
mais c'est aussi, bien sûr, la rage de
l’auteur et cette rage, Aharonian la
dirige contre la croyance du peuple ar
ménien, une croyance qui devient cré
dulité, une acceptation du texte évan
gélique pris au pied de la lettre. Il
s’attaque à une religiosité qui a ent
raîné le peuple à accepter d’endosser
le rôle du bouc émissaire, à ne pas se
révolter : «Qui donc a lié le sang au
salut? » (p. 127). La rage d’Aharonian
est une rage biblique plus qu'une rage
d’athée. C’est Job plus que Voltaire.
Ils m'ont dit :
tan».
tane.

«donne-nous ton caf

Je leur ai même donné ma sou
N’est-ce pas ce que l’Evangile

m’avait enseigné depuis quarante ans,
continua le sacristain ? On m’a frappé
à la tête et j'ai présenté mon visage.
Ca aussi, c'est l'Evangile qui nous l’a
enseigné. Ils ont brûlé ma barbe. Puis
ils ont percé
ma chair...
L’Evangile

ales.2

Avétis Aharonian n’avait certes pas
manqué de souligner le sadisme des
gendarmes turcs (zaptié), les insultes
et les tortures qu’ils infligaient aux
villageois,
notamment au sacristain
Grégoire, mis à nu par ses bourreaux :
Le sacristain se pencha sur le piège
et se mit à donner des explications.
Lorsqu’il avança
les deux mains vers
la partie qui attrape la patte ou le cou
de l’animal imprudent,
l’un des zaptié
déclencha soudain le mécanisme et
les deux poignets du malheureux vieil
lard
furent
immédiatement coincés
dans le piège. Il hurla de douleur :
c’était insupportable.
Des larmes amères
apparurent dans les yeux du
vieillard et tombèrent sur les poignets
meurtris.
Toutes
ses supplications
restèrent vaines. Ils ne le libérèrent
pas. Ils en riaient au contraire et s’a
musaient. Le vieillard essaya de se li
bérer les mains en s'aidant des pieds.
Mais
sans succès. Il se débattait
comme un fauve blessé et hurlait de
douleur. Son corps nu pris au piège se
roulait au sol. Il suppliait, pleurait alors que les zaptié riaient sans cesse.
Ils trouvaient le spectacle vraiment
très amusant.3

Parfois, les larmoiements semblent
trop abondants. Ils sont en fait le re
vers de la virilité, indissociable de l’héroîsmej’homme viril et héros proné par
Aharonian est aussi un homme capable
de pleurer et de faire pleurer .les
autres. Les femmes héroïques sont des
femmes viriles, des veuves. Les types
de femmes chez Aharonian se dis
tinguent par leur rôle social, par leur
position dans le tissu social fondé sur
les liens du mariage. Il y a les veuves,
les vierges et les mères. Les veuves
dégagent une force virile, prennent des
initiatives, risquent la vie pour la li
berté, l’honneur et la résistance. Les
vierges se sacrifient,
les mères,
comme la déesse grecque Hestia
restent autour du foyer et nourrissent
ceux qui gravitent autour de ce centre
chaleureux où
il arrive qu'un chat
ronronne. Elles perdent en général un
fils. L’homme quant à lui se distingue,
à la fois par une position sociale et
son caractère.
Chez Aharonian,
par
le héros résistant est forcément aso
cial, il vit en marges, retiré dans la
montagne et dépend, pour sa nourriture
et sa survie, des habitants du village.
Aharonian laisse peu de choix au pay
san villageois : il y a celui qui se
convertit à la résistance, celui qui
tente d’aider mais finit par trahir sans
le vouloir et doit, par culpabilité, se
convertir à la résisitanGe et, enfin, il
y a aussi le vrai traître. Le pathos qui
marque la narration se trouve renforcé
par la «rage» qui vient contrebalancer
les larmes. Le mot «rage» est sans
doute celui qui apparaît le plus dans les
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n’avait pas écrit que si l’on perce ta
chair, tu ne ressentiras pas
la dou
leur ? Et moi, je l’ai ressentie, et
quelle douleur ! [ ... ] Apportez-moi
un linceul, Arméniens : il ne me reste
que le linceul. Celui qui a donné sa
chemise et sa soutane sans broncher
à l’ennemi, celui qui a présenté son
visage pour être giflé, celui
qui,
comme moi, a souri sous son poing,
doit désormais se promener dans un
linceul. Arméniens ! Il ne reste que le
linceul ! Nous avons donné trop de
chemises et de soutanes. Soyons mau
dits..., dit le sacristain. Et, affaibli, il

du pauvre paysan Baghdo : «Ah ! je ne
suis qu’une grue atardée... Des lieux
lointains... Mon aile
s est brisée...
Mes ailes sont brisées... Je ne peux
plus, je n'en peux plus... Qui es-tu ?»
(p. 96). Qu’un homme vivant ses der
nières minutes puisse parler de luimême métaphoriquement en se com
parant à une grue semble peu plausible. D’où la nécessité de situer ces
textes dans leur contexte. Ils prennent
en quelque sorte la relève des contes
de fées et des légendes que les grandmères racontaient dans
les villages
comme celui où a grandi Aharonian.
Avec l’horreur des massacres, ce ne
sont plus les fées qui pourraient faire
rêver mais les héros qui doivent ré
veiller l’esprit de lutte, de défense et
de justice. N’oublions pas que Aha
ronian ne narre pas pour le plaisir de
la narration mais pour témoigner de
l’insupportable qui doit passer par le
détour de la représentation pour être
communiqué. Dès lors que, par rapport
à ce réel, toute parole est toujours
déjà un masque ou un simulacre, au
tant se jeter tout entier dans le style
de la fiction.

s’affala au sol de tout son long, comme
un chêne millénaire déraciné par la
tempête, (pp. 128-129).

Dans son roman, Edgar Hilsenrath a
lui aussi mis en evidence le lien entre
souffrance et croyance que renforce
l'existance en cet endroit précis de la
terre :
«Mais il ne peut pleuvoir durant un
mariage arménien !»
Et pourquoi cela ?»
«Parce que le Christ se trouve parmi
les convives».
«Comment sais-tu cela?»
«Tout le monde sait cela, dis-je. Le
Christ est présent à tous les baptêmes
et à tous les mariages arméniens.»
«De tous les chrétiens,
les Armén
iens sont-ils ses préférés ?»
«Oui, mon angelet, dis-je, moi, le
conteur. De tous les chrétiens, les Ar
méniens sont
ses préférés, car ils
sont en grand danger ici, au pays des
musulmans.»
«En grand danger ?»
«En grand danger.»
«Par amour pour Lui ?»
«Par amour pour Lui.»4

Aharonian peint en noir, un peu
comme Géricault, au bitume, en faisant
appel aux éléments météorologiques,
principalement la tempête, caractéris
tique de la vision du sublime roman
tique. La force des éléments, la puis
sance du vent se font les indices de
l’horreur indicible. Le souffle de la
tempête, le mugissement du vent de
viennent les seul bruits, les seuls sons
capables d’exprimer l’horreur dépour
vue de sens qu’aucun mot dans au
cune langue ne saurait signifier. Ce
qui est indicible est aussi irregardable,
d'où la présence de l'aède aveugle
(l’achough) dont le chant se mêle aux
sifflements lugubres d'un vent noc
turne balayant un cimetière où il
cherche désespérément son fils. S’ad
ressant à un large public, puisque les
textes paraissent dans un journal, Aha
ronian tente d’éveiller un juste sen
timent de révolte en prônant un idéal
héroïque dont la gestuelle théâtrale
parfois outrée peut sembler un peu
ridicule aujourd’hui. Ainsi fait-il dire au
haidouk ou résistant arménien au mo
ment où celui-ci meurt dans les bras

Les contes d’Aharonian n'oublient
pas la vie. Au témoignage de l’auteur
s’ajoute celui du cosmos. Aharonian en
appelle aux étoiles, aux rochers, aux
montagnes et aux champs. La nature
est témoin et la nature est tombeau
(champs, lacs, rivières). L’oiseau et le
serpent, figures symboliques s’il en
est, scandent les textes. Il arrive à
l’auteur de se faire oiseau, de voler, en
compagnie d’une vierge incarnant «l’es
prit de liberté». Aharonian prend une
vision aérienne de son pays qu'il ne
reconnaît plus, non que les éléments
y soient changés mais bien la couleur,
leur couleur naturelle. Les
rivières
coulent toujours, mais elles sont deve
nues rouges, et rouges les champs.
Couleur signalétique
par excellence,
le rouge du sang versé se fait annon
ciateur d’un nouvel homme né de la
terre. Adam, ne l’oublions pas, signifie
le rouge, le vivant. Ainsi Aharonian es
père-t-il transmettre la flamme vivante
du flambeau, «témoin de vie» :
Dans les foyres sombres et froids,
j’ai allumé mon cœur comme un flam
beau lumineux et j’ai attisé le feu de
mon âme pour
réchauffer les corps
tremblants des malheureux. Ma parole
a pénétré une âme veuve et mélanco
lique comme des gouttes de fer fondu
et j’ai ainsi allumé le feu de la juste
colère, là où régnait la glace. Dans les
scrupules maudits, j’ai enfoncé l’acier
froid de mon regard et j’ai arraché les
masques des sourires hypocrites et
de la ruse répugnante, en présence de
leurs innombrables victimes. J’ai red
ressé le dos courbé du travailleur af
famé et, dans son regard
docile, j’ai
mis l’étincelle divine, (p. 167).

Le livre d’Avétis Aharonian
révèle
également, de manière subtile et dis
crète, presque inconsciente, la culpa
bilité qui marque les survivants des
massacres ou des catastrophes. Pour
quoi suis-je encore vivant ? Au sen
timent de déréliction s’ajoute la culpabilisaiton qui se fait moteur de l'éc
riture, injonction. La houlette de l'au
teur :
Sur les flancs d’une montagne loin
taine, les bergers trouvèrnt dès l’au
rore, dans les fleurs, une houlette de
fer sans pareille, au bout de la quelle
se trouvait un cœur brû!é qui fumai*
encore . . . (p. 168).

(1) Edgar Hilsenrath, Le conte de 1“
Paris, Albin Michel)
1992 (éd. originale allemande Dos Mon՛
chen vom
letzten Gedanken, Munich)
1989).

pensée dernière,

(2) Ibid., p. 388.
(3) Avétis Aharonian,

Sur le chemin

de la liberté, pp. 125-126.

(4) E. Hilsenrath, op. cit, p. 300.
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ՀԻՄՆԱԴԻՐ'

ՇԱԻԱՐՇ

ՄԻՍԱՔԵԱՆ

ւելու միտումով, քանի որ "ԾՓաՋքներ"
պոէմշ, որ "աո Լորտ ՊայրիՋ" ձօնը կը
կը կրէ, գրուած է անգլիացի րանաս
տեղծ - պաոտին ուժեղ ազդեցութեան
տակ» 1 :

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔեՍԼՆ ևՐեԻՈՅԹԸ
ւԼեՐԱԴԱՐՋԻ ԱՔՍՈՐԸ
ՄԱՐՈԻՇ

Հակառակ անոր , //Հ/ բոլոր պատանէ֊
ները քերթել կը փորձէդ էնչ որ քերթո ֊
զութէւնը
կը դարձնէ
ամէնէն աւելէ
փորձուած մանրը՝ հակառակ այս էրո֊
ղութեան ՝ քերթո զո ւթէ ւնը կը մնայ ա֊
մէնէն քէչ ընթերցուածն ու ամէնէն դըմլար մանրը գրականութեան մէջ։
Մեր մամանա կա կէց
քերթողութէւևը ,
մանաւանդ Սփէւոքէ մէք՝ երկու դասսւ֊
կարգէ կը բամն ո լէ' կամ չատ սովորա֊
կան է ^չբոԵլու համար' տափակ) ՝ կամ'
անհ աս կն ալէ եւ դմուար :
Իայց երբ կը լրջանանք քէչ մը եւ կը
ձեռնարկենք քերթողական ընթերցումէ ,
անմէջա պէս հարց
կոլ տանք'
Ւրս։՞լ
անհաս կնալէ է եւ դմուար
մեր մամա֊
նա կակէց քերթողո ւթէ ւնը ։
Որովհետեւ
յաճախ կը մոռնանք այն հէմնական կէ ֊
տերը՝ որոնք կը զատորոշեն արդէ ականը
դասականէն կամ աւանդականէն . այս
կկտեր էն
երկուքը մեծ կար ե ւոբ ո ւթէ ւն
ուևէն այստեղ՝
հետեւաբար կը յէ չեմ
զանոնք ♦ —
ա • Ընթերց ողը
պարտէ
մասնա կցէլ
ստեղծադործո ւմէ ա շխատունքէն ՝
բերէ֊
1"վ Ւր < աս կաց ո ղո ւթէ ւնն ու մեկլնա բանո ւթէ լնը լխթերցոլող երկէն։

F’ Ընթերցողը պարտէ ունենալ զարդտցումէ որոշ մակարդակ մը՝ կարենալ
թափանցելու համար
քերթուածներուն
jb չուած ա՝կն ար կո լթէ ւնն եր ո ւն ՝ հաս֊
կրնալու մէջրեր ո ւմները եւ առածները՝
կամ յէչուած անո ւններ ր դնելու
էրենց
ճհչղ տեղը ՝ ճէշդ հ ետեւո ւթէ ւնն եր ընե
լու համար *

Այս երկու կէտերը ամբողջացնելէ ետք
մէ,այն կրնանք ձեոնարկել մամանա կա քերթողական երկէ

մը ընթերցու֊

մէն :
*-£*** շատ — շատեր պէտէ առար֊
կեն ՝ նոյնէսկ պէտէ հ ա կաճառէն ՀԼԱԵլով'
ևքկ տք է ըեթերց ողը
չար՝չար ուէ
բան
մը հասկնալու համար գրուածէն։
Այո

հարցումէն

պատասխանը

շատ

պարզ է' „չ՝ ընթերցողը պէտք չէ չար֊
ւաէՈլ-է ♦
հետեւաբար ա1յն ընթերցողը ՝
"ր կը զղայ թէ կը չար չարուէ տուեալ
մեր թողո լթէ լնը կարդալով՝
կրնայ չը֊
կտրդալ՝
կրեայ տյլ
ընթերցումներու
^եոնարկել՝ որովհետեւ

Ա1-• ընթերցումը հաճոյք մըն է՝ եւ
F* փԿրտքանչէլր անձ բնա\լ պարտադրոլտ\ծ չէ ստեդծա դործո լած էւրտքան֊
Լէւ֊ր երկ ընթերցել ու ։ Ամէն ոք ազատ է
Ւր ^"''րոլթիւննհրուն մէջ.
Հետեւաբար "անհասկնալի"/, եւ " դ/rJ֊
-֊որ՚՚լ, հարց չի մնար :
Մէակ հարցը ընթերցողին պատրաստա՚1տէ՛ ոլթՒ'-^ն է երկի մը
մէջ մտնելու,
“‘յդ երկէն շերտերը բանալու ել անոր
տտրբեր մե,կնաբանո ւթէ մեները
դտնե֊
'/ լ • Ինչո լ այս աշխատանքը։ Որովհե֊
եւ
մտմանակա կէ ց
գրականո ւթեան
Ընթերցումէն
հաճոյք., այստե՛ղ պահ֊
ււսծ է Ա'Այման.ակակէց

82-ANNEE —N ° 21-656

Fondateur SCHAVARCH UISSAKIAN

82ՐԴ ՏԱՐԻ - ԹԻԻ 21-050

^3՝

(1884-1957)

ԲԱԺԱՆՈ ՐԴԱԳՐ ՈՒԹ՜ԻՒՆ
Ֆրանսա : Տար- 250 Եւրօ — Վեցամսեայ : 135 Եւրօ
Արտասահման : Տար- 300 Եւրօ (Ամէնօրեայ սսւաքում)
270 Եւրօ (Շաբ՛աթական սսւաքում) — Հաար : 1,20 Եւրօ
C.C.P. Paris 15069-82 E

սփէ ւռքա հայ- քերթո ֊

խւթեան մէջ քտնէ մը "դմուար" անուն֊
[՚ կան՝ էնչպէս օրէնակ Աբրահամ Ա֊
ւփբեան ՝
Վահէ
Օշական կամ Պբէգոր
բէտէան ։ Այս անուններէդ էւրաքան չէւ֊
ր^ն
Երկէդ դմո ւար ութէնը տարբեր է

եՐԱմեԱՆ
մՒ ւսներ ԷՆ որովհետեւ
էւրաքանչէ ւրը
էր էնքնո ւր ո յն ոճը ունէ :
Այդ վմնքնո լրոյն ոճէն հետ
սակայն
էւրաքանչէ ւրը տուած է էր ՛՛բանալէ֊
նեըյյ' ■ կը բաւէ գտնել զանոնք՝ անոնց֊
մով բանալ քերթողութէւնը ՝ ել վայելէ/
հաճոյքը ընթերցումէն ։ _
Ո՞ւր է Արք ահամ Ալէքեանէ
բանաս ֊
տեղծութեան դմուար ո լթէւնը։
Իր քերթուածներուն համար՝ էնքնա֊
ճանաչումէ լուսաւոր
հ եդնտնքով խէտ
տ ողեր ու մէէ ԱւՒք1- ան կ'քտէ-

«աչքերիդ տակով տողերս /Հաեցնեն
Շարժասանդուղքի պէո մեղմ տնքալէե :
Սկզրոլմ ամէք, "խրթին" խօսք ու րաո.
Կւ ներես դու ինձ մեծահոգաբար :
Րայց ահա տակաւ կը սկսիս արդէն
Զայրոյթից եււալ, ինչպէս որմգդեղՆ- Ի՜նչ, րանաս՚ւրւեզծն այս ուղում է,
Որ ես
Գրպանս "Հայկազեա՞ն" կրեմ՛
դեզի պէս» :
("Ստուգիչ Կշեո." ,

"Հ Փ •" զիբրէն,

էջ 311)
Ուրեմն Ալէքե ան գէտէ , որ էր րնթեր֊
ղոդը "Հտ յկազեան1 ՚ բառարանէն պէտք
ունէ : Ամ էն անգամ ՝ որ առիթը ներկա
յանայ ըր հէացոլմը արտայայտելու մեր
լեզուէն հանդէպ , բանաստեղեը կիրս է •

"Լաւ յեղուին մէջ հոմանիշներ գոյու
թիւն չունին, իսկ մեր լեգՈլն, կարծեմ,
ոչ թէ լալ, այլ սքանչելի լեզ„ւ է : Խընդրեմ, տուէք ինծի նիշդ, րոլորէն հասկընալի հոմանիշ ներր, հետեւեալ երեւոյթրսսւերոլն, եւ ես այսուհետեւ ատոնք
գործածեմ • որմզդեղն , կնգում,
թըխպիտ • • • եւ այլն» :
Երբ էսօսաե
ենք
Ալէքեանէ քերթո
ղութեան մասէն մտերէմ շրջանակէ մը
մէջ՝ միշտ աԼ հարց դրուած է ք թէ տյս
բանա ս տեղծը բառարաններ ո0վ կը ստեղ֊
ծադո բծէ ։
Հ/ ատեր համոզուած են՝ որ այս հար֊
ցումէն պատասխանը դրական է։ Ասէկա
ճէշդ չէ
անշուշտ .
պարղապէս անոր
կեանքը՝
պայմաններն ու
շրջապատը
էրենք դեր ունեցած են այս հարցէն մէջ։
ՃԳԳՀփն Աչեքսան տրէթ ծնած Աբրահամ
խա չեբեան շատ կան ուէյ էն Պ էյբութ փո֊
էյ ադր ո ւած է ծնողքէն հե տ , եւ յաճա/սաե
՛Նշան Փալանճեան ճեմարան, ոլր Լեւոն
Շանթի ել Աղրալեանէ պէս մարդոց ներ֊
շրնչանքով ապրաե է : Պէյրութի մէջ է ,
ոը [ոյս տեսած է էր առաջէն ւեողովաեուն' "Հորիզոն" , 1947թե , երբ րանաս
տեղծը արդէն կնքուած էր մօրը Մարուն֊
եան մականունէն թարդմսմնած Ա/էքեանով, որուն' համար կ\ըսէ .

«Աշխարհիս մէջ ապրած է մարդ մը,
զոր ամէնէն շատ սիրած եմ եւ որուն անրնականօրէն կանխահաս մահը չեմ ներեր
ամենասրբազան գաղափարին եւ իրականութեան անգամ* -մա՜յրս: Մայրս տարօնցի էր, մականունը* Մարունեան: Մա
րուն , մարուն կը նշանակէ ալիք : Ես աոած եմ մօրս մականունը, նայացուցած
եմ զայն ; Երր արդէն որդեգրած էի այդ
մականունը , իմացայ , շա՜տ ուշ , Ոը Գու
թէն Որրերեանն ալ Ռ - Ալիքեան ստորա
գրած է իր "Ծփանքներ" գրքոյկը (1906)
անպայման "Չայլտ Հարոլտ՜՜ի ծովային
թափառումներու ծածկանունո՜վ ալ ձուլ-

Հայաստան ներդաւլթէն քանէ J‘ը տարէ
կէրջ կր մեկնէ Մոսկուա , ուր կը մնայ
"անյայտութեան11 մէջ, մէնչեւ սովետա֊
կտդ կարդերոլ փլուզումը ։
Պատկերացուցէք զէնք' Ալէքեան բա֊
նաստեղծը՝ հայերէդ լեզուէ
երկրպա֊
գուն՝ օտար եւ թշնայքէ մէջավայրէ մր
մէջ։ Եւ Եթէ կրդտք պատկերացնել այդ֊
պէսէ
առանձնութեան մը ահարկութէւնը y շատ դէւրաւ պէտէ
հասկնաք ՝ որ
բանաստեղծէն երկխօս ո ւթէւնը ներքէն է ,
ան յԼերջան ju լէ է՝ ել էր մէակ յղրուցակէ֊
ցը* • * էԵդուն
: թռղ զարմանալէ չթուէ
ասէկա : Ալէքեանէն պէս դերզդայուն բա֊
նաս տեղծ մը մէկ տեղ ունէր բանա ստեղ֊
ծօրէն ապրելու' էր ներաշխարհը՝ զոր
յարդարած էր լեղուով ՝ էԵզուէն բառե֊
րով )
բառերոլդ նրբերանգներով եւ ա֊
նոնց եր ամշտո ւթե ամբ ։ Տարէներոյ. խյ֊
թաց քէն Ալէքեան բան ա ստ ե ղծը այնքան
խորամուխ եղած է լեզուէդ մէջ՝ որ լե֊
զուն կարծէք դարձեր է էր մտերէմ բա֊
րեկամը՝ բացայայտեր է էր բոլոր դաղւո֊
նէքները ել տուեր բոլոր նրբերանգները î
Այստեղէդ
կու դայ Ալէքեանէ բանաս֊
տեղծութեադ դմ ո ւար ո ւթէ նը բա ռեր էն ՝
որոնց համար կ^ըսէ .

«Կսւն ւԽււցոՆսւծ հեզիկ , քազցրաթաիփծ
puuvkp,
ՀՔ/չուն, uipnjph
ինչպէս սւրսւսւշէսեան փուլի*
ՄօՂոհնսւլով fijpuiüig, ես uiunuif եմ՝
Հերիք չէ3 ձեզ քնել, <հս/մն է,
ելէք այլի՜" :
Այսպէս, այսպէս մթանց ես խօսում եմ
երկար,
Հագագներում հուժկու ոգում
փառքն իրենց
Եւ. ուսերին նրանց֊
նանանչաւուխլո ներկսէս
Նեսամ եմ ես
իրրեւ մի ծիրանի հանգեր ձ» :
{^"Ոաա.երէ կեանք" ՝ "Հ • Ի

դէբ^է^

էջ is)
Ինչո^ւ զարմանալ՝
որ Ա. Ալէքեան ՝
էն չպէս հազուագէւտ ուրէ շներ ՝ որոշած
Ըլլտյ էր ամբոգջ կեանքէն ընթացքէն մը֊
նալ աշակերտ հայ լեզուէն ՝ ճէշդ այն
կուրուներուե պէս t որոնք էրենք զէրենք
ա չակերտ կը դալանէդ մէակ մեծութեան
մը՝ երբ վտղուց վարպետ դարձեր
են
արդէն։
Ո ոլոր անոնք որոնք վարմ են երամըշ֊
տական լխթեր ց ումէ ՝ որոնք քտջ ծանօթ
են մանաւանդ Բուրեան — Աեծարեսց —
վյսրուման աւանդէն ՝ պէտէ տեսնեն ՝ որ
Արէքեանէ քերթողութեան մէջ բառեր ո լ
օգտագործումը՝ այնքան հեռոլ բռնազբօ֊
սէկ ԸԱտլէ ՝ որքան հեզասահ է :
լխդգծենք Ալէքեանէ դմուար բառե֊
րը՝ /Ետոյ կխառնենք Հայկազեադ բառա֊
րանը՝ մէկէկ-մէկէկ կը նայէնք զանոնք՝
է-Ր էէբԵնք բաց ատբութէւնները ՝
ոլ Երբ
աւյսրտենք ՝ վեր ստէդ կ'ընթ երց ենք քեր֊
թո լածը՝ որ յանկարծ
կը մպտէ մեղէ
կարծես :
Ո՛չ, մենք է որ կը մպտէնք ՝ որ ո յէհ ե ֊
տեւ կը տեսնենք քերթուածէն դեղեց֊
կութէւնը՝ Ոը կը ճառագայթէ տողերուն
բնդմէջէն :
Փորձեցէք կարդալ "Հեզ էրէկուն" դէր֊
քէն
1Տ0էն վրայ գտնուող "Եղէն" բա֊
նա ստեղծո ւթէ ւնր այս ձեւով ել
պէտէ
համո զո լէք :

2005 թուականը Ալէքեանէ ^{/ամեաէլն
էր՝. Հազէ լ քանէ մը ամէս աոաջ՝ 2004/rh
ՊէյրութՒ Տէջ լոյս տեսած էր անոր նոր
քերթոզադէրքը' “Հմղրէթը նորէն" :
խ որադրէդ "նորէն" ը կ՚երթայ այլ դէր֊

քէ մը' ‘՛Ծգրէթր՛՛ խորագրուած եւ լոյս
տեսած դարձե ա,չ Պէյրսւթ , 1993^1, ւսյ֊
ս Ւ^ն UJJ եւՒ քւսդ տա սնյսմ եա ՛լ
առաջ :
Այս քԵրթողագէրքը ունէ "նտէյամուտ"
մը' "Անառակ Որդէն" ՝ ել "Փոխան վեր֊
ջաբանէ ՝ Պէյրութ"
խորագրուած քեր֊
թո ւածն երը ՝ որոնց
մէջել տ եղադր ո լած
են "'Ծդրէթր՛ Եւ "թուղթ չափարերա֊
կյսն վսոհէ
Q շակտնէն" երկու
երկար
քերթուածները Լայս վերջէնը նախապէս
յսռանձէդ դրրոյկո վ լոյս տեսած ճ^^ճէն
Փար էդ ՝ "Տ առաջք ՚է մատենա շս/ ր ո վ) ։
Այս առաջէդ ")մղրէթ"էն համար
Ա.
ԱլՒքեան
գրէր .

"Այսպիսի պոռոտ մթնոլորտին մէջ , անախորժութիւններու առաջքն առնելու ]լ
քիչ մլն ալ ր աՆաս ա ճ ղծւս կան ջւնյյնադոհռւթեան .համար, որոշՈլհցաւ, որ քեր
թուածը կարգաւն քանի մը մտերիմ բա
րեկամս ներ, ընդ որս եւ Գուրգէե Մանտ
րին, եւ որ վերջին կարդացողը յաւարտ
թերg անո ւթեան տեղւոյն Վրայ փնւսցրնէ զայն: Սակայն շատ ուշ յայտ1նի
դարձաւ , որ վերջթ,։ կարդացողը մեղր
համարելով փճացնել մեր տյդ տարէներ ու
հասարակաց՝ բայց
ցէրուց յսն ապրում֊
ները զմայլեյէօրէն հունաւորած րԵրթը֊
լածը՝ դրժած է իր երդումը եւ րերուծհասցուցաւծ է զայն մինչեւ խաղաղ նա֊
լահ ան դէ ստ" :

"Ուրեմն՛՝ սոյն քերթուածի ու լքէն թա
նէ առաջ ՝ այսպէս կոչուած, Աէպերէա
հոտող վաւերաթուղթ մ|. ն է եւ իրրեւ
այԳս1ՒսՒ^ ա1 հրապարակ կ՚ելլէ ծննդեան
թուականէն շուրջ երեսնամեուկ լքր յեաոյ" :
Ոայց էնչո0 լ ծգրէթ* ուրկէ0 այս հա֊
մեստ մէջտտը՝ որ էր անակնկալ երելու֊
մուէը բանաստեղծէն սլատուհանէն ՝ Աոս֊
կոլայէ հ եռաւոը մէկ թաղէն մէջ Լո0լր֊
կէ հասած...)՝ կը գրգռէ անոր յէչտ֊
տակներր՝ կը հակադրէ զանոնք ներկա֊
յէն դոր չութեան ՝ եւ կը դառնայ առա֊
ջին յուղումը՝ որմէ կը զսպանակոլէ քեր֊
թյյլածը ամբողջ :
Աննշան այս մէջատը՝ էր հեռուներէն
Եկոյլ նռիկ-նււիկո/Հ ՝
քերթո զէն Հ ուլէէն
մէջ ամքարուած ւրառեո ւթէ ւններու դար֊
պասը կը բանայ։ Եւ կը սկսէ վերաքաղը
կեյսնքէ մը ՝
այնքան դա ոնա դէն ՝ որ^
բանաստեղծէն էսկ խօսքերով'

" . . «նոյնիսկ մօրս մահն էր
մղ ձաւան ջ ում"
Ի՚Մղրիթր", էջ 24)
11 տարէ ետք' "Եղրէ՚խը^ ՆորէՀնԻ ՝ որ
հյսնխուստփելէօրէն հունալորուած բնա֊
կադ ու նպատա կամէտ
հոսթև է 1993^^
լոյս տեսած՝ "Մղրէթը՛ հատորէն պոռթ֊
կումայէն
զոյգ բխո ւմներուն'} ՝ էնչպէս
գրույսծ կը գտնենք տյւյ
նոր հատորէն
վերջին էջին -.
Երկրորդ "'ԾղյրՒթ՚՚Ւն
^րՐԸ'
լածը երեք քառատողնրէ ել երկոլ տո֊
ղերէ բաղկացած ՝ կը ս զազրէ ե՛ լ Եզրէ֊
Pb^ էմաստը որպէս
խորհրդանէշ՝ ե՛լ
երկոլ գփրքերուն պատումը՝ որպէս ապ֊
րում :
Առաջէն ծղրէթը ՝ որ տասներեք տար֊
ւան մէջ միայն մէկ անգամ ներս սպրդած
է բան ա ս տ ե ղծէն դոց փեղկերէն .

"Լոյս է սփռում իմ որմերին
եւ խայտանքիս դաոնում առիթ"
{"'ՄղրՒթր," էջ 16)
Ե րկր որդ ծղրէթը սակայն կերպարանք
կր փոխէ եՆ կը դա\ռևայ "չարաշուք ռդի"
("Մղրթթը, նորէ՜ն", էջ 12):
Ո՞ւր զետ եղել աւեվ քան կէս դարու
վաստակը
"գաղութահայ" ,
"ներգաղ
թած" ՝ j ՚ արտ ադա գթած" , եյ. . . . " սփէւռ֊
քահյսյ" բանաստեղծ Աբրահամ Այ/րեանէն ։
Ասոնցմէ ել ոչ մէկն է սակայն Ա. Ա֊
յէքեան. էը կեանքէն արադ փոփո խու
թէ ւննե րն ու աւելքւ վերջ եկող պայման
ները պատճառ կը դառնան՝ որ զէնք ա-
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ռանձնացնենբ ա/լ
բանաստեղծներ է եւ
յատ ո ւկ տեղ տանբ իր բերթողութեան •
Եարելթ* է մոռացութեան տալ անոր
բեր թողութեան տասներկու հատո բները y
պարապ թղթապանակի
մը յանձնել իր
կեանբին հանգրուանները Հ կամ' ժ՜ամա
նակակից հա\յ գրականութեան պատմոլ֊
թեա^ էջերէն ջեջել իր կր!լնակի վերադարձը' դ պ
պատանութեան բաղաբե
ոլ գէսէի արեւմտա\հայերէնր՝ որմէ ան֊
շուշտ բնաւ չէր հեռացեր :
Հազիւ բանի մը տարի Հայաստադ ապ
րած
ներգաղթէն ետք y Ալիբեան կը
մեկնի
Մ ոսկոլսձ^ փախելով սիպիրիա֊
կան ստոյդ աբսորէ : Եը մնայ հոն մինչեւ
^Օական թուականներու
սկիզբը,
^րբ
1992//îr կր վերադառնայ Պէյրութ ։
Ալիբեանի
բերթո զական
տասներկու
հատորները կարծէբ կրկնած ըլլան իրենց
հ եղինա կին փ ո թոր կոտ կեանբը • 1947//^ յ

Է Ւ

Պէյր ութ լոյս տեսած է առաջին գրքոյկը^
"Հորիզոն" խ որ ա գր ուած : Եր ներգաղթէն
ետք, 1951Պէյրութի մէջ լոյս կր տես
նէ “ն ախերգանբ" ը , որ տարի մը ետբ'
1952^ Երե•ւան կը հրատարա կուի , բա յց
արեւելա\հայերէն ։ Մնացեալ հինգ գիր֊
բերը' Զկանաչ Ա օսափ" (1959) " Եարե֊
յուսոյ
Հրուանդանք՛
(1965) յ “Աչբեր"
(1968) , "'Նժար" (1974) եւ "Արեւմաղ՛
(1983) » ,բոլորն ալ տ պո ւած
են Երե֊
ւան y
իր • • •բացակա յո ւթեան :
վերջին
չորս դիրբերէն մէկը տ պո լած է Փարիզ
"թուղթ Ջափարերա կան" (1991) , իսկ
րերր Պէյրութ "'Ծղյրիթթ՛ (1993) , "Հեզ
Իրիկուն" (1995) եւ՛ քիարայա" (1998) :
Ալիքե անի
բերթո զո ւթ ե ան
գլխաւո ր
յա տ կանիշը , զուսպ ոճի ? լեզուի գոլնա֊
գեզութեան եւ նր բերանգու թե ադ
կող֊
բին այն է y որ կը լրջացնէ արեւմտահայ
բերթ ո ղո ւթ ե ան բակուած Հէնբը y ել ոս֊
տումով մը կը կամրջուի արգի մամա֊
նտկներուն :
Հեռոլ
ապրած
Ը[\էաԼոարեւմտեան
աշխարհի ա եմիջական ար դի ա կանո ւթ ե *

ԾԻ$ /
«Հողը»

փ արեր ա կա ն"ի էջերու-ն -.
Այլ առանձնայատկութիւն մը y որուն
հաւանաբար
առաջնահերթ տեղ տալ էր
պէտբ y Ալիբեան ի լեզուքդ է »

1974) առաջփն բառատողը •

"Ահ, իմ լհգսւս'

հողակոյտիս
միակ անդրին” 2

ււկիրլրը
արեւմտահայերէն y ապա ստի֊
պոզաբար ա ր ե ւելահայեր էն y ել վերջա֊
պէս
տրեւմտահայերէն y այգ լե֊
զուն այնպիսի խորբի Դ վրայ կը բանի ,
որ '“J" եր կո լութի ւնը որպէս .բանաստեզ֊
ծական միջոց y
անկարեւոր կը դառնայ y
թէեւ խիստ կարեւոր է {ել չխօսուած y
դժ՜բախտաբար'}
հոգեբանական դիտան֊
կիլնէն ։
Այս լեզուն միշտ՝ հաւատարիմ մնացեր
i Ւր ա կո լ նքին, լեղուամտածողո ւթեամր
ել բառապաշարով։ Այնտեղ ի գործ դըր֊
ւած բանսճս տ ե ղծ ա կան հնարբները այն֊
պիսին են y որ կը շրջանցեն լեզո լին ա֊
րեւմտա — արեւելա մանրամասն ո ւթիւնը y
եւ կր֊ գրաւեն» » » բանաս տ եղծ ո ւթե ամբ »

"Աեւսւնը? անհո՜ւն երանգապնակ
Ամպած գմըէթի ձիգ բթամատին/'
"Այնպէս խագԱկլ, սւյնէզէս րարի,
այնպէս թաց է այս գիշեր
Որ լայ նօրէն սրտհբն ամէն յոյսին
րա՜ց էն այս գիշեր" :
Ալիբեանի
բերթողութիւն՛ը
արդիա֊
կա^ 'այս մաման ա\1լներուն մէջ ել անոնց
համար խիստ դա սա կադ է y ինչպէս տաբ
ջխւ֊ըի հոսանբ մը ովկէանոսին մէջ։ Ջար
ման ա-լի օ ր էն "‘ju դասական բերթողու֊
թիւնը մինակը կը հա կա կշռէ ար դիա կա֊
նութիւնը y մ՜ամանակակից մեր գրակա
նութեան մէջ։ Ե լ կը փրկէ ամբո ղջո լ֊
թիւնը այդ բերթողութեան։
խ֊է թե չպէ՞ս կը փրկէ :
Ի"եչ որ կայ ,
որպէս J-ամանա կա կիզ
ճայ քերթողոլ֊
թէ-ւ֊ն, կը բաժնուի y ինչպէս ըսինբ y կա֊
րելոր երկոլ թեւերու' աւանդական
եւ
արդիական y ել անոնց միջել ինկոզ եր֊
բորդ խմբաւորումի մը' միջինին։
Արդիականն ու միջին արդիականը կըր֊

'

նան •^այԼ պահել ժ՜ամանակին հետ y ար֊
ղարացհել իրենց նպատակները եւ օգտա֊
գործել իրենց նախընտրած բեր թո զական
միջոցները ։ Աւանդա կանն է , որ կը մը֊
նայ լճացած * հազի լ մէկ ոլ կէս անուն կը
բարձրանա^,, միջակութեան
ճահիճներէն
եւ .կը դառնադ ոսկի միջինը ոս կի միջին
դարձած աւանդական
բերթողութեան :
Մնացեալը կը կրկի է ժ՜առանգուածը y եւ
կրկնելութ կ^աւազախրի :
Անշուշտ այս՛տեղ նկատի չոլեինբ ջար֊

Պէյրսւթն ոլ Երեւանը y նոյ՛նի սկ Ա*ոս֊
կուայի պէս ոստանի մը կեանբը չեն կըր֊
ցած ջնջել իր ծնն դավայրին բնութենէն
ստացած տպաւորոլթիւնները ։ Ենութեան
այս
ներկայութիւնը Ա'իբեանի եր
կին մէջ այլ յատկանիշ մրն է y որ զայն
կը ր1ա[է^նէ խիստ ինբնուրոյն
մանա
ւանդ
հիմա y իւրպսւնիգմ^ եւ սիպձրԹԷթիք^ գարուն :
Ալիբեանի բերթողութեան մէջ չկան
կենսագրական բացայայտ
տուեալներ y
Ըայր կան հոգեկան
անցումներոլ խիտ
պահեր ւ Ե֊ա յ աւերին
^իգը* բանաստեղ
ծութիւնը վերածելու Վայր՛ի եւ ապրե լու
ան որ ապահ ո վո ւթեանը մ՛էջ, ինչպէ ս ինք
կը
գըէը
ե •(արիկ) Պ »(ասմաճեան)ին
ձօնուսք^ քեր թ ո լածին մէջ :

^ական թուականներէն իր բերթուած֊
ն'երը սկսան
Ափիւռբի
մամուլին մէջ
երեւիլ » բայց շար ո ւն ա կո ւեց ան անմատ
չելի մնալ » այս անդամ
պատճառը լե֊
գուն էր y նրբեր անգային Օգտագո րծումո ֊
*էը բառեր ու y որոնբ արդէն դարձած են
անսովոր y
«դժ՜ուար»։ «Լեզուն իր {Ա֊
լիբեանի^ բանաստեղծութեան գերագոյն
{ընդգծումը մեզմէ, Մ-Ե
արարբն է» y
կ^ըոէ Ե»
Ջիֆթճեան Ալիբեանի նուիր֊

Ա.՚1-քեան այդ վայրը կը փորձէ հեռու
պահել բոէոր տեսա կի հովերէն' բաղա֊
բա կան֊ թէ գրա կան , նորարա րական թէ
հ ա ր կա տ ոլ :
Ան շուշտ ասիկա դիւրին րան չէ ամէն
Օր ապրուող կեանբի մը համար» ել ան֊
շուշտ կու գայ աւելի շատ բնազդով y բան'
ին բնակամ y կու գայ մեծ y խորունկ դառ֊
նու թիւններու գնով y
որոնբ ի վերջոյ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

պիտի հասնին պայթիլևի y "թուղթ Ջա֊

ն՚էն y Ալիբեան կրցած է անաղարտ պահել
իր բերթողութեաղ, մէջ ֆրանսական խոր֊
հզրրգապա շտ ութենէդ ջուր խմող և արեւ֊
մըտահայ բերթողութեան աւանդներուն
շեշտօրէն հաւատարիմ իր ոճը։ Աակայն
այգ հեռու y անջատ y մէկ խօսբով վաւե
րական աբսորի վիճակը ստեղծած է ներ֊
բին այնպիսի պրկում y որ ի յայտ կու
գայ եւ կը պայթի վերադարձի իր առա֊
ջթր դրբոյկին * կամ եր կար աշունչ
բեր֊
թո ւածին' "թուղթ
Զ ափաբեր ա կանք ՚ին
մ էջ » այս գիրբը կը դաոնայ Ալիբեանը
ներկայացնող} անոր բերթողաւկան բոլոր
յատկանիշերը ամփոփող
երկ-, "թ'ու ղթ
Զ ա փ արերա կան"ը կը խօսի շրջանէ մը y
մամանակէ մը y մէկ
մարդու կեանբին
մէջ խտացած հա\լաբական տրամէ մը։
Եթէ ճիչդ է, որ մարդ իր կեանբին
ամրողջ տեւողութեան կը մնայ պատա֊
նեկադ յիշատակներոլ գերին y
ել
կը
կազմաւորուի
ան ոնց
ազդեց ո ւթեամբ y
ուրեմն բացատրելի կը դառնայ Ա» Ա֊
լիբեանի բերթողութեադ մէջ բնութեան
բացարձակ իշխանո ւթի ւնը y անոր տրուած
մեծ եւ հիմնական դերը y
որ ի վերջոյ
հավասարումի
կը բերէ բանաստեղծին
ներ բին աշխարհը , արտաբիդ բնութեան
հետ ։

"Չուզեց լսել • սակայն չլ՜սի՞ bu իրեն ,
որ ամէնէը ապահով տՈլնը նորէն
քերթուածն է, երգը անտուն,
երր երկնային աղուէսադրոշմ ունիս
դուն":

ԵՒ

վեր ապրած երէց րան ա ս տ եզծները y
որոնբ խորապէս արեւմտահայ կը մնան։
Այս ենթախորբին վրայ Ալիբեանի բեր֊
թողութիւնը կը յաջողի այ՜Խբան y որբան
արդիականը եւ կը հակակշռէ զայն y ա֊
նոր ակնառու բերրիդ դիմաց դնելով ի֊
րը ։ Ի վերջոյ գրականութիւն մը տարբեր
ոճեր ու ել ո ւղղո ւթի ւնե\երու համադրու֊
թիւն մրն՛ է ։
Աէիքեանի բերթո ղո ւթի ւնը անմատչելի
մնաց այնբան y որբան արդիականը». Պար֊
զագոյն
պատճառը այն է y „ր Երեւան
տպուած իր գիրբերը չհասար մեզի։ Եւ֊
ո րովհետել յանբաղձալի՛^ ՛տարր մըն էր
[ih^y նաել
չգրու-եցաւ այդ գիրբերոլն
մասին y մինչ իրմէ նուազ գրողներ ներ֊
բոզներու կ՚արժ՜անանային։

ւած իր յօդո ւածաշարբին'
" Տադնապո֊
վ^ի՚ե մէջ Յյ Ալիբեանի լեզուն հագա լ տյս
գեր ա դո ւն ո լթ[, մն\ը y
որովհետեւ » » •
ի՛ր
լեզուն արգիլուեցաւ իրեն։
Աւելորդ չէ նշել y որ հսկայ y անպար֊
տելի մենութիւն կայ Ալիբեանի բերթը֊
լածներուն մէջ եւ բոլոը տողերուն^ տակ ։
Ասիկա կը շեշտ ո լի y
երր բերթուածին
բնարական հերոսը
կը դրուի բաղաբի
կեանբին դէմ յանդիման y կամ
անկէ
խ ո ւս ա փ ելո ւ ստիպումի^ տակ :
Ա՛ իբեանի բերթողութիւնը միշտ բա֊

ե/' մը մա կարդակներով ընթացած է y բը֊
նութեան ն կար ա գր ո ւթի ւնն եր ո ւ^ տակ ե֊
ղած է թելադր ական ո ւթի ւնը անցեալին y
խօսուած է անխօսելի^ եւ բառ առած՝ լը֊
ռութեան մատն՝ուտծը։
Լռութեան մատնուած
գլխաւոր ա֊
Ո՜սյ^յՅմ\Ը եղած է Երկիրը y ծննդավայրը y
որուն մէջ խտացուած են միւս բոլորը y
զորս ստի պո ւած եղած է լռել բանաս֊
տեզծը։ Այս առումով ա րտայայտի չ է

բանաստեղծութեան

{Հհժ՜ար» y

«Արտերի մէջ հողը , հողը ,
հո'զն է տնքում
Հո7զն է նգնում, 0Հ f ընդերքներ
իմ էութեան :
Ջեզ չի տեսնի, ամենատես ձիւնն իսկ .
թէ նոյն
Խոնարհութեամբ չպարզէք ձհթ մոլթւ
նրան» 4
"քՒուղթ Ջ ափ արեբտկան"ը

Ալիբեանի

վերադարձիդ դր ո ւած առաջիդ գործն է ,
որուն մէջ կը խտանան Ալիբեանի բերթո
ղութեան դրեթէ ^Լ11^ յատկանիշները։
'քՀերթուածը կարեւորութիւն կը ստանայ
որովհետեւ կը խտացնէ րանտստեդծիե
հոգեբանական մէկ շատ կարեւոը պահը
արագ հ աշո ւե փ ա կը ընել անցեալին y կրչ֊
ռել ու դասդասել եղածը y եւ ի վերջո յ
մտնել ներկայ ժ՜ամանա kb
հու"։ԼոյթՒ''՛
մէջ..
փերթուածը
կը ծնի *Լահդ Աչականի
հետ հանդիպումէն y եւ արդէն նուիր ո ւած
է "ՀԼահէ Ա շականին y սիր ո վ y հ իացմամբ" *,
Ասիկա այնբադ ալ կարեւոր չէ y որովհե
տեւ բերթուածիդ առանցբը հեզինա կՒն
անցեալն է y եւ անկէ ՝ծն\էսծ գաոդ մտո
րումները։ Այգ անցեալը կը համընկնի
մեր պատմութեան ամէնէն դաո^ւ շրջան֊
^’երէ մէկուն y կը դառնայ անցեալը նաեւ
ժ՜ողովուրդի մը, որ զոհուեցաւ իը հալ ատբին համար y իր չգործած եւ չհաս֊
կրցած մեղբերուն համար։
Այո բերթո լածը զմայլանբի ել դառ
նութեան գոյդ բեւեռներուն միջել
կր
տար ո ւբերի y ինչպէս է պարագան Ալիբ֊
եանի ամբողջ բերթողութեան : Մէկ կող֊
մէ զմայլանբը բնութեան և լեզո լիդ հան֊
գէպ y միւս կողմէ' դառնութիւնը կեան֊

բէն y պայմանն երէն , մարգոցմէ ». Կ" եր.
հնէ-“ւէս չթ^ք^ւփ կոյձ , ^նոԼ
կ՚աոնեն հանդիպումէն երկոլ "աքսՈր1ւ
ներու, երկու "հեոու՛ քս^աստեզենԼրո^
հեռու ամէն բանուկ
կենսաձելէ՚Ա
չեւ... քերթա ձեւ, հեռու բայց նոյնքն
ս լափուն աքսորին դիմաց-.
Իր քերթողագիրքերէ^. «Ի֊ոլդթ^ է (
ամէնկն ս“-եւէ՛ ինքնակենսագրական բնոյթ
ունի , ե,. կ' ա լաքաի խաղաղութեան մս,ղ
թան քներ ո լ շարքով մր' իր պատանու
թեան, դիչերնևրոլն , օրերուն, Հ . Qչա
կանի հեա իրենց զրոյցին ել վերջապկս՛

«Խաղաղութիւն եւ քեզի, վերջապէս
թոՂզթ իմ, քերթուած է
գուցէ դրոլժաք.
Ակ ննջէ հիմա :
ՄիայՕ աղօթքիդ մէջ երեկոյի
Մաղթ է’, որ վերջիՊ իաթուա^,
Այն հայրենաւանդ ձիգ նամրոլ(1 վըայ
ուր, գիտե'մ, /9.„վմաս
Աււաքեալ անգամ պէտք չէ որ յսւծի,
Ո՜ւր մնաց Յու_դա1, Պետրոս
կամ թէկռւզ եւ Ցոր Հուսւսցի» ; s
, կ՚ըսէ քերթուածին , աւարտաէ,
պ ա ր տ ա կ ան ո ւթի ւն դ ,
յիսուն ել աւելի
տարիներու տքնանքէ ետք, հիմա որ ա՛լ
ըսիր ու պատմեցիր այն,
զոր արտօն.
ւած չէր րԱել եւ պատմել։
փերթուածը աւարտելու ձել մըն է ա.
սիկա , բայց նաեւ'
ապրուած կեանքի
մը հաշուեփտկը։
Այփքեան այս
քերթուածով կը բերէ
պոռթկացող ցասում մը, որ երկար ձա.
մանակ դատապարտուած էր իը մէջ բան.
տուած , /ուռ մնալու , զինք դառնութեան
թո յնո վ վարակելով ։
Ալիքեանի քերթողութեան մէջ կը տես.
նենք բիւրեղացած հայերէն մը, որ չու.

Ծուխն է պարուրում ուղեղս,
երր զգում եմ, որ կրկին հետեւում է ինձ
եւ լուցկին
եգիպտական մումիայի տարեկից ,
վսսւում աչքերիս առջեւ :
Մոխրամանի աշխարհում գանձեր էի փնտռում
ել ազրամաններում հայելիներ վառում,
որոնք մարդկանց
իրենց լեզուն, աչքը, կզակն ու յօնքն էին վերադարձնում*
սակարկելով,
տձեւելով,
այրելով
եւ ծխնելոյզային երազները ձմեռնային փոսսլքարթներին թողնելով:
ժամանակը հաւասարում է ինձ ամէն անգամ
երր քիմքս երկրին է հպում ու անջատւում :

Ասում է, թէ յանախ է ասել •
«Կապան կարեցէք,
արելը երեսի վերածէք,
լուսնից աստառ ձեւէք,
ամպից* րամպակ,
ծովից դերձան քաշէք,
ասսպերը կռնակ գարձրէք» ;
Իոկ ի՞նքը,
ի՞ր կշիպը ,
ի՞ր դէմքի դարձուածքը:
ւԼերասելի թուղթն է իր հոգարանը :

ՄԻԱՎԱՆԿ

ԿԱՏՈԻՆ

Կատուին անուանակոչեցին սատկելուց յետոյ ,
երր իրենց երեսները լեցուեցին
կատուի յիշողութեան մէջ*
կեանքից յետոյ , անունից առաջ :
Անուանակոչութեան ճիչերի ընդմիջում
յիշում եմ կատուի թողած պարապը :
Չգիտեմ թէ արդեօ՞ք կատուն իմանում է թէ ում
աւնոլանակոչոլթիւնն է:
Այսօ՞ր, վս/ղը
Իայց լաւ յիշում եմ այն օրը,
եքր ինՔը* գրեթէ կոյր ձագ
պատին կպաւ
եւ
ինձնից րաժանուեց,
ինձնից իր անունը հայցելով
գոնէ յիշողութեան մէջ :

•LaJtrw

բոսիլ

Fonds A.R.A.M

« 8 Ա Ռ Ա Ջ - ՄԻՏ*

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Ա Սփէ^Ւ

օդտագործուած հայե.
էնթ խաոնածին բնոյթը (լեգոլամաս, ֊
Լղտկան մակարդակէ վրայ) -.
Հաւասարապէս

կտրուած

Սփթոբէն եւ Հայաստանէն,

Ալէքեանէ

լեզուն մնացած է անխառն , ել տարէնե֊
րուն հետ հասած բիւրեղացումէ ։
Ալէքեանէ
քերթուածներուն մէջ յա.
ճախ կր հանդէպէնք վաղուց մոռցուած
բառերու , որոնր անթափանց քօղով կար.
ծես կը պատեն էր քերթուածները-.
Աէշտ գլխաւոր երկու հակադրութիւն.
Ներու մէթւլ է, որ կ'ընթանայ Ալէքեա֊
նէ քերթողութէւՏ՚Ը Երկիրը խօսելու ար֊
գեչքը, եւ զայն գէրով պահեզս լ տենչը-.
Այս երկուքէն ծնած
տագնապը յաճախ
հեռու մղուած է, դէպ է յետ էն փլան, եւ
ծածկուած շատ բացայայտ դեղագէտոլ֊
•կ ՛■
եան մ,.
վերադարձած

է

բանաստեղծը-.

Կը

թուէ թէ ա՛լ չկան պրկումն ու տաղնա֊
պը աքսորէն, որոնք կէս
դար լարեցին
մարդն ու
ստեղծագործութիւնը
այն.
քան, որ այղ. լարումը դարձաւ կենսաձև -.
Ամ" վերադարձը սակայն զէնք ծնըն.
դավայր չէ տանէր, որովհետեւ այսօր
չկայ այդ
կարելիութիւնը
(թրքական
րռնատէրութէւն
սուրէական հողերու) ,
,է տանէր նաեւ էր պատանութեան քա֊
ղաքը, որ այսօր կորսուած է անհեթեթ
պատերազմէ մը լասդ տարիներուն տակ:
վերադարձը չէ փրկեր զէնք յուչերէն ,
որոնք կը շարունակեն բանէլ էր մէջ, ան.
ղադրում ջրաղացէ պէս , բառ ու տող լո
ղալով- ել այդպէս,
անցեալ փորձա
ռութիւն մը կրկնելով ներկայէդ մէջ-.
Ալ վերադարձը չէ դառնար նաեւ վայ
րը, ուր ա՛լ հանգչի էր էութիւնը-.
Այս բոլորը
էրենց հաստատումը կը
գտնեն հ.Ա)արայա-»է 6 էջերուն, ուր փըռ.
լած են աքսորէ
յամեցող վէճակն ու
անկէ ծնած խոհերը
«ամէնէն օտար,
անհարազատ , խորթ՛» 7 ըյ/այոլ եւ տեղ
մր չունենա լու , տեղէ մը չպատկանելու
վիճակները .

«Ոչ հայրենիքն իմ հայրենիք դարձաւ.
Ոչ օտար երկիրն* իսկապէս օտար» 8
Տեղէ մը չպատկանելու ներքէն վէճակը
զէնք ո՛չ թէ ա չխարհաքաղաքացէ կ\ընէ
(այդ պարագայէն'

ամէն տեղ էրը պէ~

տէ [ԼԼ1աՍ ւ ^ւ թք
ամէն տեղէ հարա֊
զատ), այլ յ ալէ տ են ա կ ան աքսորականէ
վիճակ կու տայ էրեն , թէեւ տեղ մը այդ
աքսորը
((քա ռամեաշ»
խորակէ հեղէ֊

«՛ներթողի մը քստամեայ
Աքսորանքդ ըլլայ
՝էու փայլքիդ համար խոյր ու խլայ» : 9
Աքսորը ոչ մէայն. արտաքէն է եւ ներ.
քէն' ՀԱքսորն ընդմէջ էմ ՈԼ էմ», բայց
նաեւ մամանա կէ առումութ

« ■ • ֊ակ հայրենիք է միակ
Աքսորն այսօր, ու վազն, ոլ միշտ,
ամէն ո'ւր» : 10
Ո ւր է ուրեմն վերադարձը :
Գէպէ Սփիւռք, ս փ ոո ւածո ւթէ ւն :
Հետե ւաբար
աքսորը չէ դադրէր . ոչ
մէայն չէ դադրիր վերադարձով^ այլ վե֊
րադարձը ի՛նք կը դառնայ այաոյւ' վերա֊
դարձէ աքսորը ։

կշ» մնա՛ն սակայն, լեզուն ել քերթողոլթէւնյւ, որպէս ամէնէն ապահով
տուեր
բանաստեղծէ մը համար , որ ա՛յդ «տան»
մէջ գտած է ոչ մէայն էր ա սլա հ ո լի ո ւթէ լ֊
աJ լ b լ կեանքէն իմաստը ամբողջ՛,
վերադարձը շար ո ւն ա կո ւո ղ աքսոր մրն է
մէայն , որ էը փեղկերը կը գոցէ յոլշերու
թանձրութեան մը վրայ :
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(1) «Հարցազրոյց Ա. Ալիքեա1նի հետ»,
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107:
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ւած կրթուածը ,էջ 39 :
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La quatrième de couverture nous in
forme que Vahram Martirosyan, né en
1957, «fait partie de la nouvelle géné
ration d'écrivains qui a émergé depuis
l'indépendance», qu’il a travaillé pour
la télévision arménienne et fondé une
revue littéraire d’avant-garde et qu’enfin
ses romans «sont publiés en feuilleton
dans les journaux ... comme au temps
de Balzac I».
Le terme «feuilleton», chez Balzac,
prend une acception un peu différente
(plus proche de la «chronique» actu
elle) négative, comme le montre la cri
tique des feuilletonnists et des jour
nalistes en général Հ Quoi qu’il en soit,
il y a loin de Martirosyan à Balzac.
Qu’un écrivain puisse écrire en feulletons ne suffit pas à transformer le
journaliste en écrivain, mais les publi
cations de notre époque se fondent en
grande partie sur ce syllogisme falla
cieux. Etant donné l'extrême rareté des
traductions en français de romans ar
méniens, il s'imposait de se plonger
dans la lecture de Glissement de ter
rain tout en se demandant (je parle du
point de vue francophone) quels auteurs
ont formé l’arrière-garde ou la garde
dont Martirosyan serait l’avant-garde et
ce qu’ont pu produire les auteurs cen
surés de l’ancien régime. Suffit-il de
l’indépendance proclamée d’un pays
pour qu’«émergent» de nouveaux au
teurs ? L’écriture dépenderait-elle du
régime politique faisant naître des écri
vains comme
les insectes après la
pluie ? L’on confond assurément la
mode et l’écriture.
Glissement de terrain raconte la des
cente du narrateur à un niveau souter
rain où se tient une autre vie dominée
par la puissance de mort et qui par
tage avec celle d’en haut un régime
tyrannique et chaotique. L’auteur nous
apprend que l'expression «glissement
de terrain» remplace celle de «tremble
ment de terre» utilisée par la généra
tion antérieure («Il est vrai que mes
parents, comme tout le monde, n’appe
laient pas ce phénomène un glissement
de terrain, mais de son ancien nom, un
tremblement de terre», p, 64). Habituel
lement, le glissement de terrain se dis
tingue du tremblement de terre par une
destruction moindre, comme on le voit
dans la description qu’en donne Jacques
de Voragine dans le chapitre
de la
Légende dorée consacré à saint Pélage:
«A cette époque, vers l’année
du
Seigneur 840, il y eut un grand trem
blement de terre: certaines villes furent
détruites, d’autres glissèrent, entière
ment et sans dégâts, avec leurs murs et
leurs habitants, sur une longueur de
plus de six milles, depuis les mon
tagnes jusqu'aux plaines en contre
bas» 2. De fait, dans le roman de Mar
tirosyan aussi, dans ce pays sans nom
que tous rêvent de quitter, il arrive que
les constructions et les objets ne se
détruisent pas et changent seulement
de lieu : «par chance pour les habitants
de la ville, les maisons qui s’étaient en
foncées n’étaient pas toutes perdues à
jamais. Ce qui avait été emporté par
certains glissements souterrains, re
surgissait des parois à l’air libre. Pans
de mur entiers ou détruits, meubles in
tacts ou en morceaux, assiettes, vête
ments, pièces et parfois même appar
tements, tout glissait lentement, sans
jamais s'arrêter, le long des pentes.
Toutes ces choses finissaient ensuite
par se bousculer en descendant le lit
de la rivière. Pendant ce temps, sans
interrompre leurs affaires, les clients
du Marché surveillaient du coin de l’œil
ce qui tombait des versants ou passait
sous le pont de la Victoire...» (pp.13-14).

Le parcours des objets détermine celui
des personnes qui se déplacent en fonc
tion du glissemené des objets à partir
desquels ils inventent une nouvelle
construction, un abri : «...Les gens qui
vivaient dans le lit de la rivière n’é
taient que provisoirement propritéaires
de leur maison. A force d'être en
traîné par le courant, ils se retrou
vaient aux frontières du
Pays.
Et
comme ils étaient obligés de revenir,
semblables à tous les sans-abri, ils se
construisaient un cabanon avec des
pianos sur les flancs restés libres de
la vallée» (p.14). Totalement destitués
de leur fonction, les pianos circulent
dans l'espace de la narration. Dans une
ville mouvante désertée par l’amour et
le sentiment, la musique n’a plus lieu
d’être; seuls résistent une marche fu
nèbre «tapotée» sur un piano par un
garçon de huit ans» (p. 187) et un air
«joué au piano» (p. 13) qui revient
comme une ritournelle dans le texte
(«Rien sous tes pas ne s’aarête/Mange,
bois et fais toujours la fête»). Désor
mais muets et inutiles, les pianos re
deviennent le matériau, le bois avec
lequel on bricole ou
l’on se chauffe
(p. 18 : «Il se réchauffait près d’un feu
qu’on alimentait avec des morceaux de
piano...»; «j’ai remarqué que nous nous
trouvions dans une maisonnette de
pianos... Chaque paroi était constituée
de deux pianos posés l’un sur l’autre.
Quant au plafond,
il était fait de di
verses parties du même
instrument,
p. 187)
ou, au mieux, subsiste-t-il
comme objet abandonné t«on pouvait
voir sur le mur d'en face un panneau
de basket et, dans un coin à droite, un
piano laqué rouge» p. 25).
La première partie du roman se dé
roule à la surface, dans une atmosphère
de désordre, de chaos, d’ordures, d’em
pêchements; tout est bloqué, rien ne
fonctionne et traverser un carrefour re
lève de l’expédition. La distance ne se
mesure plus en mètres mais en pas
que le narrateur compte. Dans cet uni
vers sinistre dont l’ambiance rappelle
un peu celle du Dondog d’Antoine Volodine 3 (lequel, soit dit en passant, at
tribue des patronymes arméniens à plu
sieurs de ses personnages dans ses
différents romans), l’instinct de survie
dicte la fuite aux individus et ce n’est
pas la «Porte du dernier baiser» qui
pourra conférer un atome de chaleur
à la glauque et glaciale atmosphère
que Martirosyan s'efforce de créer.
Aucun désir ne traverse le récit si ce
n’est celui de fuir vers
une contrée
nommée «Amnésia», afin d’accéder à la
«Cité des Anges», lieu de convergence
de tout souhait individuel. La communi
cation entre les individus passe essen
tiellement par les annonces de journaux
qu'il s’agit de décrypter.
Les annonceur$ forment une classe d’hommes et
de femmes capables de se repérer et
de se reconnaître par des points com
muns, à savoir la détention d’un diplôme
d’études supérieures en langues et le
départ pour Amnésia, Exceptée
la
femme de ménage, personne ne tra
vaille. Le narrateur dirige une associa
tion de bienfaisance des personnes de
38 ans, il erre avec ses deux secré
taires, il s’agite mais ne fait rien. L’âge,
la génération semble structurer la so
ciété imaginée par Martirosyan.
Le
narrateur glisse sous terre avec une
jeune fille d’une vingtaine d'année et
le texte insiste sur cette différence
d’âge; lorsqu’il se rend chez ses pa
rents, il n’a rien à leur dire et eux, hap
pés par l’écran de télévision, ne communiqent pas davantage. Martirosyan
ne s'embarasse guère de psychologie,

Կիրակի, Ս՜արա 4, 2007, էջ 3
ses personnages, sans nom, appartien
nent plutôt à un monde d’automates
sans que le lecteur ne se trouve pour
autant dans un livre de science-fiction.
Martirosyan hésite sur le choix d’un re
gistre, il frôle à la fois la science-fic
tion, le fantastique, le futurisme sans
jamais convaincre dans aucun de ces
champs. Ainsi le lecteur est-il informé
que la femme du narrateur, appelée
«Poupée» est une sorte de robot, une
création imparfaite.
Cette incursion
d'une femme «duplicate» dans le ro
man n’apporte rien et l’on se demande
en vain ce que l’auteur a cherché à
élaborer en l’intégrant à son récit, d’au
tant plus que le narrateur a d’elle un
fils auquel il parle par téléphone. L'idée
du noyau familial sans communication
directe, mais
néanmoins existant et
«sacré», cohabite avec celle de l’an
droïde. La vision misogyne du narrateur
(de l'auteur?) se révèle par le regard
qu’il porte sur les autres femmes en
général minijupées et couvertes d’un
manteau de fourrure et qui n'ont d’autre
fonction que de coucher avec lui. Ainsi
en va-t-il des deux secrétaires, l’une de
jour et l’autre du soir, avec lesquelles
i! a failli coucher, s’il en avait eu le
temps,
puisqu’ils étaient tous trois
dans une pièce avec un lit. A part les
femmes consommables,
déambulent
aussi les vieilles et les femmes de mé
nage, dans un monde habité par le ra
cket, la violence, la corruption et la
mort.
Celle-ci s'intensifie dans la seconde
partie où le narrateur disparaît («glis
se») sous terre avec la jeune fille qu’il
draguait par
annonces interposées.
Celle-ci se montre intelligente et ani
mée de quelques sentiments, notam
ment envers sa famille. Martirosyan
nous livre donc l’image facile d’une des
cente aux enfers dans laquelle le narra
teur assiste à sa propre mort tout en y
échappant. Mais l’auteur n’est guère
convaincant s’il croit exprimer une ex
périence initiatique. Sa description de
la vie sous-terraine, labyrintique et pa
ranoïaque, où subsistent ceux qui ont
glissé rappelle assez (le génie de la
créativité en moins) celle qu’avait ima
ginée et imagée Emir Kusturica dans
son film Underground.
Une impression de «bâclé» se dégage
de la lecture du livre de Martirosyan,
avec des phrases qui ne veulent rien
dire comm, p. 141 : «Passé le cadre de
le porte, nous avons descendu deux
marches. L’homme qui nous attendait».
L'auteur écrit comme on le fait dans un
blog sur le web, i! n'a pas su trouver
une écriture qui puisse dire le tremble
ment et le glissement de la terre et de
la vie dans un glissement de la langue.
Il propose
certains
chapitres très
courts, comme s’il fallait en finir vite
et jette sur le papier des impressions
de rêves ou de vagues
cauchemars
somme toute très convenus, qui relè
vent plus d'un feuilleton télévisé à la
Twin Peaks que d’un travail d’écriture,
telle cette image insérée pp. 172-173 de
façon abrupte et sans aucune articula-

(1 ) Honoré de Balzac, Le journalistes,
Paris, Arléa, 1988, pp, 96-107. Balzac en
tame le chapitre sur le feuilletoniste par
ces lignes : «Voici, de tous ces gâte-papier, le Sous-Genre le plus heureux: il vit
sur les feuilles comme un ver à soie, tout
en s’inquiétant, comme cet insecte, de
tout ce qui file. Les feuilletonistes, quoi
qu’ils disent, mènent une vie joyeuse, ils
régnent sur les théâtres; ils sont choyés,
caressés ! mais ils se plaignent du nombre
croissant
des premières représentations
auxquelles ils assistent en de bonnes lo
ges, avec leurs maîtresses. Chose étrange!
les livres les plus sérieux, les œuvres d’art
ciselées avec patience et qui ont coûté des
nuits, des mois entiers, n’obtiennent pas
dans les journaux la moindre attention
et y trouvent un silence complet;».
(2) Jacques de Voraigne, La légende
dorée, Paris, Gallimard,
Pléiade, 2004.
pp. 1029-1030.
(3) Antoine Volodine,
éd. du Seuil, 2002.
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մէջ առկախո ւած «եր կնաբար»ին ՝
nr
կարծէբ
անյատակ մութէն գոլրս կու
գա յ ՝ մզձաւանջայիե վիճակ
մը ստեղ
ծելով։ Նսյն ատեն՝ կարմիր գունտ—մո
լորակը
կը խտխտէ
1էծրի ս*ջ անկի ւնի
միջոցային
տեսիլբի մէկութիւնը ՝ երր
ւլինբ շրջապատող մթութիւնը կը գա ււնայ

Ֆրունսայի մէջ Հայաստանի
Տարիի
ընթացքին տեղի ունեցող ձեոնար կներուն
թերեւս ամէնէն բեղուն Մ^.ա^Ը Փետրրւար ամիսն էր , Փարիզի ել իր շրջակայ֊
բի իրերայաջորդ ց ո ւց ահանգէ սները նըկատի առա^ : Հակառակ որ Լեւոն Թիւ֊
թիւնճեանի (1905 — 1968) նուիր ո լածը 1
պաշտօնապէս մաս չի կազմեր այս հան֊
դիս ո ւ֊թի ւններուն , սակայն այնրան տե֊
ղին կը համընկնի անոնց։
Երկար բացակայութենէ ետբ , Թիւ֊
թի ւնճեան հետզհետէ աւելի ներկայ կը
ղաոձայյ գեղարուեստի ա շխարհէն ներս՝
տակաւին յամրօրէն
(իր ամբողջական
դործերուն Լոյս տեսնելիր հրատարակու
թիւնը թերեւս ընթտց րը աւելի ա րադա9ըեէ) ։ Բայց ա^էն անգամ կարծէբ իր
արուես՛տին՛ թարմութիւնը յաւելեալ գ ոլք
կր ստանայ։ Այլեւս հեռու կը թուիք,, այն
մամանակները երր 'Լէրնըր Շփիս,
ար֊
ւեստաբան ել նախկին
տնօրէն Փոմփիտոլ կեդրո նի Արդի արուեստի թանդա բանին , 1975/& կը դրէր թէ
Թի ւթի ւե ֊
ճեա՚ն «այսօր լրիւ մոռցուած է» 2:

ttj" վերարմեւորման ամէնէն կարեւոր
հանգրուանը 1994/ աւարտին իրեն յատ
կացուած ցուցահանդէսներն էին ՖԻԱԳ-ի
(Foire Internationale d’Art Contempo
rain) £<- Կա/րրի տը Ֆրանսի մէջ՝ որոնց
զուգահեռ էո/ս տեսաւ իրեն նուիրուած
մենագրութիւնը 3 : Ասոր յախրդևրյ Կ*ոէըրի Տիւրան—Լը Կայարի, մէջ տեղի ու
՛նեցածը ասկէ ութ տարի առաջ ել ներ
կայինը՝ որ կ՚ընդգրկէ 1925-1930
եէղ, դորձեր՝ որ Ւե՛ ամէնէն նորարաը եւ
յղացողական շրջանը կը նկատուի երբ՝
որպկս ասուպ մը, վերացականութեան
երկինբէն կ՛անցնի , նախբան մուտը գոր
ծելը
գեր իրապաշտ երկար
շրշան մը,
անտարակոյս ընտրական , բա յց Որ
կը
կասեցնէ թելա գրական բեղմնաւո ր բնաշրշում մը,
որ վերաց ականո ւթեա’^ կոլ
տար նրբագեղ լոյս մը ել հմայի շ կատա
րելութիւն մը. վերացականութիւն մը'
բաղկացած- բիծերէ եւ գիծերէ, կէտգունտերէ ել ըանի մը ձելոյթներէ , ո֊
րով Մի լթի ւնճե ան֊ կը ստեղծէ իրեք, յա
տուկ աշխարհը , ուր յոյսն ու ստուերը
անոնը են որոնր թուղթի մակերեսիդ մեղ
մօրէն կը
հպին՝ ուր բիծ—ձեւոյթներր
*ոեղ կը գրաւեն ամպերոլ նման՝ թեթեւ՝
որպէս աննի ւ թեղէն էութիւններ :
ներկայ ցուցահանդէսին
ներկայաց**սծ են Թի ւթի ւնճեանի այգ տարիները
յա տկանշող տա րբեր բնա դա ւա ոներոլ եր
կեր ՝ ինչպէս գծանկարներ ՝ կպածոներ ,
իւղանկարներ
եւ
բարձրաըան գա կներ :
Աակայն թերեւս իր գծանկարներուի մէջ
է որ երիտասարդ Թիւթիւնճեան ՝ քսա֊
նէն րսանհ ինգ տարեկանի միջել ՝ կան֊
խահասօրէ^յ կը նուաճէ
եզակի ՝ հասուն
եւ ուշագրաւ ոճ մը։ Ասոնց մէջ տարա
ծուն
բիծաձեւոյթները երբեմն մանրածլ անսայթաբ կերպով իրագոր
ծուած են ՝ շունչ կասեցնեյոլ կատարելո ւթե ամբ՝ ինչ որ կը կ անխէ օրինակ
Հանրի Աի շոյի ,
փան Պաղէնի , քեր էտ
Տէօյի ել 3)բանս ուա Աո լանի
եւ այլոց
երկերէն շատեր։
թի , թիւնճեանի
այս
կա տ արելա պա շտ ութի լնը արդեօ՞ը պէտը
է առընշել եբամշտութեան հետ իր կա֊
պթե , որով իր գործերը այնըան երամըշ֊
տական կը թուին ,
նրբազգածո ւթեամբ
մը "ր ‘ԼՒ՚՚ր կը աարրեր է միւս վերացա֊
պաշտներէն ։
'Լերշյին տարիներուն նը֊
կարչոլթիլն - երաժշտութիւն կապը բա֊

tion avec la narration :
«De l’autre
côté, on pouvait voir un jardin tropical
dont les arbres atteignaient la voûte
terreuse. Au beau milieu
de ce rem
part se dressaient des portes cochères
d’un noir étincelant, avec des hauts
lampadaires dans les coins, également
noirs. On accédait à ces portes par des
escaliers de marbre que montaient ou
descendaient des jeunes
filles court
vêtues venant du jardin. J’ai vu un cerf
emprunter ces escaliers, puis s’immo
biliser. Des deux côtés de la grande
porte s’élevaient les statues du Poète
et du Compositeur, celles-mêmes qui se

լական արծարծուեցաւ ցուցահանդէսնե
րու միջոցաւ՝ որոնց մէջ թիւթիւնճեան
իրեն արմա ¥ տեղը կր՛նար, գտնել։

ԳԵՐԱԳՈՅՆ ԳԻԾԸ
Թիւթիւնճե անի գիծին
րիւրեզային
բ^ոյթր ել այլազան դերերու մարմնաւո
րումը եզակի երեւոյթ կը մ՛նան վերացա
կանութեան պատմութեան մէջ՝ յատկա
պէս ասոր սկղբնակտն շրջանին ։ J1ր գի֊
ծը պարզ ել լոկ տարը մը չէ եւ ոչ ալ
ձելոյթ մը՝ իր մը՝
կերպար մը՝ բոյս
մը կամ որեւէ գոյութիլ^ ունեցող էու
թիւն մը շրջա ւիա կո ղ , ղանոնը կերտող
եւ ներկայացնող այլ ինբնին իբրեւ թէ
էակ մը՝ արարած մը րյ յայ ՝ որ այլա
զան հանդամանբներ ունի։ Ան կը «սո
ղայ» առո լա կի մրլ նման ՝ կը յառաջաեայ U’il1 մր սւէս t կամ ալ ալեակի նման
տարածբ—միջոցին մէջ կներկարի ու
ևը
բոլորէ կ/Որ մը կամ ձելակազմ մը, յե
տոյ կրկին շարունակելու, իր ուղին։ Այլ
տեղ աք,, կը ծալուի , կը կծկուի եւ կ՚ընգլայնի , իսկ ուրիշ տեղ բեկոր առ բեկոր
իրարու վրայ կը կուտակուի թեթեւօրէն ՝
փետուրներու ՛հման։ Ալ_ այս բոԼոր թ ան
հուն ել անյատակ աարածբ—միջոց ի
մը
մէջ՝ տիեզերական՝
ձդողութենէ զերծ
տար ածո ւթի ւնն եր ո լ
մէջ աո կւսխո > ած î
^յսպէս t մենբ գէմ յան՛դիման կը գտնըւինբ այլազան գլուխգործոցներոլ ՝ որոնց
ամէնէն ուշագրաւներէն
մէկը
կրեայ
Ը1լալ այն' ուր սեւ թուղթի մը վրայ (դի֊
շերայ ի^, մ ութ ել անհուն երկինբը յս/տ֊
կան շող) ՝ վերի կեդրոնի թեթեւօրէն նըշմար ելի մոխրագոյն «ամպ»է ճերմակ գիծ

Գրեց'

ԱԼԵՔՍԱՆ

ՊԷՐԷՃՒՔԼեԱՆ

մը մարմին կ՛առնէ , իբրեւ թէ գիսաւոր
մը ԸԼԼայ t "ր կ՛՛հակի մը նման դէպի աշ
կ'"Լղզուի , կարմիր գուետ—մոլորակ մը կը
շրշանցէ , յետոյ շեղակիօրէն գէպի ձախ
վար կ՚իշխէ եւ ապա կրկին վեր ելլելով
ևը կորսոլի մութին մէշ, այն ձեւով ուր
կէ սկիղյր առած էր։ Ընթացիկ երեւոյթ
շէ այսըան պարզութեամբ նոյնբան խո
րութիւն արտայայտել, ինչ որ ցոյց կու
■տայ Մի ւթի ւնճե անի առչշեցոլցիչ կանխա
հասութիւնը եւ մեծ ուշիմութիւնը, շատ
կարճ մամանակի մը մէշ վերացականու
թիւնը իւրացնելով եւ նման արգիլնը մը
ձեռը բերելով :
Միւթիմնճեանի
այս
գործը խօսուն
կերսլով մեղ գէմ յանդիման կը գնէ նաեւ
այլ հ իմնական հարցի մը, իր բովանդակ
վարըը յուղող, որ է բազմիմաստի , եր
կիմաստի , ողբերգականի ել առանձնու
թեան, որ ոչ միայն իր
պատկերային
դործերուն մէշ առկայ է այլ նաեւ վե
րացականին : Այսպէս , ա յս երկին մէշ
պահ մը այն տպաւորութիւնը ոլնինը թէ
անհուն մութ տ ա ր ածը-միշոց,ը այն մէկը
չէ որ" լք, «յսււիաե նական լոութիւնը» այնըան կը սարսափեցնէր Փաոըալը, ըանի
որ կորասլաց ճերմակ գիծ—գիսալոըը իբ
րեւ թէ մեղեդի մը Ը,ԼԼայ , գիսաւորին
միայնակի երգը' հեռուէն, չատ հեռու֊
էն եկող։ Րայց հետզհետէ կ'անդրս, դառ
նանք թէ «գիսաւո ը»ը
նոյն ատեն լու
սաւորուած եզրն է սեւ
միշոց-եր կնըին

trouvaient là-haut, sur la place de
l’Opéra».
On aurait aimé rencontrer un roman
dans lequel l’auteur eût su trouver l’é
nergie propre aux moments de catastro
phes et accepter de voir pousser l'her
be malgré toute la désillusion ou audelà d’elle. On aurait aimé ne pas de
voir se remémorer ce mot d’Oscar
Wilde: «Mais quelle différence y a-t-il
entre la littérature et le journalisme ?
Eh bien, disons que les textes journa
listiques sont illisibles et qu’on ne lit
pas les textes littéraires».

թէ[ անծայրածիր ւտիեզերբինը եւ թէ՛
«Երկնտբար»ին մութ ծայրամաս ինը՝ մի
ամամանակ ներկայացնելով լեցունը եւ
պարապը * ♦ . : Այս բեկանուած
վիճակներոլ
գրութիւնը թերեւս
արտայայ
տութիւնն է թի ւթի ւն ճե անի ներաշխարհ ի
մնայուն մէկ ենթա հողին՝ հեռուէն ե֊
կած՝ մանկութեան՝ որբի եւ հալաբա կան
հալածանբի ու ո զբեր դո ւթեամր տաո ա պանբներով եւ հետբերով թրծուած :
Այս երեւոյթը մեր միտըը
կը ՛տանի
թի ւթի ւնճե անի ն ախ ա վեր աց ակա^ր գործերուն՝
յատկապէս պատանեկան գէմ
բեր ներկայացնող այ^ երկերուն՝ որոնց
մ՛էջ գէմբը կը տարրա՚Լուծուի
ինչպէս
աշնան տերել մը եւ տարտամ ՝ սասրափէն ես տառապանբէ խո շո ր ցած կամ փ որ
բացած տչբեր ընգհ անուր շաղախիդ մէ
ջէն անյոյս կը նային՝
կորսուած' զի
րենը շրջապա՚տող ցանցի մը մէջ՝ որպէս
անհուշ արմատներ ՝ անյայտին մէջ ւոարածռւոզ։ Փոխաբերական
տյս գրոյխ՜Ը
յետոյ սլիտի կրկնուի վերացական գոր
ծէրուն մէջ՝ երբ աչբ—ձեւաշերտեր կէո֊
բիբ մը պարւիակող ՝ առI՛ ակ
JԸ f b
կախուած
էւծ կը մնան տիեզերական անպա ֊
րտգիծ տարածբ—միջո ցխն -քէշ՛.
Այո ի֊
մաս^տով՝ տիեզերբի
մթութենէն դուրս
եկող «Եր կնաբա ր»ը ՝ կը նմանի պարա
նին ձ^էջ առկախուած
այգ ձեւոյթնե֊
բուն՝
«աչբեր»ոլն ՝
ոլրոլ^
կարմիր
գունտ՛—մոլոր ա կը կը զգենու դերը կամ
իմաստը միջոցին մէջ կորսուած՝
անոր
խոբերէն նայող պատանիներո ւ ա չբե
րս ւն ՝ կեր պարներ որոնբ այլակերպումն
իսկ կրնան ըլլալ տխրոլթեամր համակւած պատսՀեվլ թի ւթի ւնճեանին ։
Տ աջո րգութեան այս
հ՛ոլովոյթը արւեստագէտին բովանդակ վարբին կը շը^ո/է^է որոշակի միութիւն մը ՝ հա կառա կ
անոր տար անտեսակ
երել ո յթ[։ն :
'Նկւս['է՚Լը ո՚ոոր խփստ գիտակից է եւ. փտփա.
բուծ է զայն ցոյց տալ
(թեր եւս բննա֊
դա տո ւթիւններո լ առաջբը աոն ելո լ կամ
անոնց պատասխ անելու համարի y ինչ որ
կը հ աստատեն գէթ երեբ իւղանկարներ
իր գերի ր ա պա շտ- շրշանէն , որոնց
մէշ
բառանկիւն պաստառներու մակերեսները
րամն ո ւած ծն հա Լասար
չորս բառանկիւեներոլ, որոնցմէ ի լր ա բանչի լրին մէշ
անշատաբար նկարուած են իր յառաշխա֊
9"’ցբին ույլազան հանգրուանները, նոյն
ատե^ գեր իրա պաշտ այլ երկերոլ
մէշ
ներառնելով
իր
նախկին շռաններէն
պաակե րազիտակա^ կամ համադրական
տարրակազմեր :

ԱՌԸՆՉՈԻԹԻՒՆՆԵՐ

1923^ Փարիզ հաստա՛տուելէն բիչ ետբ,
Ա ի Լ թի լնճ ե աՀ։ մ ոլտբ կր գործէ գեղարւե ստա կան
յառաշապահ
շարժ՛ումէն
ներս ու իր մասնակցութիւնը
կը բերէ
այժմ պատմական դարձած իրագարձոլ.
թիւններու, ինչպէս «Փոնգրէտ Արուես֊
տ՚^ը ել «.վերացականութիւն
Ատեղծագործոլթիւն^ը։ Երբ վերացականութեան
•lrulJ
ևլ ևնգրոն՚անայ ,
իրեն օրինակ
կ՚առնէ գլխաւորաբար ՛Լա ս ի լվ, փանտինս֊
բին , որդեգրելով անկէ սերած սեղմ «բա֊
ոամթևրբչ, մը ուր տիրողը գիծն են ել
կէտ-գոլնտը։
Ինբ կը յղանայ գերզգայուն , նուրբ ել ճշգրիտ գիծ մը , յաճախ
ծայրամասին կէտ մը,
որ մտածել կոլ
աայ lu ո լան Միրոյի նոյնանման դիծերու
մասին։ Մինչ այդ, Փապլօ Փիբասօ նոյ֊
նայղացբ գիծերոլ
դրոյթը կիրարկած
էր 1924//Î/ էո,!" տեսած իր փ այտադր ո լթի ւններուն մէջ, որպէս զարդապա՛տկեր
ներ Հոնսրէ տը Պալզաբի
«Անյայտ գըլոլխ—գործոցձին յ
Աաևայն երբ
Փիբասոյի ոբգեգրած
րնթացբը յարդարային է աւելի, Միրոյի
մօտ գիծը կը մնայ գլխաւորաբար, եթէ
"i- trt1-։ նկարագրական կամ ակնարկի չ
ու ներկայացուցչական , խորհրդանչեշով ,
օրինակ, մարմին մը, որուն ծայրը գըտն"լոզ ևէ-Որ կը ներկայացնէ
գլուխը։
Միւթիւնճեան
ի տարբերութիւն երկու֊
բին, գիծը ծայրին
կէաը կը գործածէ
որպէս անկախ էութիւն, „ր իր այրսզան
ևչո֊ոյթներով , ոլղելորումներով եւ հան-

թի ւնճե ան բանի մ,ը
(իագ վիյոնի կարգ

^րէ"վ կը

րԸ
չուձոլմսւ.
կեդրոնաձիգ հեռակէտի դրոյթը ձէ^

չափակա^նօրէն որսլէս յետնամաս կիր",
/լելով, որուն դէմ
կը ցցուիլ դ!ՒաՀ՝
մ ոյթները, կլորներով եւ գունտերս,է յ,
կերա ցոլած,
իրենց համաչափՈլթեԼ
մարդկային կանգնած
կերպար մը թլ
լագրող : վիյո՚ն միշոցային նոյն տեսխ
ևը և1՚րարևև Ւր «Աշխուժ-ութիւն^
շՈց» պաստառներուդ մէշ, թէել
չակա՚ւօրէն աւելի Ոլժ՚եղ կերպով,
ըսել Մի, թիւնճեանի ,իոբր չափ^ թո^՝Ղ
թևրոլ վըայ նկարուած այն կատարեր^
թիւններուն մասին, որոնբ շոլրջ
տասնամեակով անձեւ վերաց ա կանոլթ^
նը կը կանխեն,
որոնց առածին իմս.
րումնեըը յայտնուած էին
պատանեկս,-,,
դէմբեր ներկայացնող աշխատանբներսձ
''՛ՀԸ ■ Աժ՛1 ձեւով կը նկատենբ թէ
'աոլե քները գոյութիւն ունէին որպէսզք,
ան դառնար
գլխաւոր
ներկայացուէ
ՀԸ նախապատերաղմեան վերացականս^
թեան ՝ եթկ գրականական գերիրապս,^
աո ւթե սն ուղղութիւնը չորդեգրէր՝ ն
ւաղ յղացող յ կան ծ ւ նորարար յ
Ա/n բաղդատականները աւեյի կը քըԱ^
տակացնեն "լ կը ճշգորոշեն Միլթթն.
էնե անի բերած նպա սար եւ ’’^՚եը Ւր '/Աւ՛
մանակի արուես տին մ էշ ։ Ասոնց
նց սաթ.
թեր , 1925-1930 աարիներ ո լ իր
տանբին ինբն ատ Ալ ո լթի լնը թէ՛

աշխս,..
որԱլ^

խորբ եւ թէ՛ որպէս իրագործում, տթ֊
զեր ա-գի տ ո ւթեամբ դրոշմո՛ւած (որ յատ.
կապէս մեր
՛մ՛ ժամանա կներ ո ւն անբաժան
սնի կը դարձած է մեր առօրես
մէև մ ա սն
յին եւ գոյութեան, որով Մի լթիլնճեան
աւելի կ'այժմէանայ) , զինը աւելի ցց„Լն
ևը գ՚ոբձնէ , իր շրշապատին մէշ իր ան.
ձՒն
իւրայա՚տկութեամբ
բնորոշոլսծ,
Ասոր
արտայայտիչ
վկայութիւնը կը
կատարէ իր ընկերը, փան էլիոն , երբ կը
գրէ-

«Թրքական
ջարդերուն հետեւանքով
Հայաստանէն վտարուած , ան Յունատոանէն անցած էր, ուր յարդարում սորված
էր եւ. Փարիզ հասած , Արեւելքէն եւ Հա
րաւէն գավով, մինչդեո ես Հիւսիսէն կու
գայի : Աեր ժամանումները կը հսւմընկնէին : Մենք շուտով բարեկամներ դար
ձանք :
Իր նկարչութիւնը րարակ գիծերէ եւ
նուրր աստինանաւոըումներէ կազմուած,
կբ թուէր տիեզերք մը նկարել, բոլո
րակներու աշիյարհ մէւ, իրենց ուղղումին
մէջ տատանող : Ասիկա անսովոր հեղինա
կութիւն մը ունէր: [...] Լեւոն Թիւթինճեան հիանալիօրէն ուրիշ լեզու մը կը
կիրարկէր քան Թորրէս-Կարսիան կամ
Լաւի նէն : Տեսակ մը արեւելեան թան մլւ
ոիմւնւ մէջ րանականութիւնների շեղօրէն
կր շրջէին , աննաիյատեսելի կերպով հւ
թէ վերէն վար Տեքարթի ձեւով : էոլոր
ըսածներուն մէջ ես ին՛քզինքս կը գտնէի,
ես հոր չէի հասած բայց կը հասկնայի:
U*JU ԷԲ այն միւս ճշմարտութիւնդ ղոը
այնքաբ երկարօրէն կը փորձէի յայսւնարերել : էնչպէս մեծ կղերական մը այլ
ցեղէ եւ այլ եկեղեցիէ, Լեւոն զայն ինծի
կը քարոզէր : Ան ինքզինք տեսաւ ձեւաչափաՕան գրեթէ վերացական աոաջին
փորձարկումներուս մէջ» 4 :
ԹՀ ի՞նչ զարգացում կամ բնաչրշոսՏ
պիտի արձանագրէր թիլթիւնճեանի արւեստը , եթէ 1925-1930 տարիներու իր
ընթա9*£Ը շարունակէր } գմուար է պատ
կերացնել։ Աակայն ույն ՛ատ են ուան տ֊
սուլգ\ր այմմ դարձած է հիանալի դիսա֊
ւոր մր ։ Աստղի կը վերածութ • • • ։

(1) LEON TUTUNDJIAN, Abstractions
1925-1930
Galerie Le Minotaure

2 rue des Beaux-Arts, 75006 Paris
Jusqu’au 10 mars.
(2) Werner SPIES,
«Hélion ou le
retour à l'arbre», Frankfurter Allgemeine Zeitung,
15 juillet 1975.
Traduit de l’allemand
par Jean
Torrent. Titre original :
«Hélion
oder die Rükkehr zum Baüm». Re՜
produit dans le catalogue de l'ex
position «Jean Hélion», Editions
du Centre Pompidou, Paris 200Է
pp. 204-205.
(3) Gladys C. FABRE, «Tutundjian»,
«Editions du Regard», Paris, 1994

գըրուաններով վիճակ մը, մտածում մը,
ապրում մը կը մարմնաւորէ ու կը թե-

(4) Jean HELION, «A perte de vue»
suivi de «Choses revues», ed. Par
Լադրէ ւ որ միաժամանակ խոհական է,
Claire Paulhan et Patrick Fréchet,
կանխէլով նոյինբն Միրոյի չսէտ
աւելի
Paris, IMEC, 1996, pp. 41-42. Voir
ՈԼշ Ւրագորեածը, օրինակ 1961^ «Կա
le catalogue de l’exposition «Jean
Chaké MATOSSIAN պոյտ III^î, մէջ. Մ/։լյւ կողմէ^
թ.
Hélion», op. cit., p. 220.
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ՆՈՐ

Paradjanov : kors-cadre

~~՜

ԳԻՐՑԵՐ

ՇԱ ՀԱՆ

ՇԱՀՆՈՒՐ

Expositions : Paradjanov le magnifique et La jeune scène arménienne,
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts, 14 rue Bonaparte, Paris VIe,
jusqu’au 8 avril 2007.

«ՆԱՄԱԿԱՆԻ - ՀԱՏՈՐ ԵՐՐՈՐԳ»
ԿԱԶՄԵՑ, ԽՄՐԱԳՐԵՑ

par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie

ԳՐԻԳՈՐ ԳԷՕՍԷԵԱՆ

de la Communication

Incarcéré pour sa non conformité au
code des signes dicté par le régime
soviétique, Paradjanov rêvait de la
France. Dans un dessin exécuté en
prison et intitulé «Mon rêve»,
le
cinéaste fait son autoportrait au pied de
la tour Eiffel. Il se représente en ange
balayeur, les deux ailes déployées, la
tête couronnée d’une auréole et vêtu
de l’habit rayé des prisonniers. La
description du rêve inclut toutefois
l'impossibilité de sa réalisation : une
ligne horizontale coupe la pointe de la
tour, traçant une limite à l’évasion vers
le haut, une
frontière
entre deux
mondes; un nuage gris flotte sur la tête
de l'ange, comme un indice météorolo
gique annonciateur de l’anéantissement
prochain des vertus de l'auréole.
Paradjanov aura connu Paris pour y
être hospitalisé avant de mourir à
Erevan. U s’y retrouve maintenant, à
travers
l'exposition de son œuvre
plastique à l’Ecole Nationale Supérieure
des Beaux-Arts. Moins connus que ses
films, les dessins et collages du
cinéaste poète révèlent l'univers qu’il
a su créer, une atmosphère particulière
due à un traitement
original de la
temporalité qui ressortit à l’éternel
retour, à l’aiôn archaïque que
les
Grecs distinguaient du temps linéaire,
chronos.
Cinéaste
et
prisonnier,
Paradjanov se voyait confronté à la
question du cadre et du cadrage selon
deux voies contraires. Etre incarcéré,
c’est être coincé dans un cadre sans
issue, créer un film c’est faire en sorte
que l’image soit une fenêtre, que l’œil
de la caméra éveille l’organe de l'âme
en s’adressant à l’œil du spectateur.
Paradjanov aura subi un encadrement
pour avoir créé des cadrages montrant
une réalité autre
que celle de la
matérialité.
Les collages et dessins, de même
que les marionnettes ou poupees,
révèlent l’importance du cadre pour
l’artiste qui
les choisit volumineux,
dorés, surchargés (Quelques épisodes
d-e la vie de la Joconde, La Vierge,
Prière pour
Hovnatanian.
Golgotha,
Yurik). Paradjanov recourt à la mise en

abîme du cadre, créant des cadres dans
'e cadre (La Joconde qui pleure),
comme dans En mémoire de Fabergé,
où un épais cadre de bois enferme un
cadre à l’intérieur fait de perles, de
débris, de coquillages
et pièces de
monnaies. Ce cadre baroque, vivant,
épais, contamine les bords, déborde
a l’extérieur
en perturbant le gros
cadre par l’adjonction d’une pièce de
monnaie, de
même qu’il
envahit
' intérieur par une relation métonymique
en se transformant en la chevelure du
Profil féminin. Un collage tel que Les

le cadre, à l’aide d’une plume que
Lermontov tient dans la main et qui
n’est pas sans rappeler un détail du
Marat assassiné dans lequel David a
posé la trajectoire d’une plume suivie
du couteau criminel pointant sur le
hors-cadre. Un grillage métallique sert
de cadre au dessin collage Conversation
en prison, montrant un homme et une
femme séparés par une cloison et que
seul réunit le téléphone. Voix inaudibles,
mutisme de l'enfermement; la femme
regarde le spectateur pendant que les
yeux du prisonnier se fixent sur
l’appareil. Paradjanov
marque l'échec
du langage dans
la communication,
l’insuffisance des signes pour accéder
à la présence qu’il cherche à réaliser
en rendant à ses portraits collés et à
ses marionnettes la force de t’imago,
faisant de l'œuvre un strict équivalent
de la personne. La force de la relique
et les symboles christiques, la foi de
l’ex voto, habitent l’œuvre plastique de
Paradjanov.
A diverses reprises il
incère un poisson dans sa composition
(Tribunal),
il interprète la Véronique
(Pâques), recrée des
icônes et des
Madones.
Dans
la vie et dans
l’image, Paradjanov exécute un parcours
dantesque, il a vu les ténèbres de
l’enfer et reprend à son compte les
visions d’un Jérôme Bosch; mais il a
aussi vu la lumière et peut dès lors
se faire accompagner des
anges, le
devenir lui-même, un balai à la main.
Dans un rapport à la lumière et à la
vision, la caméra cède alors sa place à
cet objet familier qui se fait l’instrument
d’une catharsis
nécessaire
à
la
renaissance de Paradjanov. En incluant
les ailes, les plumes, les oiseaux et les
papillons à
ses collages, l’artiste
indique la liberté et l’élévation qui lui
est liée et vers laquelle il tend. Dans
son
autoportrait de
1983, intitulé
Autoportrait à la cage, Paradjanov s’est
fabriqué
un double, une doublure
matérielle (bois, textile, verre, métal)
exotique sinon même ensorcelée. La
tête de ce mannequin est surmontée
d’une cage métallique ronde (un peu
comme un panier à salade) sur laquelle
repose un oiseau mort au
plumage
turquoise. Paradjanov dévoile le corps
matériel comme une prison de I âme
qui s’envole
au moment de la mort,
il nous signale que dès sa naissance
l’homme est encadré par son corps et
que la vie sera un jeu de cadre dans le
cadre, jusqu’au hors-cadre.

En marge :
la jeune scène arménienne

héros reconnaissants de M. Lermontov

Les œuvres de quelques jeunes
artistes arméniens côtoient l'exposition
dédiée à Paradjanov. Dans sa vidéo
«Been to long», Diana Hakobian présente

mclura même trois cadres. Paradjanov
oxécute un décadrage par le cadre dans

{Suite Page 3)

ԵԻ ԾԱՆՕԹԱԳՐԵՑ

փառանդորդները
իրենց կոչու
էին գիտակից' խսնը չկ ին խնայած
Անմիջական անցեալին հետ կապե,ը վերահաստատելու։ Հաւատար
մութեան եւ ծառայութեան Արտա
գլուխ երդումներով
ամբողջական
էր եղած իրենց նուիրումը : Աւ անց
եալը այսպէս կր շարունակէր տիպոպետԼլ ներկայի ւէրայ րացուող
տարածքներուն։ Անոնը կը մնային
իրենց պատուանդաններուն ւէրայ,
սրտով աւելի մօտ' անցեալին։ Ե>
յանկարծ Օր մը, փողոցին 'եէ?.։
կեանըի երթուղիին վրայ հանդի
պէցանը ոլրէչ ttPn'lb Ը' անունը
Հէսւհան Հէ ահնուր, որ կը խօսէր րո
յս րին համար մատչելի, ամէնէն
հարազատ
ար եւմ'տահ այեր էն ո վ,
լրըունակէն յստակօրէն զանազան
վող, այն' որ կը շարունակէ զար
գանալ նոյնիս էլ օրէ օր կծկուող
հարազատ միջավայրին մէջ, Պոլիս ,
մ՛ե՜ր Պոլիսը՝ ♦ ♦
վերջապէս կեանըին մէկ էջը կր
դառնար, կը բացուէր նոր էջ մը։
Աւանդապահ խմբագիրը, հերրելով տարածուած կարծիըը, իրր
թերթօն իր օրաթերթին մէջ կը
սկսէր հրատարակել դիրք Ը։ է՚ԲԲ
աւետաբերը այս նոր մա ման ա Լլեերուն,- «ՆԱՀԱՆՋԸ ԱՌԱՆՑ ԵՐԳԻ»:
Ահա այսպէս մ եղի եկաւ Հյահան
Շ ահնուր։ Հոգեկան կամուրջները
ներկա քին եւ անցեալին միջեւ հաս
տատուած էին , այլեւս ճշդրիտ հա
մեմատ ութիւններ տալով մեր ապ
րումներուն Z
Անխզելի
դաշինըը
կնքուած էր գրագէտին եւ ընթեր
ցողներուն միջել, ինընատիպ ու
անկա շկանդ
ա ր տ ա յայ տո ւթեան
յանդգնութիւն ներշնչելով։ Այս
պէս՝ Հէ ահնուր մնաց միշտ փնտ ըս.—
լած, գնահատուած հեղինակը, իր
դիրին հմայքով ստեղծած ըլլալով
ի՛ ր ա շվոտ րհ ը։
Հայելիին մէջ տեսանելի էր իր
հրաշալի ս տեղծադո րծոլթ ի ւն ը , առանց
անձնականին
միջամտու
թեան։ ճիշդ տյդպէս, հ "‘J1-էի ին
նման' որուն կոչումը չէ բնաւ ցոյց
տալ թէ իր ետին է^նչ կը պահէ։
Հիմն ականը ստեղծագո րծութիւնն
է, ել ոչ'
ստեղծագործութեան
պա յմանները :
Այլ որպէսզի
երախտագիտու
թեան արտայայտութիւնը խոր ու
հարազատ ըլլա ր, ահա,
հարկ էր
այլեւս տեսանելի դարձնել չքեղ
հայելիի ետին ծածկուած, երկար
ատեն անմատչելի մնացած աշխարհը, Լլեանըը, որ եղած էր ստեղծա
գործս ղ հ եղինա կին , եւ որ այդպէս
ընդմիշտ անմատ չելի ալ կրնար մP.նալ, եթէ Գրիգոր վէօսէեան , հա
ւատարիմներուն մէջ հաւատարիմ
ըանի՜ տասնամէակներ է ի վեր,,
չստանձնէ ր երրորդ անդամ ըլլտ լո վ
տ աման ա կի ր յ անձնա ռութիլնը ան

թափանց վարագոյրը բանալու իբր
վերջին արար , իբր երախտագիտու
թեան արտայայտութիւն հանդէպ
Հէ ահնուրին , իր վաստակին դնահատու մով։ Ընդգծելու կտրիը չր՜
կայ բազմապիսի դմո ւա բութի լե
ները, հոդեկան ելնիւթտկան, նման
յանձնառութեան մը Սփի՚՜ո-քի ներ
կայ ջլատող պայմաններուն մ է?.
Կը բտւէ մտաբերել գործընթացը
նամականիի մը խմբագրման ել հըրտտա րա կութեան . հ ամ ադրել զա
նազան երկիրներու
մատենադարաններու կամ անհատական թը՚էթածրա րներուն մէջ ննջող թուղթե
րը : Նուազագոյնը զոր կրնայինք
ըսել, հոգեմաշ աշխատանքի կը
կարօտի ան։
Նամակներու ընթերցումի
երկա յնքին,
տպաւորութեանց Ա՛
ռանց ըը կը կազմեն Հէահնուրի տա
ռապանքները։ Այնքա՛՜ն անկեղծ է
իր արտայայտութեանց մէջ որ ան
յաճախ Լլը թողու տպաւորութիւնը
թէ իր խղճին հետ ղրոյցԻ նստած
մտերիմ օրագրութիւն մը դր ['
կ՜՚առնէ։ - «Դմբախտաբար
շատ,
բան չկայ ըսելիք ընդդէ՚ե ց՛՛՛լին,

Գ/՚եց՝
ՆԱԶԱՐԷՌ

ՐՕՓԱԼեԱՆ

որ աշխարհի անիմաստ բաներէն
ամէնէն անհանդոլրմելին է։ Ալնաել ընդվզեցուցիչ է քանի ան humilié
Լլընէ մարդս,
ղտյն
Լլա շԼլանգելէ վերջ» (էջ 83) •• Մ տածումը եւ,
գրաւոր արձանագրութիւնը նոյն
աստ իճանի
լար ո լածութի ւն
չեն
մատներ , երկրորդը ըլլալով գերա
գոյն մակարդակի վ բայ ։ «ՀԼարհուրելիօրէն ողբեգակտն է» իր կեան
քը (էջ 19) : «Այս տո ղե րը կը դրեւԼ
ահագին դմո ւա ր ո ւթեամբ , կոնակի
վրա յ պառկած : Ա՜խ , [ • • • ] երբ Ալի՜՜
տի աղատիմ այս կեանքէն» (է?
37):
Այսպէս, առաջին
հերթին նա
մակներուն ընթերցումը
ճշգրիտ
համեմատութիլններ կու տայ իր
հոգեկ ան ել. ֆիզիգական աառապանյՍելւու մասին։ fiuujg LUJft տա“
ռա սչանվ»ն Ե ր ը լո ւս ան g քի մտտնանշումներ կր մնան։ \յամա կն եր ո ւն
արժ՜էքը կը կայանայ մամանակի եւ
մ ա րղո g վերտբերեա լ իր վկայու
թեանց , Լլարծ իքներո ւ յստակ տա
րազումին մէջ :
Մ տերմ ո ւթեան ը
մէջ նամակներու եր կխօս ութ ե ան ,
Հէ ահնուր անկաշկանդ Լլ ա րտա յա j—
տուի գրական ա յմմ էական հարցե
րս ւ, դէմքերոլ ել դէպքերու մա
սին։ Եւ ահա կը սկսի չքերթը ղը~

Fonds A.R.A.M
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լարթաՀայն կամ տխրաշեշտ կըշ~
ռո յթներով։ Եւ թ”նչ սՒՍ^ԼՒ ոլ ^անօթ դէմքեր կը յայտնուին եր թու
ղի ի երկայնքին, — Տակոր Աչական՝
Վահան Թէքէեան, Անդրանիկ Անդրէասեան, Գա֊րգէն Մահարի՝ Արշակ Ջօպանեան , Շալսյբշ խարդոլնի՝ Հրանդ fi ա լո լե ան , Յիւզանդ
Թօփ ալեան , Աւետիս Ալիքսանեան ,
Յակոբ Տէր 3 ակորեան՝ ՀբաՀ Եր֊
լանդ՝ Աիմոն Վրաց եան , Աիմոն Աիմոնեան , Վահէ-Վահեան , Գերսամ
Ահարոնեան,
Ջահ րատ ՝ Յարդէն
Փափազեան, Աէ' Ա արու խան՝ Յ՚սրութ Եոստանդեան, մինչեւ (մթն
չել ի սկ) Յակո բ խորունի :
Պարզ թւո ւմն իսկ 111յս անուններուն, մեքենաբար մեզ կը մղէ առավի մեր խղճին, բաղդատելու մեր
մա ման ա կա դր ո ւթ եան հանգրուանները՝ Աեղասպանո ւթենէն մինչեւ
վերածնունդ ու փակումը չքերթին ,
ու այդ հանգրուանէն մինչեւ մեր
օրերը , իբր ամբո ղ վո լթի ւն առնելով
Հայ աստ անն ու Ափիւռքը՝. Առանց
ղդացական աւելորդ զեղումներու՝
կը պարզուի աստիճանական էվ՚րբ
մակարդակին՝ յուսալքի չ սնանկու
թեան մը հեռանկարով՝.
Այս տուեայներ ը նկատft ունենաԼՈ11_^ մեծ ծառա յո ւթft ւն մըն կ որ կը
մատուցուի ո՛չ միայն հայ գրակա
նութեան պատմութեան ՝ այէ նա
եւ նոյնքան կարեւոթ մեր հաւաքա
կան մաման ա կա դր ո ւթ ե ան պահ
պանման i Տակաւին հարկ է ըսել թէ
չփ բաւեր դրուատել խամական ի ին
հեղինակը համադրած ու լոյսին
բերած՝ փրկած ըլլալուն հա։քար
ակնաղբիւրէն բխող այսքան թան
կագին վկայոլթիւններ ՝ այլ նաեւ
«քննադատական գործիքը» կազմող
լնգարձա կ ծանօթագրո ւթեանց հա
մար , որոնք կենսականօրէն կը ն ըպաստեն լուսաւոր չրջանա կե m
առնելու երկիրներէ երկիր տա րածւող պահը՝ դէպքը՝ դերակատարը
Ւր հարազատ ինքնութեան մ էջ՝.
Գրիղ որ Յէօսէեան սեղմ ՝ շատ,
յստակ բնորոշումով թ եզրափա կէ
իր նախաբանը՝ —
«Շահնոպւ մարգը' իը նամակներն
են, ինչպէս իր նամակները' իր գոր_
ծերը: Եւ փոխադարձարար : Կարելի
չէ զանոնք անջատել եւ տարրերել :
Անհատ,
նամակագիր,
գրագէտ
նոյնացած են կազմելով անխարդախ
ամրոդջոՆթ-իևն մը : Էն միշտ ինք նա_
տիպ» :
տ պիտի ըլ/տր անզօր ափսո
սանքով մը ըսել թէ երեք յավս րդական նամականիները պատկառելի
հատոր մը պիտի կազմէին՝ եթէ
համադրեալ մէկ հատորով լոյս տե
սած ըլլային. այս ձեւով պատկե
րացումը պիտի ըլլա ր համապար
փակ ել այնքսՀն գործնական՝. Ասի
կա սակայն պիտի նշանակէր մակե
րեսային զանցառումը' մեզ օրէ օր
աւելի կազմալուծող՝ Արեւելքէն Աբեւմուտք հինգ ց ամ աքամա ս եր ո ւ
•[ր՛ոյ տար ածո ւո ղ Ափիւռքի յարա
փոփոխ պայմաններուն՝.
Այս տուեա/ներոլ լոյսին տակ է
որ կը յստա կանա յ հարազատ արմէ
քը կատարուած ներդրումին ՝ որուն
անպայման կը զո ւդո րդո լի յարա
տեւ ան ս ա կաըկ յանձնառո լթիլն ը
այն աւանդապահ խմբադրին ՝ որ առաջին օրէն իր թերթին էջերը բա„
ցաւ վաւերական տաղանդի մը առ
ջեւ ...
խԱԶԱՐԷԹ ԹՕՓԱԼԵԱխ
«նամակտ՛նի — Հատոր Երրորդ» — Եազմեց ,
խմբագր եց եւ ծ անօթագրեց Գրիգոր 'թէօո կեան ՝ 214 էջ՝ նկարազարդ ՝
նախա֊
րան (6 էջ) ՝ նամակներ (154 էվ) , \մանօ֊
թադր ութիւններ (44 էվ) !

Մայրենի Հրսւսւաթակչութ-իՆն 2006,
Ու֊ոթլւրթ աուն, Մես. Միացեալ Նահանգ
ներ :

232 էջերէ բաղկացած (32X42
չափերով) ընտիր թուդ թի էէրայ
շքեղ հրատարակութիւն ՝ 2*500 տըպտքտնակ՝ ամբողջութեամբ գու
նաւոր՝ լոյս տեսած Տի՛գրան Մեծ
տպարանէն յ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ԳՐԱԽՕՍԱԿԱխ

*
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2007 տարուան ամենամեծ նուէրը
համայն հայութեան՝
որ կրնայ,
պատիւ բերել ամէնէն յառաջացած
պետութեան մը աշխարհագրական
հիմնարկին !
«Հայաստանի ազգային Ատլասը»
ունի նախընթաց մը՝ /nJu տեսած
1961/'ե 25*000 տպաքանակով (5 հազա ր ր ռուսերէն) Մ ինսկի (Յելառուս) քա րտէսագրական տպա բա
նէն ՝ 115 էջերու- մէջ տեղադրուած ՝
չոլրջ 150 գունաւոր քարտէսներէ
բա զկաց ած 34X3։}'"^* ’ չափերով՝
որ ատենին իր գիտական ել սլաարաստութեան լրջութեան համար
ստացաւ պետական բարձրագոյն
մրցանակ (լենինեան) : Յամնոլած
էր հինգ հիմնական մասերոլ (նե
րածական , բնական ւղայմանն եր ո ւ ՝
բնակչութեան ՝
տնտեսութեան եւ
պատմ ութեան) եւ իր բովանդակու
թեամբ ել մ եթո տաբանա կան մօտե
ցումներով օրինակ ծառայեց նմա
նատիպ ատլասներու' տարբեր եր
կիրներու ել հ ան րապետո ւթի լեն երու համար :
Այս նոր ատլասը ունի հ իմնա կան
ա ռա լելո ւթի ւնն եր . —
1) Ամբ ո ղջո ւթի ւնը , պատրաս
տուած Ատլասի գլխաւո ր խմբա
գիր' Մ անոլկ 'Լարդանեսւնի նախա-,
դահ ութեամր՝ գործն է Հայաստա
նի աշխ ա րհ ա գր ադէ տն երո լ ՝ տ ըպւտծ է Հայաստան ի մէջ՝ ել մանա
ւանդ ներառած է Արց ախ ր իր ազա
տագրուած
տարածքներո վ՝
որ
պէս Հա յաստանի Հանրապետո լ-՝
իմեան անբտման մասնիկ'.
2) Առաջին հ ատորին (երկրո րդր
լոյս չէ տեսած տակաւին) մէջ զետ եդուած են 250 քարտէսներ ել րն
դարձակ դրութիւններ ՝ հինգ հիմ
նական բամիննէրէ կազմուած՝ —
ա - Ընդհանուր ակնարկ՝
բ — Յնութիլն
գ — Յնակչութիլն
դ — Տնտեսութիւն եւ տարածքա
յին մի ա ւորն եր
ե — Արցախի Հանրապետութիւն
Եր կրորդ հատորը նուիրո լած պիտՒ ԸԼԼայ՝1) Հայոց Պատմութեան
2) Հայ մչակոյթՒն
3) Հայկական Ափ իւռքին՛.
Ջեռքիս տակ գտնուող առաջփն
հատորի քարտէսները 65 մասնա
գէտներու կը պարտինք՝ զանազան
մասերը հեղինակած ՝ որպէս հիմ
նական չափ գործածուծ են'
1:300*000, 1:750*000,1:1*000*000
եւ 1:1*500*000:
Շատ կարեւոր նորոլթիւններ են
քարտէսներուն ընկերացող դիտա
կան ՝ ա շխ տ րհ ա դրա կան նկա բադը֊,
րոլթիւնները՝ բացատրական յ°դ~~
լածները՝ արբան եա կային եւ պարզ
գունաւոր լուսանկարները՝
պատ
րաստուած գծագրութիւններն ու
զանազան բացատրական աղիւսակ
ներր :
Աըկ ու էջերու մէջ տր ուած ընա
դարձակ ներածականը՝ պատմա
կանը կիընէ հտյ
քարտէսագրոլթեան :

«ԴԷՈԴԵԶԻԱՑի

բանասէրներու կարծիքով պէտք է
որ Հա յաստանի եւ այդ մամանակի
յայտնի ա շվսարհի !5 քարտէսներէ
բաղկացած Ըէէա J որպէս ամփոփ
մողովածոլ մեզի չէ հասած :
Ա եղի հասած են հայերէն հին քար
տէսներու նմոյշներ եւ պատառիկ
ներ զանազան թանգարաններու եւ
մատենա•դա րաննե րու հաւա.թածոներու մ'էջ պահուած :
Հայերէն առաջին տպա գիր քար
տէսը /nju տեսած է 1695/'ե Ամըսթերտամի մ էջ վո լկա ս վան ան դե
ցի խո լր ի վան եանիւ ջանքերով ել ար
դէն կը ներկայանայ բարձր որա
կով՝.
Մ խի թարեան
Մ իա բանութեան
հիմնադրութեամբ (1700), որու առաքելութեան է_ոբՒՂԸ ևԸ կազմէ
հ րատարա կչոլթիւն ը
Ա ՝ վաղարի
վանքին մէջ կը ստեզծուի պղնձափորւսգրութեան արուեստի գործուն էութիւն մը Հ՝ Ւդնատիոս ել Հ՝
թաքա րիա միաբաններոլ վանքերով
ել արդէն 175!/'Ն էոյս կը տեսնէ
«Պատկեր
բովանդակ աշխարհին
Հայաստանեայց» ապա «Աչէս արհաց ոյց Հայաստանեայց ըստ հին եւ
նոր Աշխարհագրաց» ՝ գործ' Հ՝ Ւ ՛ք
նատիոս
'[["/՛
խ ա չատ ո ւրե ան ի ՝.
17iՏին դարձեալ Ա. վաղարի
մէվ
Լոյս կը տեսնէ «Աշխարհացոյց Հա
յաստանեայց» չքեղ եւ մեծղի հա
տորը որ մեծագոյն պարծանքն է
ՄԸ՛ գարու հայկական քարտէսադ ր ո ւթ ե ան * ան ճոխացած է զանա
ղտն դրօշակներով՝ զէնքերով՝ հոն
է Հտյկ իր աղեղով՝ Արամ ձեռքին
բռնած
Հայ ա ս տ անի
քա րտ էս ը ,
Մեծն Տիգրան արքունի մականով եւ
Տրդատ Հայոց Արքան ։
1784փն Ա. վաղարի մէվ կը յայտ-

նո լիjun ց առի կ տ ա ղան դո վ օմտուած
միաբան մը' Հ. Եղի ա կն ա ա գեան •
անոր փո րագրած էԼոյլէ վ*ա րւոկսները
1785/^, Պոլփս հասնելուԼ ամէնուն
հիացմունք կը պատճառէն ։ խրեն կր
պարտինք բազմաթիւ փո րագրոլթիւններ (Ասի ա՝ Եւ֊րոպա ՝ Աւիրիէէ y Ամերիկա) ել յատկապէս քար
տէսը ((Լայնածաւալ Տ է րութեան
Օսմանցոցն»՝
աւարտած 1787ին'.
?>1ամեայ Հ, Եղիա էնա աղե ան ի մահով ( + 1789)
հտյ քա րտ իսագրոլթիւնը մեծ տաղանդ մը կր կորսըն9Ընէ ՝
ՄԸ՝
(1791)

դարի
վերջաւորութեան
Մ խիթարեանները
երկու,

քարտէսներ եւս կը հրատարակեն՝
((Աշխարհացոյց տախտակ
ծովու եւ շրվտկայիցն»

րութիւն» 12 քարտէս (1862, •(£.
նետիկ՝ Փարիզ)՝ դպրոցական ատ֊
լա սն եր ևւ այ լն :
խորհրդային տարիներուն
տի ս ագրո լթի ւնը ստացած էր պէ..
տական կարգավիճակ՝ կեդրոնանալով յատուկ տեսչութեան մը մէԼ
կոչուեցաւ «Գէ ո դեզի ա յ ի ել րաք֊
տ ի ս ա գրո ւթ եսւն Գլխաւոր վարչու
թիւն» (ԳՅԳվ) :
Ակզբնակտն տարիներուն քար
տէսներն ու ատլասները կրթական
նպատակներու կը ծառա յէին. այս
պէս'
Թիֆլիս ի մէջ հայերէնով
տւդոլած էլիբէկեանի «Գ պր ո ց ա կան
ատլաս»ը 1928/'հ ոբ ունեցաւ, լքվւ
քանի հ րա տա րա կո ւթի ւններ (1929,
1932, 1934):
Ա իայն Հա յաստան ի Գիտութխննեբու Ակադեմիայի հիմնադրու
թիւնը (1943), պատճառ եղաւ որ
աշխոլմանայ թեմադիկ քարտէսնե.
բու (բուսաբանութեան ՝ երկրաբա
նական՝ մթնոլորտի՝ եւյն՝) ստեղ
ծումը Հայաստանի տաբածքին՝.
1950 թուականէն սկսած Հայկա
կան համալիր ատլասի մշակման
ա շխաատնքներ ը կը կեդրոնանան
Հայաստանի
Գիտական Ակադե
միայի մօտ որու երկրաբանական
ճիւղին մէվ կը ստ եղծուի <ձԱշխար՜
հագրական բամ ին»՝.
((.Հայկական ԱԱ Լի Ատլաս»ի աշ
խատանքները կ՚աւարտին 1958“60
տարիներուն ել քա րտ է սնեբու կա
մումը՝ ձեւաւո բումը եւ տպագրու
թիւնը
^իրականացուին 1961/'^
Մ ինսկի մէվ (Յելառոլս) • դա է/որհ ըրդա յին Հայաստանի առավին հո՛
մա լի ր աշխարհագրական ատլասն
էրՅետագայ տարիներուն /nJu
տեսնեն «Հայ կա կան ԽԱՀ աչԼ"ա11՛
հագրական դպրոցական ujut/wnp^
(1976) եւ «Հայկական ԽԱՀ ղՒ'
ղա տն տ ե ս ո լթ ե ան ատլասը» (1984) ւ
որ բաղկաց ա ծ է 346 քարտէսներէ հ
բացատրական յօդուածներէ,
Է^Ւ մէ$Լ ամփոփ ուած, 40X30 չ-"'
1986/'հ լո յս կը տեսնէ «ՀայկակԱ1
խԱ Հ հողային կադաստրի U!U>/U՝UI!^
(ռուսերէն) բաղկացած 64 գոՄ"1'
ւոր
քարտէսներէ՝ բազմ աբնոյ/
տուեա/ներով օմտուած ՝ սահմս՚՚ե
ւած մ ա սն ա գէ տն եր ո ւ եւ գիս,ս1կԱ1
աշխսոոողն երու î

Աեաւ

եւ «Աշխարհացոյց տախտակ խեդոլցին ո ս տ անգքւնո լպոլս ո y» յ

(ֆ ա^որգ տարիներուն նոր ատ
Հայերէն առաջին քարտէսները լասներ կը տ պա գրո լին ՝ «Աշ/սարստեղծուած են թ՝ — է' դարերուն : ^u,3nJ3 տախտակներ)) } բաղկացած
Ափսոս որ Անանիա Շի րտկաց ի ի վե- 21 քարտէսներէ
(1860,
Հիէնրազրուած
«Աշվսարհացոյց ը» որ եա) , ^Համատարած ա շվսարհ ադը—

1990/'ե կը հրատարակուի ՛է1"!1
ետլ ռո ւսեր էն «Հա յկական ԽՍ Հ
ւթրի ատլաս բ» բա ղկա ց ած 19 ղ՛"-'
ն աւոր րարտէսն երէ եւ 20 թU,3UJU''
րական էվնրէ՝
Հայաստանի 1
վարչական
շրջաններու հալ^^
բնութւսդր ութեան նուի րուած :
Անկախութեան (1991)
տարիներուն՝ տնտեսական
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նէ գործարարներ որոնր սկսած են
մէնչել էսկ թռաններ օգտագործել
նախարարէ կամ նախագահէ լխկերա կզութեամբդ արգէական զէնքե
րով ել պահպանուած գօտէներու
մէչ «որսորդութեան հաճոյքը» վա
յելելու* . • էմ էծեոն ա էլա բե րգէ կող
քէն դ անոնց վերապահուած «Ար չու.
տուն» անունով ճաշարան մը բացւած է ուր արչեր' վանդակներու
մէչ բանտուած' յաճախո րդներ ը կր
զուարճացնեն* ♦ •) րաց ի ա յծէ եւ
ոչխարէ վայրէ տեսաէլներէն, աղնըւացեզ եզչերոԼդ ընձառէւծ, էուսանդ չե րտաւո ր բո րեն էդ չրա սա
մոյրդ գորշուկդ ճ ահ ճա կուղբդ եւ
այլն «2 81, 82. 83) :
Ա*եծ խնամքով տրուած են նաեւ
հազուադէպ ել անհետացող բուսա տ ե սա կն եբու (84) , ել կեն դան էներու (85) քարտէսները ։

պա յմ աններու.
•կ՝
J-ամ այէն
ատ
ան
քներ
ը
,շխ
iu
ա
գր
ա
կան
քարտ է
կանդ կ'

լնեն :

1998/'^
ռուսերէնով
(էնչո՞ւ)
լոյս կը տեսնէ «Հայաստանէ բըJ-րշկաէկո լո դէտ կտն ատլաս»ը 106
քարտէսներէ եւ յօդուածէ րաղկաՅա^ եւ հ րապարակուած Ս ոսկուայ[ւ «Մեգէց էնա» տունէն ։

չափ կը փ։ ։ յլթ ս փէւռքահա յեր ,
յատկապէս «հայրենասէր» պարսԷրենց էսլամ գործս։—
կահ այեր ,
կէցներով* * * 39/"/ էչ_ը ցոյց կՈԼ
տայ անոնց թէ ո՛ ւր
կը գւոնուէն
տրաւերտենէ (կրաքար) դ մարմա
րէդ դո լոմէտէ դ կաւէ , ցեռլէտէ ,
հրակայուն ապարէդ փէրուղփ , գա
ճէդ քուարց էտէ , գէատ ոմէ տէ , կըրանէտէդ
հանքաներկէ,
պազալ
տէդ պեմզա յէ դ պեռլէտէ , օրս էտէանէ դ
տուֆ է , ֆոսֆո րէտէ
եւ
այfi*է հանքեր ը* • • եւ բոլոր մետազա յէն հանածոներոլ տեղեր ըդ որոնցմով հա րուստ է մեր քարաստա
նը (երկաթ} ման գան եզ՝ գրոմ ՝ գ[*“֊
գան՝ պղինձ ՝ մոլէ բտէն ՝ nu կէդ նէգէլդ դո բալադ կապարդ մաէլնեզէ ում, դսւրսէնէօդ սնգէկդ ևխ • • • ) î

Ւնծէ համար մէշտ անհաս կնա լէ
եղած է թէ է՞ն չպէս Հայաստանէ
էշխանոլթէւնները թոյլ կու տան որ
«վերնէսամէ» շաբաթական շուկա
յէ մէչ զմռսուած տրէտոններ եւ
թէթեռնէկներ ծախո լէն որ Հա
յաստանէ կենդանական աշխարհէ
անհետացող տես ակն երու կր պատէլանէն :

2003/'^ Երեւանէ մէչ լոյս կը տես
Հայաստանէ Ազգայէն Ատլասէ
նէ «Աշխարհ ր եւ Հայաստան ր» եւ
հեղէնա կներր տուած են մէնչել էսկ
%$ձփն «Հայ աստանէ պատմութէւն
զբօս ա շրչէկոլթեան դոյութէւն ու
Ա. մաս», դարձեալ Երեւանէ մէչ
նեցող եւ ծրագրուած գօտէներու եւ
նախաձեռնութեամբ հտյ — րրէտակեդրոններու քա րտ էսը (էչ 88—89)
նական «Մ ա կմէ լան — Արմ են էա» յէ
ուր տեղ գտած են նաեւ գլխաւոր
համատեղ ձեռնարկութեան i
վանական համալէ րներ ը։
«Հայաստանէ Ազգայէն Ատլա
սը» լո յս տեսած 2007 տարուան ա*
րւաչէն օրերունդ ման րամա սնօր էն
Ապա տրուած են հանքայէն չու1լարաաց ո լայ Հայաստանէ մէչ կա
տարուած ընկերայէն եւ քաղաքա րերու աղբէւրներոլ քարտէսը (էչ
Չափազանց հետաքրքրական րա
կան փոփո խ ո լթ է ւնն ե ր ը տեղէ ունե 4!) ո րոնց թէւր 113/' կը հասնէ :
մէն մրն է նրրո րգը որ ամբոզ^ոլցած 1961/'Լոյս աեսած «Հայկա
Արեդակնայէն ճառագայթումէ թեամբ նուէ րուած է բն ա կչո ւթ ե ան
կան hjU Հ առսւ չէն համալէր ատլա
սէ» ընծայում էն է վե ր ել հայ հաշուեկշէռէ եւ օգէ չերմաստէճա- (էչ 96-148):
քա րտ է ս ա գրո ւթեան
ուսուձնասէ- նէ օրերու մասէն տեսնել 45-56:
Հոն կը խօսուէ Արմէնօէտ մար
րո լթէ ւնն եր ո լ նուաճումները , շա
Մ ասնաւոր քարտէսներ նուէր- դաբանական տէպարէ (97) Հ՚"J աղ
րունակելով եւ զարգացնելով հայ
d'il,՝• դարերու տա-,
քար ա է ս ա դր ո ւթ ե ան գարաւո ր ա- ւած են դ որպէս նորութէւն, այլ դայէն
րածքն
ե
րո
լ (98) , ներառո ւած է Կէընտրանքս։
յէն
ելեկտրական
աղւանդութէւն ը ։
րէւրնե րու (արեգա էնայ էն , երկրա- լէկէայէ եւ զԸատէ տարածքներու
*
բնա կչո ւթեան
ց եղա յէն
կազմը
չերմայէնդ հողմայէն) , ££64:
(ՒՒ՝—(ՒԳ՝ գարերուն (99) , օտար
Էսւտ հետաքրքրական ել մանրա- ցեղերու թափանցումը մէնչել ԱՀԷ'
Նոր հատորը կը բացուէ զոյգ է~
չերոլ վրայ Աշխա րհ է քաղաքական մա սնօրէն տրուած են (66—69) տե- գար (100), Հայ երո ւ ա րտա գա ղթը
ցան- եւ էՒ*-Ժ'Ր՝ գա րերու հայ դաղթաքարտէսովդ ապա դա րձեա լ զոյգ է- ղեկ ութէւններ չրագրական
չերով տրուած է Առաչաւոր Աոէոյ ւյերու ել գետերու տա րեկան մ է չէն վայրերու ձելալորոլմը (!01) , մէնՀայերը պատմական
քաղաքական քարտէս ըդ որուն կեդ հոսքէնդ գարնանա յէն վարարում չեւ փէ *
հողերու
վրայ
մէակ գերէ շխող
ներուն
ելխ*
մասէն
(66-73)
ուր
րոնը գրաւած է Հա յաստանէ ՀանԱ ե լան ա յ լէճը առա չէն տեղը կր տարր են (102) , փթ՝ դարէ "կէ՚զըթե
րապետութէւնը Արցախով եւ ազա
պահած են էրենց գերէ շխող գէրրը
գրաւէ
(72 եւ 92) ?
տագրուած տարածքներով՝. Եր յաեւ քէ չ մր աւե լէ տա րածոլած (!03) ,
ԽգԷ «Հայկ ական լե ռն ա շխ ա րհ» ը
պատերազմներու
/•£ 73/' քարտէսը մանրամասն ռոլս—օսմանեան
Ղզյգ էչերով եւ այնուհետեւ էրահետեւանքով
(1826—29)
պատմական
ցոյց
կոլ
տայ
գործող
39
£/""^7^4“
l՛"՛ կը յաչո րդեն Հայաստանէ Հան
հողերէն
դէպէ
ռուսական
հողեր եւ
տրակայաններու
գէրքն
ել
ումարապետութեան եւ Արցախէ նուէրւած
գունաւոր
մասն ագէ տա կան կանութէւնր ել նախատեսուած 64 արեւմուտք կը գաղթեն 300 • 000
քարտէսներու շարք մը որոնցմէ պէ- կայանները Հայ աստն էդ Արցախէ, Հայերդ նոյնքան թէ ւով Հայեր կը
տէ ներկայացնեմ մէա յն նուազ ներառեալ ազատագրուած հողերու
‘?ա սնա գէտ ական ել հետաքրքրո։ — տա ր ածքէն յ

կ, ո բուէն Համ է տեան կոտորածնե ւ լլն (1895-96) եւ (էթ* դարու
հայ բնակչուվերչա ւո րութեան
թեան տ ե ղա բա շխ ո ւԱ ը րդէն ա րմ ատական
փոփո խու թէւններու
կ'ենթարկուէ (էչ 105)
մէնչեւ
20րգ ԳաԸՒ սկէզբները
հ ամւս շվսարհ այ էն
Ա* պատ երազմ
4-5 մէլէոն էր Հայերու թէւր որոնց
91 տոկոսը Օսմ անեան հո զէ վրայ
կՀապրէր ել_ մասամբ ռուսական հո
ղերու՝. Հայկական վեց վէէայէթ“
ներու մէչ կը բնա կէր Օսմանեան
կայսրութեան Հայերու 60 տոկոսը
(106) :
էչ 107// քարտէսը կու տայ Մեծ
Եղե ոնի աշխարհագրական հետելանքներրդ ամենայն մանրամասնութեամր եւ յաչորգ էչովսահմրռկեցուց է չ ամա յոլթէւնը պատմա
կան հողերուն 1926/^ :
Նորութէւն մըն է 109 էչէ քարտէսր "Ը ման րամասնօր էն կր ներկա
յացնէ 1921-1987 տարէներուն կա
տարուած զանգուածս։ յ էն հայրե
նս։ գա րձո ւթեան պատկերըդ երեք
։մնու
հը?1 ւննե։

ա- (1921—36)
ներգաղթած են
40-000 Հայեր եւ 7-000 անձ անհա
տական թոյլտուութեամբ։
թ- (1946-1950) ներգաղթած են
շուրչ 120-000 հոգէ, եւ 4-000 անձեր
ալ անհատապէս :
գ- (1962-1987)
անհատապէս
ներգաղթած է 35-000 անձ :

/•£ լ 10—11! տ րուած է Հայաստա
նէ բնա էշութեան տեղաբաշխումը
(1926/'^') ուր հազէլ 5 քաղաք գոյո ւթէւն ուն էդ մնացեալը գէւզական խէտ բն ա կչո ւթէ ւե ց ո յց կու
տայ :
1939^ քաղաքներոլ բնակչութէւնը զգալէ յաւելում կը կրէ եւ
կ'աւեխան չորս նոր քաղաքներ եւ
Հեներ (112—3)։
չորս նոչ
1959/^ բազմաթէւ գէւղեր չնա
ւած՝ են քարտէսէն վրա յէն (պէտք
չէ մոռնալ «Հայրենական պատե
րազմ» կո չուած աղէտ էն պատճա
ռած շուրչ 300-000 զոհերն ո լ ց ըր՜՜
լածները) (114-115) »
Հետաքրքրական է նկատել եւ
նկատել տալ որ Արցախէ բնա կչո լթեան 9-4 տոկոս կազմոզ Աղերէնե
րը 1939/'5> , 13-8 տոկոսէ կը բարձ
րանան 1959/''' եւ մէնչեւ 23 տոկոսէ
կը հաս նէն Ագրբեչանէ «խնամքէն»

թէւ!։ արթնցնող էչերը Տ
էչ ՅՕ/f լԼըսյյ արուած էդ օրէնակէ
համարդ ՜[§%Հփ Ա սլէ տակէ երկրաչարմէ պատճառած
ցնցումներու
քարտէսը Որ հասած է մէնչել Ա ելանէ հէւսէսայէն աւազան ել ամԸողչ Արարատեան դաշտ' ումգնութէւններու
աստէճանալո րումով ։
Եաչորգ էչէ^ մէջ (Յլ) քարտէսը
անց եւսլէ էլ_ նոր մ֊ ա ման ա կն եր ո ւ
'"‘"J կական լեռնա շխա րհ է երկ րաչարմերոլ դ տրուած թուականնե
րով*
Հայաստանէ հողամասը յայտնէ
կ էր Սահանքս։յէն երեւոյթներով եւ
38րւյք. էչր մանրամասնօրէն կը խօսէ
այղ մասէն՝.
Հ,սյաստան հարուստ է օգտակար
հանածոներովդ ել քանէ ներկայէս
Հայաստանէ
ամ ենա շահո լթարեր
ճԱ՚րաարարուեստը եղած է «շէնա[•"■["■ւթէ։նր» ուր տեղաg էներուն

էչ 14ր-77 տրուած են հողէ վերածուող ապարներու եւ հողերու.
մաշումէ մանրամասն քարտէսներ դ
որոնց կը յս^որդեն Հայաստանէ
բոլսականութեան (էչ 78, 79)
եւ
վայրէ օդ տա կա ր բուս ա տ ես ա կներո լ
քարտէսներ ուր առ ան ձէն տրրլած են 37 տեսակ գեղաբոյսերու
և 14 տեսակ սննդաբոյս երու անուն
ներ ։
Հա յաստանէ կենդանական աշ
խարհը լեցուն է ան ակն կախերով',
էաղմաթէւ
լեռնագնա ց ութէ ւնն երուս ատեն դ բարձրագէր վդՀնքերոլ
աւերակներու շուրչ յաճախ
հանդէպած եմ գորշ ալերուդ եղեգնս։—
ա տ ո ւն kր ո ւ. ՝
խևճերո ( օձէ տեu ut 1յներո ւ. ՝ ս1լ^ււ֊ո.ներու՝ անտառայէն կատուներու՝ մշակամուկերու ՝
ԲայՅ Հէք՛ կԸնաԸ երեւակայել որ
ներկա յ Հա յաստանէ
տարածքէն
կ'ապրէն տակալէն («տակալէն»
կ'ըսեմդ քանէ ունէնք կէսավտյրե-

Paradjanov: hors-cadre
{Suite de la Première Page)

un corps en mouvement et des lignes
dont le rythme alterne avec celui de la
bande son où dominent les claquements.
C’est un rythme répétitif qu’à choisi
Sona Abgarian pour sa vidéo «Es karox
ei» (j’aurais pu être) une litanie volon
tairement abrutissante qui finit par faire
sourire et s’avère plus intéressante
que ses photographies de monstres. La
vidéo d’Astghik Melkonian
offre une
réflexion sur le corps de la femme et
son lien à l’ornement par la capture du
geste à la fois cosmétique et artiste.
Une femme se peint, utilise son corps
comme support d’un
graphisme en
train de se faire sous l’œil de la caméra
et du spectateur. Dans une série de
photographies intitulée «Sacs» l’artiste
poursuit sa réflexion sur le
corps

devenu ici objet enveloppé et ficelé.
Semblable aux sacs de chiffons, le corpssac
reste néanmoins reconnaissable
par sa forme.
Le corps surgit ici
comme une
enveloppe anonyme de
l’âme ou de la vie dont le mouvement
est entravé par les ficelles. Astghik
Melkonian capte la fonction véhiculaire
du corps transformé en bagage, en
objet que nous transportons notre vie
qui, somme toute, n’est qu’un exil plus
ou moins
volontaire.
Les scènes
photographiées recèlent une violence
contenue, celle de l’enlèvement et de
l’abandon, désignant l’humanité comme
une vaste prise d’otage sur un parcours
nomade jonché de tas de «sacs».
Chaké
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կան} 15%
մասնագիտական ,
տուր կ'ըխէ մեր փ՚ւրր բա յց ոլօ՜ա14% բարձրագոյն , 12% ընդհանուր կան Հտյրենիրը-,
հիմնական ՝ 8% տարրական կրթու
յ անձնուած հա յկական ինրնավար
թիւն չունի՝ 3% նախնական մաս
***
Հ անր ա պետ ո ւթե ան մէԼ- • .
նագիտական՝ 2% թերի բարձրս,—
գոյն- ի հարկ է համեմատած սովե
1970/Հտյերը կը կազմեն Հա
Հայաստանի Ազգային Ատլասի
տական փա յ լուն տարիներուն Հայաստան քէ բնա կչո ւթեան 88'6 տո
յաստան երկար ճամբայ ունի տա֊, հինգերորդ ել վերջին րամ՜ին ը նըկոսը՝ Ազերիները 6 տոկոս՝ մնաց
կաւին կտրելիյլ՝ մաղթելով որ րն- լի րուած է Հայաստանի 10 վարչտեալները Ա-ուս ՝ 'Ըիւրտ՝ եւլե;
կեր ա յին անարգարո ւթիւնները եւ կան տարածրային առաւել Արցա
խի
հանրապետութեան կառուցանտանելի չափերոլ հասած կաշա
1939/ե Հայաստանի գիւղական
ռա կերութի ւնը ՝ որ տարուէ տարի ւածրներուն :
բն ա կչո ւթի ւնը կը կազմ է երկրին
կր զօրանայ իրարու յաջո րգոզ ան71 տոկոսը մինչ րազարայինը 29
Ա- Առա ջինը Արագածոանի մարմա կարդա կ նախա րարներու իշխա
տոկոս :
նութեան օրերուն ՝ Օր մը վերջ գտնէ q^î» է Լէջ 206) որուն տարածրն է
2-753 ր-րմ - ՝
կեդրոն ունենալով
մոգական մականով - - քառասուն տարի յետոյ (1.979)
Աշտարակ րաղարը- մարզի բարձգիւղականը կր վերա ծուի 34% Եւ
րագո յն կէտը 4 • 090 մեթր է ել ամերազարային
բնա կչո ւթ իւնը
կը
*
նացածը 980 մեթր-. Ունի 139-500
դաոնայ 66% î
/։եա^/չ (2006/?-), 114 համ այնր՝
117 դի՚ղ եւ 3 րազար. 164 կրթական
Հայաստանի բն ա կչո ւթ ե ան նըէջ 137»»'/ կը սկսի նոր րամին մը հիմնարկ՝ 112 մշակութային՝ 44
լի րուած վերջին ուսումնասիրու
ձեռնարկ եւ
նուիրուած Լք րեւանի մինչեւ 140: արգիւնաբերա կան
թիւնը կը տեսնենր 122-123 Է^[՚ՈԼ
37-161
գիւղացիական
տնտեսու
141—143 էջԵրը նուիր ո ւած են Մ արրարտէսին վրայ որ կատարուած է
զային կեդրոններու ԼԱ ,ո եփ անս,— թիւն :
200! թուականին' զգալի նորո ւթիւն
կերտ՝ վ-իւմրի՝ վանաձո ր՝ Հրազէ տեսնել Լաչինի ԼԲերձոր} եւ ՛ԲարB • Արարաաի մարզ : 2 - 096 ր - րմ,
գան, վալառ ՝ Իջե լան , Եղէգն ա~
վաճառի շրջաններուն մկջ նորաս.
Արտա շատ
րա,լայ,ը.
մոր՝ Աշտարակ՝ Արմաւիր՝ Արտա- կեդրոնը
տեզծ փորը գիւղերու առատութիւ
բարձրագոյն
կէտր 3-443 մեթր
շատ՝ Կապան} :
նը-,
Լվեզասար լեռ}՝
ամենացածր
էջ 144-148/ մէջ տեղ գտած են 800մ•, 274-200 բնակիչ (2006^-),
2001/ն Հայերր կը կազմեն բնակ.,
Հայաստանի պատմական մայրս,— 97 համայնր՝ 94 գիւղ եւ 4 րա զար
չութ և ան 97 • 9 տոկոսը ի"կ գազա
րա ղարն երը — վան fi - առա ջ 830 - ունի 206 կրթական հիմնարկ՝ 101
րային բնակչոլթիւնը կը հասնի 64
ձրգ գար - Արմաւի ր "fi-Ա- ՛Լ- գա մշակութային՝ 6 ա րգի ւնա բերատոկոսի եւ գիւղականը 36/ î (Հ՜£
ձեռնարկութիւն եւ 53-470
բէն մինչեւ fi -վ- Գ • ղտր — Ա ր ո լան- կան
122—123)։
գիւղացիական տնտեսութիւնԼէջ
գա չատ
դա ր _ Արտա չատ 189
208)
:
թուականին _ Տի գբանա կերտ
Ա.
Ե ուրեւոր նո բութիւն է Էջ 124/
գարէն՝ վաղարշապատ fi- գար —
րարտէսը որ կու տայ 1988—1990
Գ • Արմաւիրի մարզ : 1-242 ր-րմ.
վուին ՛]•■ ղտր — Բագարան fi' - գա
տարիներուն
հա յ բն ա կչո ւթ ե ան
կեդրոնը
Արմաւիր
րաղարը.
բռնի տեղահանումները Ագրրեջա- րու վերջ — Շիրա կա լան 890 թուա
Բարձրագոյն կէտը 1310 մեթր եւ
կան
՝
Կարս
928
թուական
—
ել
հուսկ
նէն ՝ որոնց թիլը կը գերազանցէ
ցածագոյնը 830 մ - ՝ 279-200 բնաԱնի 961 թուին :
400-000 ել անոնցմէ 350-000/» տԷՒՀ (2006), 97 համ այնր՝ 95 ղիլղ
պաստան գտած են Հայաստան ի եւ
Ել 3 բազար՝ 203 կրթական եւ 109
ան կաթ աg ած Արցախի մէջ -,
***
մշակութային հիմնարկներ՝. 39 արգիւնա
բերա կան ձեռն ա ր կո ւթի ւնն եր
(,ե ր կայ իս Հայաստանի մէջ կը
Հատո րին չորրորգ րամինը Լէ Լ ե,. 50-332 գիւղական տն տ ե ս ո ւ թի ւն-,
բնա կին 80 ա զգեր ո ւ ներկա յացու150—20!) ամբողջութեամբ նուիրցիչներ՝ որոնց թիլը կը կազմէ
ւած է Տնտեսութեան իր բոլոր ենԴ- Գեղարքունիքի մարզ: 5 <»»»67-600 անձ՝ անոնց 60% եզիտի են՝
թակառոյցնե րով
Լելե կտր ա կան
ղտր 348 ր-րմ - , մարզային կեդրոն ը
21-7%
'Ր՝ 6-8% այլելայլ> ում ՝ մետազաձոլլոլթիւն ՝ րիմիաԳաւառ րաղարը՝ բարձրագոյն կէ5-1% ասորիներ՝ 2-4% ուկրաինա
կան արգի ւնաբերութիւն , մերենա- 3- 597 մեթր ԼԱմգահակ լեռ} ՝ ամե
ցիներ՝ 2-2% րիւրտեր ՝ ել 1-7%
շինութիւն՝ Շինանիւթեր՝ սնունդ՝ նացածր' 1-750 մեթր.
l-l-06/ï»
յոյներ-, Արցախի մասին տե ղե կու
գի ւզա տնտես ո ւթիւն ՝
հողային
ունէր
239-400
բնակիչ՝
92 Հ»է»_
թի ւնն եր չեն տրուած (125):
ֆոնտ՝ ոռոգման, համակարգ՝ խա մայնր՝ 5 րաղարներ ել 93 գիւղեր :
ղողագործութիւն՝
Պտղաբուծու 202 կրթական ել 126 մշակութային
էջ 126-131 կը խօսո լի բնակչու- թյան՝ ցորեն՝ գետնախնձոր՝ բան
հիմնարկ՝
ՀՀ
ա րգիւնա բերա կան
թեան թիլի շարմ՜ընթա g ին ՝ սեռա ջարներ՝ անասնա բո ւծո ւթեան րո լոր
ձեռնարկ ել 52-120 գիւ զական տ րն,—
յին եւ տար իրային, կազմին՝ րա- տ ես ա կն եր ը ՝ փոխադրական համատեսութիւն :
ղարա յին ել գիլզա կան բնա կչո ւ- է_աԸղ առողջապահութիւն ՝ զրօսաթեան մ ասին :
շրջի էութեան կեդրոններ ՝ տնտե
Ե • Լոոիի մարզ : 3 • 789 ր-րմ-սական արտարին կապեր՝ գիտու կեգրոնը
վանաձոր
րագարր ՝
Ամբողջական երկոլ էջերու մէջ թիւն ել այյն -, Ա էկ խօսրով նկատի բարձրագոյն գագաթը' 3-ASM) մեթր
(132—133) տրուած է Հայեր ու. տե- առնուած են Երկրին տնտեսութեան ԼԱչրտսա ր [Եռ} ել ամենա g ածը
ղաբաչխումը երկրագունդին վրայ։ րոլոր ենթ ա կա ռոյցն եր ը
մանրս,— 540 մեթր , 283-40Ô բնա կչո ւ թիւն
Այսպէս կՀիմանանր որ ամենամեծ մասնօրէն ։
(1 • 1 • 06) , 113 համ՛այնր ՝ 122 գիւղ և
թիլով Հայերով բն ակո լած Երկիրը
8 րազար յ 263 կրթական եւ H7 մշա
Ռուսաստանն է (2-200-000), ապա
Զբօսաշրջիկութեան նոլիրուած կութային հիմնարկ՝ 88 տ րգիւնակոլգան
Ա իացեալ
կահանգները րարտէսէն (196-197) ,
հաճո յրով բեբա կան
ձեռնս,ր կո ւթի ւններ եւ
(1-200-000), հուսկ 9)րանսան (4-5— կփմանանր որ ԻԻՆԷԱԲՕ-ի «Հա 32-542 գիւղական տնտ եսո լթիւն -,
5
հա րիւր հազար} ՝
Ա լկրա ինա մաշխարհային
մա ռան գո ւթ ե ան»
(130-000), Լեհաստան (120-000), ցանկին մ էջ կը գտնուին'
Զ- Կուռայքի մարզ: 2-089 ր-րմ- ՝
Պուլկարիս,
(50-000), Բելառուս
կեդրոն, ունենալո վ Հրազգան բազա
(30-000), Ուզրեկիստան (70-000),
ճ- էջմիածնի եկեղեցիներ՝ Լէը— րը՛. Բարձրագոյ՛ն գագաթը Ամ՜գավազախս տան (25-000), թուրրմե- ւտ րթնո g ի հնագիտական վտյր՝
հտկ լեռ 3-597 մեթր՝ ամ ենա g անիստան (22-000), վրաստան (350
Եը' 1 • 140 մ - :
275 • 100 բնակիչ
հազար}՝ Իրան (80-000), Բ՚ոլրրիա
2-Հազբատ—Ս անահ ին վանական
(2006) , 67 համ այնր՝ 62 գիւղ եւ ՛Լ
(80-000),
Յուն աստ տն (45-000), համա լիրը ,
րազար : 187 կր թա կան եւ 84 մչաՀունգարիա (15*000), Անգլի ա (16
կութային հիմն ա րէ » 135 ար գիւն սւ֊հազար} ՝ թեմանիս, (30-000),
3- Գե ղտրգի վանրը
րեր ական ձեռնարկ եւ 37-611 գիւ
խիտ (10-000), Աւստրալիա (40 Հ»»»—
ղական տնտեսութիւն :
ղտր} , Աոլրիա (70-000), Լիբանան
4- Գնիշիկի ձորի մշակութային
(80-000) Եւ այլն,
հողատարածրըԼ ներկայացուած} :
է- Շիրակի մարզ: 2-681 ր-րմ. -,
134, 135 Եւ !36 էջերը կը խօսին
բն ա կչո ւթ եան
ազդա յին կազմին ՝
կրթական մակարդակին ել ազգագ
րական մարզերու մասին t

Արտարին տնտեսական կապերու
բամինն ալ (200—201) բաւական անակնկա/ներ կրնայ պարգեւէլ ուշս,—
Գիր ընթերցողին Տ

Հայաստանի կ ր թական ա չխա րհ ի
բնակչութիւնը կազմուած է 2 ւ//_
լիոն 922-500 անձերէ՝ որոնցմէ 31%
ունի ընդհանուր միջնակարգ մա
կարդակ ՝ 15% ընղհանուր տարրա

Հայաստանի ներածումի--,Արտա
ծումի ցանցը զգալիօրէն, տարածւած է երկրագունդի բոլոր ցամարամասերուն վրտյ՝ սկսած Իսլտնտայէն մինչել նոր իէելանտա առել-

կեդրոնը վո ւմայրի յօա զար . բարձ
րագոյն գագաթը
Արագած լեռ'
4- 090 մեթր եւ ամենա g ած կէտր
1-320 մեթր, 281-400 բնակիչ՝ 119
համայնր՝ 128 գիւղ ել 3 րազար,
Կրթական 26! եւ մշակութային !40
հիմնարկներ ՝ 95 սս րղիւնւսբերա կան
ձեռնարկո ւթի ւնն եր ել 28-151 գի^~
ղացիական տնտեսութիւն :
Ը • Սիւնի ք ի մարզ : տարածութիւն

4-506 Ք-Հմ-՝ մարզային կէ
Կտպան րաղարը՝ բտրձրս,գ„ ն ՛?
գաթը
Կտպուտջոլզ լեքՆ[լ
մեթր՝ եւ ցածս, գոյնը 370^^
153-000 բնա կչո ւթիւն (2006), i
համայնը 127 գիւղեր ել Լ Հ
ներ, 207 կրթական ել 15l մ
թային հիմնարկներ՝ ^սւրդ^Լ
բերական
ձեռնարկութիւնէ լ'
13-023 գիւղական տնտեսոլթ^է, "
Թ- Վայոց Տոթի մսւր(|; շ.3(ւտ
ր-րձ-՝ կեգրոսը
Եղեգնաձոր ^սւ.
՚1ս,ՐՐ^ բարձրագոյն կէտը' վա„ է՝
նիս լեռը 3-522 մեթր՝ ել ամէԼ_
ցածը' 955 մեթր, ԲնակչտԹԼՀչ
55-800 անձ (2006), 44
52 գիւղ եւ 3 րազար , 79 կրթակէ
եւ 51 մշակութային հիմնարկներ
37 արգիւնաբերական ձեռնարկՀ
թի ւնն եր եւ 12 - 826 գիւղական :
ժ- Տասււշի մարզ: 2-704
կեդրոնը' Իջեւան րաղարը,
րտգոյն կէտը 2-993 մեթր Լ1քոլ[1_
գուզ լեռ) ՝ ամենացածր' 379 մեթո.
Բնա կչութիւն'
134-400 անձ՝ (!2
համայնը՝ 60 գիւղեր ել 5 րազար,
151 կրթական
ել 76 մչակոլթայխ
հիմնարկներ ՝ 46 տ րգիւնաբերակաե
ձեռնարկ ել 21 - 938 գիւղացիս,^
ահտեսրււթ^ւն ♦
ԺԱ- Լեռնային Վարար աղի huifiրալզեւոուՀթ-իւ_ն
Տարածութիւն'
կուսի րի լոմ եթր . ,

10-129 քառա-

մ ա յր ա րա ղա ր' Ս ա եվւ ս/ն ա կեր տ,
2005^ մարրըւսհամա րո վ' 146-600
բնակիչ ՝
որոնցմէ 70-100 արու ել 76-500
իգական սեռի պատկանող.
բնակչոլթեան
մարգ 1 ր-րմ-—ին-

խտութիւնը 14

ունի 7 շրջաններ
ԼԱ սկերան՝
Հագրութ ՝ Ա'ա ր,ուսկերտ՝ Աարտու.
նի՝ Շ ահ ում եան՝ Շուշի՝ Բաչաթազ՝ Ա տ ևփ ան ա կեր //ւ) :
համ այնքն երու թիւն է 277 ! //»^
10 րազար՝. որոնց բնակչութեահ
թիւն է 79-500 <»»»/: 381 Գթղ M
հազար ւ00 բնակչութեամբ եւ 26i
գիւղական համայնրներ,

***
Հայաստանի Ազգային ԱտլաՍ1՛
հինգերորդ մասով Լէջ 204-229)
փակոլի այս հրաշալի հատորը
իսկապէս պատուաբեր ա շխատասիբութիւն մրն է՝ գիտական
լուրջ մօտեցումով ձեռնարկուած^
անբացատրելի
լաւատեսուիխ^
կ՛՛արթն ցնէ մեր մէջ՝ !5 տա րի
կախ ո ւթ ե ան ձեռրբերում էն
Երբ միայն մեր մ շակութա յէն
բարոյական արմէրնեբուն րայք111
յումին ականատես եղանը՝ կարձէԸ
վերահաս գարնան հետ՝ մեր անց
եալի զփտական այնրան պանծաԱ
աշխարհ ը սկսած է ծ՛իլեր արձակէ
ել նորանոր յո յս եր ներշնչել'.
Ափսոս Որ չատ փորբ տպարունաԼ
ունենալով (2500 օրին ա կ) աո ափ
պիտի տրամագրոլի միայն։ պեա"1
կան։ հիմն ա րկնե րուն եւ հրաչք՚ւ
ձեռրս ան,ց ած րլլալով առսվի
րին ս, կն եր էն, մին՝ փո բձեց ի
աւելի բնգարձակօրէն ներկայացա
ն, ել րան ինչ նախատեսած էի՛յ՚հ՛
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(ՒԳ- ղար ում վր իմում թարգմանլել են ղփշաղերէն, աւելի ուչ, Լե
հաստանում
լատիներէն,
(ՒԸգարում մտել են վախթանգ Զ՛ի
կազմած՜ վրացական ի րաւունքի մո
ղո վածո ւ, [սկ (ՒԹ- դարէ առաջփն
կէս էն մ ասն են կազմ եէ ռո ւս ա կան
կայսերական էրաւունքէ համակաt աք մողո վածո ւէ z
Մեր
մատենագրութեան
մէջ
թա րղմ ան է չներ ր հէմնականում Հա֊
հզօր դպրոց-. Այս թարգմանիչներն քոց եկեզեց ու հոգեւորականներն էկին, որ ձեւաւո րեց ին հայ մատե ին : Եթէ շրջանցենք Հայոց պատ^
նագրութիւն ըէ երանց հետեւողա. մութեան հեթանոսական
1
կան ջանքերի շնո րհ իւ հայ մատե ասլա քրէստոնեայ թա ր գմ ան է չն ե ր է
նագրութիւնը հարստացաւ գրական ղասը սլէտէ ձեւա ւո րո ւած ւհէր
նոր սեռերով-. Հայոց մշակոյթը եւ գեռեւս գրերի զիւտից առաջ, երր
եկեգեցին բարձր են գնահատել այգ Հայաստանում յա յտնոլեց ին քրիս
գո րծ՜ո լնէ ո ւթիւնը
եւ սահմանել
տոնեայ առաջին միսիոներները,
Թարգմանչաց յատուկ տօն-. Աես- քաբոզելու Աուրբ Գրքի ճշմարտոլ—
րոպ Մ աշտոցի ել Ս ահ tu կ Պարթեւի թիւնր Աուրբ Ե ր րո րդո ւթեան , Հայր
աշակերտները եւ նրանց հետեւորդ Ասածոյ եւ նրա Արդու մասին : Հայ
ները բարձրակարգ կրթութիւն էին թարգմանիչները, որոնք
միջ
ս տ ան ո լմ Ե ղե սէայում ? Ածբէնում նադարի ըն թացքում աշխատում կեւ Բէւ֊ղ անգակաի կտ յ ս ր ո ւ թ ե ան ու— ին Հայաստանում եւ նրա սահմանս ո ւմնա կրթա կան տ ա ր բեր կենտ ներից դուրս {Ի գես ի ա, Աղեքսանգրոններում ։ *եման գո րծո ւն կ ո ւթեան րիա, Ե- Պոլիս ել այլուր) , ունկին
փայլուն ապացոյց կ էգխւրււոսում րազմաթիլ խո րհ րգատուներ եւ օդ
լ այ տն ա ր ե ր ո լած եւ Փարիզի ազգա նա կաննե ր օտար միջավայրում : Ային գրադարանում պահուող, մին մանց, զոր օրինակ եգեսիացի Հռոչեւ է. գարը դրուած հայատառ յու փանկսի անունը, յի շատակում են
նարէն պապիրուսը
((.ուսուցողա Հայոց Գրերի Գիւտի մասին պատ
կանդ բովանդակութեամբ-. Հայաս մող հեղինակները, ընդգծելով նրա
տանում թարգմանական շարմո ւմը գերբ Հայոց այբուբենի կայացման
նշանալորուեց
քր ի ս ա ո և կ ո ւթե ա I։
Գրեց'
Աուրբ Գրքերի (Աստուածաշունչ,
Գիատեսարոն) ,
պատմագրական
ԱԶԱՏ ՐՈԶՈՅեԱՆ
Հ լսերիոս Եեսարացի , Աոկրատես
Պատմութեան գիտութիւն,ներու
Ա քոլ ա ս տ ի կո //) ու փիլիսոփայական
Դոկտոր
երկերի
(Պլատոն, Արիստոտել) ,
մեկնողական
աշխա տ ո ւթի ւնն երի
գործում ։ վրացի Զաղան եւ ս"Լ(Փ ի լոն Ե բրա յեց ի , Այագինկս , Պ՚՚րլան Աենիամինը օղնում էին Մաշ
փիւրոս, Բ արս եզ Կ ե ս արա ցի) , ծիտոցին իրականացնել Հայոց եկեղե
ս ա գա ւանա բան ա կան մո զո վածո ւն ե _
ցու հոգեւո ր — մշակութային առա
րի (Երու֊սաղկմի Ա ահմանք, Աթաքելութիւնը Այս ր կովկա սում, անաս Աղեքսանգրացի , Գրիգոր նա
ջակցելովվ Կովկասի քրիստոնեայ
զի ան զաց ի) ,
գի տ ա ո ւս ո ւմն ա կան
մո զո վո ւրգն եր ի համար այբուբեն և.
ձեռնարկներ ի (Գիոնիսիոս Թրամատենագրութիւն ստեղծելու բա րդ
կիացի,
Հկենոն, ԵւկլիդեԱ > Անգեւ պատասխանատու գո րծո ւմ :
րկաս Աղեքս ան դ ր ա ց ի , Գրիգոր նիւ֊
Ակս սւծ Ը- դարից վկայութիւնսացի) եւ մատենագրական բազմա
ներ ունենք օտար թարգմանիչների
թիւ֊ այլ յո ւշա րձանների թարգմա
մ աս ին, որոնք, հայ հ եղի հա կն ե բ ի
նութիւնն ե րով-, 3իշատակուած հա
հետ համագործակցե/ով, Հա յերէն
րուստ հիմքի վրայ Ե՝ գարում ձեեն թարգմանել քրիստոնէական մա
ւաւորո ւեց ինքն ա տ ի պ ազգային մա
տենագրութեան
յուշարձանները :
տենագրութիւնը :
3իշատակարաններում պահպանուել
Հայ մատենագրութիւնը եւս իր
կ Կոստանգնուպո լսեց ի Գաւիթ Հիւ
հնա րա լո րո ւթիւնն երի եւ ծա լա լի
պատոսի անունը, "[՛[՛ Ստեփանոս
սա հմաններում նպաստել է համաշ
Ա ի ւնեցու հետ մէասէն՝ հայերէն է
խարհային թարգմանա կան-մշա կու_
թարգմանել ^էւրեղ Ազեքսանղրաթային չարմմանը'. Գեռեւս վաղ
Յոլ՜^ Գրիդոր *Լյէւսացոլ եւ Գիոեիմիջնադարում հայերէնից այլ քԸ~
սիոս Արի ո պ ա դաց ո ւ երկերը՝. Են
րիստոնէական մատենագրութիւնթադրում ենք, որ այստեղ գործ ու
ների լեզուներով թարգմանուէլ է
նենք երկի թարգմանման մի ինքնա
պատմավկայաբանական (Ագաթւսն.
տիպ ու համապարփակ գործրնթա
գեղոս, Հռիփսիմեանց վկայաբա
ցի հետ, որի մասին բազմաթ իւ յինութիւն) , փիլիսոփայական (Գ՛"-)
շատակոլթիլեներ են պահպանոլէ)
ւիթ Անյ ա ղթ) եւ այլ երկեր՛. Այլ
դարաշրջանի
Հիշատակարաննե
մատենագրութիւնների մկջ հայե
րում : Ա/գ մասին են խօսում նաեւ
րէնից կատարուած թարգմանունոյն երկերի' հայերէնով պահպանթիւնները յատկապէս մեծ թիւ ե^1
լած
թա րգմ ան ո t թ ե ան
տ ա ր րե ր
կազմում սկսած (ՒԲ- ղա րի վերջե
խմրա գ ր ո ւ թ ի ւնն ե ր ր : Իր մա յրեն ի
րից-. Այս մամանա կներում կ Մ իքս։/եղուկ մշակութային մտածողական
յկլ Ասորի պատրիարք-պատմիչը ա.
համակարգը կրող ա //աոգկ թարգ
սո րերէն թարգմանել Հայոց կաթո
մանիչը հայերկնի կ վ երածում բնաղիկոսների գաւազանագիրքը, աւելի
դՒրր-> ՒսԿ հաւ մատենագիրը վ եուշ' հին ֆրանսերկն կ թարգմանրրստկն կյմբագրե/ով հա/արնոլմ է
լել Հեթում էոռիկոսցու պւստմաութա րդմ անուոց երկը, յարմարեցնեղեգրական երկը թա թա ր-մոնղո լա
/ով ս եւի ա կ ան /եոոլկ օրինաշաւկուկան կայսրութեան վերաբերեալ-.
թկւնն երին-. \,մանատիա մօտեղման
Այս առումով յատկապէս հետաքըր_
մէկ այլ օրինակ կ 1100 թ- Ստեփաքիր ճանապարհ են անցել հայկական
իրաւունքի մողովածուները, որոնք
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սկսած է գա րի ց անտիկ յունա —
հռոմ կական մշակութային ել գի
տական /"/' ղախո ւմն երի հ իմնա կան
սլտշարը ասորի հեղինակների օգ^
նութեամբ թարգմանուէլ է արարեի
րէն եւ նո բուք ի մեկնուեէ ու ինքնաա ի սլ մշակման ենթարկուել անծայ
րածիր
Արաբական խալիֆա յու
թէ ան գրեթէ րոէոր մշակութային
կեն ա ր ոնն եր ո ւմ (փսսլանէա յհ մՒնչել Հն գկա ս տ ս/հ) , արաբ ել պարս իկ
մատենագիրների կողմից, հ ա ր ըս տացնելով թկ' մուսուլմանական եւ
թկ' համաշխարհային քազաքակըրթութեան գանձարանը-.
Յայտնի կ, որ մին չեւ (ՒԲ- գարը
ելրոսլական գի տո ւթի ւե ը քիկ բան
գՒ տ էր անտիկ ա շխարհ ի յունահըռոմ էական
քաղաքակրթութեան,
լ ա ա կա սլկ ս նրա ս տ եղծ ած մ ատեն ա դր ա կան մ ա ռան դո լթ L ան մ աս թէ ï
Եւրոսլա յում սկսուած կրթամշակութային շարմմ. ան հետեւանքով
ՄԲ* գարի վերջից հ իմնագրո լեց ին
աշխարհ ի առաջին համ ա լսա րաններԸ ԼՊոլոնիա, Մ ոնփ ըլի կ , Փ ա ր ի զ,
եւլն-), ուր
փիլիսոփայութեան,
ճtuր տ ա ս ան ո ւթ ե ան ,
բնական եւ
ճարտա ոտգիտական
գի ս ի պ լի նն ե—
րից շատերի համար դասագրքեր էին
ծառայում արաբական մատենագրութեանը յայտնի ձեռնարկների
լատիներէն ել եւրոպական լեզունե
րով վերա շա րագրո լած տարբերակ
ները-. (ՒԱ- - (ՒԳ- դարերում Իսպա
նական վերան ո ւաճման պայմաննե
րում րն ակո լող արաբ ել հրեայ միջ
նորդ թարգմանիչները արաբական
քաղաքա կրթութեան
գրեթէ ո զ£
գանձարանը թարգմ անեց ին լատ Հէ
ներէն եւ եւրոպական այլ լեզունե
րով՝. Թարգմանուած երկերի մկջ
նշանակալի տեղ էին զբաղեցնում
անտիկ աշխարհի փիլիսոփաների ել
գիտնականների երկերը, որոնք խոր
միջնադարում կարծես թկ մոռա
ցութեան էին մ ա տնուել կաթողիկէ
աշխարհում -.
էւրոպայում հաս
տատուած
համալսարաններու մ
մեէնւում ել m սոլցանւում կին այդ
թա րգմ անո ւթիւններ ը եւ հետազօ
տելով տարբեր մշակութային կենտ
րոններում դեռեւս պահուող, սա
կայն արգկն մոռացութեան մատնըւած այգ երկերի յունարէն եւ լա
տիներէն ձեռագրերը, Եւրոպայում
վերստին յայտանբերոլմ կին Արիս
տոտելի, Պ լատոնի եւ յունահռոմ կական մատենագրութեան նշանա_
լոր այլ գործիչների եւ գիտնական
ների երկերը-. Այգ մամանակ կր , որ
աշխարհն սկսեց լիաթոք վայելել
վերածնութեան թարմ շունչը, հիմ
քերը զրո ւեց ին մամանակակից գի
տութեան բազմաթիւ ճիւղէրի-.
Հայկական մշակոյթը չէր կարող
դուրս մնա լ հ ամա շխա րհ ային , աւե
լի ճիշդ միջերկրածովեան մշակոլ_
թային ջրապտոյտի այս գործըն
թացից-. Արդէն Ե’ գարում Հայոց
այբուբենի
գիւաի հետ միասին ըս֊
յ ասորի մ ատենագրո ւթեան ը-. Արաբտկան ա ր շա ւանքների g յետոյ, տ եղծո լեց նաեւ թարգմանիչների մի

Համաշխարհային
մշակոյթի
պատմութեան մկջ թարգմանական
ղորեունկութիւնը ունեցել կ իր
զարգացման ուրոյն փուլերը-. Հին
աշխարհի մշակոյթները պարբերա
բար թա րմ ա ցնում կին իրենց մատե
նագրութիւնն եր ը այլալեզու յու
շարձանները վերաշարադրելով իրԼնց մայրենի լեզուներով եւ ստեղ
ծելով թարգմ տնական յատուկ գըպրոցներ, որոնց նպատակն կր դառ
նում վերահս կե լ դրական գոբծունկոլթեան դաշտը, վերացնել սեփա
կանէ մատենադրութիւններում ն ըկատուած բացերը-.
Այո առումով
բնորոշ կ Մ [^երկրական նովի շըր.
խալատում հաստատուած քաղա
քակրթութիւնն եր ի դերը այս աս
պար կզում ։ Իերենբ կոնէ կրետ օրի
նակ. դեռեւս յունական եւ համաշ
խարհային պատմագրութեան ~.այր
Հերոդոտոս ը յունական քաղաքա
կրթութիւն ը հարստացրել կ *»ին եդի սլա ե ր կն ից , միջագետքեան մա
տենագրութիւնն ե րի ց եւ բանաւոր
աւանդո ւթ ի ւններ ի g
կատարուած
բազմաթիւ թա րդմանութիւններ ի
վկայակոչումներով, որոնց վրսյյ
խա րսխե լ կ իր
իս^Լ շա րագրած
Պատմութեան մի շարը դԸ-հր՛. Նըման գործունէութիւն խր ա խ ո ւս ւո ւմ
էր Ա երձսււոր Արեւելքում յատկա
պէս հելլկնիզմի դա ր ա շր ջան ո ւմ :
Ւրա վառ ա պա ց ո յ ց ը յունա խօս Տըր.
եայ թարգմանիչների Հ,ին կտակա
րանի նօ թանա սնից թարգմանու
թիւնն կ (Բ- ա. Գ- դար)-> "ՐԸ
դարձել կ ա շխարհ ի բո լո ր ^թ'ս՜
տոնեայ մո զո վո ւրգներ ի Կ ոգեւոր
շտեմարանի գոհարը՝. Յունարէնով
հրկական մշակոյթի վե րաիմաստաւորման մէկ այլ օրինակ կլ Յովսկփ
Փ լա բի ո լս ի պատմական եւ Փիլոն
Եբրա յեցոլ մ եկնողա կան ե բկերն են ,
որոնը միջնադարում թարգմանուէլ
են գրեթէ բոլոր քրիստոնեայ մ՜ողո—
փ1 ւրգների լեզուներով :
Լատին մատենագրութիւնն
իր
հերթին հարստացել է յունարկնից
կատարուած թա րգմանո ւթիւններով ել այգ հիմքի վրայ նուաճել
մշակութային նոր
հորիզոններ :
Զգալով հռոմ կա կան մատենագրու—
թեան ինքն ա կայ բնոյթը այղ դոր֊
&էն ձեռն ամուխ են եղել նաեւ բազ
մաթիւ յՈյն թ ա րգման ի թիերէ ՀըՈ-ոմկական կայսրութեան կողմից
ոաեղծուած յստակ իրաւական գաշ1/1 լ1} իր բազմազան մատենագրա
կան դր ս եւո ր ո ւմն ե րո վ, Հին աշ
խարհի բոլոր մի ջաեր կր ածո վե ան
օ,Մի ջադետքեան մշակո յթների օրէնս ղրա կան յուշարձաններէ եւ
Ի^^ուեքէ ամբողջական համ ակա
դումն կ ։ որն իր կնիքն կ թողել
մարդկութեան անցած ողջ ճանա
պարհ ի վրտյ : Բ ա ղաքա կր թութ է ւնա.
^նրի փոխանցման ա յս կ ս տ աֆետ ը
հերձաւ որ արեւելքում յունահռոմ էական մատենագրութիւն ից անցել
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նոս Ուլհեցու վարքի թարգմանու
թիւնք [յստակ չէ յունարէնիդ թէ
լատ իներէնից) , որը Գրիգոր վկա
յասէրը յանձնարարուէ' է Q • Պոլսի
քահանայ Ժ' ա ւռմին : Ապա կաէժողիկոսն այգ վերարտադրութիւնը
յանձնում է Հա յոդ լեզուին հմ ուտ
անձանց , յստա կացնելու իմաստա
յին եզրերը։ (Հատկանշական էդ որ
այս գործունէութիւնը յի շատս։ կա
րան ում բնոլթագրւում է- <ձյաւրին եց ա լ ըստ ձ՛երումս լեզո
այսինքն՝ յարմարեցուեց Հայոց լե
զուի օրինաչափո ւթիւններին , առա
ւնլագո յնո բացա յայտո լեցին թարգմ անա կան երկի իմաստային սա** —
մաններ ը ։
Այլազգի թարգմանի թլեր ի մեծ
հոսը է նկատւում հայ մաւոենագըրութեան մէջ, յատկապէս փԲ՝ գա
րումդ երբ կի լի կեան Հայաստանի
տարածքո ւմ, յատկապէս Աել Լկամ
Ամանո ս) կոչուած լեռների շրջա
նում կողը-կողքի գործում էին քը֊
րիստոն էութեան տա րբեր դաւանա
կան ո ւզզութիւնների պատկանող
վանքերդ որոնց հարուստ գրադա
րաններից օգտւում էին հայ մատե
նագիրները՝. Այս դարաշրջանում
Ներսէս Շնորհս։լու հետ համատեղ
մատենագրական երկեր են թարգ
մանել Աբրահամ վռամա տ ի կո ս ը
Լյունարէնից (Հովհան Ոսկեբերանի
Ներբող առ Գրիգոր Լուսաւորիչ) ,
^րՒգոր եւ Ա իրա յէլ քահանաները
[ասորերէնիդ' Ա՝ Բարսամայի եւ
Ա . Ա ա րզո ի վարքերը) : Առանձնայատոլկ ուշագրութեան է արմանի
յատկապէս Մ իքայէլ քահանան դ ո-,
րըդ հաւանաբար, նոյն ինքը
յա
կոբիկ աս ո րա կան եկեղեց ո լ յայտնի
պատրիարքն (1166-1199) ու. իր դա
րաշրջանի ն շանաւո ր մամ անակագիր-պատմիչը, ո ր ը Hü8 թ' ասո
րերէնիդ
վերստին
հայերէն
է
թարգմանում Ա ա բդիս զօրավարի
կորած վկայաբանութիւնը՝.
Մեզ
հ ե տ ա քրքր ո զ տեսանկիւնից առանձ
նապէս հարուստ է Ներս էս Լամր.(
րոնացոլ
կենսագրութիւնը՝. Նրա
հետ հ ամագործա կց ել են իր մամանակի քրիստոնէական եկեղեցու Qիլիկիայում հաստատուած գրեթէ
բոլոր ո ւզզութի ւնն եր ի ել ազդու.,
թիւնների
ներկալացուցի չներր :
Ներսէս Լամբրոնացոլ կողմից Գրի
գոր Մեծ պապի «Տ րամ ախօսու.թիւնները» թարգմանուէլ են Բաս ի լ
յո յն
կրօն աւոր ի ,
Բենեգիկտեան
վանքերի Ա ահմանքը Կիլամ լատի
նի ՝ Աովհաննու Յայանու.թեան մեկ
նութիւնը Կոսւոանգին Հերա պո լս ի
յո յն մետ րոպո լտի,, լատին ծիսարա
նը Միւնսթերի Կոնրագ ա րքեպիսկոպոս ի աջակցութեամբ : Գիտու„
թե ան համար հետաքրքրութիւն է
ներկայացնում նաեւ այն հանգա
մանքը , որ Լամբրոնացին երկեր է
թարգմանում այնպիս ի մատենագ
րութիւնն եր ի ց , որոնք ա յսօ ր դոլու
թի ւն չունեն , ինչպէս օրինակ' լան
դո բա րգերէնից :
Ժ9-. գա բում Ւշող ասորի թարգման jft հ ետ ՆԼարգան Արեւերյին հա^
յերէն է թարգմանս ւմ ՄՒՔայէլ Աք
սորս ւ (իա ման ա կա գրո ւթիւն ը*. *Լյոյն
թարգմա նիչը ասորերէնիդ կամ աըաբերէնից հայերէնի է վերածում
Աբուսայիդի «(Հ աղագս
կազմու
թեան մարդոյ» աշխատութիւնը՝.
Արեգակի ել լուսնի խաւարո ւմներ ի
վերաբերեալ մի բացառիկ երկի'
պարսկերէնից հայերէն թարգմա
նութեան մասին իր պատմութեան
1187 թ' տակ վկայութիւն է հաղոր
դում վարդան Արեւե յց ին , շեշտե
լովդ ոը թարգմանութիւնը հայաՅԸՐ^Լ է
MP ար Անեցինդ
է՚սկ
թարգմ ան ի չն է ոմն «Ոճի է անուն»
պարսիկդ որը պնդել էդ թէ երկը
նա խապէս դրուե լ է յունա րէն : Q տար ել հալ թարգմանիչների հա
մատեղ ա * քսաատնքի /աւադոյն զ֊ըրս եւ ո րումներ ի ւյ են (ՒԳ • դա րում ու—
ն ի թո րական միջավայրում լատինե
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րէնիդ կատարուած թարգմանո լթիւնները : Այս դպրոցի կողմից Նու
իսիջեւանի եւ նրա մերձակայ չրրջաններոլմ աշխատել են դոմինիկեան միսիոներներ Բուրթոլզիմ էոս
Բուլոնիացին (Մարազացի) , Պետ
րոս Արա գոն տց ին , որոնք գրուձ եւ
թարգմանում էին հայերէն՝. Նրանց
թարգմանական
գո րծո ւն է ո ւթե ա h
մէջ սատարում էին Հույազգի միա
րարներ (Հովհաննէս Մ ործորեցին դ
(Հովհաննէս ել (Հակոբ Բ ոն եց ին եր ը՝.
թարգմանական գործո ւն է ո ւթե ա _
նը մասնակցած ա յլա զգի թարգմա
նի չնե րի անուններ կարելի է բերել
նաեւ աւելի ուշ մամ անա կն ե ր ի ց դ
սակայն մեզ աւելի շատ հետաքըրքրում է բուն երեւոյթը ։ Արդեօք ո՞ րն
է եղել հսյյ մատենագրութիւնը հարրսուադնելու այլազգի թարգմա
նիչների խթանը յ Կարելի է շեշտագրել երկու հիմնական գործըն
թաց.
ա) Այլ ազգի
թարգմանիչների
հ իմնա էլան մասը՝ ընկալելով Հայոց
մ*աԼլոյթի ել մատենագրութեան
ինքնուրո յն արմէքըդ ամէն էխով
նպաստում է նրա զարգացմանը եւ
օգտւում է նրա հա րուստ գանձարա _

բ) թարգմանիչների միւս t! ասն
էլդ գիտակցելով Հայոց մշակոյթի
կա րեւո ր ո ւթիւնըդ
միսիոնե ր ա կան
կամ
եկեզեցաքա զաքա Լլան նպա
տակներով է հայերէն թարգմա
նում օ րթոտո քս եւ կաթոլիկ եկե
ղեց ինե րի մ ա տ ենա գրա կան հիմնա
կանում գա լան ա բան ա կան երկերը՝.
Մնում է ընթերց Ո գՒ ուչադրոԼա
թիւնը հրաւիրել այն հանգամանքի
վրայդ որ մինչեւ այսօրդ Եւրոպայի
ել ա շխա րհ ի հ ի մնա կան հասա րակագիտական կենտրոններում հրա.
պարաԼլուող ա շխ ա տ ո ւթ ի ւնն ե րո ւմ
Հայոցդ ինչպէս նաեւ Մերձաւոր Արեւելքի քրիստոնէական միւս մողո_
վուրգների մշակոյթն ու մատենա
գրութիւնը դիտւոլմ են իբրեւ րիւ—
զանգական հսկա յածաւա լ մշակոյ
թի արբանեակներ։ Այո մօտեցումը
խանգարում է պատմական համ աշ
խարհաւ ին մատենագրական հոլո
վսյ թ ի ճիշգ ել բազմակողմանի ըն
կալմանն ու ո ւս ո ւմն ա ս ի րութեան ր՝.
Ա/ս իմաստովդ
վերելում ներկտյացոլած այլազգի թարգմ ան ի խե
րի գործունէութիւնը թոյլ է տալիս
ընդգծե/դ որ հ ա յ մա տենա գր ո ւթի ւնը գեռեւս միխադարո ւմ ինքնՈԼ*.
րոյն արմէք է ներկայացրել հարե
ւան մո զովուրզնե ր ի համար ել հա
րուստ շտեմարան ծառայել բազմաբնոքթ մատենագրական գո ր ծունէոլթեան համար։
Ինչպէս տեսանք դ այլազգի թարգ
ման ի խ եր ի գո յու թիւն ը յատուկ է
նաեւ համաշխարհային միւս մշաԼլո յ թն երին : Մ ա տ են ա գր ա կան փո խանցումների հզօր շրջապտոյտ էր
կատարւոլմ ո ni համ աշխարհա յ/’ն
գր ա Լլան ո ւթ ե տն մէջ} յատկապէս
Մ ի ջե ր Լլր տծ ո վե ան քա ղա քա կր թ ո ւ_
թեանը
պատկանող եր կրներում
պատմութեան դրեթէ րոլոր փուլե
րում։
թարգմանական շար մմ ան
ձգտումները յատուկ են նաեւ հայ
եկեղեցական մատենագրութ եան ըդ
դրանով մեր մատենագր ո ւթիւն ը ա..
ռրնչուել է հարեւան մ ո ղո վո լր գն ե րի
հոգեւոր արմէքներին։ Հա յ
թարգմանական շարմոլմը եղել է
ծ ր ա ղր տ ւոր ո ւած ել նպատակասրլաց : Հայ թարգմանական չար մմ ան
մէջ նշանաւոր է փԲ՝ գարԸ։ Երր
հայ թարգմանիչների կողքին գոր
ծում էին նաեւ օտար թարգմանիչ
ներ [ասորիներդ յոյներդ ֆրանսիա
ցիներ) ։ Գա ն շան ա Լլո ւմ է , որ այդ
մո ղո վո լրգն եր ի ներկայացուցիչնե
րը գիտակցում էին հայկական մրշաիոքթի ին րն ո լրո յն ա րմէ քր , որը
մինչեւ վերջ չի դիտակցւում մերօրեայ օտար հայագէտներ ի կո ղմիդ։

Ա՝ Բ՝

ԵՒ
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ՀԱՅ ԴՊՐՈԻԹեԱՆ ՊԱՀԱԿ
ՓՐՈԳ. ԼեհՈՆ ԽԱՉեՐեԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ
Գթց'
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Լոս Անճըլըսի մէջդ Ապրիլ Հ3ի"եդ
անցաւոր իր կեանքին հրամեշա տըւալ' բառին ամբողջական իմաստով
հայագէտ դ լեզուաբանդ
մատենագրագէտ փրոֆ. Լեւոն թաչերեանդ
դառնալով յաւերմի ճամբորդ.
իր
վաստակով հ անգի ս ան ա լո վ ներշըն չման աղբիւր բոլոր անոնց հա
մարդ որ հաղորդակից եղաե իր շե
փորած դաղափարներուն եւ ֊*այագիտ ութեան մարզին մէջ քաջաբար
պաշտպանած իր տ ես ա կէ տն եր ո ւն դ
յատկապէս մաշտոցաստեղծ դասա
կան մեր ո ւղղագրո ւթեան
վերա
կանգնման ուղգոլթեամբ իր մղած
սլա հ անջատ ի րա կան պայքարին։
Լե ւոն թ աչեր եան ծնած էր 1924ին դ Կիպրոս։ 1933-1940 թուական
ներուն ընտանեօք հաստատուած է
Պէյրոլթ, ուր աւարտած է Լչրէֆէ՛էէ։ հայ աւետարանական վա րմա րա _
նը։ 1941-1946 իր ուսումը շարու—
նակած է Կիպրոսի Մելգոնեան կըրթ ա կան հաստատութեան մէջդ ուր
սո րված եւ գիտակցած է որ մեր
մի ա սն ա էլան ու մի ակերպ ուղղա
գրութիւնն էդ որ մեզ պիտի տանի
մեր անցեալի դպրութեան շտեմա
րանը : Հոն է որ ան ըմբռնած է թէ
մեր լեզուն մեր մողովոլրգի բոլոր
հ ատ ո լածն երո ւն հ ամար դ սերունդէս երո լնգ հ ոգեւո ր ու բանաւոր ֊>!//_
ղո ր գա կց ո ւթեան միջոցն է ել մեր
դիրը՝ Մ ես րոպեան այբուբենը մեր
ա զգա կեր տ ո ւմն է :
1946/^ Լե ւոն իյաչերեան ներգաղ
թած է Հա յաս տան , ուր իր բարձ
րագոյն կրթութիւնը ստացած է
Մ ան կա վարմա կան հիմնարԼլէ։ բա
նասիրական լսարանին մէջ 1948 1954 թուս։ կաններո ւն : Ապա , դա
սական հայերէնի գրաբարի ոսկեդա րեան շրջանի լեզուի եւ մատենա
գրութեան մէջ խորանալու ել մաս
նագիտանալու համարդ իր ուսու
մը շարունակած է Լք րեւան ի Հրաչ
եայ Աճառեան լեզուի հիմնարկիդ
մէջ 1954 _ 1958: Բան աս իր ական
գի տ ո ւ թի ւնն եր ո լ թեկնածո լի տիտ
ղոս ստացած է 1959^5/, պաշտպանէլուէ աւարտաճառ մը' դասական հա
յերէնի շարահ իլս ութեան վերա բերեա լ ։
1968/4'՜, Լեւոն թաչերեանդ Երե
ւանի պետ Լլան համալսարանէ։ բա
նասիրութեան լսարանի գիտական
խորհոլրգին առջել պաշտպանելով
իր աւարտաճառը «Եոայի Նչեցին
ել Գլաձորի համալսարանը» նիւ-,
թովդ արձ՜անացած է բանասիրա
կան գիտոլթիւններու
դո կտորէ։
տիտղոսին։ Տասնեակ տարիներու
զիտւս-մ'անկա վա րմա կան ի յ։ զոր.,
ծունէոլթեան իբրեւ գնահատանք
ել տ րի տուր' 1972/4' դ գո կտ ՝ Լեւոն
թաչերեանին շնո րհուած է
Հայոց
լեզուի ամ պիոնի փրոֆէսէօրի կո
չում յ
Փ րո ֆ՛ Լեւոն hj ա չերեան հա,քաս“
տան fi մ էջ 35 տարէւ ա շիւ։ ա տ ած է գի
ւս ա—ման կա վա րմա If ան ասսլա րէղներոլ մէջ'
Գ իտ ութ իւններո լ ակա
դեմիայի Հրաչեայ Աճառեան լեւԼոլէ՛ հ իմնարկդ Մ աշտոց մատենա
դարանդ Երեւանի պետական հա
մալսարան եւ Կ ի ր ո վա Լլան ի մանԼլավարմական հիմնար/լ ; Եղած է
գիտական երեք էս ո րհ ո լրգևերո լ անզամ : Մ ա սն ա կց ած է գիտական մի?ււ"ԼԳայե'ե համամոզովներոլ Լւ սեմ
փոր Լ։ ոմնէ րուդ հեդինա կնէհ րատա —
րաԼլուած հայագիտական 20 հա
տորներու ել ալե/ի քան 250 ,1°գ~
լածներուդ լոյս տեսած' Հայաստա
նի ել Ա փ ի ւռք է։ մամուլ են մ էջ :
Փ րո ֆ. թ ա չերեան 25 տարէ։ աշ

ԱՃԷՄԵԱՆ

խատելով Երեւանէ։ Մաշտոց մ,ս^
տենադարանին մէջդ իրրել ալլԱ
գիտական հետազօտող' ձեռագրէ
գիտութեան
եւ սյղբիւրս։գիս,Ոլ,
թեան մարզին մէջ} գիտական հրա.
տա րտ Լլո ւթեան
պատրաստած
միջնագարոլ հ ա յ քերա կան մ եկն),,,
ներոլ քննական բնագրերը ձեռա.
գրաԼլան բազմ ա թիլ ըն գօրինակոլ.
թիւններու
տ ար րն թերց ո ւմնԼրոլ
քննութեամբ
ել
համադրումո՛վ՝
մասնագիտական լե զո լ աբանական
- քեր ա կան ա գի տ ա կտ ոն յւսռաէա.
բան - ուսոլմնասի րո լթիլններով եւ
հա յադիտական։ ծանօթագրութիւն,
ներով հանդերձ։ Գործ մը' որեցաե
Լ Ւր դի տա Լլան կեանքի տարերքը՝
է։ մ աստը ։
Հա յաստան ի մ էէ փրո ֆ. lü աչեր,
եան' Գիտութիւննե րու ս։ 1լադեմիա.
յէ։ Հ րա տա րա Լլո ւթեամբ , լոյս ըն.
ծայած է չորս հատորներ (1962 .
1973):
1981/'^, հանդամանքներո լ բերոլ.
մովդ փրոֆ. Լ]աչերեան իր ընտա.ւ
նիքով հաստատուած է Լոս Աներ.
լըԱդ ուր քառորդ գար շարունակած
է իր ծառայութիւնը հայ դպրու
թեան եւ մշա/լոյթինդ յաէորդաբար
հրատարակելով 15 ստուար -.ատոր.
նԼրր : Գիտս։ - քնն ա կան բնագրով եւ
պատմտ — բանասիրական ծանօթսղ
դրո ւթի ւններո վ իր հրատարակոլ.
թիւննե րուն ն ի ւթեր ը եղած են կ.
սայի Նչեցի դ Վրսրգւսն Արեւելքի,
ռաքել Աիւնեցի դ Աովհաննէս կր.
ղրնԼլացի դ (Հովհաննէս Մործորեւլիք
Գրիդոր Աադ[ւստՀւոս
Եղնիկ կող.
բացիդ Գլաձորի
համալսարանը^
ինչպէս նաեւ հա յագիր դպրութեան
ո լս ո ւմն ա գի տ ա կան
կեդրոնները
դպրոցներդ դպրեվանքէր , վարդա.
պե տ ա ր անն եր , ճեմարաններ դ ակա.
դեմի աներ ել համալսարաններ։ 10
հազա ր էջերու մ էէ ամփոփ ուաձ
փրոֆ. Լեւոն 11]ա չերեանի մատենպ.
գրա Լլան վաստակը կազմող հաչա,
գի տա Լլան դ ա ղբէ։ւրա գիտ ա կան դ լեզ.
ւաբանա կան դ բանաս է։ րական դ պատ.
մագրական եւ կրթական բո[որ աԼ"
[ււատու թի ւնն։ եր ո ւն իւրաքանչիւր է՝
էին եւ տ ողթ մէջ ակներեւ են անոր
բեղուն միտքը y խորիմ աւյութիձը
աս ա ո ւաե՜աբանո ւթեան
փիլիս"՝,
փա յո ւթեան մչակո յթի պատմու
թեան աղ բիւր աղի տութեան հ Լո
ւագիտութեան եւ հայկական մատե.
նագրութեան մարզերուն մէէ- V
խօսքով' փրոֆ. ի] աչեբեան դ աո֊ան.,
ձինն հայագիտական կւսճաո. մը
Լր՝
-'-il
Հա,յաստան ի վեր ան կաէսաց ոծ կ
ետքդ խումբ մը մտաւորականներ
Հայաստանէն թէ Լէփիւռքէն, սկսս1
պահ անջատի րա կան արշաւ մը' #րա կանգն ելու համար հայերէն էե

ղուի Ա ես րոպեան դասական ուղ՚Լ"1
գրութիւնը։ Փրոֆ՝ Լեւոն
եան դ որ իր գիտաԼլից կեանքի Jl
սուն տարիները նո ւէ։ րած էր ՜'
դպրութեան ել եղած էր արի"
պահակը ել պաշտպանը մեսըոԱ1
ստեղծ դասական ուղզագրՈԼթե
վերականգնման , չէր կրնար a
նածալ մնալ այգ շա ր մ՜ումին ի
Հետեւաբար դ տարիներու իր P
խնդիր ել գիտական հետազօտ
թեանց իբրեւ արդիւնք'
հրատարակէր «Հայոց հ մ ա
'J
մաչտողէ ան համակարգուէ^ ԼՀ
նոնարկոլած միասնական եւ ք
կերպ ուղղագրութեան ՊՀ"
թիւնը ԼԵ՝ -Ի՝ գարեր)» 411 K
աշխատոլթիւնըդ նոր թափ 111 Հ
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<8ԱՈ-Ո ոլ1 դասական Ո ւղղա ղ ր Ո , թե ա՛հ վե.
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սճը-

Յխչեալ աշխատութեան մէչ փը.
ֆ. 10 աչեր եան ուղղագրութեան
Լրցը ^Ր ԳէտեՐ

1’ՐՐել֊ 'Լ1'1֊"1 Հե~

Yves TERNON

սկաււակաե օրէնքներու կանոնակարդա-թէ^ եւ անդրադառնալով
յէր հէն իմաստասէրներու աշխա.
Աութէւեներուն' լեզուն միասնա
կան սւզդադրս՚-թեամբ կը համարէր
„չ մէայն էբրեւ հաղորդակցութեան
սոսկական մէջոց, այլել աղդայէն
հոզեկերաումէ ամբողջական ար.
տայա յա ո ւէ}էւն եւ ամրակայման
հզօր երեւոյթ՛. 1922// Մարա ճին,
Հայաստանի կառավարութեան' նոր
ուզդա դրո ւթեան
անցնելու մասէն
տոլաե որոշումը սխալ համարելով,
փրոֆ՝ lu ա չեբեան կը դան էր որ այդ
ուղղագրութիւնը
հակս,դիտական
է էսկ աղդայէն տեսակէտէն աղէ
տաբեր'
միտուած
խանգարելու
Սփէւռր - Հայրենիք միութեան յե
տագայ ընթացքը-. «Մէկ ազդ, մէկ
մշակոյթ» կարգախօսը ունայն է առանց
համազգային միասնական
ու ղղագրութեան, որուն բացակա
յութեամբ ազդէ երկու հատուած
ները դատապարտուած են աւելէ
տարանջատման ,
կը պատգամ էր
խորիմաց հայագէտը-.
Աւելի՛ն. փրոֆ. lÿuiչեբեան բուռն
հաւատացողն էր ու քաջարի պաշտ
պանը այն է բոզութեան , որ 1922/'
Ս'արտ ճի հրամանագրով
Հայաս
տանէ մեր մողովուրդէն պարտագրըւած աբեղեանական ուղղագրու
թիւնը խրամատ կը րանայ ւէեր աղ.
գային միասնութեան մէջեւ հա
կասելով «Մէկ տզգ, մէկ հայրենիք
եւ մէկ մշակոյթ» դերն պա տա կէն,
կ' արմեզր կէ եւ ար ո ւե ս տ ա կանօ ր էն
կը դմո լարացն է գրա կան բաղորդակցոլթէւնը Հայրենէքէ եւ ըՍփէւռքէ մէջեւ, մեր մշակութային
ամբողջական հարստութեան խան
գարում ո վ :
Ազդա յէն ո ւղղա դրու
թեան
վերականգնման
ուզդութեամբ հայ մտ ա լոր ա կանո լթ եան
ղուղաբեր ած պահ ան ջա տ է րո ւթ է ւն ը
համազդա յէն բնոյթ ունէ հայրենի
եւ Սփի ւուքէ դիտակից ազգային մ ըտաւո րա կան ո ւթե ան հ ա մար •. Փրոֆ.
Լեւոն ld ա չեբեան մօտէն հետեւեցալ դասական ուղղագրութեան
վերադարձէ շարմ՜ումին, էր ումգէն ձայնը միացնելով գիտակից
մտաւո րա կանութեան։ Աւե լի՛ն • իբ
րեւ վաւերական
փաստաթուղթ
պատմութեան հա մար , ան 2003
ւակւսնփն 700
Հատո րուԼ
Ը
հրատարակեց
^այ մտաւո րա կա
ղութեան սլա հ ան ջա տ խ ր ա կան բոլոր
յօդուածն ե ր ը ^լո յս տեսած 1997 —
2003
թուականներուն^ ՝
նաեւ ազգային
ուզղագրութեանէ
‘յնրա կանգն ո ւմին գէմ եղող կարգ
մր մտաւո րա կաններու տեսակէտները՝ անհ րամեշտ հ ե րքո ւմն եր ո վ
նլ փաստացի ու հիմնաւոր հակաճա"ոլթէ ւններով :
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Մ եղէ հետ չէ այլեւս մեծ գիտ
նականը ել ուսուցչապետը :
Հա
յաստանէ եւ Աւէէւռքէ մէջ ապրող
Մեսրոպեան ուղղագրութեան վե
րադարձէ վէճէ «թալէպանները»
[աբեղեանականներու բութ յամա
ռութիւնը բն ութագրոդ ա յս դէ "I" լ-կ
որակումը կը պատկանէ «Ց առաջ»ի
Լոմբա դէ ր Արփի թո թո յեանէ—Հ-Ա’ )
այսուհետել էրենց դէմ պէտէ գըտեեն աղդայէն ուղդադրութեան վե
րականգնումէն համար էրենց պաՀանջատ էրական ulu'Jf֊“՛['[Լ աւելէ
բուռն կերպ ով շարունակող գէտաէհ մտաւորականներու բանակ մը,
Ւբր ներ շնչման աղբիւր ո ւնենալով
Մեսրոպէ հտլյուաարէմ ա չակերտ եւ
ներկայէս յաւերմ՜ի ճամբո րդ փը?"ֆ- Լեւոն hf ա չեբեանէ ոգին ։
Ոչ եւս է հայ դպրութեան պահսւԷէ
Լոյս մշտնջենի էր հոգւոյն՝.
Հ՝ Ա՝

ՅԱՐՈհ^ՒհՆ

Մասնագիտական, մանրակրկիտ,
արհեստավարմա կան , այմմէական
եզրարանու թիւններով պատրաստը,
լած երկ մը, 395 էջերէ բաղկացած ,
Որ կրնայ որսլէս դասագիրք ծառա
յել քաղաքական ել ընկերաբանա
կան գի տ ո ւթիւն՛" ե րո լ նուիրուած
հ ամ ա լ ս ա բ ան տ կան
ո ւս ան ո ղո ւթեան՝ ա յմմ է ա կահ անա լո ւ ել զար
գանալու ա ղ բիւր :
թերնոն հաստատուած հեղինա
կութիւն մըն է Ցեղասպանութեան
վերաբերեալ բո լո ր հարցերուն մէջ.
մասնադիտութեամբ բմիշկ, խղճա
միտ բձ-իչկի ը նման 1969£ե ի վիԸ
հակած է Ե ՝ գարու այս մեծագոյն
աղէտին վրայ որ սկիզբ առաւ Մեծ
Եղեռնով եւ կը շարունակուի մինչեւ
մեր օրերը :
ի ր 15 հ եղինակո ւթի ւններ ո ւն շուրջ
ութը նուիրուած են Հայկական Ցե
ղասպանութեան եւ անոր յարսւկէղ
հարցերուն : Տ",րիներոլ ընթացքին
խորանալով իր պր պտ ումներո ւն եւ
վերյուծումներուն մէջ, տն այսօր
կբ
նկատուի
ցեղասպանութեան
հարցերու ամենահաւաստի մսանա.
դԷ ւո ներէն մին։ Անձամբ ականա
տես եղած եմ, ցեղասպանութեան
նուիրուած մի քանի միջազգային
համագումարներու իր ելոյթներուն
եւ միջամտութիւններոլն , մեծ յար
գանքով ընգունոլած ներկաներին։
Այս գիտակցութեամբ է որ կը մօ
տենամ այս իր նոր գործը ներկա յացընելու փորձին :
Հատո ր ը կազմ ուած է լՈ['լ' մա
սերի, իւրաքանչիւրը իր կարգին՝
են թա թաման ումն եր ո վ եւ եզրակա
րս ւթեն է մը : նիւթը շատ ընդար
ձակ ել մասնագիտական ըլլալով
պիտի փորձեմ պարզել եւ հիմնական
կէտերու մէջ ամփոփել։

***
Հեղինակը ունի հիմնական մտա
սեւեռում մը
Ի- դտրր արդեօք
գա՞րն է ց եդաս պանութի ւննե րու։
Հակառակ միջազգային պատմական
օրէնքի մը գոյութեան, կրնա՞նք լա
ւատես ըլլալ։ Պէաք չէ մոռնա, ոը
^Օական տարիներուն բռնութիւ
ներ գործադրուեցան նախկին Ե", կոսլաւիոյ
հանրապետութիւնէ,
րուն մէջ
եւ ցեղասպանութիւնը,
թոլթսիներո ւ'
Ա-ուանտա յի մէջ՝.
թերնոն հարց կու տայ. մամա,
նակակից պատերազմները արդեօք
ցեղասպանութեա՞ն առիթ կու տան :
Պատ երազմը ինքնին չառա՞ջնորդել,
զան գո ւածային ոճիրներու- ի՞նչ
պէս բացատրել այս երեւոյթները :
Ուսումնասիրելով Հայերու, Հր
եաներու եւ Ո-ոլանտայի , Ի - գարու
այս երեք յայտնի ցեղասպանու
թիւները, հեղինակը կը փորձէ
բացայայտել այն բարդ կառոյցը որ
ջարդի կ՚առս՚ջնորգէ ։ Որպէ" եզրա
կացութիւն ցաւալի հարցական մը
կ'ուղղէ ՝
արդեօք
պատերազմը
վերջնականապէս պիտի յաղթանա
կէ՞ իրաւունքին . . • :
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ԱՐՈՒԵՍՏ ».

ՊՏԼՏՒԿԵԱՆ

(1780-1831) , որ առաջին տեսաբա
նը կը համարուի պատերազմի, քա
ղաքականութիւնն է օրրանը պատե.
րազմին. անոր մէջ ծնունդ կ՚առնէ
պատերազմը որ իր կարգին ոչ արւեստ է, ոչ գիտութիւն , այլ ըն
կերաբանական հարց*։
0 եզասպանութիւն
եւ ամրողջական պատերազմ
Պատերազմը մի չտ կը ձգտի ծայ—
րայեղութեան . ցեղասպանութիւնը
ուրիշ բան էԼ եթէ ոչ պատերազմ
մը ու ծայ րա յեղա կանո ւթ իւն ը գոր
ծադրութեան գնել։ Ցեղասպանու
թիւնը երբեք պատեհականութեան
արգիւնք չէ • պետութեան մը կիր
քերէն ու շահերէն ներշնչուած քա
ղաքականութիւնն է,
երկրին հա
մար սպառնալիք ն կ սւ տ ո լո ղ մարգկա յին խումբի մր ո չն չա ց ո ւմն է :

կը բոնաբաբո լի մ արգոց իրաւունքը
թէ' խաղաղութեան, թէ պատե
րազմի ընթացքին։ Այգ սկզբունքը
ձեւաւորուած է "Նիւրնպէ րկի ատեա _
նին կողմէ ել կ'ընդգրկէ տեղաբա
նութիւնն ե ր ո լ , ստրկացումի, ան
հետացումի, ցեղային խտրականու.
թեան ,
սեռային բռնաբարումնե
րս՛. պարագաները։
Եթէ մարդու բռնաբարումը ոնիր
է, որքա՛ն աւելի մեծ է ցեղասպա
նութեան ոճիրը։ Ս իացեալ Ազգերոլ Կազմակերպութեան միջամըտութիւնները
գործադրուող ցեղա ս պան ո լթի ւննե ր ը
կասեցնելու,
կը տարբերին պետութենէ պետու
թիւն. նկատի կ՚առնուին շահեր,
վնասներ , քաղաքական
հանգա
մանք. երբեմն պա ամ աբաններ ը կը
սահմանեն յաճախ քաղաքական տե
սան կի ւնն L լա ւ կա րեւո ր ութէւն կը
տրուէ։ Մէկ խօսքութ հակառակ օ.
րէ Օր բարելաւուող օրէնքներուն՝
ա ա կաւէն կարելէ չէ րԱ ել որ սահ
մանումներուն եւ ղործադ֊րութէւն֊
ներո ւև ւքէք ո տոլերն եր չկան :

Ւրաւունք պատերազմի
ես իրաւունք պատերազմի մէջ
Պատերազմի վերաբերեալ միջ,սղգա յին իրաւունքը հ իմն ո լած է պա
տերազմողներու մէջեւ հաւասարներու իրաւական գե տն ի վրայ : Այս
սահմանումէն դուրս կը մնան քա
ղաքական ել գաղթավայրերու պա
տերազմները ։ Պատերազմի իրա
ւունքը գրուած է պետութեան մը
օրինաւոր պատճառներոլ համար,
ո րպէս միջոց արդա բութիւն իրա
կանացնելու Ա . Օգոստինոս կը գրէ'
«Արդար են այն պատերազմները որ
կը մղուին
անիրաւութիւններու
դէմ, երը պետու ր՜իւն մը չի վերա_
դ արձներ անարդար օրէն յափշտակւսւծը» :
1945/'^ Միացեալ Ազգերոլ Կազ
մակերպութեան
օրէնսդրութեան
fi ՚ յօդո ւածո վ նոր սահմ անում կը
արուի •
«ՄԱԿ_ի անդամները, իրենց մի
ջազգային
յարաթերուր֊իւններուն
մէջ չդիմեն սպառնալիքի կամ զինւորական ուժի, պետութեան մը հո_
դային ամթողջականութեան եւ քա
ղաքական անկախութեան դէմ» :
Հե ղին ա կը կը խօսի նաեւ ատենին
ընգո ւնո ւած սկզբունքի մը մասին,
որով իրալունք կը տրուէր պետու
թեան մը զինուո րապէս միջամտելու
ուրիշ պետութեան մը սահմաննե
րուն մէջ «մարդասիրականդ նպա
տակներով կամ հա լուծուած փոքրա
մասնութիւն մը պաշտ պանելու։ Այս
սկզբունքով ցա րական Աո ւս ա ս տ ան ր
արշաւեց
Պալքանեան երկիրներ,
Ձ) րան սան ել Անգլիան Մ իջին Արե
ւելք. . . սակայն տեղի չտալու հա
մար զեղծա րա բութիւններո ւ, անհ ըրամե շտութի ւն կը տեսն ո լէ ըստեղծել մարդա ս իր ա կան մի ջա զգա քէն իրաւասութիւն մը։

Պատմել պատերազմի ոնիրները _
1949 եւ 1977ի ժ֊ընեւի
համաձայ նագրերը
Այս բալենին մէջ թերնոն պատ
մականը կ՛ րնէ այն բո յոր հարցէբուն որ անմիջա կանօ ր էն կ՚առընչուին պատերազմի ոճիրներո լն , եզ
րակացնէ/ով որ ի վերջոյ ներկայիս
կբ գործէ իրաւասութիւն մը որ
Առաջին բամին բ կը կրէ Պատե- «իրաւա f կոլ տայ ոճրագործները
րազմ եւ իրաւունք տիտղոսը, շուրջ հետապնդելու, ձերթակալելու, դա
100 էջերԼ բաղկացած
վերլու տել ոն ոեւէ անձ որ ծանր յանցանք
ներ գործած ըրայ»:
ծումն է վերնագրին ։
Մարդկութեան դէմ ոնիր է, երբ
Գարլ ֆոն Գլաուսվիցի համաձայն

***
Հատորէն երկրորդ բաժ՜էն ը (է£
105-177) ամ բողջութեամբ նուի րլած է առաջին աշխարհամարտին,
Օսմանեան կայսրութեան Հայերուն
ո չն չացումին :
Հեղինակը առաջին տողերով, առանց մտային մարզանքներու, կը
հաստատէ որ Հայոց դէմ կատար,
լածը արդիակա՛ն պետութեան մը
առա ջին փորձն է իր հպատակներէն
մէկ մասին ծրագրուած ու համա
կարգուած ո չխ չա ց ո ւմի գործադրու
թեան։ Ապա, Հայկական Հարցին
պատմ ա կան ը կ՚ընէ, թէ ի՛ն չպէս
Օսմանեան կայսրութեան աստիճա
նաւոր տկարացումով, արեւմտեան
սլետութիւններ, քրիստոնեայ հը-՝
պատակները կը շահագործե՚ն ինքնավարոլթեան եւ անկախութեան
մղեյով ղանոնք։ Հյուտով շարմու-,
մը կը շեղի հակակշիռէն ել կացու
թիւնը կը դառնայ պայթուցիկ'. Եր իտասա րդ թուրքէ րու նոր հաս
տատուած ծայրայեղ ազգայնական
կո ւս ա կց ո ւթի ւն ը պատրո յգը կը վա
ռէ եւ պայ թիւնը կը յառս^ացնէ
բազմաթիւ վի րաւորներ ել մէկ
մեռեալ հայ J-ողովուրգը։ Ներկայ
թուրքիան անոր փլատակներուն վըրա, է որ կը կառուցոլի։
Մնացեա լ էջերուն մէջ հեղինակը
պատմական մ անր ա մ ա սն ո ւթի ւնն երու մէջ կը մանէ , ցոյց տալով բաղտռիկ հմտութիւն իր ներկայացու
ցած նիւթին, սկսելով պալքանեան
պատերազմներէն,
Երիտ-թուրքերոլ իշխանոլթեան գլուխ անցնելէն ,
Ա. համաշխարհային պատերազմին
անոնց մասնակցութենէն, Կ՚երմանիո յ ել թուրքերու յարաբերու
թիւնէ,երէն, մինչեւ անոնց պար.
տո ւթէւե ը :
էջ 135£5> սկսած, թերնոն օգտա
գործելով նաեւ դաշնակիցներու աղ
բի ւրներ,
յատկապէս բրիտանա-,
կան գաղտնի ս պաս ար կո ւթիւնն ե _
րու, սահմռկեցուցիչ մանրամասն ութիւններ կու տա յ ծրագրուած
եւ գործագրելի ցեղասպանութեան
որուն ընթերցումէն վե րջ ան իմաս ս,
կը դառնան պատմագէտներու մ՜ողովներ ը եւ միջա զդա յին ատեան,
ներոլ կարծիքները։ Անոնք օրուան
պահանջին համաձայն իրենց պա.
տեհապաչտ
քաղաքականութիւն՛ը
պիտի չարունակեն, նիւթական շահ
կամ քաղաքական նպաստ մը փ րցնելու համ ար , նայած թէ հովը ուսկից
Էր վ*էէ ։ թերնոն զինուած փաստաթոլղթերով եւ անկողմնակայ
հոգիով, կ՛ուզէ ըսել Գոնթրա ֆաք_
թում, նոն վալէթ արկումէնթում
ԼԳէպքին դիմաց անզօր է պատճա
ռաբանութիւնը) :
Ընթերցողը կարդալով էջ 105-177
անվ իճելի փաստեր միայն պիտի
գտնէ առաջին տողերուն մէջ հեղի-
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ԱՐՈՒԵՍՏ»
Zrx. կրկէն աշխատանքէ կը լծՈլէն,
Փարէզ կը վերադառնան էրԼ
հանգստեան օրերը անցընէի հՀ
մար եւ ուր Ա՝ Գալէթեան կր յ
հանայ 1996/'ե :
(‘ը կեանքէն առնուած ապալՈրսւ
պաշտ ու նաեւ էրա սլա շտ էջ/ձ?

Գ Ր Ահ OU ԱԿ Ան
նակէն հաստատած վարկածէն թէ
<{,Հայոց Յեզասպանութէւնը արղէ
J-ամանա կներու պետութեան մը առաջէն փորձն է էր նպատակներէն
մէկ մասէն ծրագրուած եւ համա֊
կարգուած ոչնչացումէ գո րծագրո ւ֊
թեան» :

***
Երրորդ րամէնը Լէ ջ !79-287) կը
պատմէ եւ կը վերլուծ է P- համաշ
խարհս/յէն պատերազմէ ընթացքէն
եւրոպայէ Հրեաներուն ցեզասպանութէւեը :
(մերնոն մէկ երկու նա(սաղասու.
թէւններով 108 էթ^Ը™1- ^է$_ ներկա
յացուցածէն ամփոփ խտացում ը
տալու գաղտնէքն ունէ։ Ս ապէս կը
բաց ուէն առաջէն ւոո/լեր ը«Մ՛արդկութեան
պատմութեան
մէջ երթեք զանգուածային սպանդ
մը այդքան ծայրայեղ չէ եղած - • •
ել երրեք այնքան անորակ եւ այն.
քան մեկուսացուած անձ մը իր fui.
ւլ աք ական ասպարէզի սկզբնաւորով,
թեան չէ տիրացած բացարձակ իշ
խանութեան եւ ամբոխները գիւ.
թած զարգացած քաղաքակիրթ աշ.
խարհի մը մէջ- այս մարդը Աստլֆ
Հիթւէր կը կոչուէր» :
Այ ս նէւթէ մասէն ալ հեղէնակը
ցոյց կու տայ բացառէկ ծանօթոլ—
թէւն պատմական դէպքերուն, հա
մեմուած փաստա թուղթերով եւ հե.
ղէնակաւոր պատմագէտ ներէ մէջբերումներով, կը կատարէ տ րամ Այ
րանա կան
վերլուծումներ որոնց
էնքնաբերաբա ր ել առանց բռնազբօսէկ ճէգերո ւ կը հետեւէն հետե
ւանքներ :
Ամէն էնչ կը կատա րո լէ ծրագր ըլած, համակարգուած աստէճանալոր կերպովնաթ խտրոլթէւն,
մերմում , մերկացում . կողոպուտ ,
արտաքսում, սպանգ։
Այս բամէնէն վերջէն էջերը Ո'երնոն յատկաց ո լցած է փն չուներո լ ըսպանգէն - անոնք 800*000 բնա կւոլթենէ մը կու տան չՈԼ[վ 200-000
զոհեր :
թամէնը կը փա կէ տխուր խորհըրդածութեամբ •
«Նացիական Գերմանիան, ինչպէս
նաեւ Օսմանեան կայսրութիւնը պա.
տերազմը կորսնցուցին: Մինչ նոր
Գերմանիա մը ծնած է նացիական
գադափարախօսութիւնը արմատա.
խիլ ընելով,
Թուրքիան մարմնա.
ւորած է Երիտ.Թուրքերու գաղա.
փարախ օսութիւնը եւ ափսոս իր
ինքնութիւնը կերտած է Հայոց Ցե.
ղասպանութիւնը
ժխտելուն
վը.
րայ - - -»:
Z/ոահէ էնքնուրո յնո լթէ ւն ը կը
կա յանա յ ա յն բա նէն մէջ որ նացէներոլ համար Հրեաները պէտք է ոչըն չանայէն
երկրագոլնտէ վրա
յէն , քանէ Հրեայ են- մէն չ էք ր է տ —
քմոլրքեր ը կէ ո լզեն էր պատմական
հողերէն ամբողջ մողովուրգ մը ան֊
■հետացնել որպէս մշակոյթդ բայց
կը հանգոլրմէէն որ այս մէեւնոյն
մոզովուրգէն կէներն ու մանոլկները ձուլոլէն էրենց մէջ։

(ԱՐՈՒԵՍՏԸ ԵՒ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ)
ԱՆԱՀԻՏ Ն- ԳԱՒԻԹԵԱՆ,
Հրատարա կէչ
Կողք,

Անահէտ Դալէթեան մեղէ կը
խանցէ, առաջէն բամնէն մէջ, Հ
գեցէկ եւ զուսպ ոճով, էր ապր„^

Արամ Սեփեթնեան,

յղացք ել նկարներ'

ները, զոր օրէնակ էր խանդա^Հ
ռութէ ւնը երբ, 1918 Աայէս
Հայաստանէ անկախութեան ,ո
կ՚առնէ.
L Լ/,ք

Ալին էլմայեւսն,

Պէյրութ, 2006, 197 էջ՝.
վերջերս լո յս տեսաւ Անահ էտ
փալէէք եան է (է/ոչէս , 1903 - Փտրէղ,
1996) յետ մահու հրատարակութէւն մը, խորագրոլած' Երկու Ծի.
րաններ, շնո րհ էլ էր որգէներուն
ջանքերուն , Աէհրան-Աոլանէ և փա֊
լէթէ, որոնք ՀՀւէոքր յապաղումով
զայն կը ձօնեն էրենց մօրը ծննգեաե
ձՏ}Լ)ամ եակէն» , էնչպէս կը գրէ Արամ Ա եփ եթճեան էր ջերմ ել հե
տաքրքրական յառաջաբանէն մէջ։
Այս հատորը ընտէր մողովածու
մը կը ներկա յացնէ հ ե զէն ա կո ւհ էէն
յուշեբուն ,
տպա ւո բութէ լնն երո ւն
ու վկայութէւնն եբուն որոնք էոյս
տեսած էէն 1969Հհ մէնչեւ 1975,
Անդրանէկ '(մ առո ւկեան է Նայիրի
շաբաթաթերթէն մէջ՛.
Ինչո՞ւ Երկու Ծիրաններ: Ն ախ,
որովհետեւ ա մ են ա դր ա լէ չ պատմըւածքներէն մէկը նոյն վերնագէբը
կը կըէ : Տեղէ կ՚ունենայ Օունաստան , ուր երկու գե ղջո ւկ մ անուկներ
Ա- փալթեանէն կը հրամցնեն մէկ —
մէկ թո շոր կարմէր ծէրաններ, յա.
փըշտակոլած էր ջրաներկէն առ
որ կը ներկա յացն է ձ է թաս տան մը
Լտե՛ս էջ 61.65) : Յետոյ, եթէ ծէրանը Հայաստանէ թ ո րհ րգան շա կան
պտուղն է անշուշտ, այս պարագա
յէն մէջ Երկու Ծիրաններ^ կը ներ
կայացնեն, ըստ են թա թորա գէ ր էն ,
հեղէնակոլհէէն երկ ու <Հաչէ/արհներր»' արոլեստը էբր ղ֊րող ու գեղանկարչոլհէ, ապա' րնկերա յէն ծա
ռայութէւնը,
որբաթնամ Պոլսոյ
«Զէզոք Տունկէն մէնչեւ Հ աո ւրրտ
փաբա կէօզեան
հ էմնա ր կո լթ եան
զանազան կեդրոններուն' (էրանսա,
3 ունաստան , Լէբանան,
ուր ա շխոյմ գործակէցն էր ամուսնէն'
Նոլսլար 'Իա լէ թեանէն ։ Հա րկալոր
է յՒԺլ այս tLnJttfo մարգասէրոլթէւն ը, լայնամտութէւնը ո լ բարձր
զա րգացո ւմը յ
Կ"էրքը կը բաց ուէ Ա. փաւէթեանէ
էնքն ա կեն ս ա գր ո լթ ե ա մբ'
^Կեան
քէս ճամբաները», գրէ առնուած
ՓարԻղ, !984^ե ։
(քնած է
Պոլէս
1903/տ, աղջէկն է փաստաբան Յա.,
կոր Պ ահ րէ է եւ դրագէտոլհ է (կա.
րոլհէ Շ սւհ պաղէ, երկուքն ալ կա
նո, (սէն /ծուած աղգայէն բա րես էրաեան դործերու։
Այսպէս, փոքր տարէքէն, Անա
հէս/, եր քոյրը Եւ երկու եղբայրնե
րը մեծցայ, հայրենասէր, մ եծահո ղփ
ել մտաւորական րնտանեեան մրթնոլորտէ մր մէջ ոլ Ն է է ո ղ ո ս ե ան
վարմա րան յաճա քսեց էն։ 1915/' արհաւերքեն
ու 3 եղ ա ս պան ո ւթեան
մասէն, Անահ էտ , նաթակր թա րան է

ա շակեբտուհ է , կը բերէ էր վկա յութէւնը։ Ա օրեղբայրը թարսեղ ^յահ.
պաղ կ՛ աքսո րուէ Ապր է լ 2ձփն , մաս
կազմելով
հայ մտա ւո րա կանն ե րուն, կ՚երթայ անվերադարձ։ Ամասէոյ մէջ, մօրաքո յ ր ր' ԱտրՒնՀ
Տէր տէրեան-Շահպազ ել էր ընտւսնէքը, էնչպէս նաեւ
Տրապէզոնէ
մէջ Հօրը ազգականները կը ջ՚որգըւէն Լտե՚ս- «.Աքն օրը, Պոլէս---»,
էջ 26-34) :
Ուստէ, ծնողքը կորոշեն հեռաց րնել երեք փոքրերը որոնց մ էջ կր
գտնուէ Ան 11/ հՒ տ : 1915£ե մէնչեւ
1917 կը յաճախեն Հէ ր ան ս ա կան ու
գերմանական դպրոցներ Պուլկաա
րիոյ մէջ՝. Երբոր Պոլէս կը վերա^
դառնան
ԼքՀնահէտ Գերմանական
ւխս րմա րան կը մտնէ եւ յետոյ կըրկէն Լյէկոդոսեան դպրոց ու վերջապէ ս Անգլե ական վա րմա րան, մէնչեւ 1922 I Ան շուշտ ուս ման շրջան ը
եղած է անկայուն, սակայն առէթը
տուած է եր է տա ս արգո ւհ է էն զանա
զան կր թա կան գրո լթէւնն եր ո լ եւ
լեղուներու ծանօթանալու։
1922/'հ ՀայԸԸ հետապնդումներու
ենթաըկուելով թրքական ոստ է կա
նո ւթենէն , ընտանեօք կճապաս տա-,
նէն Պոլքրէշ։ Հ ոն կը ծանօթանա f
Լ/ուպաը
Գաւէ թեանէն ՝ նոյնպէս
Պոլս էն աքսորուած ՝ էր կա մքովանոր հետ կ՚ամուսնանայ Փարէղէ
մէջ, 1925/'?': Այգ օրէն, կեանքը կը
կա պո լ է նաեւ Հա ո ւրրտ փարակէօզեան Հէմնարկոլթեան որուն վա րէ չն
էը Ւը ամուսէնը (1924:էն մէնչեւ
1978)։ Հարէլրէ Լափ հայ որբեր,
մողվուած Պոլս էն, 3 ունա ս տան էն
ու Աուրէայէն, կը պա տ ս պար ո ւէն
փա րակէօզեան «ՀՕՍ’»էն մէջ, փա
ռաւոր ֆրանսական Լա (Իոշըֆոլգո.
ներու դղեակը, «Հա Կոտէնէէռ»
կոչուած, շրջապատուած անտառնե րով։ Որբերը հոն, ոչ մէայն ար
հեստ անո ց-վա րմարան մը կր դրա
նէն, այլ մանաւանդ Գաւէ թե աններուն գո ւր դուր անքը Լտե1 ս ♦ Հհփուքսէ դղեակէն հայ տղաքը», էջ 66.
83):
1936/'?' Գ ա րակէօզեան հաստա.
ւոոլթէւն ը Յոլնաստան փո խագր ըւելով, փա լէ թ եաններ ը կ՛օման գա—
կեն հոն հաւաքուած հայ գաղթա
կաններու հանրայէն առողջապա
հական շարմումներոլն : Ապա' 1946^,
էհ սկսեալ մէնչեւ '((Հական տսւրէները Լէ բանան կ՚անցնէն ուր ահա
ւոր նեղ ութեան մատնուած հայ
գաղթականներ կը
գտնեն Լսով,
մանուկներու մահ, մալարէա...՝Հ

#
**
Հայերու , ո՛ չ ալ Հրեաներու ց եղա ս Եւ հուսկ չորրորղ բամէն մը ն ը. պանութեան։ (Լայն հասկնալու հա
լէրուած մամանա կա կէց ցեղասպա մար պէտք է թափանցել Արեւմտեան
նութեան մը որ տեղէ ունեցաւ մեր Ափրէկէէ յատուկ մթնոլորտէն մէջ,
օ րերուն , մեր աչքեբուն առջեւ, հե մ եծ լէճերո լ շրջան ը, ո ր Աւրս սլաց էռատես է լհեբով ու ձայնասփէւռնե- ներոլ վերջէն յայ տնագո րծո ւթէ ւն ր
րով սփռոլած եր կրագունտէ հա եղաւ ել ո չ մէա յն քա ղաքա կր թ ո ւմայն տարածքէն' թոլթսէներոլցե- թէւն եւ բարեկեցո ւթէւն չբերաւ աղաս պան ութէւնը (Լուանալս յէ մէջ՝. նոնց , այլեւ փճացուր անցեալ մը որ
Այս վերջէն բամէնը էջ289էն մթն մէայն բերանաց է կը հաղորդուէր
չել 363 կ՚երկարէ եւ ման րակր կէտ, գարերու ըն թացքէն :
մամ անա կագրական կա ր գո վ տ ըր*
ւած (Լոլանտա յ է մէջ (մութս էնե րու
**
ցեղասպանութեան
պատմ ութէւնն
է, գագոլթատ է րական
շրջանէն
Հեղէնակը հ ատո րէն վերջէն !4 է՛
գրուած սերմերով- չէ նմանէր ո՛չ ջերով (365-379)
եզր ակա ցնել կր

փորձէ էր մանրակրկէտ աշխատանքՒ^1 ընդարձակ նէւթեր ը ամփոփե
լով'- «Ցեղասպանական բռնութեան
ալշիմի» կ ՛որակէ մարդկա յէն անբացատրելէ կէրքերոլ այն երեւո յ.
թը որ ց եղասպանութեան կ՛առաջ
նորդէ ել էր այս բացառէկ աշխատասէրոլթէւնը կը փակէ Հաննա
Արենտէ խօսքերով.
«Եթէ ցեղասպանութիւնը կարելի
կը դաոնայ ուրեմն երկրագունդի ո'
մ էկ ժողովուրդ կրնայ վստ՛ահ ըլլսո
որ պիտի (վեր)ապրի աոանց միջազ,
գային օրէնքի պաշտպանութեան» :

«Տան սաւաններէն մին [մայ„ս\
պատոեց երեքի, նպարավսւՍսւոէ&
բերուած փոշիներով ներկեց պ„
երեք կտորները հայկական նոր bpîf,
գոյ ներով ու այդ ամենսւհամեստ
միջոցներով պատրաստեց, Պպսոյ
մէջ, Հայոց պատմութեան այս fi„‘
վերածնունդի շրջանի ՛աոաջին ն„_
րածին հայկական դրօշը» („է'ս՜
<ձԱնմ ո ռանալէ օր մԸ»։ էջ 35-45),
նաեւ. Ւը մտաւոանջոլթէւնը p. ^ս,
տերաղմէ
ռմրա կոծ ո լթկ ւններոՍ
ընթացքէն , (երանսա գտնուած J-ui.
մանակ {«Գրաւեալ 3)րանսա» էէ
120.142)։
Առաջէն բամէնը կր փւսկոլի «Ջ(.
տոլն»ով Լէ ջ 161-179) ձօնուսմ
ՒP մ°Զա րուհէ Պ՚սհրէի յխա_
աակէ՚ււ , էնչպէս ել բոլոր այն որբ.
որբուհ էնեբուն որոնք անցան այղ
Տունէն: Հեղէնակոլհէէն յուչերր կլ,
վ եր ա գա ռն ան Պո լէս , 1918 թուա.
կան էն, երբ փոքրէկ, բա յց անկախ
հայ րենէք մը ծնունդ առած էր՝.
Նո յն տա րէն , Պ "լսո յ
հրա^
պարակէն վրայ տուն մը վարձուէ.

ցտւ' (ձԶէզոք տուն»ը, անգլէական,
թրքական եւ հայկական հովանալս,
րութեամբ, երկու տնօրէնոլհթհե.
բութ մէն թուրք, մէւսը հտյ'
րուհէ Պահրէ, որուն Անա հէա խ
օգնութէւնը կը բերէ։ Նպատակը
պատրաստել էր «կարճ
^Ը
համար թրքական տուներէ բգլած կասկածելէ պարագաներ՛
անոնց
պատ եհ ո ւթէ ւն ը ապրելու
յարմար, անկաշկանդ մթնոլորտԼ
մը մէջ, ունենալու հանդարտուէ
թեա*յյ մ էջ (եամանա կ' վերյՒԺւ"1անցեալ օրերը,
վերղգալոլ ապա.
հով, ել է վերջոյ հասնելու թոս.
տ ո վան ո լթ ե ան որոշումէն---»։ «ttմենափոքրէկ որբանոցը» ստեղծմ ան առա ջէն օրէն էսկ փուլը եղած
էր թրքական կառավարութեան։
Հատորէն երկրո րգ մասը, աւելէ
համառօա , կը վերաբերէ I960»է ան տարէնե րու. Պ է Jրո z Pէ
ւԼարմա րա*1յ ներու վէճա կէն։ Ա՛ Իա'
ւէ թեան դ է տա կան ճշգրտութեամբ
ել բծա(սնգէր քննո ւթեամր պ՚՚՚բղած է յստակ պատկեր մը ուր
րեւէն կրթա կան դործէն է,ոՅ^Ս1
կողմերը թերո ւթէ ւնները եւ սթա1՛
ները, րսելով թէ զտ նոնք ծածկելս՛
մէջ շահ չկայ։ (Էոր օրէնակ, աչ՛ս՛
կերտնե ր ու կա րեւո ր մ աս մը րրւյ1Ըր1 H ՚
կը ձգէ, ո րովհետ ել նախակաթ՛11'
րաններր մատ չելէ չեն թէ' նխթ^
պէս, թէ՛ ծ՜րագրով, աղքատ թնա՛ս
նէ քն եր ո ւ֊ն Լ«Թէլերը է ^ծ
,
հայ վա րմար անն երո լ մասէն», t
183.191):
Անահ էտ փա լէ թեան կր ներկ՛
յացնէ լէռվէն ոչ մէայն մտաւոբ"1
էանէնւ տէպարը, մեծցած '.այասկ^
ել յառաջգէմա կան

րնտանէքյչ

‘քէջ։ այԼ նաեւ պա տաս խանւաոՈ1
պ ա տ ո ւախն դէր ա նձէ մր,
պատրաստ օգնուքմեան հսե^^Լ
^քաւո րնե րուն :
ցառէկ կէն մը։

Մ էկ խօսքով

P"

.
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ընտրութիւն՝ թո լա ր կո ւմ ՝ մեկ
նաբանութիւն եւ կասկած-.

«Կ Ա ff»*
ՀԱՅ ԱՐԳԻ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹԵԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԱՆԴԷՍԸ

Ապրիլ 5ին տեդի ունեցաւ զեկու.
ցաժողով մը Նիւ Եորքի Գոլումպիա
համալսարանին մէջ, պատմա թեան
սաքթորայի թեկնածու Պետրոս Տէր
Աաթոսեանի
նախ աձեռնութեա մր
ht համալսարանի երեք թաժան,
մունքներու
(միջին արեւելեան,
բաղդատական գրականութեան եւ
Արեւելեան Եւրոպայի) հովանաւո.
րութեամբ : Նիւթը' «Մարկ- Նշան,
եանի նպաստը հայ գրականութեան
կալուածին»: Առիթը' իւրայատուկ
մեծարանք մը Մ • Նշանետնին, ա.
ւելի քան տասնամեակ մը տեւած
իր պաշտօնավարութ եան աւարտին,
նախօրեակին, ոլ ձեւով մը նաեւ'
լռելեայն արձագանգ մը այն իրո.

զութեան, որ համալսարանին հա.
յ տգիտական ամպիոնը անհասկնալի
պատնաոներով կը զրկուէր արժա.
նաւոր իը վարիչին ներկայ ութե.
նէն: Զ եկուցա ժողովի ն նսվսագա.
հեց միջին արեւելեան րաժանմուն.
քի
իրանագիտութեան ամպիոնի
վարիչ Համիտ Տ ապաշ ին, որուն ա.
տոնտսլե տութեան ժամանակ թա.
ժանմունքը Մարկ- Նշանեանը նշա.
նակած էր որպէս դասախօս : Պ- Տէր
Մաթոսեանի րացման խօսքէն ետք,
ելոյթ ունեցան Կիլ Անի նար (Գո.
լումպիայի միջին արեւելեան րա.

Երբ կր պսւտրսւստէ^ւ ա,!ս 1աս1“քսօսութեան անգլեր էն բնաղիրը , ան
աչքիս կ^երեւար որպէս յարակարձիք՛. Արդարեւ՝ ուրիշ /ր՜Նչ կարելքէ
է սեպել քննարկումը հանդէս/» մը՝
զոր ո ւն կնդի րնե ր էն շատերը հաւանարար // վիճակի չէ ին կարդալու-,
Ւրրել յարակա րծիք ՝ շատ տեղին
էր, քանի որ Ա . Նշանեան, կամայ
թէ ակամայ , կը սիրէ յա րակա րԼիքներ մատո։ցել իր ըն թե ր ղ ո ղն երուն ել ուն կն դիրն եր սւն : Անո ցմէ
մէկն է «Կամ»բ՝ անհ tu ut ա կան ձեռ
նարկում մը որ սկսած է 27 տարի աՈ-աջ ել ղարդ տ ո լած' դրական ու
Հեն ադա տա կան նիւթ ե րու 5 զանգրւածեղ հ ա տ որն եր ։ Թէել պէտք
k Հայերէն դի տնալ ղանոնք կարդաԼոլ համար, ատիկա րաւ.արար շէ :
^էտք է նաեւ քիշ թէ շատ ընտ ելա..
Յած ԸԱալ հո՛!։ կիրս։ րկո լող վերլու—
եական լեզուին կամ, առնուաղն,
ըսյնամտոլթիւն ցուցաբերել' անոր
ներկայութէ ան գիտակցելու՝ մին։շ
կը հետեւին » Հանդէսէ մր որւււն
I"jn ւթիւնն իսկ հ այ արդի մտածո՛էութեան զարւոուղութի ւն ը ցոյց կու
սւայ յ
ե%չ կայ աւելի յարակարծական՝
ուրեմն , քան միա յն հա յերէնով լոյս
աեմնող հանդէս մը՝ որ Սփիւռքի
մէջ կը < րատարակոլի առանց ց[՚Լումներ ընելու ընթերցողին :
l/ե. հանդէս մը՝ որ հիմնականին
Wրեւմտահայերէնով կը ղրաղի գըՐ՚սկանոլթէամբ ու մտաւորական
կեանքով՝ երբ նոյնիսկ անոնցմէ

հայագիտութեան անդրադարձի ու
վերլուծումի վայր մը ստ եղծել :
«Կամֆը ենթավերնադիր մը ունի'
((հանդէս վերլուծական»-. Ի՞ն չ կը
նշանակէ ասիկա-, Մին շ հայ մամոլ_
լի պատմութիւնը թերթեր ել դրա
կան հանդէսներ բնորոշ վերտառու
թիւնն երու մեծ ճոխութիւն մը ցոյց
կոլ աայ («քաղաքական ու բանա
սիրական օրագիր» , «քաղաքական ՝
հասարա կագիտա կան օրա թերթ» ՝ և
մասամբ նորին')՝ վերլուծում բառը
յստակօրէն բացակայ եղած է նման
պիտակներէ -, Ո՛ շ միայն բառը՝ այլ
նոյնիսկ ((վերլուծումդ յ1ացքը ՛Ան
տեսուած է վերջին յիսուն տարինե
րու դրական հ րատարա կո լթի լններուն մեծ մասին Մէջ-, Մ արմէ լայնօրէն մէջբերել «Կամ»ի առաջին թի
լին յառաջա բանէն • _
«Գիտնալով սակայն որ գրակա.
նութեան վերլուծական նակատա.
գիրը անկախ չէ, չի կրնար ըլլալ,
գրականութեան ընդհանուր իրո.
դութենէն, ԿԱՄր պիտի ուզէր ա.
սոնց փոխադարձ կապակցութեան
ու խնդրակտնացումին վայրը հան.
դիսանալ, չմոոնալով երթեք որ րս.
վփւոքեան ծայրագոյն պայմաննե.
րուն մէջ' գրականութեան էութիւ.
նը կրնայ հասած ըլլալ իր վերջա.
ւորութեան (որքան ալ յարակարծա.
կան թուի այսպիսի գաղափար մը) ,
ւյերադարձուելով ատկէ իր ծագու.
մին:
Վերլուծական կոչումը .գրուած
այս հանդէսի գլուխը, իրրեւ խոս.
տում ու յ առաջադրանք _ չի յղեր ու.
րեմն գրականութեան անդրադար.
ձող վերլուծումի տեսարանական
ձեւերուն միայն : ( • ♦ • ) Այս մէկը
վերլուծում մըն է ուր փոխանցուած
խօսքը կ'անդրադառնայ ինքն իր
վրայ,
ըլլալով
փորձառութեան
դաշտն իսկ, ու տեղի տալով ատկէ
յետոյ' ամրու)ջոկին նոր ձեւի տե.

րսաեբը որոնք կը խօսին՝ կը դրեն
Ո,~ կը կարդան (արե ւմտա) հ ա յ եր էն
"եւ՝ ենթադրաբար՝ նման ամօթա
լի Գոըեերոլ մ էջ պէտք շէ ըլլա յին- ՝
U‘JU օրերուն կը սիրեն անոր վրայ
^"^շ քաշել կո ւրծք ծեծելով հան-

յատկապէս Մ իա g եալ Ն"'Հձգներոլ մէջ-. Աւելի՛ն, հանդէս
Ը) Արուն վերջին երկու համարնե-

ժանմունքի դասախօսներէն) , Գա.
լար Շահինեան (Լոս Աննըլըսի Գա.
լիֆորնիոյ համալսարանի րազդա.

Cfi Ա՛րտադրուած են Մ - 'Նշանեանի

սաթանութեան մը» 1 :

"Ը" Լա օն ավարութեան
ընթացքին
ոԷՈւմպիա համալսարանին մէջ՝
'"Ը ան սկսած էր նաեւ հայերէնով

Ի՞նչ է այս ((նոր ձեւ»ը-, Ինչպէ՞ս
կրնանք իմաստաւորէլ այս երեւու
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Տրե;/'

ՎԱՐԴԱՆ

• կամ' «թչչա/» բային ո չ ֊.ամբողԼական ձեւ մը (//,♦ ղէմբ} եղակի , «ծ" կամ») :

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

տական գրականութեան տոքթորա.
յի Pb‘i նածու), Նանոր Գէնտէրեան
(Օքսֆորտի համալսարանի ետյւս.
գիտութեան տոքթոյսսյի թեկնա.
ծու) եւ տողերս գրողը, որոնք տար.
թեր աեսանկիւններէ ներկայացաւ,
ցին ու վերլուծեցին Մ • Նշանեանի
անգլերէն, ֆրանսերէն ու հայերէն
արտադրութեան որոշ երեսակներ:
Երեկոյթը փակռւեցաւ Մ• Նշանետ.
նի
շնորհակալութեան
խօսքով :
Ստորեւ կր հրատարակենք մեր կար.
դացած
զեկուցումին Խոյացուած
տարթերակր :
Վ- ffՆիւ ճըրզի

թապէս
/այն հաստատումները-,
կուզեմ բանալի մը առաջարկել
հինգերորդ թիլին մէջ Ա . Նշանեա
նի ստորագրած գրախ օսա կսւն է մը
Զատուածի մը միջոցաւ.—
«Գրքին մէջ տրուած օրինակները
զուտ գրական ես, նիշդ է, րտյց
յստակ է որ այդ օրինակներու հաս.
կացողոլթիւնը կարելի է դարձած
հակա _ թնազանցական ստոր ո գու.
թիւններու կիրառումսվ, հետեւա.
թւսր գրութենա կանութեան դաշ.
տին ստեղծումով, այս մէկը' զուտ
տեսարանական արարք, որ կատար,
ւեցաւ Ֆրանսացի մէջ
վաթսու,
նական
թուականներէն
սկսեալ
(Պարթ: Թ ստորով ? ժընէ, Սոլլերս,
'Րրիսթ-եւա, Տերիսւա ել շատ մը ռւ.
րիշներ) եւ շատ արագ արտածուէ,
ցաւ աշխարհի չորս ծագը, սկիզ.
րը' կառուցասլաշտութեան անուան
աակ: Յստակէ, որ քսանական թը.
լականներու ռուս ֆորմալի սաներու
վերայայտնութիւնն ալ քիչ դեր
չխաղաց գրութենական դաշտի այդ
ստեղծումին մէջ : ( • • • ) Գրքին խռ.
ցելիութիւնը, որուն մասին ակ նար.
կեցի սկիզրը, այս երկդիմութիւնն
է, թերեւս շփոթութիւնը, թացատ.
րական երկու սկզթունքներու մի.
ջեւ, մէկը' հոգեթանական ոլ են.
թակայ ական թնոյ թի, եւ ուրեմն
զուտ դասական, գրականութեան
պատմութեան սովորական, երկ.
դարեան յղացք ներէն չազատագրը.
ւած, իսկ միւսը' գրութենական թը.
նոյթի: Երկոլ սկզթունք ներր անհա.
մատեզելի են: Պէտք է ընտրել եր.
կուքին միջեւ» 2:
Առաջին օրէն իսկ այս վերլուծա
կան հանդէս ը երկրորդ' արդի քբննադատոլթեան
բոլոր տեսակնե
րում նախընտրած սկզբունքը ընտ
րած է-. Ասիկա մեզ կը մղէ փորձել
բացատբութիւն մը տալու «Կամ» անունին-, Հայերէն բառարան մը մե
զի կրնայ տալ երեք բացատրոլ_
թիւններ • _
* կամ' շաղկապ մը որ կրնայ
արտայայտել
անորոշութիւն՝

* կամ' «կամի/» բային ել «կամք»
գոյականին արմ ատը-.
Հետեւաբար ՝ հանդէսին անունը
կը թոլի թելադրել թէ՛ գոյութիւն
լամ^ մը եւ թէ պարզ
ունենա լւ
թուարկումի մը այ լըն տր անբ ըլլալու՝ իմաստաւորելու փորձ մը ան ո ր ո շո լթի ւն եւ կասկաՀչ՜ մեկնա բա —
նելուէ։ ftuijg կամ բառը ուրիշ իմ ասա մրն ալ ունի' դի ւղա ղ ի ա կան
գործիքը՝ Որ կ' օգտագործուի հա
ցահատիկները թափահարելու' ցո
րենը ո րոմ էն զատե լու-, 10որքին մէջ՝
վերլուծական ^իդ Ը արմ է քաւոր
բամին ը
«հատիկը» անջատելու
կերպ մը չէ՞ î
Աակայն՝ նման ճիգ մը սովորա
բար շատ մո ղո վրդա կան ո ւթիւն շի
վայելեր -, Ահ ա թէ ինչո՞ լ՝ երբ աւե
լի քան տասը տարի առաջ՝ անձնա
կան խօսակցութեան մը ընթացքին ՝
Ա արկ. ՛Նշան եան ին հարց կոլ տա
յի ՝ թէ ի՞նչ կը ն շանա կէր
,
ան առեղծո ւածա յին մ՜ոլի տո Հ մը կը
պատասխանէր. _ Groupement des Ar.
méniens Minoritaires...Բառախաղ մը՝
որ սակայն բոլորովին անհիմն շէր՛
Միայն յարակարծիքը կ^ումեզացընէր-, Աթէ այսօր ըստ բախտի հա
րիւրեակ մը Հայ գրագէտներու
հարցում ուղղուէր՝ կրնանք գրաւի
դալ , մեծ վ ստահութեամբ , որ անոնց մ եծ մասը «Կամ»ի դոյ ութե
նը միայն պիտի իմանար որպէս նա
խադասութիւն մը խմբագր ին կեն
սագրութեան մէջ՛. վստահաբար՝
այդ համեմատութիւնը դեռ աւելի՛
մ եծ եղած պէտք է ԸէէաJ քառորդ
դտ ր առաջ :
Պ ա տ ա Հ ա կան չէ՝ որ Մ ին աս Թէօլէօլեան ՝ Կ՝րիգոր Պըլտեանի գրա
կան
քննադատութեան առաջին'
«Տբ տմ» հատորին անդրադառնաէով՝ ւՕՑշ/քե Ա՚-՚Լցտկի րնդո լնած էր՝
չափազանց խօսուն նախադասու
թեամբ մը՝ որ «բացառութեամբ
Մարկ- 'Նշանեանի մէկ քանի յօդո
ւածներուն'
Ափիւռքը չէ տուած
փիլիսոփայութեան ել գրականագիտութեան նման զուգորդում» 3:
Նոյն տարին՝ «Կամ»ի երկրորդ թի
լին ներածոլթ իւն ը քմ է օ լէ օ լե ա նի
հատորին կ՛ անդրադառնար հետեւ
եալ ձեւով. _
«Գոհ ենք այդ իմաստով' ff - Թ“էօ_
լէօլեանի գործին երկրորդ հատորի
հրատարակումով: Այդ գիրքը, իր
համայնագիտական եղանակույ ու
կերպարանքով' կը կնքէ ժամանա.
կաշրջանի մը վերջաւորութիւնը:
Զանց չենք առնեք անշուշտ անոր
համարատաական րոլոր արժանիք,
ները: Րայց վերջացածը միայն կր
պահանջէ համայնագիտարաններ:
Ինչ որ կերջացած է, անշուշտ գրր.
ւածք ի պաշտօնը չէ, ո՜չ ալ անպայ.
ման գրականութիւնը : Վերջացածը
նախ եւ առաջ' գրութիւններուն վե.
րաթերռւելու եղանակ մըն է, որ շատ
չէ շարժած գրականութեան դար մը
Անուանումներով" : Մեծ գործերու
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"մեծութիւն" [ը] կը յատկսւնշուի
նաիյ անով' որ կը զանցէ ամրողջովին պարտադիր ծրագրումը, որ
մինչեւ այսօր կը շարունակէ որո_
շադրել եւ "օրինափսւկել" այդ գոր_
ծերուն ընթերցումը եւ հասկացո
ղութիւնը» 4:
Ասիկա կը գրուէր ճիչդ քսանըհինգ տարի առաջ։ Կը նշանակէ ՝ որ
մինչեւ ՜[Օ&Հ)ական թուականները
հայ գրական քննադատութիւնը որ
պէս ամբողջութիւն քիչ թէ չատ
խրած էր դրականութեան մամանա—
կաւԼրէպ ըմբռնումի մըմ էջ : Արդա
րեւ՝ այղ օրերուն հրատարակուած
հարցազրոյցի մը մէջ՝ Նշանեան կը
յայտնէր, թէ <{.Կամ»ը ստեղծելու
սկզբնական միտքը ծնունգ առած էր
Ւր ցա նկութենէն' Վահան թէքէեանկ մասին 125
ուսումնասի
րութիւն մը տպելու՝ քանի որ անոր
յարմարող հրատարակութիւն մը
չկար 5: Ընթացիկէն հեռու այս ու
սումնասիրութիւնը՝ որ իրեն յա
տուկ տեղ մը ունի թէքէեանի մա
սին կուտակուած մատենագիտու
թեան մէջ՝ հանդէս՛ին առաջին թի
լին գրեթէ կէսը կը գրաւէ։
Նման
ո լսումն աս ի րութիւններ
<թ]ամ»ի իւրաքան չիլր թիլի կեդրո
նական առանցքներէն մ է կը եղած
են.® Ի՚իւՀ-- Գրիգոր Պըլտեանի «կա_
թարգանքը գրութեան»' Նիկոզոս
Աարաֆեանի մասին։
* թիւ 3-4’- Մարկ. Նշան եան ի
ՀհԿ՝րական կանգնումը. Ա աս Ա . »
«Մեհե ան»ի մասին (երկրորդ մա
սը հրատարակուած չէ) :
* թիւ 5՚_ Արբի Ա՚՚վ հաննէս եա նի
«Լեւոն Հյանթ ել իր թատերական
մտածո ղութիւնը» :
* թիւ 6 • - 9* • Պ ըլտեանի «Հա յկա
կան ապագա յապա շտութիւն» եւ ՄՆչանեանի «Աարենց եւ յեղաւիոթու_
թիւնը» :
Անոնց
քննարկումը՝ նո յնիսկ'
ակնարկ մը անոնց բո վան դակութե ան վրա յ ՝ ն պա տ ա կէ ս դուրս է :
Կը բաւէ ըսել՝ թէ անոնց ընթերց ումը անհրաժեշտութիւն մըն է հայ
արգի գրա կանո ւթեամբ ղբա ղո ղ Ոեւէ մէկուն համար։
Ի սկզբանէ՝ «Կամ» յա տուկ կա
րեւոր ո լթի լկյ ընծայած էր օտար
լեզուներէ թարգմանական աշխատանքին ՝ քանի որ՝ ինչպէս ըսւած է առաջին թիլին մէջ՝ «թԱ1րգ_
մանութիւնը
չհանդուրժող լեզու
մը ու մշակոյթ մը պարզապէս
դադրած են գոյութիւն ունենալէ:
Թարգմանութիւնդ, շատ պարզ ի_
մաստով մը, տարրական փորձար_
կումն է տարթերութեան մը, լեզուի
հիմնաւորութեան
մը :
Աոանց
թարգմանական աշխոյժ գործունէութեան մը, գրականութիւնն է
նախ եւ աոաջ' որ ծայ րէ ծայր ա_
նիմաստ ու սին ներկայութիւն մը
կը դաոնայ» 6. Մ. Ն շանեան ի կողմ է
«Կամ»ի մէջ թարգմ անաբա ր հրա
տարակուած հեղինակներուն ցան
կը տպաւորիչ է՝ թէ՛ անոնց ինքնու
թեան ՝ թէ գործերուն նիւթին ու
ծաւալին ել թէ թարգմանութիւնները յաֆ_ոգ9՚յելոլ ճիգին համար.
Մալթէր Պենիամին՝ lf օրիս Պ լան շօ ,
8)րիտրիխ Ն ից չէ ՝ էռնսթ Աւնկըր՝
(իորժ Պա թայլ՝ Անթուան Պերման
(Աաֆֆի Աճէմեւսնի հե տ) , (քան —
Լիլք Նանս ի։ Աակայն՝ թօսքը չի
վերաբերիր պատահական թարգմա
նական նմոյ չներոլ՝ ինչպէս սովո
րաբար պարագան է սւիիւռքահայ
գրա կան Հ ան գ է սն եր ո ւն :
Ընգհ
նո։ ր առմամբ՝ հիմնարար աշխա
տութիւնն եր են ՝ որոնք հայ ընթերSnrll՛՛՛՛ նորանոր անգրագա րձ ի կա լււսծներ կը բանան՝ արելմտեան ար
գի մտածողութեան հետ յարաբեր ո լթե ան մէջ գնելով ել լեզուն նորոգելու նոր ճանապարհներ բանաl.r"L: Այ ս իմաստովդ «Կ ամ» ներկա
յացուցած է
հայերէն առաջին
թարգմանութիւններ ը երկու համ-

ԱՆՏԻՊ IWIPSIUOTtl. ԷՋԵՐ
Լե1Ւ 'il'IPOilPh ՕՐԱՖՐՈԻԹԵՆեՆ

2000, Երեւան՝ «նայիրի» հրատ.-.

վան ծնած գրոդը (թուն անունով'
Արամ Թովմադեան / Թովմասեան)
1902-1909 ուսանելէ ետք էջմիածնի
Գէորգեան ճեմարանին մէջ, վերւս.
դարձած է ծննդավայրը եւ ուսուց
չութեան սկսած: 1910ին սկսած է
նաեւ գրել ու աոաջին արտադրութիւններով իսկ գնահատանքի ար.
ժանացած :
1915ի դժբախտութեան յորձան
քին կը գաղթէ Կովկաս ու մինչեւ
Հայաստանի
սովետականացումը,
կ՚ըլլայ ամէնէն փնտռուած գրող
ներէն մէկը: Այդ թուականին կա

պաստանի Թաւրիզ ուր պատկանւսծ
կուսակցութեան' ՀՅԴ-ի միջնոր.
գութեամր աշխատանք ու բնակա.
րան կ՚ունենայ, թայց հայրենիքին
ու ընտանիքին կարօտը, միացած'
Խորհ- Հայաստանէն ուղղուած հը.
րաւէրին, զինք կը վերադարձնեն
Երեւան :
Հոն պաշտօն կ՚ունենայ «Խորհ.
Հայաստան» թերթին խմրագրա.
թեան մէջ, հատորներ կը հրատա.
րակէ: ('֊այց ստալինեան խժդժոլ.
թիւնները 1931էն թիրախ կ՚առնեն
զինքն ալ: Մեղադրանք, դատավա.

բալաւոր գործերու'
Պենիամինի
«թարգմանիչին գործը» ել Նիցչէի
«/?ղբերգութեան ծնունդը» : թարգ
մանական այս հունձքին կարելի է
աւելցնել՝ տարբեր մակարդակի վըրայ՝ յէանւիիէռօ Պելլինճերիի մէկ
յօդուածը' Ա ա յ ա թ-Ն ո վայ ի թրքե
րէն տաղերուն մասին ՝ ել Ատելիան
Աստոլրեանի մէկ լի ո րձագր ո լթի լնը էռնսթ Ւ ւն կէ րի մասին։
Տեսական _ քննա դատական ու
թարգմանական գո րծերու կողքին՝
«Կամ» հրատարակած է սւիիւոքահայ հեղինակներու գրական գոր
ծեր։ Հեղինակներ՝ ո րոնք անg եա լին
կամ ներկայիս տարբեր ձեւերով ալանգախախտ Ըլլալու կամեցողու
թիւն մը ցոյց տուած են (Զսյրեհ
Արբունի՝ իէարեհ թրաիյունի, ՎահԼ
Օշական՝ Աշխ ան ճինպաշեան՝ Ifա.
րուշ) ։
Վերջին երկ ու թիլերուն
մէջ՝ գրախօսական _ ընթերցումնե
րու բաժին մը նոր երանգներ ալեքցոլցած է մեր իմացա կան միջոցին
շարունակէ։ լող
հետախուզութեան
մէջ.. Վեցերորդ թիլին մէջ՝ Գ'
Պ ըլտեանի «կթա կէ շրջանակին մէջ»
մենագրութեան (Ա. Աճէմեան^ կամ
Միշէլ Ֆուքոյի «Հսկե® լ թէ պատ.
ժել»ոլ հայեր էն ի թարգմ անո ւթեան
(Մ . Նշան եան)
քննարկումները
խո րհրգածոլթ եան մղող աշխատան
քի օրինակներ են :
Ան ո ւնն եր ո լ ել գո րծե րու այս հ ըպանցիկ թուարկումը այստեղ պէտք
հԷ որ վերջանար ,
որովհետեւ շատ
աւելին արժանի է յ ի շատ ակո լթեան։ «Կամ»ի առաջին երկոլ թիլևրը այլեւս սպառած են՝ բայց
միւսները տա կա լին գտան ելի են՝
ուստի հետաքրքրասէր ընթերցողը
հանդէսին գրած մ ար տահրա լէրներուն ընդառաջելու բազմաթիւ ա ռիթներ ունի ։
Ըայց ՒնէՀլ միայն վեց թիւ։ Ա.
թիլին յառաջաբանը կանխաւ ազ
դարարած էր՛«ԿԱՄը պարբերական հանդէս մըն
է աոանց կանխորոշ պարբերակա
նութեան: Հրապարակ պիտի գայ
ան իր ներքին այժմէականութեան
ոիթմովը, երբ հաւաքուած հիւթե
րը զգալի դարձնեն իրենց մէկտեղումին անհրաժեշտութիւնը: Եթէ
չէ լրացուած այդ պայմանը' պիտի
նախ ընտրէ բացակայիլ հրապարա
կէն»’:
Հանդէս ին առաջին երկու թիլերը
լոյս տեսան
1980//ե ել ՜]Տ$,2ին :
Միացեալ համար մը (3-4) tnJu
ընծայուեցաւ !986^ե: (ք ամանակը
անցաւ ել ամբ.ո •մ. ա շխա րհ ը թաւալ
գլոր փո խո լեg ա ւ։ Հինգերորգ թիլը
հրատարակուեցաւ 2002/fh : Ինչո®ւ
տասն ըհ ին գ տարուան այս բացը։

Անոր յառաջաբանը խորապէս ան
հանգստացնող հաստատո ւմներ 1լընէր.«15 տարուան մեր բացակայու
թիւնը հրապարակէն թոդ վերագըթւի անձնական
պայմաններու ու
պատճաոներու : Թերեւս կար յու
սահատութեան թաժին մը, ի տես
Սփիւռքի մէջ իմացական կեանքի
անւիառունակ վիճակին, ի տես մա
նաւանդ'
մտածումը ընկալելու
սահմանուած հաստատութե նական
միաւորներու անսրբագրելի
բա
ցակայութեան: Ու երր կ՚ուրուա
գծուէր այդպիսի միաւորի մը ծը_
հունդը, ի տես մտաւորականներու
դասալքութեան8: Ոայց այս մէկը'
հազիւ թէ բացատրութիւն կամ ար
դարացում ըլլայ : Այս 15 տարինե
րէն, ԿԱՄի ճակատագրին հետ կապւած, կ՛ուզեմ յիշել միայն վերիվայրըւած զգացումս, երբ անդրադար
ձա յ որ հանդէսին իրաւ ընթերցող
ները Հայաստան կը գտնուէին կամ
անկէ կու գային: Եմ տհասութեանս
պատճառով է պարզապէս, որ չէի
գիտցած զատորոշել Սփիւ֊ոքը իբրեւ
ստանձնուած գոյավիճակ եւ Սփիւո_
քը իթթեւ կրականութիւն, խորապէս
խաթարուած կրականութիւն, ուր
իմացականութիւնը տեղ չունի ըստ
ամենայնի, որովհետեւ պէտք չէ որ
տեղ ունենայ»9:
Ինչպէս առաջին յառաջաբան ին
‘քէջ ակնա րկո լած էր՝ «Կամ»ը տե
սակ մը ժառանգորգ է վերքին հա
րիւր տարուան երեք գրական հան
դէսներու որոնք չեն պատկանած
հայ մամուլի
միջա կօր եարին .«Մեհեան»ը
(1914),
«Մ ենք»ը
(1931-1933) ել «Ահեկան»ը (19661970) : Նոյնի ս կ «Ահեկան»ին աշ
խատակցած քանի մը անուններ իրենց 1Լա ստա կը ունեցա ծ են «Կամ»ի
էջերուն մէջ՝ երբեմն մէկէ աւելի անգամներ ։
Աայց «Կամ»ի
ետին բանող իմացական ծրագիրը՝
իր պարզ կշիռով իսկ՝ քիչ մը տար֊
րնր է նախորդներէն ՝ ո րովհետեւ
գրա կան սեբունդի մը անունով չի
խօսիր ել ծննդավայրի մը հետ չի
կապուիր։ «Կ ամ» ի վայ րը Ա լի ի ւռքը
ՐԼԼալով, թերեւս, ինչպէս 1980/ժ/
գրուած է (իրերայաջորդ թիլերը
խմբագրոլած են Փարիզի ել ՆիԼ
Իորքի մէջ՝ հրատարակուած' Պէյր ութի ՝ lf ոնրէալի եւ Լոս Անճըլըսի
մէջՆ հանդէսը հայ իմացական հա
մայնապատկերին մ էջ անզուգական
է եւ՝ ուրիշ յա րա կարծիք մր ՝ այն
քանով մը անոր լուսանցքին վրայ՝
որքանով ս փի ւռքե ան գո յ ա վիճա կր
կը թուի ըլլալ այսօր
Ա կ1! րնաւո րում էն քսան
,րի
ետք՝ ի հեճուկս բոլոր խոչրնգոտնե-

րուն
ԻԱ. գարու ա ր շալո յսթե
«Կ ամ»ը կը շարունակէր մնալ հալ
կեանքի հ ա կա-ի մա g ա կան հոսանք,
ներուն գէմ ժամադրավայր մը՝
նո յնիսկ եթէ միտուած չէր ա յդ դե.
րը ստանձնելու՝ ինչ որ դժուար ե.
րելակայելի է։ Ա ա ր եբախտաբար ՝
վեցերորդ թիւ մը
ամէնէն ծաւա.
լունը ու թերևս ամէնէն հարուստը՝
1ՈJu ա եսալ 2005^ե : Պէտք է սպասել
ել յուսալ՝ որ իր այդ հանգամանքը
զայն կարապի երգի մը պիտի էխ֊
րած է։ Միջոցին՝ <(.Կամ»ի իրադո ը.
ծո ւմն եր ո ւն այս համառօտ ուրոլտ.
գիևը կրնա յ ծառայել ա յգ ակրն,
կալո ւթ ի ւն ը
արդարացնելու եւ՝
գուցէ՝ երկրորդ հ ա մարին մէջ ար.
տա յա յտուած խոստմնա լից անդրա.
դարձ մը յիշեցնելոլ._
«Գալիքը հաւանաբար գրուածք,
ներուն մէջ է, բայց կու "գայ" ան ե.
թէ "հասկնանք" զանոնք : Ապագան
մեկնաբանութեան հարց մրն է: ՀնԱ
ոլ հոն' գիտենք որ այդ չսպասուսւծ
ապագան է որ կը պատրաստուի»10:
Յայսօր հրատարակուած «^ա մ
հատորները հա րուստ վկայութիւն
մրն են տյգ չսպասոլած ապագային
պատրաստութեան :

Մայիսի վերջաւորութեան Երեսս
նէն վերադարձող րարեկամ մը
խմրագրութեանս յանձնեց ծանօթ
երգիծագիր էեո Կամսարի «Կարմիր
օրեր»(*) հատորը եւ մեքենագըրւած երկու անտիպ բնագիր:
Էեո Կամսաո ուդն ու ծուծով սո_
վետական կարգերու անհաշտ մեր
երգիծագիրն է որ եթէ ոչ իր կեան„
րով, ամէնէն սուղ գինով վճարած
է այդ հակադրութիւնը:
1888ին
(*) «Կարմիր օրեր՛»

-

Լեռ կամսար ,

(1) «Իբբել յաււաջuipuilB» , Կամ, թիւ 1>
Փարիզ, Սհպ՚տյյմբհթ 1980, էջ 7-8:
(2) Մարկ. Նշանելս®, «Իսւնսպալ111'!
թիւն», Կամ՝ թիլ 5, Լոո ԱՅնըլըո, 2002,
էջ 250-251 :
(3) Մինաս Թէօլէօլեան, Գար մը ղըh- P-, Պոսթը®, 1982)

րա կանո ւթիւն ,

էջ 564:
(4) «Իբրեւ յառաջաբան», Կամ, թի-2;
Փարիզ , Դեկտեմբեր 1983 , էջ 8 :
(5) Վրէժ֊Արմէն Աթթինեան, «Հանդէ
սին լեզուն հայերէնն է», Հորիզոն՝ 1984
Օգոստււոս 27, էջ 10:
(6) «Իրրեւ յառաջաբան», թիւ 1, Կ
10:
(7)

Անդ՝

էջ 11-12:

(8) Կ՚ակնարկէ 1980ական թուականնե
րու վերջաւորութեան Պոսթընի «Զօթէա »
Հիմնարկին Փաստական կազմալուծումի11 >
քանի մը տայալլսն շահեկան ու 1ՍՈ11
տըմնալիզ գործո1ւնէութենէ huif :
նարկը Կամ]։ թիւ 3-4ին համաերատար^
կիչր եղած էր 1986իե : «Զօրեան» ՀԻ ՜
նարկը իր կեդրոնը փոխադրած է Թոքո ՜
թօ 1990ական թուականներուն, բայ9 Ի1
.աշխատանքի ձեւն ու ծիրը բՓւական դա
փոխոլթիւններ կրած են :
(9) Մ- Ն-, «Փոխան

յառաջաբանի -

Կամ , թիւ 5 , Լոս Անճըլըս , 2002, է2 0 ՚

, g;
(10) «ԻբրեԼ յառաջաբան» , թխ 2 ’ ֊
էնդգծումը բնագրային է:

Fonds A.R.A.M

« ff tt Æ֊ H Ջ - ՄԻՏ-fi
րութիւն,
բանտարկութիւն, նախ
Երեւանի թանտին մէջ, ապա հեոա.
ւոթ աքսորավայրեր: Աոաջին, ե.
բհքամեայ աքսորէն վերադարձէն
քիչ ետք կր դատապարտուի երկ.
րււբդին, այս ա^գամ 17 տարուան
իամար :
1950ին կը վերադաոնայ, քանի որ
սովետական իշխանութիւնները տը.
րւսմադիր կը թուին գետին ընծայէ,
լու երգիծական գրականութ եան :
թայց Լեո Կամսար շուտով կը յայտ,
նուի «անուղղելի»ն ու կը մէկու,
սացուի, մինչեւ 1954ի ներումը: Ա.
աով հանդերձ կը մնայ անտեսուած,
անոք գրողը: Էը մեր մոլին հրատա.
թակուելու դիմումները, միշա քա.
ղաքական անհեթեթ պատնաոաթա,
նււրվււ ննեըով :
Մինչեւ 1965 կը տեւեն անտեսու.
մը, զրկանքները, նուաստացումնե.
րը, նաեւ խմբագրութիւններոլ եւ
հըատարակչութիւններոլ
կողմէ :
Այդ տարին հազար դժուարաւ,
թեամբ կարելի կը թուի «Մարգը
տանու շորերով» խորագրուած փոքր
հաւաքածոյի
մը
հրատարակու.
ըիւնը: Ան լոյս կը տեսնէ, րայց գը_
րեթէ միաժամանակ լուր կը հասնի
րէ ամբողջ տպաքանակը կալանքի
տակ է:
«7-ա եղաւ տառապանքի ա յն վեր
ն՛'" կաթիլը , /7Հ7 խրագոր ծեց իր նա-

խատեսոլած ղերը։ Վիշտերից հիւծւաե երգիծաբանի սիրտը կաթուա
ծահար եղաւ» կը գրէ թոոնուհին'
վանուհի Թովմասեան, «Կարմիր օ.
րեր»ոլ նախաբան' «Ծիծաղ պարգե.
ւող մարդը» խորագրուած գրու.
թեան մէջ : Այդ վերջին ու վնոական
հարուածին պատնաո կ՚ըլլայ թաա.
րոնի անօրէն Վ- Վազարեանի մասին
էջ մը- տնօրէնը տեղեկանալով ա.
նոր. ամրոդջ իր «հզօրութիւնը»
գործի կը լծէ,
Կենտկոմին միջո.
ցով յաջողելով դիրքին վանաոքը
արգիլել:
Ու 1965 Նոյեմրեր 22ին կանգ
կ՚աոնէ էեո էամսարի սիրտը, տո.
կալէ ետք այնքա՜ն տաժանքներու:
Վանուհի Թովմասեան հետեւեալ
սաղերով կ՚աւարտէ «Կարմիր օրե.
ր»ու իր վերոնշեալ էջը«նր ա վերջին խօսքերն էին. "էս
թնդրոլմ էմ ձեզ ինձ թա ւլելի ս բե
րանքսիվայր ղնել հողը... որ այս
կառավա րութեան երես ը չտեսնեմ :
Մի՛ երկմտէ՛ք)
երբեւէ ռեժիմը
փոիուելիս ՝ անգամ եթէ ամբողջո
վին փտած՜ էլ լինեմ' ղա րձեա լ չուռ
պիտի գամ մ էջքիս վրա յ. . ."»։
«Կարմիր օրեր»ր էեո էւսմսարի օ.
րագրոլթ-եան 1953-1956 տարիները
կ՚սւմփոփէ: Այդ օրագրութիւնը կա.

ԵՒ

րելի եզած է պահպանել, թաղելով
ձողին մէջ: Էեո. Կամսար չէ ընդ.
հատած օրագրութիւնը, նոյհիսկ
րանտի, ա՜քսորի տարիներուն : օր.
նորհիւ Աղասի Խանջեանին ni uni ցիչր ըլլալուն, անոր յատուկ կար.
գադրութեամր մենաշնորհը վայե.
լած է թուղթ էլ գրիչ ունենալու
րանտին մէջ : փրածները փոխնորդ,
ներուն մէջ պահած, յանձնած է կը.
նոջր որ անմիջապէս թաղած է գա.
նոնք տան մաոանին մէջ : Պահելու
այԳ միջոցը պատնաո եզած է որ Ե.
րեւանի 1916ի ողոզումին օրագրու.
թեան մէկ մասը ոչնչանայ : Աքսո.
րավայրին մէջ ինք ըրած է թաղելու
գործը, որպէս վայր օգտագործե.
լով գիւղացիներու յարդանոցները:
Աւելորդ է նշել թէ այդ թանկա,
գին օրագրութիւնը
իւրայատուկ
տարեգրութիւնն է 1915 ու 1937
«ապրած» ժողովուրդին, երկրին ո.
րուն ամէնէն տաղանդաւոր ու այդ
իսկ պատնաոով ամէնէն հալած,
ւած մէկ զաւակը եղաւ երգիծաբա.
նը:
Ինչ կը վերաբերի Երեւանէն թեր.
ւած երկու բ նադիրներուն, աոաջի.
նր էեո Կամսարի 1932ի օրագրու.
թենէն անտիպ հատուած մըն է,
գրուած' արեւմտահայ երէն ոլ նոյն
լեզուով մեքենագրուած: Այդ էջե.
րուն տրուած է «Խորհրդային քա.
ղաքացու օրագիրը» վերնադիրը :
Երկրորդը, նորէն Վանուհի Թով.
մասհանի նախաբանով, կազմուած
է վերարժանաւորումի ակնկալու,
թեամբ էեո Կամսարի պատկան իշ.
խանութիւններու կատարած քանի
մը ապարդիւն դիմումներէն:
Աոաջին վեց էջնոց հատուածին
վերջին էջին ետին Վանուհի Թով.
մասեան ձեոագրով ըրած է հետեւ.
եալ արձանագրութիւնը.
«Պապիս' Լեռ Կամսարի, այս ան
տիպ նիւթերը յանձնում եմ սիրելի
պարոն Կարպիս Ջրբաչեանի տնօրինոլթեանը՝ քանզի անվերապահօրէն վսաահ եմ նրան :
Սա մի պատառիկ է երգիծաբա
նի մահապուրծ հսկայական օրա
գրից՝ "ՐԸ Հ"րոլած է եղել հ Ո il’
մէջ բո լչեւիկներից փրկելու համար :
Օրագիրը սկսել է 1225թ. ից ել ա_
ւարտել է 1965 թ՝ "Նոյեմբերին՝
մահից մէկ չա բա թ առաջ :
Պատրաստում եմ օրագրի Ա. հա
տորի տպագրութիւնը) որը այգպէս
էլ կր կոչուի'
"Մահապոլրծ օրագիր" :

ԱՐՈՒԵՍՏ»
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մեղրով) կ ար ա գո վ ել սերով նախա.ճաշեցի ու դարձայ։ ճաշին կհուզեմ
ֆրանսական մինիստրի մը հրաւէր
խւ գո ւն ել ...
Չ Ո րեքչա բթի 12 • _ էէե՛լք։՛ չատ
անյաջողակ է։ Կեանքիս մէջ չեմ
կրցած երկու տախտակ ռանդել 3 JTt

Ւրար էցել »
Օ՚սյց սա մէկ տարուց ի վեր է անսւնկ հացեր կը կտ րեմ ճաշի մամա^
նակ) որք գործարանա յին «ֆաներկ՛ոներու»
հ "՚ կրնան մրց ի լ իրենց
նրբութեամբ
Կտրածս հացերը առաջ այսպէս
չէին : Հ՚սց ի նորման պակասէլու
հետ քանխ գնաց'
հացխ թերթեր ը
նօս րացան ու ա պա կխ էն աւելխ լոյս
պխտխ թափան g էխն այսօր' եթէ գոյ_
ը
Ը ճերմակ ր f լար ;
*
**
1Լո.ա^ներ

ՀՀպրոլեա գրողներու?}
մեծագոյն մասը կ' ապրէ խն գա յնա կ֊
բտկան
կառավարութեան ատեն֊
ւան սովը 1Սորհ* Հայաստանխ լխու֊
թեան հետ համեմատէլո վ։ Հիմ ա
սակայն, երբ ընկեր սովը ներկա յ
կառավարութեան հետ ալ մտ եր մա .
ՅեԸ է , ինչ գրե/նին չեն գիտեր ։
*
**
Այսօր թազի մը մէջ մէկը բտց O —
գի մէջ խորոված է եփեր , թաղեց իք
բողոքեր են այս գայթակղիչին վը
րայ։
Հինգշաբթի 13- _ «խորհրդային
արուեստին» խմբագիրն տեսաւ ին
ձի այսօր եւ խնդրեց յօդուած մը
գրելմեր երկրի արուեստին թերու
թեանց մասին։
— Խ ո րհ րգային արուես տը) _ պա
տասխանեցի իրեն ) — ոչ մէկ պակա
սութիւն ունի) շատ կատարեալ է
ան ու չատ անթերի է բացի պզտ թ կ
պակասութենէ մը։ Ու այգ այն է)
որ նա . . . գո յո ւթԷՀ ւն չո ւնի :
Իսկ այսքան չխ չին թերութիւն մր
ամէն արուեստի ներելի է։
*
**

ՀձՍկամայ բմ՜իչկը», որու կարճ բո
վանդակութիւնը
հետեւեալն
է.
«Կ"շտ ու կոպիտ փայտահատ մր կր
ծեծխ խր կխնը ու անտառ կ' եր թա յ
Ւր գո րծխն z ^խնը^ կամ ենալով վրէժ՜
լուծել խր ամուսնէն y րժխ շկ կը յայ
տարարէ ղանխ խրենց խշխյւսնաւորխ
ծառաներուն որ^ ճխշգ այդ րոպէին բժիշկ մը կՀորոնէին իրենց տիՐոջ ^Ւլանգ ագջկայ համար։
- Ըայց՝ ֊1Ւ“"1'1!)նէ կինը)- մ արգս
փայտահատ կը ձեւացն է ինքզինքը
ու մինչեւ աղուոր մը չծեծէք չի
խ ո ս տ ո վան իր իր բժիշկ ըլլտ / ը։
Կ^երթէԼսն տիրոջ ծառաները ան
տառ , կնոջ նշանի վրա յ կր գտնեն
մարդուն ու կը հարցնեն։
- Գուն բձիԴշկ ես ՛•
- Ա՛Հ.' էր պատասխանէ մարգը
ա պշան՜ :
-1‘ժիշկ չե''ս ) հա՞) սպասի

հիմա
քևզՒ ր^իչէ էը գարձունենք, _ կ՚ը
սեն ու ժ էյ մէկ փա յտ առած կը "կի
սին չափել խեղճ մարդուն կռնաէր՝ այնքան
մինչեւ ստիպուած
«բմիչէ եմ» /լըսէ ու կը խալսէ 6
ձեռնեբէն:
Հիմա մեր ի չխանա ւո րնե րն են'
սոցիալիզմին ինչ ըլլալը չիմացող
խեղճ ոլ_ կրակ գիւղացիին , թշուառ
բանուորին անանկ դրութեան են
հասցուց եր'
որ «կոմունիստ եմ»
կ՚ըսեն ու կուսակցութեան մ էջը
կը մտնեն։
Րայց եթէ հեռաւորո ւթեանը նա
յենք նորէն փայտահա տո ւթիւնն ու
բժշկոլթիւննն իրար մօտ են ու չատ
ընդհանուր բաներ ունեն) բայց գիւզացխն ու սոցիալի՞զմը։
***
Այսօր աղմուկ և բողոքի մի թինկ։
Գերմանիան) իր
Ո'այխ"տագը
հրդեհելուն հ ամար
րռն եր կոմ ու.—
ն խոտներ ը կը ծեծէ* • ♦
Վա՛՛յ) գազան Գերմանիա՛, վա՛յ։
Կ Ս' րծես չի կրնար իր քաղաքական
հ ա կառա կո ըգներուն մեղմ , քաղաքավարի ) ըն կերա բա ր բռնել ոլ. . .
դնգա կ՚սհարել :

Աոսկուայի մէջ 35 հոգի գնգաԿիրակի 16- _ Այո', ամ էն գրժկահարուած են) 22 հոգի տաս տա
իր
բարեբախտու
րով տաժանակի ր ա շխա ա ան քի դա բա խտութիւն
տապարտուած) որպէս գիլղտրն- թիւնն Ո Լ նի։
Հխմա լսեց էք սուէխն բերած բաբե֊
տեսական ասպարէզի «՛վնասարար
բաքս տութ եան մասխն պա ամ եմ յ
ներ» :
2,երբակալուած են արգէն եւ շու
էփէնաքււ^ ես ստամ ոքս ի ճիճ՚ւ
տով գևգակահարոլեն պիտի նաեւ ունիմ : Ամէն տարի ել տարե կան
60 «վնասարարներ» էլեկտրական քանի մը անգամ սան թոնի սնի գ"փրոնտ էն Տ, բոլորը ճա րտարա պետ_ ղաներ կ՝ընգունէի, բայց ոչ մէկ օՎԱՆՈՒՀԻ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ
ներ ։
ղոլտ։ Կը 'Ա՚րունակէին անհնարին
19/05/2007»
-Ր աղաքական ո ւթեն էն բան մը չեմ բազմութեամբ եռալ մէջս այգ զազհաս1լևար բայց մանկավարժութեան րելի կենդանիները) պատճառէ լ "՛Լ
մէջ ասանկ մասսայական պատիժ սսՀհճի , գլխացաւ և սրտխառնուք։
ընդունուած չէ ։
Jkju քրոնիկ ծոմապահութեան հե
Շատ լալ կը յիչեմ. մեր գծագրու տեւանօք՝ ինչ կ՚ըսէք) շիգա՞ն բոլոր
թեան վարժապետը) երբ դասարանն ճիճուներ ու թափոլեն անխտիր։
ամբողջ կը պատժէր' մեր տեսուչը
'վ՚՚ժյ ) օրհնոլես դուս խո րհ րգայանցալո րը վարժա պետ ը էր տես յ/՚ն
19 32 թկ ա ռա վար ո ւթխ ւն
ԷԼս տուած
նէր՝ քան պա տժո ւած երեխանե ր ը յ
քեղի երկ սժր կեանք տայ) համաշ
Երկուշաբթի 10- _ Լիուսաստանի ձեր են) որ կը կատարէ Կրեմլի ուս
խարհային պրո լետա ր իատ ի առաջ
Աո3իա լիստա կան շի"՛՛ արարութխւե ը տան : Գէմ չեմ ո լ չեմ վաքսնար^ [^որԼ
Ուրբաթ 14- . Ո՛չ) Զեկայի գոյու նորդ Ա եծն Ատալին՝,
այսպէս կը պ աս։ կերաց ո ւն եմ :
փորձէ) բայց էրէկ բան մը տեսայ) թիւնը չատ անհրաժեշտ էրԱյ^1
^.էրց"1^1
հարիւրաւոր
Ուստա Ս տա լին ը գոգնոց կա պած "Ըը շո՚՚ո վո՚է11ցուց ցի" ։
Հիմա) երբ երկնային դժոխքի
դրամ սան թոն իսներ ը} ըրաւ քո կա
չաքուճը 1 ձեռին կանգնած է պաՊզտՒկ ‘ողջիկո իր տիկնիկին թիկ գաղափարը խունացեր է) ու այլեւս
ռուցած սոցիալիզմը. . .
տի ձը վրայ ) Որ բնաւ չի բա րձրա- նոց մը կտրելու համար ամբողջ օր ոչ ոք կր հաւատայ այգ մտացածին
*
Երկրին 160 միլիոն աղգաբը- մը զբաղեցաւ մատ մը լաթի վրայ) հ աս տ ատո ւթենին )
շատ անհրանակչութիւնը քառակուսի աղիւսներ եւ երբ չյս՚ջոզեցալ վերջապէս թիկ ժեշ տ էր որ գո յութխւն ունենար
Այսօր թերթին մէջ պրոլետ գրոզ
թափած այգ չբարձրացող պա նոցի նմանող բան մը գոլրս բերե/) ռէալ գմոխյք մը՝ սարսափխն դա.
Ա" էրտՒ}. Արմ էնը յանգխմանո ւած
՛՛՛խ՛ տակ յ
մարգկութեւսն
մ տքէն
անյաջողութենէն զա յրաց ած բցիկ- գափ ւսրը
որը փոքսանակ ԷԼւլբարա երթա^
ե՚էյ մա լ տեսար ուստան * վա ր ի- րզիկ ըրաւ լաթին կտորը ու ոտնե չան լա լտանալու համար։
լու ել գաբնանաց անխ համար ոտա
՚ս" պատէն ) իր չինարար ո ւթի ւն ը րս ւն տակ առնելով տրորեց զայն :
Այ ս երկու գմոխւյջներու մէ^ ոչ մէկ
նաւոր գրելո ւ' գրամն առեր գնա֊
երկարցնելու նպատակով զա ր կա ւ
Աքս կատաղութեան նոպան բոլոր աա ր բերութ խւն : է րկու տերյն ալ
ցեր է Իփֆլի ս պտո յտի :
մկ1Ա’ գլուխը կիսեց, միւսի քիթը ան յաջող փորձողներուն է յատուկ :
նոյն սատանաները խրենց սրածայր
Ատա լ ինն ալ կր փորձէ) կը փոր գլխւա րկներով ու գամ՜անո ւթեամբ :
երրորդի վիզը կո՛րեց՝
Երկուշաբթի 17- _ Մեր մառանի
Ը՚րրորգի ոտը կոտրեց եւ այսպէս։ ձէ) մինչեւ որ օր մըն ալ փորձանք ՄՒ ակ տարբերութիւնը) ոբ շ""" ո ւտ ե լի քն եր ը վեր ջան ա լո լ վրա յ ու
Կր J Ւ լէ ք ինտոր ասկէ երեք տա- մը բերէ գւխներուս ու եթէ դեռ բե փոքր է եւ չարժեր անգամ յիշատա
րախացեր էի։
Cl1 առաջ երկրի ունելս ր զասուն րածը քիչ է • •
կէլու' Ա՛յն է) որ երկնային դժոխ
Մրսէի լալ է} բոլոր մուկերը ւս^կուլակ^ անուանելով ջարգեց յ Երբ
քին մէջ մե ղաւորներբ սովորաբար Ijo թ ո լթենէ կը ս աւո կին , եւ մ ենք
•*
'11""լիղմ չկա ռո ւց ո լեց ա ւ' յաջորդ
կը տանջո լէին ) իսկ Զ եկա յին մ է թ
ընդմի շս՛ կ^ աղատուինք ա յգ անպի
Ծօ "ա մարդուն երեւակայու անմ եղներ ը. .
^արին միջակները ջարգեց։ Նորէն
տան կեն գանին եր էն :
Ա՝ թղալ) կոլխոզներուն գոլրս թիւնն ալ անոյշ բան է եղեր։
Հիմա) սակայն) սարսափով կր
Շա բա թ 15- _ Գիտելով սա կոԱյ" առտու արթննա լով) պառ
ս՚ցած չքաւո րութեան վի ղ ր թԸ"—
նկատեմ
) Որ սկսեր են հոս ոլ հոն
կածս տեղ) մէկ մամ ուա յ մէջ Ջ՛" ի- մո լնի ս տներո լ սոցիա/իզմ կառու
J *~3 - Ան ալ ա յսպէս :
Գորձ է) այո՛, այս բոլորը փոր ցերիա գացի) պանսիոնի մը մէջ ցելը) չեմ կարող չյիչել Մսլիէրի
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Աուսաստանին մէջ Ատա լին մըն է եղեր, որն ունեցեր է 160 միլիոն աինկած թերթերու. ճառերը կրծոտել։ ւանակ • • • »։
Եթէ մուկերը սկսեն ճառով սընՀինգշաբթի 20- _ Վերջապէս։ Ես
լել վա'յ մեզ, այլեւս ծովի աւադի
նման պիտի բազմանան ու հեղեղեն ապշեր էի ուղղակի , թէ այսքան նե
ղութեան մէջ մարդիկ ինչո՞ւ չեն
մեղի :
Մ ուկերը, որք այմմ դիւրաւ! արս խելադաբեր տ
Այսօր արդէն Աամար Յալլադ
ճառեր միայն կը կրծեն, զարգանա
լով
կրնան
քազգրագիտութեան թաղամաս ին մ ԷԼ դտ հո ւեր է մէկը,
ձեռնարկներ ճաշակել եւ վերջապէս որն կամենալով փրկել մարղկու_
օր մըն ալ Պետհրատի պահեստը թեանը ((անզգայ» կոչուելու ան.
ընկնելով Լենինի հատորներուն դէմ պա աւո ւթենէն , հերոսաբար խելա
առնեն , որը տարիներով լեռնացած գարուեր է, կացինով սպանելով
հոն, իրենց յաճախորդին կը սպա դէմն ելլող եօթ հոգու։
սեն ♦ • •
Ապրի՛ խելագարն ։ Անիկ ա թէ
մարդկութեան պատիլը փրկեց, թէ
միամամանակ եօթ հոգի աղատեց
Երեքշաբթի 18 • - ՍՀ՚գլիոյ վար այս անցաւոր աշխարհէն։
չապետ Մ ակդոնալդը պատերազմի
♦
**
հոտ կիառնէ եղեր ել Փարիզին մ ԷՀ
վեհամողով մը գումարել կուզէ
Այսօր կնկաս հետ մեծ կռիւ։
այդ աղէտին առաջն աոնելու հա
Պատճառը. • • ինքս ալ չեմ դիտեր
մար։
իսկապէս :
ճիշդը խօսած, պատերազմի հոտ
Կռուէն ետքը կը պաբզոլի երե
ես ալ կ'առնեմ :
ւի • • ♦
Իտալիա, որ սա երեք տարի է
սուս ու փոլս նստեր է իր բնին մէջ,
Ո ւրբա թ 2!« _ Լենինականի Մ իես դիտեմ, վեր կենալուն անանկ ա ց եալ մո զդա տարանին ողջ դատա
խոշոր ձու մը պիտի թողնէ իր ետե- կան կազմն բռնուած է գո ղո ւթեան
լը, որ ինքն ալ վախնայ նայելու'. մէջ ել դատի տակ է։
Յայց ի՞նչ կրնամ ընել, կեանքը գո
Հետաքրքի ր է դատաւորն կրնա՞ յ
յութեան կռիւ է 5 Աչխարհն տ յ ս պէ ս
ինքզինքը դատել, թէ՞ ուրիշ տեղի
եկեր, այսպէս ալ երթայ պիտի'.
դատաւո ր է կանչելու։
Աի լան ագի տա կան աշխարհին մէջ
Իմի շէներն, օրինակ, հի լանդախաղաղութիւն գոյութիւն չունի։
((fl/աղաղ» մամանակներ
պետու- նալու պարագային ոլբիչ 1՚^Լ՚թլ1՛
թիւնները իրենց տուները մտած օգնութեան կը դիմեն։
դանակ կը սրեն իրենց դրացի պե
Այսքանը ((ըստ ձեւի», իսկ դալով
տութեան համար ։ Ու ան ատեն , երբ ((էութեանբ»' ես ամենեւին չեմ մե
տեսնուեցաւ, թէ դանակը բալա կա— ղադրեր Լենինականի դատաւորնենաչաւի սրուած է դրաց ի ին մորթե
ԸԸ'
լու' ((պառկի՛ ր» կը պոռայ ան ու
Ով այսքան սոված ր / բսյ անիկա
դանակը կը խոթէ Տ
պիտի գողնայ։
Հիմա կրկէսի կենդանիներէն ու
Ամենայն հաւանականութեամբ
Ա ա կդոնալդին դանակը դեռ պատ կո միսարներէն զատ բո լո ր ը անօթի
րաստ չէ, որ խաղաղութեան մասին են եւ բսլսրը թեկնածու գողու
թեան :
կը մտահոգոլի. . .
Կառավարութիւնը եթէ կի ո լզէ
*
դատարանը
զերծ պահեէ մեղա նչե««
լէ' իր դատաւորները կրկէս ի կեն
Յեհ բո ւթե ան փողոցին մէջ կինը դանիներու կարգը դասէ պիտի ՛Ա
պաքէն :
ման չ մըն է բերեր :

••

('ոլորը ոլչադրոլթամբ կը հետելին , թէ ինչի՞ մ էջ պիտի փա թթէ
մայրն իր նորածինը* • •
Չորեքշաբթի !9 • - ^ա^ոբՂ: ամ.
սոլն 700 դրամ ստացող երկրորդ
աստիճանի
բանուորներու հացը
300// է իջեցուած , հաւասարեցնելով
ծառա յողնէրու,
((‘ամանակին Նաս րեդին է)ոջան
աւանակ մըն է ունեցեր , որուն կե
րակուրը օրէցօր պակսեցնելով, կա_
մեցեր է առանց ուտէլու ապրեցնե
լու վա րմեց ո լնել, վերջէն։
(Էնդ ամէն մէկ օր մնացած մոլլայի
յաջողութեանը
ալանա կը կր մեռ
նի...
_ Ափսո'ս կի ըս է II] ո ջան, _ եթէ օր
մըն ալ համբերէր' այնուհետեւ առանց ուտելու ապրէր պիտի ալա
նա կս :
II] որհ րդա յին կառավարութիւնը,
որ ((Լմ ապլոլար»ն ու ((Աոնքիշոտ»ն
իրականացուր , այմմ ձեռք է զար
կեր ՄոԼ1՚ս Նասրեդինի անեկդոտներոլ ((անշեղ կի րա ռմ ան ը» ։
1‘ա յց (յ ո ջան իր ա լան ա կին կերը

մէկ անգամ էն 400 գրամ

չպակսե-

9ու3 '

Իդէալին այսքան շտապ հասնել
ուզողը ուշ կը հասնի :
♦**
ՀՀՀJ գիտի պատմութիւն :
Ինչպէս այսօր մ ենք մեր տղողը կր
պատմենք թէ' ((մամանակին Պարս
կաստանին մէջ մոլլա մրն է եղեր,
որ ունեցեր է աւանակ մը. . •»' պի
տի գայ օր մը, որ մեր յետնորդները
ե րենց որդոց ըսեն
((մամանակով

♦
»♦

0* ՒլՒյՒ ա մը, գիւղի ճամբին ըսպանելով գիւղացի մը, կը յափշտա
կէ շալակի երկու փութ ցորենը ։
Նորէն չեմ մեղադրեր։
Աո զ դատաւորին մի լիցիան աւա.
ղա կ ԸԼԼաԼոլ- Բո էո Ը արտօնութիւնն
ունենալու է * • *
Կիրակի 23- _ Ա ուս պետ ա կան
դո րծիչ Կ ադանովիչը երբ կ' ըսէ
Մ արքսը մեծ է վասնզի Լենինի եւ
Ատա լինի պէս ա չակերտներ ունի,
չեմ հասկնար։
Այդ կը ն չանա կէ ,.թէ Լենին էն ու
Ատալինէն յետոյ,
մեծ մարդոց
ցանկը պակսի պիտի , եւ անկէ վերջ
ոչ ՈԸ իրաւունք չունի ((մեծ» ըլլա
լու, քանի որ Լեն ինն ու Ա տա լին ր
մեռած ԸԱալովի անկարող պիտի ըլ
լան անոնց աշակերտել։
Եթէ այդպէս է, Լենինն մեռել է,
բտյց քանի որ Ատա լինն կենդանի է
տակաւին, թ ող մեծ մարդոց ցանկը
կազմելու մամանակ, քանի մր ան.
ւանց տեղ բաց ձգէ ։ նոր մեռնէ :
Կարելի՞ է մէկէն դատապարտել
ապագայ մա րդկոլթեանը անխտիր
((պզտիկ» ծնուելու։
Կամ առհասարակ այդ պայմանով
ա
ծնուել* • ♦

«
#•
Կ'ա ս ա ղ ր քեր ո ւ մէջ իբրեւ նախնա
կան , անզարգացած կրօն կը յիչոլի
((Պ ո լին եղի այ ի տոտեմիղմր»,
որն
սխայ է ել պիտի ըլլայ ((Աո ւսաս տա _
նի կոմունիզմը»
Երկուշաբթի 24’ _ Յարդը ել խո
տը այնքան է սղեր, այնքան հազ-

ԵԻ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

լագիւտ դարձեր, որ կով ունեցող
ներն ինչ րնեխին մոռցեր են։
Պետական թատրոնի կով ունեցող
դերասանները, դեբերնին աւարտե
լով, բեմը չեն ուզեր ձգել, միշտ
աչքը հ ա ս ա րա կութն ան
ծաղկե
փունջ կը յուսան... իրենց կովե
րուն համ ար ։
fif եղճ կովերու, բախտէն , այլեւս
տաղանդաւոր դերասան ալ չի մնա
ցեր պետ թատ րոնին մէջ. . .

•*•
Եթէ ըեղ ունենք, որ ((սոցիալիզմ
կառուցելու» ամենաբնորոշ յատկա.,
նիշը սոված ԸԱախ է' կենդանիները
մեզ չափ հաւասար ս ո ցի ա լի զմ կը
կառուցեն այսօր՝.
Տ ա րբերութիւնն այն է որ կենդա
նիները չունեն իրենց ((մեծ առափ
նորդեերր»։ Պակաս մը, որ իսկոյն
կարելի է լրացունել՝.
Անգամ եթէ իրենց մ էջ չի ճարուի ,
կրնան մեր ((մեծ առաջնորդներէն»
օգտոլիլ :
Հիմա արդէն անցեր են այն մամտնակները, երբ յիմար ԸԼԼաԼոլ
համար
անպատճառ
չորքոտանի
պէտք էր ըլլալ. . .
ՀենԴՀ աբթի
' - Մոսկո լա յի կա
ռավարութիւնը
ի թիւս աJլոց ,
բոներ է նաեւ •Լե9 անգլիացի ճար
տարապետներ ու պիտի դատի որ
պէս վնա սա րա րնե ր ։
Անգլիական կառա վա ր ո ւթի լն ը ,
շաբաթ մը առաջ, պահանջեց ազատ
արձակել իր վեց հպատակները,
Աոսկուան մ երմեց։ Այսօր Ս՛ՈՍ,
կուայի անգլիական դեսպանը մատը
թափ տալով
հեռացաւ Մ ոսկոււսJ&"

*
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Ան դլի ան սա 15 տարուայ մէջ
Աուսաստան ը
վախցնելու մտօք,
այնքան մտրակ շարմեց օդին մէջ,
որ սպառնալիքն էլ իր իմաստը
կո ր սն ց ուց :
1Լախը իր ն պա տա կ ին ծառայեց րնելու համար, պէտք է գէթ տար ին
անգամ մը ծեծել։ Իսկ Երբ չես կըրնար ծեծել բնաւ չսպառնաս , այս
պէս կը թելադրէ ման կա վա ր մո լթիւնը :
Ուրբաթ 28» _ Եը յեշէ՞ր Ոաֆֆիի
վէպերը ։
Հոն յեղափոխական գո րծի (նե ր ր
քիչ մը ծամ օն, քանի մը հայելի,
հինա , կոճակ, ասեղ ու թել առած,
առեւտրականի անուան տակ Տաճ
կաստան թերթային ո լ հոն յեղափո խութիլն կը քա ր ո զէին :
Նոյն ուղին է բռներ նաեւ րո լշե .
ւ.իկետն Ա ո ւս ա ս տ ան ը :
Ձորս տա կառ նաւթ տուած ((լխ
կեր ութեան» մը կռնա կ Աերմանիա
է ղրկեր, պետութիւնը ներս էն պայ
թեցնելու համար՝.
Յայց մա'րը չմեռնի Աերմանիոյ,
կր տեսնա՞ք ինչպէս Հիտլերը ականջներէն բռնած, ինչպէս ստա
հակ աշակերտի, այսօրիրերկրին
բո լշելիկիեեբուն գլուխ ը պատ ին կը
ղա րնէ , անոնց վա ճ ա ռա կան ւս կան
հանգամանքը նկատի չառնէլով բընաւ :
Աերմանիա , պարտոլած պետու
թիւն մը այսքան վճռական։
Իսկ Անգլիա, յաղ թող, ողջ աշ
խարհին հեգեմոնը, մտրակ կը շարմէ։
՝
Տնաշէ՛ն, «/• ր ի տ ան ա կան կայս
րութիւն» ես, ա շխա րհ իս բոլոր պետոլթիլնները բերանիդ կը նայեն Օր մը բոլո ր պետութեանց ներկա
յութեան դուրս կանչիր Աուսաստա_
11 թե , քանի մը ապտակ ի ջեղ ուր երե
սին եւ ըԱէ որ ւսյէևւս նման բաներ
չընէ ...
Զ ե՞ս կրնար՝.

*
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Կօօպերատիւները շիշ մը կ„նէակ
տալու համար երկու դատարկ .Լ
կը պահանջեն ։
Եթէ '"J" մեթոդը միայն կոնես,՝
կին վերաբերի' հոգ չէ.
P”JS /^Եչ պիաի ընենք, եթէ^ը
կօօպերատ իւը գլխարկ մը տւսլոլ
համար երկու գլուխ պահանջէ,,,
Կիրակի 30- _ Այսօր Կիրակի
Հէն էի տի մամ անա կներ. . ,
Առաջներ, երբ հաւատ գոյութից
ունէր գեռ, աստուածապաշտնեըը
եկեղեցի թերթային , կոմունիս,„նե.
ԲԸ PÏ-bM մողովի։
Հիմա բջիջն ալ, եկեղեցին ա[
դա'փ դատարկ է :
Նոր կրօնի մը աշխարհ գալուս,,
մ ենա յարմար մամ տնակը • (],Լ ը
դեստները փոխէ ու ինքզինքը Աստ_
լած հռչակէ' կը պաշտոլի առանց
հարցաքննութեան , թէ ո՞ւր էիր էլ
ուրկէ կու գաս !

***

((.Ատուածներէն Լեն ինը, իր կո_
մունիսրյշ հետեւորդներուն բերաւ
անապատի մէջտեղը կեղոլղ ու ին.
քը անյայտացաւ։ Վե րջինն եր ս, եր.
կար սպասեցին ու երբ նեղուեղան'
ոսկի հորթ մը չինեցին' անունը ըԱտալին ու սկսեր են սա ութը տարի
է ի վեր պա չտ ել զանի :
Կոպիտ մատերեալէ շինուաե ու
շատ դիմացկուն Աստուած մրն է
վերջինս :
Եթէ խնա յո ղութեամբ գործած,
լի տասը տարի այյեւս նոր աստը,
ծոլ պէտք չեն ունենայ բո լշեւիվևե.
րը՝ ' '
Երեքչաբթի 1- _ Երբ Աձպլխր
Արանս իոյ կամ Աերմանիո յ մէջ հա.
զարաւոր թերթեր կը հրատարակ,
լեն' ատիկա հասկանալի է։
Իւրաքանչիւրը ատոնց
մի կու.
սա կղո ւթե ան մը, գաղափարական
ուղղութեան մը, գո րծա բանի , Հա.
ճառատան կամ անհատի մը չահր կր
պա շտ պան է :
Յայց ի՞ն չ միտք ունի Խորհրդա.
յին Ա ո ւս աս տան քէն համար բազմա
նուն ու բազմաթիւ թեր Թեր} երբ
բորորը միեւնոյն բառերուԼ միեւնոյն
գազափարը պաշտպանէն պիտի'.
Ի՞նչ է խ ո րհ րդա յին մամուլ'. Անի կա երկսՀր, միատեսակ մազի
պարան մրն է մեթրաչափ, արչինա.
չափ , ֆոլնտաչափ ու մատնաչաւի
կտ ր տ րո լած ու առանձին անուններ
տրո ւած :
Անիկա միեւնո յն ^սնտանելի, ան.
համ ու ս բաիւ ա ոն ո լք պատճառող
մախոխն է, տարբեր մեծութեան
պնակներու է?, լեցուցած ու տար.
բեր անուններով մկրտուած'.
Այո ձեւով օրի դինա լ էութեամր
կապիկ կու սա կցու֊թիմնը չի հասկընար, որ հազար գրամն մէկ քիԼո
աւելի չէ ու հ ա բիւր սանտիմը մէկ
մեթրո յէն երկար չէ ։
Ջ/, հ աս կնա ր վերջապէս,
՜’"'՜
ղա ր լակոտներու հաջոցը մէկ մեե
շունէն ազդու չէ • ♦ •
*
Ւլղի
ւ^էն Հա րի լրի
բացաւ : Աղօթեցէք մեզ համար՝

(1) Մուրճ :
(2) Վ ար պե ut :
(3) 'Յերիչով հարթել'.

(4) (էնգհ անրապէս ազթիւ ՝փայտէ
բարակ շերտ Որ կարասիներու, երես^զ
ման կը գործածուի :

(5) ձակատ :
(6) Փրկուիլ, պրծիլ։
(7) 1օիթ, փորի ցաւ։
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Հ՜

ՀՐԱՆԴ ՐԱԼՈԻԵԱՆԻՆ
«Մրջիւններու վերջալոյսը» վէ
պի հըատար ակութ ե նէն ետք1 Զա_
ւէն Պիպեոեանի (1921 _ 1981) ար
տագրութիւնը
արժանացաւ որոշ
ուշադրութեան
Վէպը թարգման,
ւեցաւ թրքերէնի (1998 Արաս հը.
յւսւտ-): Հակաոակ ասոր* արձակա
գիրը կը մնայ տակաւին քիչ պեդ.
ւած գրոգ մը, ել որքան գիտեմ
վերջին վէպէն եաք որեւէ անտիպ
գրութիւն յոյս չտեսաւ մամուլին
մէջ:
Լ. Բսւլուեանի «Զուարթնոց» թեր
թի արխիւին մէջ յատուկ ծրարով

մը պահպանուած են Զաւէն Պիպևոեանի երկու անտիպ նամակներ :
Ինչպէս կարելի է նկատել, նամա,
կագրութիւնը սկսուած է Րալուեա.
նի գիրով ? սակայն յետոյ ընդհատ,
ւած է: Դուցէ շարունակութիւնը
գոյութիւն ունեցած է,
րայ ց չէ
պահպանուած: Այս կէտը յաւելեալ
ստուգումներու կը կարօտի :
Երկու նամակներէն երկրորդը ար_
ժէքաւոը էջ մըն է, իր ինքնակեն
սագրական րնոյթին համար: Մեզի
կը հաղորդէ թանկագին տեդեկութիւններ, որոնք հշդումներ կը րե

րեն Պիպեոեանէն հասած քիչ թէ
շատ
հակիրհ «կենսա գրականնե
րուն» : Նամակին մէջ Պիպեոեան կը
գրէ թաներ, որ գրաքննութիւնը ան
կասկած պիտի չթոյլատրէր հրա
պարակաւ, րացաոելով պահ մը ի_
թողութիւնը, որ նամակներն ալ
կրնային հսկողութեան առարկայ
դաոնալ : Թուրք իոյ քաղաքական
կացութեան եդած դիտողութիւնները իրենք իրենց մէջ արդէն թելադրական են գրողին վրայ հնշումէն:
Շահեկան են անշուշտ զինուորա
կան
տարիներուն
ոգեկոչումը,

ղո յդ-զո յդ'. Այսօր փոս թի կը յանձնեմ առաջին զո յգը ։ Ալի քս ան ե ա .
նին 3 ալ այդպէս ղրկած եմ : Որով
հետեւ իբր առեւտրական ապրանք
մեծաքանակ ղրկելը կարեէի չէ այս_
տեղի օրէնքներով՝, փինը 7,50 թըրքական ոսկի է'. Կարծեմ միջին հաշւով 2, 5, NF պէտք ըլլայ 4 ։ Ամ էն պա
րագայի , մօտաւո րապէս մէկ տոլար
է : Զեր վաճառումի գին ը դո ւք կըրնաք ճշդել այս հիման վրայ՝. փոԿ
պիտի մնայի եթէ ինծի տեղե կացը
նէ իք թէ հատորները ստացած էք՝.

Ծնած եմ 1921/, ե'
Աո ւնո ւար 13
(ա լա թ ո ւրքա Կ ա ղան դին) , Վրւսփո.
րի' Զենկելգիւղի մէջ՝. Աայց 3-4
տարեկանէս ետք ապրած եմ փատըգիւզ' Ա ո տա Տ:
'քյախակրթոլ—
թիւն ս ստացած եմ Ա ո ւլթան եան ի
Տիպար կրթարանին մէջ, յետո f յա.
ճախած եմ Մ ոտա յի Saint-Joseph գո.
լեճր եւ պետական առեւտրական
վա րմա րանը :

«սփիւոքեան» փորձառութեան ար
ձագանգները, ընկերվարական գոր
ծունեութիւնը, մանաւանդ՝ արձա
նագրի նախապատրաստական շրջա
նին գացող ակնարկութիւնները, ոթոնք կը նշեն արդէն «երկլեզու» գը.
րոդի մը (թրքերէն / ֆրանսերէն,
կամ հակառակը) գոյութիւնը Պի
պեոեանի մօտ:
Նամակները ձեոագիր են եւ վեր
ծանման մասնաւոր դժուարութիւն,
ներ չեն յարուցաներ :

Գ-Պ-

Հ
ԱԻսթանպուլ, 3 Յունիս I960
Աարգելի Պր՝ Հ- Սալուեան,
Այսօր ստացայ ձեր 22 Մարտ թըլակիրը՝. Պատճառը աԹ է ոՐ Ս արտ Ւ 1‘ձէն ի վեր հ ա ս ց է ս փո խուած էյ :
Թէեւ նախորդ շէնքին դոնապանր
յանձնառու. եղած էր ինծի փոխանզել եկած նամ ակներ ը, բայց անպի
տան մարդը, չեմ դիտեր ինչ պատըրւակով, իր մօտ պահած է ղա
նոնք, զիո ամօթով ձգելով ինծի
գրողներուն հանդէպ Տ Կ ը յուսամ թէ
ներողամիտ կը գտնուիք այս ակա
մայ յապաղումին համար, ել ստո
րեւ կոլ տամ նոր հասցէս* —
Zaven Biberyan
Pangalti, Esref Efendi sok.
Sema ap. N° 228/6 — Istanbul
Տծ/յ/r շնորհակալութիւն կր լ1լար«Զօ ւար թնո ց» ի ա յն թիլին հա
մար ուր հաճած էիր հրատարակել
^Ւկ' Ս առքի դրախօսա կանը 2: Ես
խմ ստանար <(.Qn ւա րթն ո ց?> ը (արէէն երկար ատենէ ի վեր ոչ ոք կա
նոնաւոր կերպով գիրք կամ թերթ
կը ստանար ար տա ս ա հման էն) Î թե
րեւս 1իայիս 271ի յեղափոխութեան
Հետեւանքով բարեփոխուի կացուPfo-նը
էլ
մչս։ կութային կապը
‘Լերահաստատուի
արտասահմանէի
Հեա՝.
Շնորհակալութիւն աշխատԱէկցու.
թեան Զեր հ րալէրին : Հաճոյք պիտի
ս1լսս։ճառէր ինծի' 111յդ աչխատակՍՈլ֊Աիւն ը։ Պիտի ջանամ : Վճռական։
թօսք չեմ ըսեր, որովհետեւ կեանմ[՚ ել գործի պայմանները պոլսա("UJ պարբերաթերթերու աշխա‘ոակցելուս ալ կարելիութիւն չեն
ս’ար- Ոչ ուսուցիչ եմ, ոչ ասպարէ1ով (փ րոֆէս իոն է լ) ղրող։ Սւ /’^'2՜
“A" բոլոր ո չ-փրոֆես իոնէ լներր,
եՈլնէս գողնա լով է որ կրնամ գրա^
էն գործի մը վրայ ա շխատ ի լ Տ
երեւակայէք թէ ի՜նչ տամ֊անելի
Ր^ն է, Ի՞նչ ընենք, մեր' հայ գրոո ղբերգո լթի լնն է աս J Հակւս"Ը երկու երեք վէս1 ունիմ
c antler£ ՚Լ[’այ, ատեն չեմ գտներ
“թ1 րենական ձեւ տալու եւ հրատաՐ^կո ւթեան յանձնելու յ
ոլզած հատորները կը ղրկեմ

Սիրով եւ յա րդանքով ԷԼերդ
Լկաւ էն Պիպեռեան
(Թղթածրարի մէջ պահուած է
տարի մը ետք գրուած Պիպեոեանի
ստացագիրը)
Տիար Հ- purլուէանի (Փարիզ)
հաշւոյն Տիկ' Մ ՝ Վալիտէեանէ ըս.
տացայ 37-50 (եր ես ո լնեօ թո լկէ ս) ,
թրք՝ օսկի, փոխարմէք' 5 օրինակ
«Լկրտածը» վէպի՛՝
ղւ

3/7/961

Տէաւ էն Պ իպեռեան

Իսթ անպուլ, 3/12/1962

Շատ փոքր տա րիքէն սկսած եմ
կարդալ ու գրել՝. Որքահ կը յիշեմ ,
տասը տարեկանիս վէպ (•՝՝Հ) կը
գրէի՝. Ա շակո յթս ֆրանսական եղած է'. Արդէն մինչեւ քսան տարե
կան' այդ լեզուով գրած եմ (աւելի
քան տասնեակ մը վէպ, բոլորն ալ
արմանի զա մրիւղի), ո րովհետեւ
հայերէն չէի գիտեր :
1940/->/, 19 տարեկան,
Աւրոպա
մեկնած եմ : ճիշդ այն օրը երբ գեր
ման բանակները Հոլանտայի ել Պել.
ճիքայի վրայ արշաւելով վե[<ջ կու
տային drôle de guerre/zh : Անշուշտ
չեմ կրցած անդին անցնիլ Պ ո ւլկա րիայէն, ուրկէ ղիս ետ ղրկած են
երբ ԷՍ ՝ ԷԱ ՝ները կը սկսէին արդէն
գրաւել այդ երկրին օդա կա յ ան ե ե —
ԸԸ''

1941// աշնան ղէն ո լո րադրուած եւ
մինչեւ 1945/' գարունը' 42 ամիս
Աիրելի Պ՝ Սալս ւեան,
ծառայած եմ ո չ.իս լամնե րոլ յա
տուկ աշխատանքի ճամբարներու
Ատացայ «Զո ւարթն ոց»ի վերջին
թիլը, ու յանկարծ յիշեցի թէ ինձ «Ն ա ֆը ա Թաքըմը»ներոլ մէջ՝. 42
ամիս' Ս^նատոլոլի լեռներ ուլ, վրայ ,
մէ կենսագրութիւնս ուզած էիք՝
Իզմիրէն
Վր աստա նի սահմանը, Սեւ
ներողութիւն խնդրելը արդարա
Ծովէն Ատանա ել Հա թայ՝ միշտ
ցում մը չէ ֊՝ Հետեւաբար , չքմեզան_
քը աւելի բացատրութիւն մը պիտի վրանի տակ՝. Սնութեան տարրե
րուն, անօթութեան tropical malaria/՛
ըլլայ եթէ րսեմ թէ այսքան յապա
դէմ կռո ւելո վ՝.Այ ս երեքուկէս տար.
ղումի պատճառը չափազանց sur
երիտասար
chargé ըլլա/ն է՝.
Կարճ խօսքով, լան շատ կր ցաւիմ՝
դութեան գեղեցկագոյն երեքուկէս
կարծես չէր բաւեր ((Մարմարա»յի
տարիները վայրի լեռներոլ եւ ան
քաղաքական լուրերու րամինի խըմ.
րադրութիւնը, երկու ամիսէ ի վեր տառներու մէջ :
ՍյԳ 42 ամիսները սակայն ինծի
դլխուս փաթթած եմ 16 մեծ էջերով
աո.
իթ եղան որ հայերէն սո րվիմ
քաղաքական _ ընկերային _ գրական
անհամար
էջեր մրոտելով իւրա
շաբաթաթերթի մըն ալ խմբագրու
թիւնը՝. Արական առնուաղն տասեր քանչիւր բառին ուղղագրութիւնը
Ա ամակու մամ աշխատանք ՝. Կացութիւնը բառարանէն ստուգելով։
կրնաք երեւակայել ՝. Շաբաթաթերթ ռո։ թեան մը արդիւնք եղաւ աշխա
«Նոր Գար^ր դեռ արտասահման տանքը :
Սրր զինուո րոլթենէ վերադար
անգ ամ չկըՅանՀ Գըկեւ։
Կենսագրութիւնս՝" Զեմ դիտեր ձայ, հետս բերի ձեռագիրը երկար
ինչ կրնամ ըսել ՝. Ինչ բան կրնայ շա. փորձագրու թեան մը' (('Սրիստոնէ.
ութեան վա խճան ը» , որ լոյս տեսաւ
հեկան ԸԱալ ձեղի'.

«(ի ա մ ան ա կ» ին մէջ։ Ասիկա իմ
մուտքս եղաւ մամ ուլէն ներս -թէեւ
19424՜ հ ի վեր զանազան յօդուած
ներս հ րատա րակուաե էին պատա
հարէս ր։ <Հ(ի ա մ ան ա կ» ի աշխատակ.
ցոլթիւնս դարձաւ մնայուն'.
1946// Յունուարէն մինչեւ Ա արտ
երեք ամիս հրատարակեցի <Նոր
Լոլր»ը, որուն մէջ «Ա՛լ կը բաւէ՛»
խորագրով յօդուածս ու յաջորդա
կան յօդուածներս քի չ մը աղմուկ
յա րուց ին, Պոլսոյ թէ ա րտասահմանի մէջ՝. Արդիւնքը այն եղաւ որ
բանար հիւրընկալուեցայ ու զինուո.
րական Ատեանին առջեւ դա տ ո ւե —
ցայ, մինչեւ Որ մամլոյ յանցանք
ներու ներումէն օդտո լելո վ ելայ ա.
ր ե լինյ
Արձակուէլէ ետք, կարգադրեցի՝
(Նոր Օր» օրաթերթին իւմբաղրու..
թիւնը։ Այդ շրջանին եղայ նաեւ
Թուրքիս յ Ա ո ս ի ա լի ս տ կուսակցու
թեան Ի ս թան պո ւլի նահանգային
կոմիտէի քարտուղար։ Թերթն ալ
փակոլեցաւ, կուսակցութիւնն ալ՝.
Աքս անգամ «Այսօր»բ lnJu տեսաւ
անոր աշխատակցեցայ։ Արկրորդ
անգամ դատոլեցա յ մ է կ յօդուածիս
հ\ամար'. Անպարտ արձակուեցայ՝,
put jg ո ս տ ի կան ո ւթի ւն ը տեւական
հետապնդումներով թոյլ չտուաւ որ
կարենամ աշխատիլ որեւէ հ րատա
րա կու թեան մ էջ :
Պէյրութէն ինծի ուղղուած հրա
ւէրի մը վրայ, կրկին մեկնեցայ
Պո/էէէն։ 1949^հ : Ա օտաւո րապէս երե քաւ H // ասւրխ մնացէ Լէ բանան z
(J ա նշանաւոր Ս ւէ էւռքէն ես ալ ճաշա կեցի փ ս էյ ելո լ. ասւոէճանւ
'Լ^աղա բա կան լո ւ.ր եր ո ւ. էւմ բադէ ր եղա յ
րթօնբ?>է . «Արաբաւողէ գրական
կէր ա կն օ ր ե ան ե ր ը ւղատրաստեց է ւ! է ֊
Լոց մր} chef de chantier եղայ, դաաարկասլորտ ^ղայ, մեր է և քև ակո չ
դէ տն ա կանն եր կն
մէկուն
ան ըն
թեռնելէ եւ անըմբռնելէ ((Հայոց
Պատմութիւնը» շա րեց ի իբրև ե ս ալ
ինքնակոչ գրաշար։ Վերջապէս հա
սայ
տյն
եզրակացութեան թէ
Սփիւռքը բաւական շահադո րծած
էը buP անպուլցի մր եւս _ այն
Ս փ ի ւռքը որ cordialement կ ատէ ըԱտամպո լցին . , ու 1953^ աշնան ա.
ռանց ցաւի , առանց ափսոսանքի վե.
(Շսդ-ըւԴ- էջ)

Fonds A.R.A.M

< 8 ԱՀԱՀ
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Բանաստեղծո լթիւնը ոչ միայն ճարտ արապետո լթիւնը իջաւ թա
իմ ստեզծագո րծա կան աշխատան- գաւորներու ել ազնուականութեան
քիս ա ռանց րն է ՝ այԼ ^ւ տածում _ ծառայելու պա շտօնէն եւ դարձաւ
ներուս ել մտահ ո գո ւթեանս գլխա ընկերութեան պահանջներուն գո
ւոր նիւթն է, մանաւանգ սփիւռքս։— հացումին ։
հայ բանաստեղծութիւնը։ Բնական
Այս
փոփոխս ւթիւններուն մէջ
է ուրեմն, որ բանաստեղծութեան մեծ գեր ունին ընկերային փոխոլող
նուիրուած յօդուածներն ու ու- կարգերը՝ գեր ունի մանաւանդ
սոլմնասիրութիւններն ալ կաղմեն տնտեսութիւնը՝ առանց որուն այ
ընթերցումներուս
մեծամասնու_ սօր ոչփնչ կարելի կ իրագործել’.
թիւևը՝ ոչ միայն հայերէնով եւ հայ,
Տն տեսականօրէն հղօր պետուբանաստեղծութեան, այէ եւ օտար թիւններուն մկջ ձեւը գտնուած կ
բանաստ եղծ ո լթիւններո ւն
նուիր֊ արո լեստները նաեւ շահս։ բեր աղ.
ւած յօգուածնե րըբիւբներո լ վերածելու , ա յլ իւօսքով'
Այս ընթերցումներուս ընթտց _ արուեստն ալ վերածելու- - • տրնրին երկու կկտեր յստակացան.
տեսութեան ։
Ափի ւռքի սկիզբէն մինչեւ այսօր
1 a փա մանա կա կից հա յ բանաս
անցած են աւելի քան ութ տասնամտեղծութեան դիմագրաւած
Լակներ: Ափի ւռքահ ա յ Լ ր բ արգէն
հարցերը՝ իրենց լայն գիծեկազմակերպուած
՝ բարեկեցիկ •Լի
րով նոյնն են գրեթկ ժամա
ճէս
կ
մը
ունին՝
եւ
ուրեմն կրնան
նակակից բոլոր բանաս տե ղիրենց առօրեայի շահ-վնասէն վեր
ծութիւննե րուն համար’.
ելլելով զբաղիլ նաեւ արուեստով եւ
գրականոլթեամ բ : Ան շուշտ խօսքը
2 a Բա նի մը տասնամեակ ւսռսվ
մեր
բանաստեղծները չատ չնչին այն տոկոսին մասին չէ՝ որ
որ
աւելի մտահոգ կին բանաս «բա րձրամակարգա կութեան?)
պէս ապացոյց կր զբաղի ա րոլեստեղծութեան վիճակով, րան
տով՝ այլ ժ ո ղո վո լր գին մ եծամաս
այսօր- ասոր հետեւանքն է
նո ւթե
ո[,ՈԼ*ե համար ընթերրյահաւանաբար բանաստեղծու
նութէւնը գոնէ առօրեայ հաճոյը
թեան նուիրուած յօգոլածնե_
մը պէտք կ ըլլայ ։
րուն
ել
ոլսո ւմնասիրո ւՒրողո ւթիւնր ա յգպէս չէ սա.
թիւններո ւն
առատութիւնը
կայն- շահր շահ կը հետապնդէ՝
այն օրերուն ՝ մինչ այսօր նը֊
ձ ո՚ն յօգո ւածներ ամբո զվռ— պզտիկ վաճառա կան ը կը ձգտի մեծ
վաճառա կան գառնս։լ՝
եւ ինչ որ
վին վերցաՀչ
մեր դրա կան
կ՚աւելնայ օրերէն՝ այն ալ կը ծախ
մամուլկն :
սուի դիւրին հաճոյքներու՝ համա.,
2002 թուականին Մ - Աբեղեանի կարգչային [սա զերո լ ել աշխարհը
մէջ. {Երեւա V) պաշտպանակ թէղս' մեղի բերող համա ցանց ին վրայ։
Ա յս ամբող ջին մ էջ ո՞ ւր կը մնայ
ՀՀ// է-րուագէծ սփէւռքահայ բանաստեղծութեան !965-1995 թուական բանաստեղծութիւնը։ Եւ կր չարու_
ներուն» խորագրով՝ կը փ ո րձկ հաշ- նակէ մեր մէջ կոտտալ կութ ենա կան
ւեկշիռ մը ընել Սփիւռքի նո րա գո յն նշանակութիւն ունեցող հարցումը'
ի՞նչ կը նշա նակէ սփի ւռքահայ բա
Ա՛խ՛՛նի բանաստեղծութեան :
նաստեղծ ըլլալ այս մ՜ա մանա կին
Այղ թուականէն (1995) ա րգկն մ էխ Սփիւռքի տարածքին։
տասնամեակ մը անցած կ՝ բաղմու
փամանա կը ինք ևս յետս կողմ հը-,
թիւ րերթողագիրբեր լո յս տեսած
րած կ բանաստեղծութիւնը- աւելԼ։
են՝ եւ երել ցած
նոր անուններ՝
Ա՛յժմէական {Հրանգ Տինքի ըսԲայՅ այղ ըերրը դասակարգող ել
պանութիւնը) ,
աւելի առաջնա.՝
քննարկող գրո ւթի ւնն երո լ բաց ա կտ _
հերթ {Հայկ ական ջարդերուն ընյութիւնը ար գէն մեծ սլարապ մր
գո ւնո լիլ—չընգո ւնո լի լը). էլ աւելի
ստեղծածէ*.
խորունկ («/ րեւմտահ ա յ եր էնին աԹկ մեր բանաստեղծութիւնը այ
պագան) հարցեր կը գրաւեն մասօր կարգ մը հարցեր կը գի մա գրա
մ ուլն ու րնթ երց ո զն երո ւն ո լշւսգւէ ՝ անառարկելի ճչմարտ ութիւն է.
րո լթիւն ր’. Այս պիս ի հարցերու առ
բանաստեղծութեան վիճա
ջեւ
բանաստեղծութիւնը անկիւն կր
կը. . .
հ բուիյ
Պէտք կ ընղուն ինք՝ որ բանաս
Վյսղուց ՝
իր փառքի օրերուն ՝
տեղծական դիրքերոլ հրատարա
բանաստեղծութիւնը ի՛նք էը՝ "[՛
կութեան աճին համեմատութեամբ ,
օրուան պատմութիւնը կը յանձնէր
-թերեւս ալ աւելի՝֊ նուազած կ ել
ունկնդիր _ ընթերց ողնէրու ուչաղկը շարունակէ նուազիլ ընթերցող
րո ւթեան ♦ այսօր ա րձա կը էր վրայ
ներուն թիլը՝. Հաւանաբար սխա
վերցուցած է այգ գերը՝ ղրկելով
լած չենք րլլար եթէ ըսենք՝ որ այ
բանաս տ ե ղծո լթիւն ը ըն կեր ա յին իր
սօր բանաստեղծները գրչակից բա
պաշտօնէն :
նաստեղծներէ ղատ ընթերցող չու
Ատ կայն կայ քերթողական անին :
ւանգութիւն մը՝ որ կարեւոր մէկ
Արուեստը , իր բոլո ր
գրսելոմասն կ ա րեւմտահայ գրա կան արումներով կ'ապրի միա յն ղա յն վա
ւան գութ եան ՝ ել որ կրնայ կորսը—
յելող՝ գնահատող ել սպառող հա
•Հւ այս պայմաններուն մէջ՝ եթէ
սարակութեան մը մկջ -. Ու էրը կը
արգէն կորսուած չէ :
ւիոխո լի
այգ հասարակութիւնը՝
Գլխաւո ր ցաւը հոն է՝ որ ոչ ոք՝
արուեստն ալ կը նորոգէ ինքղինք.
բացարձակապէս ոչ ոք մտահոգ է
հակառակը հաղո ւագկ պօ ր կն ճիշդ
այս կորուստով յ Ո՞վ պիտի հոգայ ։
ի՛- Այսս/իս' յունական թատրոնը
փոխարինուեցաւ
շէյքոփիրեան
Այսօր երբ ուզենք բանաստեղծու
թատ բոնով՝ որ իր կարգին փոխա
թեան մասին խօսիլ՝ ստիպուած ենք
րինուեցաւ ֆիլմարուեստով [մեծ
մեր խօսքը երկու գլխաւոր մասեոստումներով կ'անցնինք պատմու
րոլ բաժնել.
թեան վրա /էն) :
Ա’- Բանաստեղծութիւնը ինքն իր
Նկարչութիւնը՝ մանաւանդ ղի- հետ :
մտնկարներոլ պարագային տեղի
Բ-_ Բանաստեղծութիւնը ընթեր
տուաւ
լուսանկարչութեան՝ իսկ ցողներուն հետ :

ՄՒՏԲ

ԷՒ

ԱՐՈՒԷՍՏ»

Այս երկու, բաժանումներէն իւրա
քանչիւրը ունի ի՛ ր հա րցերն ու խըն_
գիրներբ ՝ որոնց պիտի անդրադառ
նանք ։
Ա-է — Բանաստեղծութիւնը այսօր
ընղունինք կամ ոչ՝ հինցած է՝
րովհետել կորսնցոլցած է իր ընկե
րային գերը՝ ել այս որովհետեւ մէկ
կողմէ եթէ կը յամառի մնալ արելմտահայ քերթողական աււսնգոլթիւններուն մէջ 1 -որոնց ‘Լք ա J&
ամբողջ դար մը անցած է—՝ միւս
կողմ է չարտա յա յտեր ի՛ ր ժամանա
կը , այսօ՛րը՝ որ քսանմէկերորդ
դարն է՝ հսկայ եւ բազմագոյն տա
րածքի մը մէջ՝ որ Սփիւռք կը կոչ.
ւի ՝ ել որուն սահմանները խաբու_
սիկ են ՝ իսկ կենսապայմանները'
հեղհեղուկ :
Ա-2 _ Բանաստեղծութիւն ը այսօր
կո րսնցոլցած է իր կարեւորագոյն
՛բերը՝ որ լեզուԼւ տարածքին մէջ է'
նո րոգել լեզուն՝ ընդլայնել անոր
սահմանները եւ պատուաստէլ զայն
ժամանակի պահանջներուն համեմատ ։ Մ եր բանաստեղծներուն մեծամասնութեան համար լեզուն կը
չարունա կէ մնալ
արտա յա յտոլ_
թեան միջոց մը՝ մինչ քերթողոլթե ան մէջ պարտ է որ նաեւ նպա
տակ ըլլայ ։
Ե ան անշո ւչտ անուններ , որոնք ո .
րոշ փորձի մը ձեռնարկած են՝ բա /g
նման փորձեր յաճախ կը ձախող ին ՝
ո րով հետել բառախաղեր եւ
կա
տակներ^ ըԱա լէն անգին չեն անց
նիր։
Բ -1 _ Բանաստեղծութիւնը այսօր
ընթերցող չունի- լաւագոյն պարա
գային' բանաստեղծները իրենք են
իրարու գո րծե րո ւն ըն թերցո ղներ ը :
Ո րքա՞ն I"՛ [՛Լ է «բան ա ս տ ե ղծր ինքն
իր համար կը գրէ?) խօսքը- ամէնէն
ներփակ՝ ներանձնական ՝ ((.դժուար?)
ել «անհասկնալի?) հեղինա կն ի սկ
մտքին մէջ կ՚ունենայ գոնէ մէկ ըն
թերցող՝ որ պիտի հասկնա յ զինք եւ
եր ստեզծագո րծութիւն ը :
Մէկ թէ հաղար ըն թերց ո ղ ՝ շատ
բան չի փո խուփր կաց ո լթ են էն ։ Եւսրելորը այդ ընթերցողին գոյութիւնն է, եւ բանաստեղծին կեցւածքը անոր հանգէպ։ Ուրեմն այն-,
քան ալ ճիշդ չէ ինքն իր համար
գրելու կեցուածքը յ
Կայ այլ կեցուածք մը' ((գրողը կը
գրէ ապագային համար?) : Րաֆֆի ՝
կոստան թարեան ել (Հա կոր Օշական
քանի րն թերցող ունին V’JUOp, որ
այս հեղինա /լնե րուն «ապագան?) է։
Բա յց բան ա ս տ ե ղծն երը կը շարու
նակեն ստեզծագո րծել ել հ րատարակել իրենց ս տ եղծագո րծո լթի լն ներր : Ուրեմն բանա ստեղծո ւթէւնը
պայմանաւոր չէ ընթե ը g ողո 1Լ » կը
հ ե Աւելցնենք ;
ՈրոՈլ ՛համար է ուրեւքն-.
Բանաստեղծութեա՞ն ։
Բ *2 „ կար ժամանակ երբ բա.,
ն աս տ եղծո ւթի լն ը գեր մը ունէր կա
տարելիք՝ ընկերային կ արեւոր գեր
մը Պատմութիւնը պահ տալ՝ նաԼս
բանաւոր կերպով՝ _ չաա աւելի
դիւրին է անշուշտ յանգաւոր պա
տում մը գոց սորվիլը՝ _ ապա ար
տայայտել ժամանակ ել միջավա յր ,
Լ՛ 4փը$_ոյ նաեւ հաճոյք շնորհել։
Սփիւռքի դաղութներոլ. կեանքին
առաջին տ ա սնամեա կն երո ւն
բա
նաստեղծութիւնը մշակութային ել
ընկերային ձեռնար կներուն զարդն
էր- եւ որովհետել յաճախ բեբ թ ը֊,
ւած մր ՀՀեո րո յթ» կը դառնար ՀՀԼր—
Լանէ մը համար մողովուրդը կըրևեն ոլ- վրէէ^ Լսելովդ ։էլո3 կը սորվէր զայն ։ Այսպէս է ՝ որ քանի մը
ա ա սնամեա կնեը առւսԼ^ դբեթէ ա֊,
մէն մարգ գիտէր Անդրանիկ \քառո լկետն ի ((Ուխտ Արա րա տին?) քեր
թուածը {Պիտի հասնինք՝ Սրբա
զան լեռ՝ կատարիդ^ կամ «Թուղթ
առ Երևան??ի վերջին հատուածը (Եւ
միայն միայն միայն քեզ համար,
J ^ան Երեւան - • • ) , Մ - Ւ շխանի

«Հայ Մամիկին Ս.ղօթքը??
րալէ։ Տէր Աստուած՝ մեր տոլնն^
տեղ գարձոլր մեղ) կամ
Շահնոլրի «Նահանջը Առանհ հ„ո,
վէպէն վերցուած հատուածը' էկ
նահանջեն՝ կը նահանջեն A }
հ
րատին?? :
‘ ’
Անշուշտ հարցը գիտնալով է
սորվելուն մէջ չէ՝ աւելի խ'
է վարժութիւնը քերթով մ Հ
սելուն՝ սորվելուն՝ հետևաբարՀ
եւ անոր պահանջը զգալուն մէԼ է.
Այս պահանջը սակայն գրէՈԼ
միշտ մէկ առանցքի' հայրենասխ
թեան՝ կամ հազուագէպօրէն սԼ
րոյ շուրջ կը բեւեռուէր՝ ինչ J
կը նշանակէ թէ այլ տեսակի բԱ^
նաստեղծոլթիւն տեղ չունէր J-աՀ
վուրգին մօտ՝ ինչպէս ինարՀլ,
կամ Աարաֆեանի քերթուածները՝
որոնց գոյութիւնն իսկ կ\,նգիտսԼ
նա յ ան :
Բ’3 - Անշուշտ աւելի քան ճշմա.
րիտ է Ո ւիլի րմ Գարլոս Ուիլըմզէ
քերթուածներէն մէկուն' «Asphodel,
Thaï Greeny Flower»^ այս հատուածը.
« It is difficult
To get the news from poems
Yet men die miserably every day
For lack of what is found there ».

Բանաստեղծութիւնը կա յ մանա
ւա՛նդ լեզուին համար, անոր մէ[ է՝
որ լեզուն կը նորոգէ ինքղինք՝ րա.
ռերը ժամանակակից կը դառնան՝
ժամանակը ինքղինք կը տեղաւորէ
անոր մէջ ել կը շարունակէ ապրեց ը֊
նեԼ Գամն ’
Նարեկացիէն մինչեւ 1Լա հէ Օչական չռՀտ երկար է ճամբան ել շատ
բարձր է կամուրջը. բայց անոնք
ամրօրէն կամրջուած են՝ որովհե
տեւ ան ոնցմ է ի ւրաքանչիլր ը կր
թերէ իր ներա շվսա րհ ը իր ժամտնա
կին մէջ՝ եւ այդպիսով կը զանցէ
նո յնթնքն (Լամ անա կը :
/**4 ա P անաստ եղծո լթէւնը 1լապա
րէ նաեւ էր գրադատներովդ քննա֊
դա անեբով ել տեսաբաններովդ
րոնք յաճաէյ բանաստեղծներ ԷԼըլ
լան ել կը փորձեն (Լա ման ակա կՒտ
«բարդ?? բանաս տ եղծո լթի ւն ը քա
կել՝ բացայայտել ել ընկալելի ու
հաճելի դարձնել ընթերցո ղին։
Այսօր մեր բանաստեղծութիւնք
ընթերցող չունենալո ւԱ կ՚՚զքին նա
եւ քննադատութիւն եւ քննադատ֊
ներ չուն ի :

Բննագատները իրենք է որ պիտի
փո րձէին հ աս կնա լ այն նոր տա րածքը՝ ուր մտած ենք մեզմէ անկաթ՝
տուրք տալով ժամանակին եւ մեր
ապրած զանազան երկիրներու կա
ցս ւ թիւններուն:
Ո ւրեմն քառորդ դարէ ի
ՅՅականներէն սկսեալ մեր բանաս
տեղծութիւնը նոր շրջան մը թեւա
կոխած է ՝իսկ մենք ոչ անդրադար
ձեր ենք եւ ոչ ալ կացութիւնը քթնարկեր։
Բննագատներն են ՝ որ պիտի դա
սակարգէին վերջին տարիներու բա
նաստեղծական համեմատ օ րէն հա
րուստ բերքը՝ այգ դասակարգու
մին մէջ նաեւ որոշ ուդենիշեր հայ
թայթելով նորեկներուն։
Էռո լթիլն ր նո յնքան անբաղձալի
է՝ որքան ան ա ր գա րօր էն եւ անտե
ղի օր է'/։ շռայլոլած ներբողները եոք
հ րատարա !լո ւած՜ քերթողագրքի
պարագա յին՝ որովհետեւ ընթերցո
ղը՝ "ր կրնայ բանաստեղծութի՛
«զգալու?? բնազդ ունենա լ՝
1_ նախ պիտի սկսի կասկածիլ իք
դատումին վրայ ՝
2a հաւատքը պիտ ի կորսնցնէ ՀՀ՜

րական մամուլին ել գրախ0ԱՈլ՛
թիւններ ստորագրող անութնե
րուն ՝
3_ ել որպէս արգիւնք

այս երկու
քին ՝
վերջնա կանապէս u{fr‘nt՛
հեռանայ բան ա ս տ եղծո ւթ են էն t
մինչ ա յս կեցուածքը պիտի Տե
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52BMS BIENNALE DE VENISE :
PAVILLON D’ARMÉNIE
— du 10 juin au 21 novembre 2007 —
AVEC «WHO IS THE VïCTIM?», SONIA BALASSANIAN REPRESENTE
]J REPUBLIQUE D'ARMENIE AU COLLEGE ARMENIEN MOORAT RAPHAËL
(PALAZZO ZENOBIO) LIEU D’EXPOSITION DE L’ART CONTEMPORAIN
POUR

DE NOMBREUX PAYS

par Chakè MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication
La 52ème biennale de Venise, inti
tulée «Pensa con i s-ensi senti corn la
mante» (pense avec les sens, sens avec
l’esprit) a été inaugurée le 10 juin pour
accueillir l'art contemporain des pays
de tous les continents, dans les sites
très officiels des pavillons du Giardini
ou les espaces de l’Arsenale et, paral
lèlement, dans une multitude de lieux
disséminés sur les différentes îles de
la lagune. Parmi ces lieux, l’île de S.
Lazzaro du monastère arménien des
Pères mekhitaristes choisi par Joseph
Kosuth, l’un
des fondateurs de l’art
conceptuel, sans doute parce qu’il pri
vilégie les lieux oubliés ,les absences
comme marqueurs1. Et, à Venise-même,
le Collège Moorat Raphaël où l’Armé
nie expose, aux côtés d'artistes écos
sais, latino-américains et autraliens.
Le magnifique palais Zenobio qui ab
rite le collège des pères mekhitaristes,
où tout enseignement a malheureuse
ment disparu depuis plusieurs années,
reste encore connu sous la dénomina
tion de «colegio armeno», témoignage
d'une activité éducative et intellectuelle
importante qui réunissait les jeunes
Arméniens de tous les coins du monde.
La célèbre biennale de la Sérenissime
redonne périodiquement un souffle de
vie à ces murs tristement désertés,
à ce jardin et cet escalier de marbre,
à l'imposante splendeur des salles et
des couloirs où devaient résonner les
rires, les soupirs, les récitations et les
chants de tant de générations d'élèves
arméniens. Comme en écho à cet éva
nouissement qui fait notre histoire,
Sonia Balassanian, poétesse et artiste
ayant échangé la peinture contre la
vidéo, non sans être passée par le col
lage et l'installation, fait vibrer la lan
gue arménienne et les paysages de
l’Arménie dans et sur les murs de plu
sieurs salles du collège. Née en Iran
en 1942, Sonia Balassanian s'est établie
à New York à la chute du Shah et
bardée de diplômes, forte de son sa
voir faire, elle s’est rendue en Arménie
Qui, depuis l'indépendance, l’a enthou
siasmée. Elle vit la plupart du temps à
Erevan où elle a fondé, avec son mari

architecte, Edward Balassanian, le NPAK
(Centre Arménien pour l’Art Contempo
rain Expérimental, www.accea.info) afin
d’aider les jeunes talents en lesquels
elle croit, comme le seul avenir pos
sible. Sonia Balassanian se veut artiste
politique, son œuvre relance, de façon
contemporaine le questionnement lancé
par Proudhon en 1865 sur la «destina
tion sociale de l’art». L'art est une
trace, un signe de l’histoire, une
mémoire vivante parce qu’il lui revient
d’entrer en relation avec le public, non
pas celui de la galerie engluée dans le
système commercial, mais celui de la
cité. L’artiste parle pour tous ceux qui
n'ont pas de voix, il parle à leur place
sans savoir quand et s’il sera compris,
si la voix brouillée et brouillante qui
émerge sera entendue.
Alors Sonia Balassanian trace, en
images vidéo, l’histoire ou plutôt les
histoires qui font l’Histoire ou qui en
dépendent. Dans «Who is the victim?»,
elle travaille le brouillage, le parasitage
pour renouer avec le plus profond de
la langue, l’incommunicabilité au cœur
de la communication. Une femme ra
conte son mariage, la naissance de ses
enfants, la guerre, la perte de son mari
dont le nom sera porté en héritage
à l’enfant qui vient de naître. En même
temps, sur un autre écran, un homme
en uniforme, un soldat du Karabagh,
franc-tireur, décrit sa vie. Il est aussi
le fantôme, le représentant de tous
ceux qui sont morts dans cette guerre
que
Sonia
Balassanian
considère
comme un prolongement du génocide.
Dans un entretien, elle confie à René
Gabri :
«Karabagh is a nightmare. When
I think of Karabagh, I think of my
friend’s son,
Hrand, who was a
freedom-fighter and was
killed
there. He and his friend had heard
some armenian music coming from
a houce, it was
during the War.
They assumed that they were Ar
menians so they went in, and instead there were six Azéris who
had set a trap. The two were decapitated.
I see Karabagh in that

ԱՐՈՒԵՍՏ։
sens. Տ see it as répétition of that
happened to the Armenians during
the Génocide. That’s Karabagh»2.

L’art, 1a. musique a eu l'effet mortel
du chant des sirènes sur ceux qui,
cherchant le réconfort maternel n’ont
trouvé que la puissance de Méduse.
Choquée par les actes barbares égale
ment perpétrés par des Arméniens,
Balassanian prend
résolument la dé
fense de tous les opprimés. Quelques
décennies auparavant, elle avait monté
une série d’autoportrait et de collage
en «chador» pour dénoncer la violence
faite aux femmes d'Iran qui, accusée
d’indécence, avaient été violées, lapi
dées, brûlées.
Dans la première salle du Collège où
l’artiste expose «Who is»the victim?»,
les voix s’entre-^mêlent, se parasitent,
des
voix douces et profondes, d'un
homme et d’une femme,
qui ne se
connaissent pas, se rencontrent sans
se voir sur les murs d’un palais
vénitien, créant un dialogue de sourds
signalant notre propre surdité. Un
homme armé qui n’a rien à perdre et
une femme qui a tout perdu, deux
êtres entre lesquels
il faut choisir
si Ton veut écouter un récit et ne pas
choisir si l’on veut vivre un instant,
par représentation, le chaos de la
guerre et de la souffrance, la perte des
repères. Ou bien la description ou bien
l’intensité, ou bien l’emphathie ou bien
l’immersion. Sonia Balassanian évite le
traitement primaire de l’information
ou du documentaire, elle crée
une
œuvre par la dualité et la simultanéité
des monologues qui perturbent le mes
sage et nous mènent dans un bégaie
ment de la langue tel que l’évoquaient
Gilles
Deleuze et Félix Guattari :
«•Bégayer, c’est facile, mais être bègue
du langage lui-même, c’est une autre
affaire, qui met en variation tous les
éléments linguistiques,
et même les
éléments non linguistiques, les varia
bles d’expression et les variables de
contenu»3. Ils ajoutent, en citant Proust

et en écho à Rimbaud :
«Proust disait: "les chefs-dœuvre
sont écrits dans
une sorte
de
langue étrangère”. C’est la même
chose que bégayer, mais en étant
bègue du langage et pas simple
ment de la parole. Etre un étran
ger, mais dans sa propre langue,
et pas simplement comme quel
qu’un parle une autre langue que
la sienne. Etre bilingue, multilingue,
mais dans une seule et même lan
gue, sans même dialecte ou patois.
Etre un bâtard, un métis, mais par
purification de la race. C’est là
que toute la langue devient se
crète, et pourtant n’a rien à cacher,
au lieu de tailler un sous-système
secret dans la langue. On n’arrive
à ce résultat que par
sobriété,
soustraction créatrice»4.

փոթեցնէ երիտասարդ բանասուեղծները յ
*
**
հարիւր տարի առսփ 1907
թոլա կանին , Մ իր ա յէլ Հ/ամտանճ1սւն իր չթանաս տ եղծո ւթ եան ծաղումը» յօդուածին ւ/££(1) կը գրէր
^Որքան զուրկ է ի րա կան ու գիտաըմբռնումէ այն յոո֊էտես դու{.“•էութիւնը
թէ բանաստե ղծութիւնը իր օ րհ ա ս ա կանի թ եւա բա֊
1“Ոլ-մներոլն մէջ £» , ել կը հաստա“՛Կ՛թէ «Անհ ատին էբր մարդ. դո^Ոլ^իւնր բանաստեղծութենէն կա֊
ո^»(2) ;
"նոյնանման յօդուածներ, որոնր
աս ա եղծ ո ւթ ե ան մահը կը "դու—
{•"կեն ՚ կամ դէմ 1լ ելլեն նմ ան գու{"՛կութիւններու , անգլիական և ամ^րիկեան մամուլին մէջ ալ լոյս
ս,1ոած են :
ÏP,
,
C րԼրթողութեան անդա
" ո էջ երիտասարդ բանասւ
>"•֊ մեծ թիլ մը այսօր կը <
“գործէ
սանձարձակ արԼե
քԱամր՝ կ'ընէ ոչ միայն այն
f?’ "Ը կը տեսնէ օտար հրապս

րՈէ՜'և

1Լրայ՝ այլ նաեւ lujï

Հ անցնի իր խելապատակէն , յա
՛լսխ լեզուով մը՝ որ չատ ալ չի
՛մտնիր հայերէնին՛.
թե րինե՞ր են ասոնր-, Անշո՛ւշտ:
թայց կը մնայ գլխաւորը՝ այն՝ որ
t/յս տղարը կը գթեն, եւ կը դրեե
լւսյեթէն- այլ խօս րութ պարարտ
ող կը հայթա յթեն ղա / իրին հա՛ար ։
//.ՃօՃհ։ հեռու են աւանդականէն՝
սովորականէն ել այլն, բայց այ_
՛օրուան մամ անա կը չէ' մ՜ամտնակը
Աւանդականին. այսօ րուան ը ի՛րը
՚ը պահանջէ Տ
ի՞նչ է ուրեմն այսօրոլան բանաս,
ոեղծո ւթիւն ը :
Մ եր մամանա կտկիg բանաստեղ
ծութիւնը փորձ մրն է միս մինա
կը ՝ առանց ընթերցողի ել րննադաոի յենակներուն ՝ այս հարցումին
դատասխանելու :
Որրանո՞վ յաջողած փորձ մը՝.
Ասկէ ետր կարելի է այս հարցու
էին պատասխանին ձեռնարկել՛.

Մ՝ Ե՛
(1) թէողիկ , "Ամէնուն
ք* . տսւ լփ , 1908 , էջ 334 :
(2) Նոյն սմոլԸ:

Տարեցոյցխ' ,

En donnant à son travail un titre sous
forme de question, «Who is the vic
tim?», Balassanian transforme l’auto
rité de la nomination liée à la décision
d’un titre pour lui préférer, par la ques
tion comme acte illocutoire, une mise
en situation du spectateur qui perd les
repères
pour trouver un autre terri
toire. Les personnages
sont pris en
gros plan, la femme de trois-quart, dans
une sorte de contre-jour, ne bouge
presque pas tout au long de son récit.
A l’inverse,
l’homme est filmé sous
différents angles, i! arrive que son
profile disparaisse presque, dans un
hors-cadre, dans les marges ou une
dimension invisible. Leurs propos, tra
duits en anglais, défilent en bande sous
l’écran.
Balassanian reste très attentive au
démantèlement de la structure familiale
qui transforme l'être en victime. N’estce pas l'isolement et la cassure du
tissu familial que produit tout jeu de
pouvoir, par sa violence qu’elle soit
sanguinaire ou blanche, afin de mieux
asujettir les êtres désemparés ? Celui
qui connaît l’enfer ne peut qu’invoquer
ce réconfort perdu (réel ou fantasmé),
cette langue d'avant le langage, tel
Dante :
«car ce n’est pas affaire à prendre
à la légère que de décrire le fond
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de l’univers entier ni celle d’une
langue disant ’papa, maman’»5.

Ecrivant la guerre, la situation limite
des soldats agonisant au front, dans les
tranchées, Biaise Cendrars rappelle ce
qui lui parassait le plus insupportable,
ce «petit cri instinctif qui sort du plus
profond de la chair angoissée», cette
plainte, «Maman ! Maman I»6. L’impor
tance de la structure familiale pour
Sonia Balassanian ne peut se dissocier
de son appartenance à un peuple ayant
subi le génocide. Comme le dit Hélène
Piraiian,
avec le génocide, «il s’agit
avant tout, au-delà du meurtre réel des
vivants, de détruire l’ordre généalogi
que dont ils sont issus et cela en fai
sant disparaître les génocidés des
ayant-existés»7. On appréciera le titre
de l’installation présentée par le pa
villon de la Turquie, «Don’t complain»,
transcrit en lettres de néon supposées
dénoncer le pouvoir publicitaire et l’es
prit de supériorité intrinsèque à une
telle injonction. Venant d'un pays néga
tionniste, il est permis de douter du
regard critique
de l’artiste et
de
constater que ce titre s’accorde parfai
tement avec la réalité du pouvoir anti
démocratique de la Turquie qui a réussi,
malgré l’indignece du travail présenté,
à se faire «choisir» par le commissaire
de l’exposition Robert Storr (américain).
Ce dernier a donc mis en place un pa
villon pour la Turquie, alors même qu’il
affirme, dans une interview donnée au
Journal des Arts : «...je tiens pour cer.
tain que la militarisation de la société
civile, les entorses aux traités interna
tionaux sur les droits de l’homme et
ses violences infligées aux prisonniers
dans les camps de détention sont loin
de la liberté». Il ajoute : «je reste très
perplexe vi's-à-vis de l’idée de 'culture
nationale', il suffit de penser aux crimes
politiques et artistiques
commis au
nom du nationalisme culturel au cours
des XIXème et XXème siècles !»8.

Voulant prendre en considération non
seulement les
langages
artistiques
nouveaux, mais aussi les personnalités,
les pays et les tendances émergentes
des cinq continents9, Robert Storr a,
«par conséquent» privilégié la Turquie:
«Robert Storr has therefore chosen to
irsclude a Turkish Pavilion at the
Artiglierie dell’Arsenale», nous informe
le communiqué de presse (nous sou
lignons). Soyons clair : ce n’est pas un
artiste turc qui est accueilli dans le
cadre de la biennale mais bien la
Turquie, qui obtient un pavillon et donc
l'assurance d’occuper désormais l’es
pace le plus important de la biennale
que Robert Storr prétend
néanmoins
concevoir comme «un espace démocra
tique dévolu à l’art contemporain»10.
La question que pose l’artiste japonais
Masao Okabe ne saurait manquer de
toucher tous ceux qui ont subi la
destruction et l’oubli: Is There a Future
for Our Past? : The Dark Face of the
Lïght 1996-2007. La magnifique installa

tion présentée au pavillon japonais,
faite en mémoire d’Hiroshima, avec des
murs tapissés de vitrines du sol au
plafond, des dessins, frottages, vidéo
et médias mixtes crée
l’atmosphère
d’une espèce de Muséum d'histoire
naturelle. Des traces textiles,.végétales,
des coupures de presse forment une
tessiture, un entrelacs entre les signes
graphiques et ceux de la nature (les
plantes sechées); des radiscopies illu
minées fontionnent à la fois comme
rappel de l'extinction des corps, de la
puissance des forces négatives et
comme
lumière de la vie par
la
présence
de la mémoire active et
actante. Une série de livres volumineux
rangés sur une étagère, portent tous
le même titre français «n'oubliez pas».
La violence du rapport entre nature
et culture occupe le travail de Balassa
nian qui produit un contraste entre le
visuel et le sonore;
la vision d'une
nature parfois désertique et souvent
calme, verte, d’une eau filant sur les
pierres s’anime du bruit du vent et du
chant des oiseaux.
Sur un mur voisin, Sonia Balassanian
SS?’
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a filmé un vieil homme perché sur un
tas de déchets. La montagne de détritus
surgit comme un Ararat renversé, elle
nous rappelle aussi la condition prométhéenne
et
aliénante qui nous
pousse tous les jours
à trouver de
quoi manger. La fluidité de la rivière
évoquant l’écoulement des choses se
confronte à la matérialité pesante du
monde de la consommation qui finit
par consumer l'humain, à l’exclure de
la communauté pour ne plus communi
quer qu’avec un chien. L’exil et l’exclu
sion n’en finissent donc pas. L’homme
nu assis devant le lac semble méditer
l'image terrible laissée par la descrip
tion que donnait le consul américain
en poste à Kharpet, Leslie A. Davis,
dans son rapport de 1918 :
«Peu d’endroits
pouvaient
être
mieux adaptés à l’exécution
du
plan diabolique des Turcs visant à
l'extermination de
la population
arménienne que ce lac tranquille
avec ses rives escarpées, ses
vallées en cul-de-sac entrourées de
villages kurdes et loin de
tout
regard. Des milliers et des milliers
d’Arméniens, en
majorité
des
femmes et
des enfants furent
massacrés sur
ces
rivages et
mutilés de façon barbare. Il est
difficile à quelqu’un qui vit dans
un pays civilisé de croire que ce
genre de choses
sont possibles,
mais comme Lord Bryce l’a dit ’ces
choses que nous trouvons à peine
croyables, suscitent en Turquie à
peine de la surprise’. Ce qui se
passa autour du beau lac de
Gœljuk à l’été 1915
dépasse
l’imagination»11.
- -

Cet homme tournant le dos au spec
tateur, assis devant un lac aux eaux
agitées comme
un mauvais présage
et s’inscrivant à la fois dans l'univers
saturnien de la mélancolie et la posi
tion du sublime, médite alors que paral
lèlement défilent des images d'un lit
d’hôpital, de pluie et d'essuie-glaces.
Le travail de Balassanian et le lieu
d'exposition
confèrent
à
d’autres
œuvres présentées au Collège une di
mension
supplémentaire d’interpréta
tion. Ainsi, la construction inachevée et
de grandes dimensions (4.65 x 9 x
14.5m), intitulée Valhalla, que l’artiste
australien Callum
Morton a érigée
dans le jardin du collège apparaît-elle
comme une habitation en ruines, un
paysage de guerre. Lorsque le visiteur
pénètre l’édifice délabré, il fait irruption
dans un espace blanc et luisant, très
froid (16°), une sorte de hall en marbre
blanc où se trouvent trois portes d’as
censeur dont il peut entendre les bruits.
Callum Morton parvient à créer un
sentiment
d’inquiétante
étrangeté,
l’«Unheimliche», à inventer une traver
sée du temps par le passage brusque
entre deux représentations spaciales
reliées sur le mode onirique. La cons
truction de Callum Morton indique, par
l’association secrète et contrastée
entre décrépitude froideur,
l'impossi
bilité du foyer et la recherche infinie
de ce réconfort. Il n’est pas sans inté
rêt qu’une telle réflexion sur la cons
truction ou l’habitat se fasse au Collège
arménien et qu’elle soit vue après les
vidéo de Balassanian. C’est également
au Collège arménien que se déroule
«Scotland & Venice 2007», faisant partie
des «événements collatéraux» de la
biennale. Aux yeux des responsables,
le collège arménien paraît le plus ap
proprié aux œuvres des artistes écos
sais : «We are deighted that the exhibi
tion is taking place in the Palazzo
Zenobio, home to the Armenian Cultural
Institute in Venice, where exhibitions
from several other countries will pro
vide an international context, the most
appropriate for our artist’s work». Parmi
les travaux des six artistes se déta
chent ceux de Lucy Skaer, de superbes
dessins de grand format exécutés au
marqueur ou au crayon, rappelant volon
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tairement des rouleaux
orientaux et
occupant autant le sol que les murs.
Dans des variations de gris ardoise et
des transparences de noir, Lucy Skaer
offre l’agrandissement indiciel de
la
Grande vague d’Hokusai ou d’un sque
lette de baleine irrepérables comme
tels et formant de grandes surfaces
poétiques
Les artistes de l’institut italo-latino
américain occupent l’étage supérieur
du Collège avec diverses installations,
parfois
surprenantes et amusantes,
comme l’immense mosaïque «byzan
tine» faite avec des pompons en four
rure acrylique ou la chambre d'enfant
entièrement recouverte d’ouate de
Ronald Moran. Enfin, Moico Yaker, ar
tiste du Pérou crée une interrelation
entre une toile peinte et une vidéo.
Ls personnages qui illustrent une inter
prétation de la guerre de Troie et un
dialogue entre Hector et Ulysse tiré de
Giraudoux, sont
vêtus d'uniformes
caractéristiques d’une fin de XVIIIome
siècle. La peinture, proche d’une bande
dessinée montre neuf fenêtres au décor
identique, des personnages fixés dans
le geste et la pause, sauf celui de
Jésus quittant peu à peu le crucifix
pour s'envoler par la fenêtre. L'envol
spirituel est repris avec insistance
dans la vidéo où domine le son de la
respiration, donnant à entendre une
sorte d’agonie du corps matériel et le
passage dans un autre monde.
Plusieurs artistes de la biennale ont
voulu dénoncer la guerre et mettre en
avant l’importance de la vie, comme
Emily
Prince
épinglant au mur les
portraits dessinés de tous les soldats
américains morts en Irak et en Afgha
nistan, ou Paolo Canevari créant une
vanité de notre époque en filmant un
enfant de l’ex-Yougoslavie jouant au
foot avec un crâne d’homme. C’est
aussi la paix que prône Y .Z. Kami dans
sa Conversation in Jérusalem (2006 Gagosian Gallery) formée de 5 pan
sur toile représentant
neaux d’huile
les portraits de dignitaires des diffé
rentes religions, dont l’arménienne.
Dans son entretien avec Rene Gabri,
Sonia Balassanian pose un regard plu
tôt dépréciatif sur les cours reçus à
l'académie à laquelle elle compare la
richesse des enseignements du groupe
de discussion et de travail du Whitney;
elle prend curieusement en exemple le
cours d'anatomie :
«I learned more
there than in the academy. Those days
were not about learning a technical
prooess. For exemple at the academy
I only learned how to do life drawing
(anatomy), which I never used in my
life later on»12. Son
travail semble

pourtant démentir cette
affirmation.
Sonia Balassanian regarde les corps
souffrants dont fait partie le corps
social, l’un pouvant signifier l’autre,
comme on le voit dans la vidéo mon
trant l’homme vivant sur la décharge
et jouant avec son chien. Sonia Balas
sanian ouvre la réalité, l’anatomise et
veut, à l’instar du précepte socratique,
se dégager de la belle enveloppe, de
l’emballage, pour scruter une intério
rité, une autre dimension, celle du réel.
Parallèlement, elle établit des conne
xions entre les
corps filmés et pré
sents, les corps et les éléments, tel
cet homme vu nu de dos, assis au bord
d’un lac, pensif. Or, l’histoire des re
présentations anatomiques montre aussi
une façon de représenter le corps par
des réseaux (le système nerveux) ou
des tissus, comme des enchevêtre
ments végétaux ou des ramifications
qui signalent davantage la poussée de
la vie que la forme-contour d’un corps.
Sans le cours d’anatomie, Sonia Balas
sanian aurait-elle été attentive de cette
manière-là aux violences que subit le
corps et au dépassement de celui-ci
dans une
relation
réticulaire que
l’œuvre ne montre pas mais crée? Rien
n’est moins sûr.
Ch.M.
(1) Cf. les propos de l’artiste
sur ce
qu’il appelle ’re-map’ et ’de-map’ (speak
in the gaps), Joseph Kosuth, Art after
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ՋԱԽԷՆ ՊԻՊԵՌԵԱՆԻ ՆԱՄԱԿՆԵՐԸ
ՀՐԱՆԴ ՐԱԼՈԻԵԱՆԻՆ
(Շար. Ա- էջէն)
րագարձայ ծննդավայրս, ուր գոնէ
ոչ ոք կրնար դկա անօթի ձգել կամ
փողոց նետել իբրեւ, անպաշտպան
օտարական : Զէ, Սփիւռքին ոչ ազ
գային խաչագողերը հաւնած էի,
ոչ ազգային յելուղա կները՝ ոչ ազ
գա յին գա լաճ անն երը՝ ոչ ալ ազգա
յին ո ար կութի ւն ը î Grandiloquenceև
chauvinisme?/ ալ ներհակ էին իմ ըստացած
գա ստիարա կո ւթեան
ու
խառնուածքիս " :
Շուրջ եր եքո 'կէ ս տարի պա շտօնակարեցի Ւսթանպուլի Banque Ot_
tomane^zh մէջ՛. Գրամտտունէն բամնոլել ոկ ւէեր ս կս ա յ ա ռե ւտր ա կան
ձեռնարկի , որ սակայն չդիմացաւ
մեն տ եր՜ես եան կնրջին չԸ^անի մեծ
տնտեսական տագնապին՛.
Երկ"լ
տարի է ո րկե րագարձած եմ մամու_
լի ասպարէզ՝. Սարդ քանի՞ տեսակ
գռրծ ըրած եմ • ես ալ չեմ գիտեր
հաշիւը։ Ւ ո լոր այգ գործերը չատ
մը բաներ ապահոված են ինծի ՝ բա_
ցի հարստութենէ :
Գրական արտագրութիւնս շատ
ճղճիմ մնացաք- է ամբողջ այգ թո
հուբոհին մէջ՝. Անհամար յօգուձած
արտագրած եմ
քաղաքական՝ *ԷԸր ա կան՝ գեղարուեստական՝ քննա
դատութիւն՝ polémique յ ուսումնա _
սի րութիւն՝ Satire: fi ա ղաքա կան ու,
լրագրական
պայքարներու մէջ՝
ատենր պակսած է գրական ստեղ
ծագործութեան համար -եթէ չհաշւենք մինչեւ քսան տա ր ե կան գրած
ֆրանսերէն կէպերս եւ բանաստեղ
ծութիւնն երս ՛. Տեւական դրականու֊
թիւն հրատարակել սես ած եմ T953էն ետք «Գէպի Լոյս» ամսաթերթին
մէջ՝. Աշխատակցած եմ Ւս թան պո լ֊
լի բո լո ր թերթերուն եւ հանդէսնե
րուն ՝
ինչպէս
նաեւ Պ էյ րութի
«Զարթօնք» եւ «Արարատի թեր
թերուն յ
Առաջին հ րատարա կո լած կէպս
է «Լկրտածը»՝ որ թրքերէնի հա
մար ծրագրուած էր նախ՝. Աետագա J թ՛ 1 ա Ju վէպին շարման կա րում ը
առաջարկուած է՝ ղայն թրքերէն
սենարիոյի կերածած եմ ՝ բայց մեր
Երկրին համբաւաւոր սանս իւր ը ար
գիլած է «Լկրտածը»ին շարմանկարումր' զայն նկատելոկ Հրա րո լա
կան ի ել հանրային անգորրութեան
համար վնասակար»։ Տեսակէտ մըն
է՛՝ Երկրորգ հատորս է «Ծովը»՝ հը֊
րատարակուած' Ե եգրոնա կան Ս
նուց Մ իութեան կոր]թէ։ ել որ կը
պարունա կէ գլխաւոր պատմուածըներս՝. Երկրորդ կէպս' «Անկ ուա քւ
սիրահարները՛» լոյս տեսաւ 1962/'b :

philosophy and after —collect-ed writings.
1966-1990. Cambridge, MIT press, 1991,
pp. 235-238.
(2) Rene Gabri,
Trebisonda or Sonia
Balassanian in the time of the foxes,
Macerata, Quodlibet, mai 2007, pp. 48-49.
(3) Gilles Deleuze et Félix Guattari,
Mille plateaux, Paris, Minuit, 1980, p.124.
(4) G. Deleuze et F. Guattari, op. cit.,
pp. 124-125.
(5) Dante, Enfer, XXXII, trad. Jacque
line Risset.

Ան ալ թրքերէն սենարիօ մը պխէ
ըլլար ՝ բայց սանս ի լրի խնգիրը
խեց անոր ճակատագիրը. ÿ
՝
կէպ եւս ունիմ ՝ որոնք պէտ^ է
պատրաստուին ու "՚ պա դլ,„, է) լ
յանձնոլին՝ առայմմ ատեն չկայ.
Ե՛րիշ Բան էկայ ' Հաւանական է
որ կէ սլերո ւս թրքերէն թարգմանող
թիւնը հրատարակուի ֊եթէ ատէն
գտնեմ : Յունարէնի ել գերմաներկ֊
նի հեռաւոր հ ա ւանա կանո լթիւններ
ալ կան ։ Բայց անկեղծօրէն կը [„nu_
տոկանիմ որ՝
այսօր՝ կը ղղչամ
հայերէնի սկսած ԸԱալուս՝ Եթէ
քսան տարեկան եղած ատենս ղիտ.
նայի թէ ի՞նչ ըսել է հայ գր„ղ ըլ_
լալ՝ երբեք չէի ձգեր ֆրանսերէնը՝
«քանի որ Հտյ եմ ՝ հայերէն պէտք
է գրեմ» խ որ հելով:
Կ'անդրադառնամ թէ շատ երկս,,
րեր եմ -. Գլխոլ ցալ կոլ տայ այսքան
շաղակրատութիւն ՝. Եթէ համրերու֊
թիւնը չունեցաք ու առանց կար.
գալու զամբիւղ նետեցիք՝ կորՈլԱտ
մ'ը չըԱար՝ վստահ եղէք՝.
Եր յուսամ որ ի մօտոյ կը ստանաք
«Նոր Գար»ն ալ՝ զոր մտադիր եմ
բացարձակ լրջութեան կրայ պա.
հել այնքան ատեն որ ես կըՀար եմ
զայն'.
Այսպէս ՝ յետադարձ ակնարկ մը
նետած եղայ դէպի անցեա լ՝. Բայց
ապագային նա յիլ կը նախընտրեմ :
Զեղի ալ կը մաղթեմ բեղուն <ա.
պագայ՝ յուսալոկ որ առիթը կոլ.
նենամ ստանալու ձեր նամակները՝.
Սի րո կ Զերդ'
Զաւէն Պիպե սեան
(1) Տե՛ ս • Ա*արկ . նշաՆեանի յօդուա
ծ՛ը^ "Մքաք ել Արուեստ"
(Հուևուար
1988:
(2) Աւքրարկոլթքլնը
անկասկած կը
յղուք Հայկա^յոյ՝Լ
Մ առքի
գրախօսա
կանքն
Պքպեռեանք " Լ կրտածը1/ վէպէն
մասքն հ Ղրտխօսականը չեմ տեսած։ Պէ֊
պ եռեանք պատմուածքևերը [nJu տեսած
են "Ծոփը" հատոր քն
մէջ (1961) , էսկ
յաջորդ
վք&ԸԸ "ՍՀնկուտք Աքրսրհարնե֊
րը" 1961/^, երկուքն ալ նամակք դրուե֊
յէն ետք :

(3) է]օսքը կը վերաբերք Աւետէս Ա֊
լքքսանեա նքն , "Աշխարհ"ք խմբագրէն։
(4) *հկատք ունք անշուշտ նոր ֆրտնքը՛
(5)
եզք ծանօթ րոլոր կենսադրու֊
թքսեն երուն մէջ' Ջ եՆկելգքւղը զանէիր֊
ւած է ք նպաստ Ղ*ա տըդք ւղքն :
(6) Պ էյր ութեան tfորձառո ւթե ան մտսքն ա կնա ր կութք ւններ
յքքթերրորԼը kP
գտնէ "Ե ովխ'
հ աււոորի պատմու.աե՜թն֊
րուն մ էջ :
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(dossier).
(9) La phrase apparaît comme suit dan3
le communique de presse : «Think with
the senses — fell with the mind. Art w
the présent tense is the resuit of the vision
whioh he
(Robert Storr) has conveyed
heyond the frontière of international art,
looking not only towards rapidly evolving
artistic languages, but also towards per՜
sonalities, countries and emerging tren s
from ail five continents. Robert Storr has
therefore chosen to inelude a Turkis
Pavilion at

the

Artiglierie dell Arsena

le. ..».
(6) Biaise Cendrars, La main coupée,
«Maman! Maman!», Paris, Dènoël (folio),
1946.

(10) Entretien, p. VIII.
(11)

(7) Hélène Piralian, «Reconnaître sanc
tionner : retour sur les lois mémorielles»,
in Chimères, n° 63, «Eclats d’Arménie»,
Paris, hiver 2006, p. 139.

Leslie A. Devis,

«La Province

abattoir», Rapport sur l’action du consu
lat américain à Kharpet depuis le début
de la guerre — adressé au Département
d'Etat Port Jefferson, New York, 1®
février 1918, in Chimères, op. cit., P-

(8) Entretien avec Robert Storr, propos
recueillis par Franco Fanelli, Le Journal

(12) Rene Gabri, op. cit. p- 24.
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վահագն
(1՚լվւդոլւ1,ան1ւ ((Առաջ
նորդէ կեանքն ու մահը» վէ՚ՂԸ (Երելանդ 2006, ((նայէրէ» հրատարակչութէւն']
գրողէ հերթական
տա ղան րէւսլոր գո ր ծն է : Ի"եչթ մա"թ է այս վէպը- ‘հիրմ-Ը գրոլ1էլ է
2001 թուականէն : Q-րողը խօսում
Լ հայ քսւ րլա քական կեանքէ , քաղա
քական մէ կուսակցութեան ղործու ֊
նկութեան դ այղ կուսակցութեան
առաջնորդէ
մէկ _ երկու
տարուայ կեանքէ մասէն։ Ըստ երեւոյթէն դ գա տ ե լո վ ըստ պատմու
թեանդ ըստ մեր ներկայ քաղաքա
կան կեա
ըստ մեր մ ողո վըղՒ
այսօրուայ վէճակէ ու ըստ մեր էրականութեան դ հայ քաղաքական
կուսա կցո լթէւններէն ու նրանց աւաւէարգներէն վէճա կո լած է էրենց
անփառունակ կեանքէ եւ ձախաւեր դ
էն քն ա պ ա տ ա կ ((գործուն կութ ե ւսհ»
փսխճան ր գտնել հայ երգէծական
Լաւագոյն գրականութեան էջերում :
1988/jÿ
վ^Լ՛ մեր երկէրն ու յ՜Ոա
ղովոլրգը մեծ ւէ ո րձո լթէ ւններէ ենթարկո լեց էն եւ, է վերջոյդ յայտ^ըւեցէն ճակատագրական մեծ չըըԼադարձէ առջեւ՛Պատմո ւթէւնը
ձեզ երկրո րգ անգամ մեծ հնարալ"րոլթէլն տոլեց՝ ազգա յէն անկախ ( էնքնո լրոյն պետ ո ւթէւն կա
ռուցելու դ այն դ էնչ տասնեակ սեՐունգներ են երազել գարերով։
(‘'այց այն, էնչ տեղէ ունեցալ եւ
այսօր գո յութէւն ունէ Հա
յաստանումդ գմուար կ սերունդ
ներէ երազանք կամ այգ երազանքէ
['րադործում համարել։ Q-մբախաո ւթէ ւնն այն կրդ որ պատմական
այդ մեծ խնգէր ը դ այսպկս թկ այնԱ1էս , պկտք կ էրագործկր խոբհ ըրՊա՛յէն է րականութեան մկջ ապրած
Հանրոլթէլնն ո լ մարգկա յ էն ցան
ցուածը- [jj ո րհ րգա յէն հանրութէւ['ր մեծագո յն մասով արատաւոր
^անրոլթէլն կր։ քաղաքացէական
յոաակ ո լ առողջ մարգկայէն նկա("ոցէր ձեւաւորելու առումով բա3 արձա կա պէս մերմէլէ ու անկա‘""'Ր՝ Տասնամեակներ շարունակ
Խ՚՚րհրգայէն մարդը ապրել կ սլե.
ո՚տկտն ու

հասարակական կեղծէ-

^l1 մկջ^երկատուած՝ պետականօրկն

^խվեոլոզ

էրա կանո ւթեան

ել էր

‘'"ցրած է րական կեանքէ
մէջեւ։
Ր/ արատաւոր հանրութէւնն կլ

սւյս

թիւին երկու

յօդուածները

նիւթ ունին Հայաստանի մէջ 2006ին լոյս տեսած ուշագրաւ գործ մը •
((.Առաջնորգէ կեանքն ու մահը»։ Ան երգիծական վէպն է Վահագն Գրիգորեահի որ հայ աստանեան գրականութեան կարեւոր անուններէն-մէկն
է : Ապրելով հանդերձ արտասահմանի մէջ —Լիթուանիա_ հեղինակը յա
ջողած է տալ Հայաստանի քաղաքական

մարզին

քննադատելի

րոլոր

կողմերը, որոնք կը ներկայացուին որպէս ազգասիրութիւն:

.,s

W

«Միաք եւ Արուեաո»ի

խԱՋՍԼՏՐեԱՆ

ձեւաւո րել կ խորհ րգայէն մարդու
հո գեբանութէ ւնն ու յեղյեղուկդ ըն
չաքաղցդ պէզծ ու անբարոյ նկար/ԱԴերը՝ Ւ ‘ԼՒըԽ* խորհ րդայէն մար
գը 70 տարէ ապրել կ առանց հա
ւատ է ու առանց Աստծու գաղափա
րէ դ այս էնքն' առանց բարոյակա
նութեան եւ առանց խղճմտանքէ դ
կարեկցանքէդ
գթասրտութեան I Այնպկս որդ մեր նոր երկէրն
ու մեր նոր էրա կանութէւնը պկտք կ
ձեւաւո րկր — ստեղծէր _ կառո ւց կր
խորհրգայէն ռեմէմէ ո լ խո րհ րգայէն կեանքէ հ ոգեբանո լթէ ւն ունե
ցողդ խորհրգայէն կո մ ո ւնէ ս տա կան
կուսակցութեան ծրկկուայ հաւա
տաւոր անգամ Ոլ եռանդուն գոբծէչ
Հոմօ Սո վետէ կո ւսը։ Անշուշտդ [""[՛_
հըրգայէն էրականութեան մկջ կար
մարգկանց մէ չերտդ ընգհ ան ո լրէ
մկջ գրեթէ չերեւացող մէ հատլածդ որ ազգա յէն բարձր գէտա կ-ք
ցութէւն , ազգա յէն ո լ մ արգկայէն
բարձր
էտկա/ներ,
բարոյական
մ աքրո ւթէւն ել քաղաքաց էական
նկա րագէ ր ունէր Տ f-անն այն է դ որ
երբ օրը հասաւ դ մեր հանրութեան
այգ շերտն ոլ տյղ հատուածը անմէջա պկ ս մեկուսացուեր կաս կածե_
լէ ճանապարհներով նոր էրականու—
թեան մէջ է շխան ո ւթե ան հասած
հոմօ սովետէ կուս է ձեռքով եւ յե
տոյ պարզապէս մէ կողմ նետոլեց ։
Եւ է՞նչ յաջորգեց ղրան, է՞նչ տե
ղէ ունեցաւ։
Ազգայէն շարմման վէ թխա Ր է տա
րերքը էր մէջ ներառել կր ամկն տե
սակ մարգկանց : էՅորհրգայէն եր
կէրը փլուել կրդ հազարաւոր գոր
ծարաններդ
հ աս տ ա տո լթէ ւննեբ դ
հ էմնար կ—ձեռնարկո լթէւններ դ էնստէտուտներ էէն ւէակոլել ել հարէլր
հազարաւոր մարգէկ զրկուէլ էէն
աշխատանքէց դ
գարձել կէն գոր
ծազուրկ։ Յետոյ ղրանց մէ մասր
հասաւ էշխան ո ւթեան , դարձաւ ղե
կավար ո լ պաշտօնեայ։ Մեծ մասըդ է հարկէդ չհասաւ որեւէ գէրքէ եւ էշխանութեան։ Ահադ հէնց
այդ մամանակ կլ ասպարէզ եկան կուսակցոլթէւնները : Ազգեցութեան ոլորտներէդ , դէրրէց , էշ-,
էւանութէւնէց հեռու մն ա ց ածն երը ,
-էսկ սրանց մկջ կայէն ամէն խքգէ մարդէկ^ գատա րկա պո րտներ ,
բախտախնգէբներ , զանազան jn^n-

ղո ւթ եան ճենթլմ կնն եր դ կասկածէլէ
անցեալ ու վարք ունեցող անձնա-,
ւորոլթէւններ դ _ սկսեց էն կուսակցոլթէւններ կազմել։ JJ արգէկ լաւ
ԷՒնհ ասկացել նոր էրականութեան
թելադրանքը էշխանութեան դ ա յսէնքն' բարեկեցէկ եւ ապահովդ
հարուստ կեանքէ հասնելու մէակ
ոլղէն կո լսակցո ւթէւն կազմելն էր
եւ կուսակցութեան մէջ թխելը՛Այսպկս էրդ Որ Հայաստանում կու—,
սա կցո ւթէւններէ թէւը շատ շու
տով անցաւ մէ քանէ տասնեակէ
սահմանը եւ աճում էր սպառնա լէ
արագութեամբ։ Ի հարկէ։ ազգայէն
համընդհանուր նպատակներըդ Ազատութեան հ րապարա կում արտա
սանուած ո գեշո ւնչ ճառեր ը մէասնական ոլմերով նոր ու ազն էլ երկէ ր
կառուցելու
մասէն դ
ազգա յէն
բարձր գաղափարներէ ու էտ կ ալներէ ա րծա րծումներ ըդ որ երկէր ու
մո ղո վո լր գ կէն ալեկոծում դ վաղուց
մոռացոլել են - - Q-րանց
մասէն
է՞նչ խօս են դ էրենք էլ են ամաչում դ
որ էւօսեն- . . Եւ էնչպէս ս կը խօս են ,
էրենց կեանքովդ վա րքով ու վար
քագծովդ հարստութեամբ եւ այս
պէս ասած տնտեսական ((գոբծունկութեամբ» շաՀ տ են տարբերւում դ շա՛տ հեռու են էշխանալորներէց ել օլէգարխներէ ց . . . Այս
պէս դ
մեր է րականութեան մէջ
յայտնուեցէն նոր մարգէկ դ նոր կեր_
պաբներ - - . Հէնց սրանք կլ ներկա
յացնում են այսօրուայ կուս ա կցո լթէւններ ր յ
Ել ահադ վահագն Q-րէգորեանէ
վկպր ներկայացնում է մեր կեա նբէ
‘“յս ընթացքըդ որ ծնունդ է տ ո լելդ
է թէլս ս՛ լ կո լս ա կց ո լթէ լնն երէ դ
նաեւ վէպէ հերոս ((Ընթացք» կու_
ս ա կց ո ւթ ե անը : վէպէ բուն նէւթը
((Ընթացք» կուսակցութեան սլան,
ծալէ առաջնո րգ դ մեծ ազգասէր եւ
հայրենասէր վասակ Չ ո փ ո լր եան է
հերոսական կեանքն է ել մահը։
ԸնթերցՀւղը զուր կը փնտռէ էրական գկմքեր ու նախակերպարներդ
((Ընթացք» կո ւս ա կց ո ւթէ ւնը վա
հագն Q-րէգո րեան է երեւակա յու
թեան ուրգէլնքն էդ էր յօրէնածըդ
բայց այնքան բնորոշ ո լ հաւաստէ դ
այնքան որոշակէ ոլ տէպա կանդ որ
նրա գէզւսրոլեստա կան պատկերէ
մէջ ընգհ անբանում — ճանաչելէ են
դառնում սնկէ պէս աճած բո լո ր
մանր ու մեծ կո լս ա կց ո ւթէ լեն երը :
1ԼէպԸ։ b Հ՛որկ է -, երգէծական սատէրական վէպ է՛- Այէ կ^րպ, հա
ւանաբար հնարաւոր էլ չէ պատկե
րել այ գ եր եւո յ թը դ ո րովհետեւ այն դ
էնչէ մ աս էն խօսում է գրողը , ա քն
նէւթն ու թեմաներ ըդ որ արծար
ծում է նա դ ձ՛եզ համար այսօրուայ
գառն էրողոլթէւն են :
վէպա սանը եթէ կեանք ել է րա

կան ո ւթէւն է ներկայացնոլմ , եթէ
որոչակէ է րա կանո ւթէ ւն նկատէ ու
նէ դ եթէ էր գրածը, վերացական պայմանա կան էր ա կան ո լթէ ւն չէ ,
ապա պէտք կ պատմութէւն պատ
մէ գէպաշար ներկայացնէ' դէպ
քերէ եւ էրագա րձո ւթ էւններէ ըն
թացք եւ պկտք է կերպար {կեր
պարներ'] ստեղծէ։ Q-րանք մէ շտ
կան կեանքում դ
էբականութեան
մէջդ մեր շուրջըդ բայց պարզ գէտոզէ համար
այդ կերպա րներր
կա բծէք յստակ ո ւր ո ւա գծ ո ւա ծ չեն ։
բանէց յետոյդ երբ գրորԼԸ տես
նում կ նրանց դ յայտնաբերում կ նըրանց դ ընդգծում կ նրանց գո յոլթէւ֊
նըդ նրանք այէելս վաւերական գոյութէւնէց վերածւում են գրական
էր ո զո ւթ եան : վահագն Q-րէգո րեանը հրաշալէ կերպարներ կ ստեգծեէդ
կենդանէդ էրա կանդ արտայայտէչդ
հաւաստէ
ու
գեղարուեստական
ընգհ անրոլթեան մէջ ճանաչելէ գըրական հերոսներէ մէ չարք կ անց
նում ընթերցողէ ա չքե ր է առջեւով։
Հէմնական հերոսներըդ հ է մնա կան
տէպաբները եւ հէմնական գործող
անձէնք երկուսն են
կուսակցու
թեան բոցաշունչ առաջնորգ ՛Լա
սս/
ոփո ւրեան ը եւ էր դ նախ վա
րորդդ ապա օգնական ու հոգեկէց
ընկեր Պետրոս Ապրկսեանըդ մէմէանց լրացնողդ մէմէանց թարգ
մանողդ մէմէանց ամբողջացնող հո
յակապ մէ երկեակ։ Անացեա յները
շրջապատն են ու կուսակցական
ել հանբայէն մէջավայրը։ Եոլսակցոլթէլնը ունէ
էր քաղաքական
խորհուրգը- մեր հայկական ((Արէ և
խոփէ մէոլթէւնը»' նշանաւոր ու
փառա պանծ գործէ չներովդ որոնցէց էլրաքանչէւրը գրոտեսկս/յէն
կերպար էդ հրաշա լէ օրկն երգէծւած ել մարմնաւորում կ մեր ներ
կայ
էբականութեան
հանրա յէն
կեանքէ
ներքէն
ենթաշերտերէց
մէկն ու. մէկը ։
Էյորհրգայէն երկրէ մո ղ ո վո լր գ ը
խորհրգայէն ռեմէմն ու խո րհ րգայէն
հասա րա կա րդը
նախապէս'
խորտակելդ կործանել էր խօսքով ու
կամքո/է էր բան ահ է լս ո լթ ե ան մ կ ջ'
Ապաննէչ անեկգոտներէ եւ զանա
զան զո ւարճա յ Է յօ րէնո ւածքն եր է
մէջ նսեմացնելով եւ գատավճէռ
կարդալով դրանց։ Որքան ռեմէմը
վերամբա րձ ճառերովդ շքանշաննե
րով ո լ պ ա րգե լատ րո ւմնե ր ո վդ եո_
չումնեըՀւվդ տէտղսներով ու փառա
բան ո լթ է ւններո վ էր պմէշտօնեանե_
րէն դ ռեմէմէ րնտ րեա լ մարգկանց
բարձրացնում դ երկէնք էր հանում դ
այնքան աւելէ ռապլէական ծաղրով
մողովուրդը- նրանց վար էր բե
րումդ նետում էր էր կեանքէ առօր.
(Շար-ր Դ - էջ)

Fonds A.R.A.M

է? 2) Կիրակի, Հոկաեմրհր 7, 2007՛

Պիտի սկսէ է նրանից , որ վահագն

<6 ԱՌԱՋ - ՄԻՏՈ
ու մահուան վէպը վերստեղծելով յ
Լ, ախն ական ձգտման մէջ դուցէ իս
կապէս այս ցանկութեամբ՝ բայց
վերջնաբդիւնքում ոչ այսպիսի ել
քով։ Այս դիրքաւո րո ւմն աւելի չատ
մէկ ակնարկո վ վերց րածը հէնց
պատմելու տպաւորութիւն է թող
նում ։ Մ էկ ակնարկ ասելով այս
դէպքում նկատի չունեմ հապճեպօ—
Հէն վերցրածը, այլ նոյն դիրքից

Գրիգորեանի վ երջին
տա րիների
«լռութիւնը» իր մինչ այղ այնքան
յո րգուն «շատախօսութեան» բնա..
կանոն չա րո ւնա կութ իւեն է , եթէ
միայն Հէնց նոյն պահին չանդրա
դառնայի՝ թէ ո՛ր լռութեան ու որ
շատախօսութեան մասին եմ մտա
ծում այս պահին։ Այն լռութեա Î»,
Որ հանդիպումից հանդիպում ար ու նո յն հա յեացքով վերցրածը ՝ քա
դէն ծանօթ, չատ ծանօթ մեսթ է նի որ պատմութիւնից պատմու
թիւն՝ միջադէպից միջադէպ՝ ահա
յիչեցնում, չի խրտչեցնում : Ո'է
այն՝ որ իրներսոլմ իս կ բա ց ո լելո ւ, այս հայեացքի ուղղոլթիւնն ու խո
լեզու առնելու միակ պահին է սպա րութիւնը չի փոխւում' աւելի շատ
սում ՝ տարիներով՛- Ե>- խորքի՝ հէնց դաոնալով հ եղինա կի տեսած ՝ քան
խորքի լռութիւնը խօսեցնելու մէն- կերպարի ապրած պատմութիւնը։
միա կ ցանկութիւնը չէ՞ , որ այնքան Այսսլիսի դի րքաւո բումն անջրպետ է
չատախօս է դարձնում հ ե ղին ա կին • բացում կերպարի ու նրա էոլթեան
ասել՝ անընդհատ պատմ ել՝ անվերի միջել՝ որտեղ կարծեմ թէ [մեդիր՜
նայել այս մարդկանց ու քո պատ ներ ունի պարղելոլ հէնց ինքը հե
մութիւնը պատմելու անհնարինու_ ղինակը ։ Ւ ր ա նձն ական խնդիրները Տ
թեամբ պատմել ահա այս բոլոր Ասածիս մէջ բնաւ էլ բացասական
մարդկանց պատմութիւնը
հեռա
ւորութեամբ՝ նոյն դիըքոլԼ "L նոյն
տեղում կանղնած :
վահագն Գրիգորեանի վերջին
«Առաջն որդի կեանքն ու մահը» եր
գիծական վէպը գրուել է 2001 թըլականին։ Այն հրատարակուեց 5
տարի անց՝ 2006 թուականին՝ Երե
ւանում՝ երբ վէպի ատաղձը կազ
մող ի րադա րձո ւթի ւններն
ա րդէն
այնքան էլ օրախնդիր չէին։ վէպի
նիւթը
նախագահական
նախորդ
րնտրութիւններն են՝ եւ այս իմաս
տով դրանք օրա խնդիր չեն : Հեղի
նակին
հետաքրքրող
հիմնական
խնդիրն էլ սա է թերեւս։ Ոայց այո
վէպը ինձ այս առումով չէ ՝ որ հե
տաքրքիր է թւում : Եայ մի բան՝
որ տարիներ չա բունակ անվերջ աչ_
խատում է վահագն Գրիգո րեանի
բո լո ր վէպերում կամ , աւելի շուտ ,,
հնարաւո ր է դա րձնում այս վէպերի
գոյութիւնը։ Ի՛ր վէպը՝ իր խոր
քում գոցուահ՜ վէպը՝ "ԸԸ խՕԱե լո ւ ,
շա րձ ում դառնալու անկարելիու
թիւնն ունի՝ լսում է այլոց վէպը։
Ուրեմն՝ այս միակողմանի յարա
բերութեան մէջ ի՞նչն է պատմում
այԱ վէպը:
Ակնարկեցի արդէն ՝ որ վէպը նա
խագահական նախո ր,յ ընտ րութիւնների մասին է՝ առա ջնո րդի մաս ին,
ինչպէս յուշում է վերնագիրը : Առաջնորդը վասիլի Իւանիչը՝ ռու
սական կողմնորո շմամբ քաղաքա
կան գործիչ է՝ կուսակցութեան ղե
կավար ՝ որի քաղաքական ծրա դի
րը, Եթէ կարճ ձեւակերպեմ ՝ յան-f
կացած
ճանապա րհով իշխանու
թեան հասնեյն է։ Այնպիս ի կեր
պար՝ որն անծանօթ չէ մեղ քաղա
քական դաշտում : *1յման կերպարի
ներկայութիւնը
դրականութեան
մէջ որքան էլ հետաքրքիր է տե
սակի առումով՝ դրեթէ միշտ էլ
Երգիծական
զգեստաւո րմ ամբ
է
ներկայանում : Գրականութեան մէջ
տեսակը ներկայացնելու պահանջ Հ
սա թերեւս այն իմաստով՝ որ քա
ղաքական «լուրջ» կերպարը վերաներկայացման մէջ հնարաւոր էմիա յն ա յս կե րպ , ոչ ա յնքան լուրջ մ օ.
տեղմամբ՝ որպէսղի այն դառնայ
ներկա յո լթ իւն ։

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

բարձրաձայն պատմում է իրադարձութ իւնները. ասենք՝ թէ ինչպէս
է կուսակցութիւնը պատրաստւում
միտինգի, թէ ի"Եչպէս Են փորձում
փող կորզել Ափիւոքից եկած մե
ծահարուստից՝ թէ ինչպէս են փոր
ձում խաբել միմեանց ել այլոց։
Հեղին ակի
բերանով
պատմուող
այս ի րադա րձո ւթի ւններ ը , սակայն
չեն յարաբերւում հեղինակի հետ ՝
ել պատմլում են կա րծես որպէս
լսուած պատմ ութիւններ : Ան չուշտ ,
ա յս դէպքում նկատ ի չունեմ ա յն ,
որ հեղինակն իր վերաբերմունքը
ա րտա յայտելո վ չի միջարկում պատո ւմը։ վէպ ում շատ են նման մի
ջարկումները՝ բայց դրանք չեն
հասնում բուն րեէսէ'ԸԸ պատմ ելո ւն՝
այն րչէպքը՝ սըը պատմելի է դարձըբել այդ ի րադարձութի ւններ ը։
Դէպքը չի պատմլում ՝ չի խօս ւում'
դատ ա պա ր տ ո ւած' մնալո լ ծածկըւած՝ չթափան ցոլած։
Մտածում

Մ Ին ԶԵԻ

վէ Պ Ը

Գրեց'
ՍԻՐԱՆՈՅՇ

երանգ չեմ դնում ել ոչ էլ փո րձո լն
մեղադրանքներ ներկայացնել հեղի
նակին ։Պ ա րզա պէ ս կայ ցանկութիւ
նը հասկանալու՝ թէ նմ անատ իպ
ճե զքո ւածքն եր ո՞ ւմ
միա յն վէսՀԸ
կարող է ապրել։

ԴՒՈՅԵԱա

եմ ՝ որ ծածկելը չէ վահագն
գոր եան ի ստեղծումի կերպը։ Ոայց
կայ մի բան՝ որը դրեթէ միչտ ծած
կուած՜ է մնում իրենից ։
ուրեմն ՝
այս դէպքէրի շարանը թել—թե լ
սփռւում ՝ բա զմա պա տ կւ ո ւմ ել չի
աւարտւում խորքում :

վէպը պատմ ւում է առաջնո րդի
Այ ս կո ւտա կո ւմի բազմո լթիւնը
վարորդի' Պետիայի բերանով։ Մի
սակայն գարԱւ/ւյս/* է որոշակի եւ
մարդու՝ որի համար առաջնորդը
մէկ տրամաբանութեամբ։ Այդ բո
ամէն ինչ է՝ շատ բացարձակ մի
լոր առանձին
պատմութիւնները
բան , ինչպէս յաճախ ինքն է խոստո-.
ա րտաքին շերտում
կա սլլում են
վանում : Ոայց սա չի ն չանա կո լմ ՝
վասիլի Իւանիչի՝ նրա վարորդի եւ
որ առաջնո րդն իր յետելից տանում
նրանց քաղաքական դո րծուն էու
է ՚ԼաԸոԸՂՒ^ ' քտնի որ ըստ էու
թեան հետ։ Մինչղեռ ներսում այս
թեան վարորդն է ուղղորդում նր
րոլոր պատմութիւնները հա մ ա խըմ—
բան՛- վասիլի Ի ւան ի չը հաշուի է
բրւում են իբրեւ փաստեր՝ որոնք
նստում միայն Պետիայի կարծիքի
նպատակ ունեն ցո յց տալու քաղա
հետ' յաճախ փոր ձեԼո ւէ իրականա
քական դո րծուն է ո ւթեան անկտրեի
նք ընել հէնց նրա որոշումները՝, Վ^ա—
1իու֊թիմնը։ Ո ա ղաքա կան դործուրո րդը միշտ՝ գրեթէ միշտ՝ յայտն էո ւթեան
ան կարելի ո ւթի ւնը ո՛ չ
նըլում է առաջնո րդի ու նրա կեան
րնդհանրա պէս՝ այլ այս պարագա
քի արանքում' իր պատմելով փոր
յում ։
ձում վերստանալ նրա կեանքը։ Աա՝
պատմելով իրա կանո ւթեան ու իՈւշադրութիւնս գրաւում է երկու
րադա րձո ւթեան արանքում
ճեղք բան • նախ՝ որ վէպում ներկայացբացելու այս արարքն է հէնց՝ որ ւող պատմութիւնները փաստեր են՝
Ոայց
այս
օրինաչափութեան վէպ է ծնում : frz. հէնց ա յստեզից իրողոլթիւններ ՝
որոշակի կարծ
պահպանումը կամ յաղթահաբոլ- է սկսում վահագն Գրիգո րեանը
րութեամբ ել մշակուած որոշակի
մը չէ այս վէպի բուն խնդիրը՝ ղի րքաւո րուելով ճիշդ
այնպէս՝
ֆորմայով՝ որոնք պատմլոլմ են
կարծում եմ : Որքան էլ որ վէպում ինչսլէս Պ ետ իան : Ուզում եմ ասել՝ մէկի կողմից՝ եւ ապա , որ այղ բո->
առաջնորդն է ներ կա յա ց ւո ւմ ՝ բայց որ ի սկզբանէ հեղինակն սկսում է լոր պատմութիւնները հասնում են
խորքում վէպն այնքան էլ առաջ վէպից կամ ՝ թերեւս ձի շդ կը լինի մինչեւ մի սահմանի՝ որից այն
նորդ լինելու մասին չէ։ վ ահ աղ ?/ ասել վիպումից։ Ոայց վիպումը՝ կողմ խօսելու կամ պատմելու ան
Գրիդորևանին առաջնորդ՝ տեսակ որ իր ծաւալման մէջ պիտի դառնար կարելիութիւնը կա յ : Գա կո չեցի
բերելու խնդիրը չէ ՝ որ մտահո վէպը' ընդգրկելով ի րադա րձո լ- քաղաքական դործունէոլթեան ան
գում է՝ այլ այս' ինքն իրեն առաջ թիւնները՝ դրանց
մեկնաբանու- կարելիութիւն' նկատի ունենալով
նորդ կարծող մարդու կեանք Q ՈԼ թիւնները՝
վերլուծութիւնը
իր եԸ1է ու բան։ Ոտղաքական գործոլ_
ւ֊քսւհլլ ներկա յացնելը ։ Հե ղինա կր մէջ առնելովնաել հեղինակին ՝ շատ նէոլթիւնը մէկ կողմով կապւում է
տեղա լոր լում է առաջնո րդի ու նրա արագ նահանջում է կարծես՝ երբ հասարակութեան ՝ պետութեան գո
կեանքի ու մահուան արանքում' պատմութիւնը պտտւում է միայն յութեան հետ։ (Եթէ կ այ նաեւ դըայս դիրքաւորմամբ ոչ այնքան ամ- ու
միայն ի րա դա ր ձո ւթ ի ւնն եր ի
րանք ձեւաւորելու ցա նկ ութիւն'] ։
բո^ համապատկերը ընդգրկելու] . շուրջը։ Ամբողջ պատմութեան րն- Ոտղաքական
գո րծունէութիւն ը
այղ ա րան քում առա ջնո րդի կե անքի թացքում վա րորդը
ան ընդհատ
կապւում է ներկայի հետ և այն չար-.

մում է՝ ընթացք է նախելառԱ)«
Ոտղաքական դործունէոլթէան
կարելիութիւնը փաստոզ այԱ հՀ
պր ՝ ուրեմն , երբ որ մ տնում է
շակիօրէն մշակուած ֆորմայի JԷԼ
փաստերը յա ջո րդա կանօր էն ոլ ն„խ
տրամաբանութեամբ 'եերկայա
լով՝ երբեմն յոգնեցնելու ասսփճան
կր կնութեամբ , ոչ թէ արդ]1սւկան
մամանա կաշրջանի
անկարելիՈլ՝
թիւնն է արտայա յտում (ք^պ, որ
այս դէպքում խօսքյլ գործունէոլ~
թեան սպառուած լինելու մասին է}
այլ դեռեւս իր լրումին չհասսՀ
չամփոփուած գործոլնէոլթեան ան
կարելիութիւնը։ վառիչի Իւանիչի
«Ընթացք» կուսակցութիւնը՝ որի
նշանաբանը գործել՝ ամէն կերպ
գո րծելն է՝ որեւէ կերպ չի կարողսպ
նում աւարտին հասցնել՝ իրականացբնել իր ց տն կո լթիլննե ր ը՝ ինչը
տադայում պիս,ի, փորձի իրականացընել վարորդի' Պետիայի
կուսակցութիւնը։
Հարցը միայն
անուանումներով
տարբերակում
լինելը չէ՝ այլ՝ եթէ կարելի է այս
պէս
ձեւակերպել՝
քաղաքական
գո րծո ւնէ ո ւթե
ամբո ^uj կան ութև ան հնա րաւո բութիւն ը։ ի վեր
ջոյ՝ քաղաքական գո րծո ւն էո լթխնը
Ււ՛ խորքում ել միւս կողմից կա
ռուցման աշիյատանք է՝ իր բխման
մէջ ընթացքը ընթացք դարձնող
աշխատանք՛- Եւ ուրեմն ՝ ալս գոր.
ծունէութեան ամրո ղջա կանո ւթեան
հնարաւորութեան մասին կարելի է
խօսել նկատի ունենալով նաել այս
կո ղմը ։ Մ ինչդեռ այս վէպը լռում է
հէնց այստեղ։ Ջի պատ մլում այն՝
ինչը որ մի շտ ՝ անն կատելիօրէն աշ
խատում է մտ ա յ ղա ցման ու իրակա
նացման արանքում. Տի ԱլԱ1ԱՆւ[ւՈնմ
ձաիյՈզՈՆլքը: Այն դէպքում ՝ երր վէ
պը ՝ ըստ էութեան ՝ մեզ նաեւ ձա
խողումի մասին պիտի պատմի։ խէ
ինչպէս եւ որտեղ առաջնո րդը անջատոլեց իր կեանքից ու մահուս,,
նից յ թէ ին շ պէ ս ել երր առաջնո րգի
կեանքն սկսեց պատմ ել վարորգը՝
ճիշդ ու ճիշդ պատմաբանի նման՝
ու կամո ւրջ լինելու փոխարէն յա
տակին չհասնող վիհն է մեծացրնում ։ «Պատմաբանի նման» ասացի՝
ո րովհետեւ պատմաբանը պատմէ ~
լիս արձանագրում է դէպմԸ Ւ^՚֊ԸԸ
ստոլերոլմ մնալով։ Գէպքը արձա
նս, դր լում ՝ ամրագրւում ու իրենով
գոց է պահում միւս տարածութիւ
նը՝ վէպի տարածութիւնը ՛• Այս
դէպքում ահա ՝ վարո րդն է ՝ որ իր
պատմածո վ անհնարին է դարձնում
միւսի ներկայութիւնը՝ ի՛ ր ներկա,
յո ւթի ւն ը : Ջեմ ուզում ասել՝ որ
խ ան դա ր ո ւմ կամ զսպում է իր ‘հեր
սում կուտակուած մայթքը։ Հա
կառակը ՝ եթէ 1լ ո լզէք :
աի՚՛
պէս է թւում ՝ որ վարո րդը իր պատ
մածով անընդհատ ուզում է ՜'աս՜
նել միւսի սահմանին՝ ի՛ր սահմա
նին։ Ոայց ել անրնդհատօրէն ['[’
արարքով՝ պատմելով՝ թէ ներկա
յութիւն լինելու պատ բանքն է րս՜
տեղծում ել թէ ծածկւում ուրիշի
պատմութեամբ ։ ItJ ո ւս ա փ ո ւմի այս
կերպը չի պատկանում վէսւ[՚^՚1 մա'
նի որ վէպը ե ր կխօս ո ւթեան տա
րածք է ՝ պատմ ո ւթի ւնը պատու
դարձնելու արարք։ վէպը միակողշ
մանի յարա բեր ո ւթե ամր ստեղծուել
չի կարող ել՝ ուրեմն ՝ ա1լնարկս՚ծ
ճեղքում ստ եղծուածը վէոշ
’ աեԱ
ըմբռնումով։
Պատմութի^եՄ
շարք՝ որոնք իրենց անաւարաո
թեան մէջ կարող են րաղմապաա՜
կուել ու բազմապատկուել :
Ոա ։գ ա ,ն , ինչը որ հետաքրրիքJ
թւում ինձ վահագն Գրի՚1"
թէ՛ ա յս, թէ նախորդ վէՊ^ե1
խուասփոլմի արդիւնքում ոա ?
ծր լո ղ տարածութեան բացակա
թեամբ ձեւաւորուող բս՚3Այ^
տա րած՜ութիւնն է ՝ որը n] WJԼ
քան պատմելո լ ցանկութիւնը "l
մեյր։ Անրնդհատօրէն եւ սձոի“(1
րէն պատմել պատմելու
թեան մասին՝ քանի որ պաԱ<
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ՓԱՐԻՍԵՑԻՈՒԹԵԱՆ ՊՍԱԿԱԶԵՐԵՈԻԱՐ*
ԴԱՌՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵԻ ԶԱՒԵՇՏՈՎ,
(Շար- Ա- էջէն)

կական ութ Եան մէ£,
իջեցնում _
դարձնում էր գետնին հաւասար, ա_
[ելին'
մ ո զո վր գա կան
սպաննիչ
խօսք «<- զրոյտՒ մէ$- ղարձնոլմ իր
խամաճիկն ու խեղկատակը-. Այս
ամէնը մեծ մասամբ գրսեւորւում
էր այլաբանօրէն, փոխաբերական
արտ՛" յա juin ւթիւն էը ստանում : Առասպեյը իջեցւում էր կենցաղայի
նի շուկայի հրապարակի խեզկաաակութեան աստիճանի,
հերոսը
պսակազերծւում էր ել վերածլոլմ
խեղկատակի - - • խորհրդային իրա_
կանութեան առասպելներից մէկն էլ
զօրավար Վա ս ի լի Ի՛տնովիչ Զապաեւն էր , հրամանատար Զապաեւը,
„ր համա րւում էր հերոսութեան ու
անձնազոհութեան բացառիկ օրի_
նակ, ինչպէս "ր նրան ներկայացընում են
Գմի արի Յյոլրմանո ՀՒ
յայտնի Վէպն
ու
խորհրղային
յայտնի կինոնկարներից մէկը-. Եւ
ահա խորհրղային մողովյրդի բանա _
լոր ստեզծագո րծութեան մէջ Զապաեւի եւ իր թիկնապահ թէ համ
հարզ Պետիայի մասին պատմուող
պատմ ո ւթիւննե րում
Զապաեւը
միշտ ներկա յանում է ի բրել մոզսվրղական սպաննիչ ծաղրի եւ ու—
րախ հումորի առարկա յ, իբրեւ
վայրենի բարքի, կասկածելի հերոսականութեան, անկիրթ, տգէտ ու
բռի վարքի տէր մարգ-.
Եւ ան
շուշտ, Զապաեւը խո րհ րղային բա
նահիւսութեան մէջ շատ խորհ րղա _
նչական , իմաստաւո ր ել ընգհանրական կերպար է։
Վահագն Գրիգորեանր սրամիտ
հնարք է բանեցրել
խորհրղային
առասպելական հերոսին պսակա
զերծող անեկդոտային յա րա բերութիւնը փոխագրելով հայկական հո
ղի ՛քրայ-, Աո ւսախօս քաղքենո լ հա
մար Վասակ որդի 3 ո վհ անն է ս ին ի
հարկ է Վաս ի լի Իւանովիչն է, մա
նաւանդ եթէ նա գիր ք ունի կամ
պաշտօնեայ է, եւ Պետրոսն էլ
Պետիտ :
Այսպէս' սկիզբ է առնում «Ընթ՚ոցք» կուսակցութեան ղեկավար
Վաս ի լի իլանովիչի — Վասի լի Ււանիչի ել նրա վարորդ, օգնական,
քարտուղար , խորհրդատու, սան եւ
նուիրական
գործի
շարունակող
Պետիայի համատեղ գոբծունէոլթեան պատմո ւթիւնր : Իրականում
Պետիտն ղւսռնո ւմ է Վաս իլի Ի ւանի,ի հերոսական, անձնուրաց ու փա
՛՛՛սյեղ կեանքի անմիջական մասնավկան ու ազնիւ կենսագիրը :
Աոպէրթ Փէնն Ո լորենի «խ՚ագաւոր՚՚՚կան ողջ շքախումբը» վէպի հայ
կական հ եռա լո ր արձա ղանդը ւԼե֊
քնելում է փա յ լուն գրոաեսկլէ :
Իսկական վփպասանր սյէտ^ է կաՀողանայ վփպեէ} կեանր . ի րակա֊
^ութիւն ~ պատմութիւն պւսսւմեէՀ
Լս*հւսգն Պ*րիգ որեան բ հրաշա/ի տի

րապետում է պատմելու գրողական
արուեստին : Ե'֊ իր պատմ ութեան
հետ
աստիճանա բա ր ՝ հ ի մնա կան
գործող անձանց կերպարների հետ
զուգահեռ, բացւում են միւս կեր
պարները :
Վահագն Գրիդ ո րեան ը հ րա շա լի է
պատ կերել Վաս ի լի Իւանիչին։ Աա
նոր երեւոյթ է հայկական կե տն
քում, Հայ իրա կանո ւթեան մէջ՝.
Այս հերոսը մեր նոր մա մանա կներ ի
«յ ե զա փ ոխ ո ւթ ե ան մա կաբո յծն եր»—
ից մէկն է, անշուշտ, աւելի նրբացւած , աւելի վարպետ, աւելի խա ր _
դախ ու ստոր : ()տ եանի Փանջունին ,
մարմնաւորելով շատերին՝ այնու՜
ամենայնիւ անհատ էր • Սր անր
Վասիլի խւանիչներն ու Պ ետ ի անե
րը, բազմաթիւ են, բազմա բանակ
ու բազմութիւն- սրանք տասնեակ
կո ւս ա կց ո ւթի ւնն ե ր են՛.
Վաս իլի Ււանիչը ստոր ել անարդ
անձնաւորութիւն է, իր «գործ ու
նկ ութ Լամբ»'
ուղղակի
չարիք,
բայց լկտիութիւն ունի արգարացը_
նելոլ իր կուսակցական գործունէութիլնը. «Մենք ,ի տարբերու
թիւն միւս
կո ւսա կց ո ւթի ւնն երի ,
մո զո ՛էր դին խաբո ւմ ել օդտագո րծում ենք յանուն J-ո ղո վրգի» {էջ
25) ։ Վաս ի լի Ււանիչը այնպէս է
խօսում, իբր թէ իր Ել միւս կու
սէս կց ութի ւնների միջել որեւէ տարբերոլթիւն կայ ։ Կ ո ւս ա կց ո ւթ ե ան
ողջ «գործուն էութիւնը» հ իմն ո լած
է խարգախութեան Եւ խաբէութեան
վրայ- «Ընտրարշաւը փայլուն ալա ցտեցինք, ըն տ ր ո ւթի ւնն երին էլ
հասանք կազմ ու պատրաստ : Յա նձնամողովում վս տահ ելի մարդի կ ու
նէինք' բո լորին էլ իրԵնց ուզածի ու
մեր տուածի վրայ մի այդքան էլ
խոստացել էինք, եթէ ձայները ար
դար հաշոլոլեն, իոկ Եթէ ոչ այն
քան արդար, ապա Վասիլի Ի ւանիչի օգտին ; Մարգիկ ազնուօրէն աշ
խատեց ին' Վասիլի Իւանիչս յաղթեց բացարձակ ա ռա ւելո լթեա մբ»
{էջ 26-27) :
Ա պանն ի չ սարկազմով գառը ճրշմարտութիւն է ասում գրողը «Ըն
թացք» կուսակցութեան կառոլցւածքի ու կազմի, նրա աշխատան
քային «խոհանոցի», գործուն ու
եռանդուն
անգամներ ի
մասին
'Ըաղկոմ, Գիտնական, խմբագիր եւ
այլն։ Ւախ կին ռեմիմի անգո րծ մընաց ած գաղափարա կան ու մտաւոր
գործիչները տեզալորլում են զա
նազան կո ւսա կցութիւններում , որոնց ներկա յ աg ո ւց չա կան ն պա տ ա կ_
ներով այսպէս կո չուած մտաւորականներ Են պէտք- «Հետներս նաեւ
մէկ-երկոլ դերասան, բանաստեղծ
ունման բաներ էինք տանում, որոնք
էլ
ձեւով էին Վասիլի Աւա
նի շի, ինչպէս ասում են, փառքը
երգում» {էջ 26) : խմբագիրը առ
հասարակ ոչինչ մէկն է, Գիտնա-

՛մեկէլ րելի ո ւթի ւն ը կայ՝. Պատմելու հասնելու անյագօրէն մեծ ցանկու
ա["որքով ա յս գի լթո ւածո ւթի ւնն է թեան դիմաց լողորդին անվերջօրէն
կ՛՛՛թես մեծ ացնում նրա պատմե ալիքներին ապաւինելու պատրանքն
լ՛1'-, հէ՚նց պատմելու, իրադարձս՛- է պարտադրում : Ե' միշտ հեռւում
Ըիւննեիի շարքը հոսեցնելու, հէ՛նg տատանուող այդ աննուաճելի զանգըլածը
ա լիքների
կուտակումի
^""Եցնելոլ կիրքը՛- Այ" ցանկու
թիւնը, ասացի արդէն, վէպին
է կարծրութեամբ այլ մի ովասիս է
ստեղծում ։ Մ ինչեւ ովասիս ը հաս
Պս"" կ՛ոնում, բայց պատմելու ցան
կութեան մասին պատմեխ այլեւս նելու ովասիսը:
Վի՛զին չի պա տ կանո ւմ ։
17. Գ՝
Գթլէւսնոսում հեռուից նկատուած
ովտսիսով դիլթոլածութիւնը նրան Երերան

ԱՐՈՒԵՍՏ*կանը
անս կղբունք ու աննկարա
գիր, սոված ու անապա-֊-ով մտաւորականոլ թեան սլնա կալէ զ տեսակը«Գիտնա կա նի ելո յթը , պէտք է ՛Ա
սեմ, զա րմ անա լփօ ր էն ընդունելու
թիւն գտաւ։ Ւրա իւրաքանչիւր Երկ_
րորգ բառը որեւէ սննդամթերքի
անուն էր' Հտց , պանիր, Երշիկ,
կարագ, ձու, կաթ- - -» {էջ 206) :
Գ ի տն ա կան ի ճառը ընդունելութիւն
է գտնում, որովհետեւ սոված է ոչ
միայն ճառ ասողը, ut յ լե լ լսոզնեՐԸ՛

Վասիլի Իւանիչի կերպարը , ինչս ասում են՝ բարւում — ղարղա-,
նում է «Ընթացք» կուսակցութեան
բուռն գործոլնէոլթեան' իր մէկը
միւսից անհեթ՛եթ ծրագրերի , նըրանց իրագոր ծման ձեւերի ՝
ների եւ ուղիների եւ ճոռոմ վե՜
րամբա րձ ճառ երի մէջ-.
Ասաիճան արար բացւում կ նաեւ կու՜
սա կցական կե անքի ներքին խոզա
նոցը ինչպէս են փող հայթայթում
իրենց գո րծո ւն է ո ւթ եան համար,
ինչ են մտածում,
( Են անում - Ել այս ընթացքում գրողը պատկե
րում է մարդկանց , որոնք միայն
մէկ անգամ են յայտնւում վէպի էջերում,
բայց գեզարո ւես տ ա կան
պատկերման հ ա լա ս տ ի ո ւթ ե ան եւ
ճշմարտաց իութեան շնո րհ ի լ մնում
են ընթերցողի յիշողութեան մէջ։
Ահ ա, օրինակ, վէս[ի առաջին էջե
րում յայտնուոզ Եոլոտը, նո ր իրա
կան ո ւթ ե ան տ ,!ս"ւէո կո չո լած «լաւ
տղաներ»ից մէկը {կեանքում էլ սր
բանք ածական անուններով են ապ—
րում) , երիտասարդ մարգ, որ շաա
փող ունի ել «շրջապատ» եւ ուղում
է կուսակցութեան ցանկերում լաւ
տեղ ունենալ՛- Պետիան «հարթում
է» այս հողի վրայ Եոլոտի ել Վասիլի Իւանիչի միջել ծագած ան
հարթութիւն ը։ Այգ հաշտեցումից
յետո յ ՛իա ս ի լի Ի ւան ի չն ու Պետ ի ան ,
այսինքն' կուսակցութիւնը, ստա
նում են 10-000 տոլար կանխիկ էի ո էլ
Կոլոտի «օգնութիւն ը» կուսակցու
թեան ը, իսկ Եոլոտի անունը կու
սակցութեան ցանկում մի երեսուն
անունիg առաջ է ընկնում ։
Այս «լաւ տզան» իր°ք որ տեսակ
է։ Արանք նոր երեւոյթ են հայկա
կան իրականոլթեան մէջ ել բաւա
կան տարածուած երեւոյթ
զգալի
թիւ են կազմում : Ա եծ մասամբ
զուրկ կամ շատ հեռու գրագիտու
թիւն ից ու զարգացումից {բայց
դիպլոմներ ունեն, քանի հատ որ
ուզենան) , նրանը փող ել հարստու
թիւն գիզե լու գո րծո ւմ անմրց ե լի
են, օրինականացրել են արգիական
կողոպուտի իրենց միջոցներն ու եզանակները, ամրագրել են դրանք
օրինական փաստաթղթերով ել իրա լա կան գա շտով, միշտ շլվում են
տասնեակ
սափրագլոլխ թիկնա
պահներով եւ մէկը մ է կից շքԵղ մե
քենաներով եւ կոչլում են գործա
րարներ։ Իրենց տնտեսական «գործունէոլթիւնը» ամէն կողմից ապա^
հո վել ու համար նրանք անպայման
կապլում եննաել որեւէ կուսակցու
թեան հետ ( ըստ օրուա f թելադրանք
քի ել պահանջի) ել աջակցում են
ա/գ կուսակցութիւնը փող են տա
լիս , զանազան օգնութիւն ել ա յլն :
այլ տիպ է ներկայացնում
«Հիւսիսայ ին լայնածաւալ երկրից
եկած ազնիւ գործարարը»։
Այս
մարգը ծագումով Հայ է, ել սա էլ
իր խազն է խաղում' մարգը երկրի
գործող նախագահի անունն անգամ
չգիաի, բայց ա յս կուսա կցո ւթեանը
փող է տալիս ել իր պայմաններն է
թելագրում : Ա ա էլ հեռուն գնացող
իր նպատակներն ունի։ Ընդամէնը
մի երկու էջում երեւացոզ ա յս կեր
պարը նո յնպէս հրաշալի է գծուած ։
Առհասարակ Վահագն Գրիգորեանր
գրողական մանրամ՛ասնի վարպետ
է։ Իբրեւ թէ հայ այս Ալավոմիր
Աաֆարովր Ե րեւան ի օգանաւակայանում հ եռախօսով խօսում է Աոլսաստանում ղան ուո ղ իր սիրուհու
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հետ ել խօս քի մէջ դառնում է իրեն
ճանապա րհոզ Վասիլի Իւանիչին եւ
Պետիա յին' «Տղաներ , արդէն մեզ է
դիմում,— ես ո՞ր քաղաքից եմ թըռչում...» (էջ 49) :
Ինքը Վաս իլի Իւանիչը, նորօրեա j կուսակցական ի եւ կուսակցա
կան ո ւթ ե ան տիպար օրինակ է
իր
նկա րագրով, իր հո գեբան ո լթե ամբ ,
իր գործելակերպով։ Ինական է,
երգիծական
ստեղծագո րծութեան
մէջ շատ բան հեղինակը հասցնում
է ծայրայեղութեան , գրոտեսկի ,
բայց խօսքոլմ մի շա մնում է իրա
տեսական ու ճ շմա րտա g ի : ե պատակներով իշխանատենչ ու գիչատիչ, ընտանիքով որսա խօս ու քաղ
քենի, հոգեբանոլթեամբ ստոր ու
անարգ,
Վ^ասիլի Իւանիչը
«Ըե _
թացք» կուսակցութեան «քաղաքա
կան գո րծո լնէ ութիւնը» լկտիօրէն
ներկայացնում է իբրեւ սուրբ եւ
ա ղղան ո ւէր գործո ւն է ութիւն • «Մեր
կուսակցական
ան ա զ ա ր ա ո ւթի ւն ը
այն սուրբ գետն է, ո ր ի ջրերում
մկրտուէլով, ամէն ինչն է սրբա
նում» (էջ 53) : Իրենց կուսակցա
կան չքմեղանքի ետեւո ւմ հանգիստ
պատսպարոլած Վասիլի Իւանիչը ել
Ւր հետ իր այլեւս անբաման կէսը
Պե տիան, անշեզօրէն գնում են գէ
պի իրենց գերագոյն նպատակը
դէպի առաւելագոյն իշխանութիւն,
դէպի նախագահական րնտ րո ւթ իւնները։ ԻրԵնց ճանապարհին նրանք
ո ՀչՒ առջեւ չեն կանգնում , խ բա
րութիւն չեն գնում միջոցների մի
ջել, միայն թէ լինեն, երեւան ու
մնան քա ղա քա կան դաշտում , ի շխոզների տարածութեան մէջ՝. Նը~
րանց գործելակերպից բացւում են
նաեւ միջկոլսա կցա կան ստոր եւ
խարդախ
յ ա րաբե ր ո ւթի ւնն եր ր«Մի խօսքով, մեզ գաւաճանոլմ են
ՐՈԼՈՐ ևոէԼ^^ՐՒՅ՚- Ւոյնիսկ մեզ թըՀնամի կուսակցութիւնը, որը, ին չպէս Վս,ոիլի Իւանիչը գի պո ւկ բնոՐոչէ3-, ւՒ"վՒն ՐաՅայայտեՅ Ւր հա՜
կամողովրգական էութիւնը, հրա_
մարոլելով մեզ փող տալ նոր հանրահաւաքների համար» (էջ 42) ։
Իր կուսակցական փառայեղ գործունէութեան վերջին' վիպական
դի պաշարի մ էջ առնուած գործունէութեան բուն բխթացքր Վասիլի
Իւանիչը սկսում է Շուն ու Գելի
միութեան մէջ մտնելու ծրագրի
հրապարակ հանելով։ Իրենց նպա
տակներին հետամուտ
Վասիլի Իլանիչն ո լ ՊԵտիան մշակում են նոր
ու աւելի մեծ ծրագիր հնարում են
եՐկիՐԸ փրկԵլու նպատակով այն
հ իմն ո վին քանդելու ծրագիրը , որը
կոչում են«Աառը ցնցուղի քաղաքականո լթի ւն»։ Այս ծրագիրը պէտք է
ունենա յ մի քանի փուլ «տեւական
ցնցումներ», «քաոս», «կործանում»
ել «փիւնիկ»- - Վահագն Գրիգորեանր վէպը կա
ռուցել է գրոտեսկային անհեթեթ իրավփճակների
եւ
զաւեշտական
փայլուն պատմ ութիւննե ր ի հոյա
կապ քաջո րգականո ւթեամբ : Ինչ
ասես ա Րմէ
զինուորներ խ՛ոթի,
ճթի Եւ սպայ Գոմէշի հետ կապլած պատմութիւնը՛- Պետիան հնա
րում է Մ ո թի նամակ,
<7՜/,ա հետ
կապուած էէոէ-ըԵր են զարգանում ,
ինքը' Վասիլի Ի ւանի չն ու Պետիան
այգ նամակը դէպքեր ի ընթացքում
համա րում են հաւաստի ի րողոլ—.
թիւն, խօսում են գբա մասին,
միանգամայն լրջօրէն վիճում են
դրա ձոլՐ?.՛ ''
Այնոլամենայնիւ ,
աքդ յօրինեա/ նամակն ու սպայ Գո
մէշի հետ կապուած պատմ ութ իւնը
հրաշալի են ներկայացնում մեր իրա կանութեան որոշ կո ղմերր։ Այս
սլա տմ ո ւթիւն ը
վէպի
լաւագոյն
գրուագներից մ է !լն է։ խ՛ոթի նա
մակ/։ հրաշա/ի ոճալորում է, գըր~
լած է նամակի հեղինակին ներկաg րնո զ փա յլուն ոճով՝ պահպանելով
փողոցի J-արգոնը, բառապաշարը եւ
■ տ յլն ։ Այն կարծես մի հ ատուած լի-
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երիտասարդո ւթե ան գծով քարտու Իրր վո՚ոիլի Իւանիչը պէտք է մեկնի հերոսներից մէկը մի առիթով^
ղարը, '!՛ եավաււացին , վետերանը, Հիւսիսային դա շնութեան մայրա սում է, Որ մեր մեծագոյն }m„l,
նի արգի հայ «մոդեռն», «առա^ա. Գիտնականը , 11] մբադիրը : Պատա քաղաք-. Պաշտօնապէս վասիլի Ի- մեր կոլսակցոլթիւննեբն են ,
միտ» որոշ գրողների։ «նորալեզու» հական չ^ որ սրանք անուհ _ ազգա լլսնիչը Մ ոսկուա է մեկնում րում- հագն Գրիգորեանի վէպը հՀՀ^
«գրախօսոլթիւնից» ։ ՀԱ րանց իգա նուն չունեն , բո լո ր կոլսակցոլ- լելու, րմչկա կան քննութեան են տում է , որ այսօր «Ընթաց^ ,Հ
կան Հատուածին բնութիւնը նեղաց_ թիւններն էլ սրանցից ունեն : Ինչ թարկուելու նպատակով, բայց ի՛ սակցոլթեան նման տասնեակ
րել է , եւ ես կարծում եմ , որ նը- փայլուն են գրուած հ անր ա Հ ա լաքի րականում մեկնում է «պղտոր ջրե սակցոլթիւններ են յւսյտնոլել
րանք իրենց այսպէս ասած, դրա. օրուայ դրուագներն ու մանրամաս_ րում ձուկ որսալու»՛- Փայլուն են մողովրդի կեանքում ել գմրախՀ
կան ո ւթ ե ամբ վյրէմ են լո ւծ ո ւմ Հա- ներր, առանձին միջագէպերո ւմ ե- Մոսկուայ ի g
։ս ։ ա ս տ ւո ն , կուսւսկ- րար անվերադարձ : Աւ մեր J-„ ՚
յոց լեզուիդ, Հայ գրականութիւ րելացող
կերպարները Տ ի կնանց
ցոլթեան լրագրին Պետի այի ո ւզար _ վուրգը այգ կո ւս ա կց ոլթք,լններ1
տի կինը, թ աչա պո ւրի ա գո ղր , միւս _ կւսծ տ ե ղե կա տ ո ւո ւթի ւնն երը : Դ ը~ ‘Այլեւս փրկութիւն չունի-.
՛նից եւ ընթերցողից} :
վերադառնանք «Ընթացք» կու— ները. • • քաղաքական թո րհ րգի վե րանք իրենց ձեւի ու ոճի մէջ այն
Ըստ իս, Դ^հտգն Գրիգորեպ
ս ա կց ո ւթե ան աննկուն
առաթւոր- րը յիշուած անգամները երդիծուած քան կատարեալ են, Որ թւում է, թէ
գին , որ միշտ նորանոր , մէկը մէ- են ե՛ւ իրենց խօսքով ու ճառերով, պարզա պէս' արտագրուած են օր- «Առաջնորդի կեանքն ու մահը»
կից անհեթեթ ու ւի ան£n լն ի ա կան ե՛ւ իրենց վա բքով ո լն կա րա գրո վ - ՛- լայ թերթերի էջերից ՛- Բայց,ա- պը իրօք արմ է քաւոր ո լ մնայուն
ծրագրեր է յգանում : Նրա ճառերի Դր անք են այսօր մեր հասարակու
ւսՀ զ,
Հիւսիսային գաշ՛նութեան գործ է, գեղարուեստական փայ.
որովհեաել խ
ու մտածումների լե ղո լր խ որհ րգա ~ թեան ու քաղաքական կեանքի իբ մայրաքաղաքում կուսակցութեան լուն վաւերագիր,
րականոլթիւնը՝
ի
րա
կանուխխ,
յին պետական պաշտօնեաների վե- րեւ թէ ներգո րծո ւն ումերը :
առաջնորգի արեւը թեքւում է գէ~
առաւել կարեւորք զեղար,
րամբարձ ճառերի լեզուն է , ել ‘"J—
Դրողի սուր երգիծանքը ծա լա լ- պի մա յրամ ոլտ ։ Հիւս ի սային մ այլեստւսկանոլթիւնն
է , իսկ այս ։Ա.
սօր գա ընգհ անրական է բոլոր կու լում է էջփց էջ' ներառնելով քա ր ա քա ղ տ քո ւմ
վաս իլի Իւանիչը,
սլում իշխողը իրօք գեղարուեստա'սէս կց ութիւնների համար՛- fri-, ի՛նչը ղաքական կուսակցութեան գործու— Պետիայի խօսքով ասած, ասես Կե
նո յնպէս շատ բնորո շ է ոլ ընգհան- նէո ւթեան հնա րաւո ր գըեթէ
Լո I՛ սարը լինի'
անզուգական չցեղ, կան ո ւթ ի ւնն է :
րական , ամէն ինչ, ամէն մի անհե ոլորտները՝. վէպի փայլուն հալո ծայրայեղ հայրենասէր, քաղաքա
Իմ ըմբռնումով՝ վէպ գրուլ
թեթ ու յիմար բան ա բլում է երկրի ւածներից մէկը կուսակցութեան'
կան իմաստուն գործիչ ել այլն՛. Նա ձակագիրը պէտք է հրաշալի լեղոլ
ո լ մո ղո վրգի անունով յանուն երկ- արտասահմանեան երկրների հետ ինքը իրեն գրեթէ ֆրանսիական ունենայ, գրողական խօսքի վարպե
Րի ու մողովրդի։ Ուրեմն , վասիլի ո լնեցած «քաղաքական» կապերի արքա յ է զգում'
«Կ ո ւս ա կց ո ւթի լ- տո ւթիւն, սքանչելի պատմող լին
Իւանիչը նաիս միտք է յզանում եր երգիծումն է' Հո լանտա ց ո լ հեա նր, Պեաիա ,— ասում է ,_ ես եմ» {էջ եւ վարպետօրէն տիրապետի երկխ0_
կիրը թառնելոլ Ա արտի 8ը պետա կապուած
պատմութիւնը-.
«Ըն 401) ։ Աակայն "'J" Փանջ ունի Կե
ս ո ւթեան արուեստին՛, վահագն *?>£կան տօն դարձնելու ծրագրով՛. Յե թացք» կո ւս ա կց ո ւթի ւն ը իրերի բե սարն ու Լիւդովիկոս 14^' անկարող րիգո րեան ը ճիշդ այդպիսի արձա
տոյ յօրինում է
«Աշխատողի եւ րումով մի օր յանկարծ մի նամա էլ է մա րդոլ իր անփառո ւնա կ կեանքը ա_ կագիր է ; Նրա գրքերում վիպական
գործա զուրկի
համերաշխութեան ստանում Հոլան տ ի այ ի ց , մի մաս_ ւարտո ւմ է անս պա ս ելիօ ր էն ել նսե պատմութեան' պատումի իւ ո Արա
օր» անցկացնելու անն ման ծրադ1'֊ նալոր անձից ։ Օսա րապ Ի են դե ր ի մացն ո ղ մահ ո վ՝. Նա մեռնում է, որ- յին ընթացքի ել լեզուի միջելորելկ
ՐԸ :
էջերում գրողի երգիծանքը «Արտասահմանը մեզ կ^օդնի» դա-, պէսղի յառնի մի նոր կուսակցու խզում չկայ։ Նրա ստեղծւսգորեոլհասնում է կատա րեա լ վարպետու սական գարձո լածը վէպի ա յս էջե թիւն նոր առաջնո բդով՛- վաս իլի Ի~ թիւնների լե
Ղո ւն ի սկլոկան արձակի
թեան՛. թարմանայի ճշգրտութեան բ րում վերածւում է փառալոր պուֆ- լան ի չը նոր
կե ոպա րափո խո լմո վ լեզու է
բնական հոսումով, սա.
է գրողը պատկերել ա յն ա մէնը, ին ֆոնտդի : Որքան ողորմելի են ու շա րունկուելո լ է տպարանի երէկ- հուն , ինքն իրենից աճող ել րնդարչը կապւոլմ է նման մի օրուայ եւ զաւեշտական իրենց քաղաքական լայ բանուոր, յետոյ գործազուրկ, ձ տ կուո ղ:
նման մի, թէ կուզ ւս նհեթեթ, ծրա մաագրո ւթ իւնների զովութեան այս ապա' վասիլի Իւանիչի վարորդ,
«.Առաջնո րգի կեանքն ու մահը))
գրի անցկացման հետ՛. Այն, ի՛նչ կուսակցութեան եռանդուն այրերը իսկ յետոյ, արդէն վասիլի Իւանիվէպը
գրական նուրբ, երբեմն հա
գրողը վարպետօրէն պատկերել է մինչեւ այն պահը, երբ Իեավառե— չի մահից յե տո յ
մի նոր կn լս ա կվէպում {մարդկանց հեռալոր գիլ ցին բարձրաձայնում է Հո լանտա ցու ց ո ւթեան առաջնորդ Պետրոս Ապ- զիւ նշմարելի արձագանգներով ու
զերից ու շրջաններից տեղահան ու
հետ կապուած ճ շմա րտո ւթէ ւն ը* ր էս եան ի մէջ՛. Նոր կուսակցութեան ձայնարկո ւմներով, ծսւզրանմանսՀ
նելը, եւ ոտքով Արեւան Բերելը, կուսակցութեան քաղաքական ե՜րա^ առաջնորդը տա րբե ր կը լինի վա ս ի _ կայիե հ ատուածներով, զանազան
ճանապարհին °գի’ բամանելը եւ
կ՜ողովների լրջութիւնը^ար^. լի Իւանիչից, իր կեանքով ու դո ր- հաս ց էատէրերի ո լղզուած գրական
այլն}, մարդիկ իրական կեանքում տասահՀ^անի հետ կուսակցութեան ծո ւնէոլթեամբ նա կը սրրագրի ու սուր երգիծանքով ել տեզ—տեղ էլ
տեսել են հազար անգամ : Դրս գՒ ապագայ համատեղ աշխատանքը^ կը խմրագրի վաս իլի Իւան իչի ս ը- առօրեայ կեանքի ուրախ հումորով
աչքը դիպուկ է, հայեացքը' սուր պարոն քաղկոմթ
բա րի կամքի խա լներն
վրիպումները ել իր լեցուն գիրք է՛՛ Այսպէս,
իր գրա կան արձադանդը " Արարատել թափանցող, պատկերումը ան դեսպան գնալը պայթում են ման գո րծո ւն էութեան մ»
այսինքն'
եան դաշտի առաւօտ ը' դասական
խնայ սատիրական- Հարուածային կական օդապարիկի պէս, ոչնչա հ անրային իրականոլթեան խա բէու
գրականութեան
յա յանի էջին ։ Վ,ա.
թմբի պատմութիւնը ուղղակի գիւտ նում են քլրո՚լի սուր ծաղրի ու եր թի ւնների ու խա րգա լան քների մէջ
սիլի
Իւանիչը
Արմաւի
րում է, Աէ, գրքի ամենափա յլու՛լ, գրո լա գնե- գիծանքի մէջ եւ կ ո լս ա կց ո լթ ե ան շատ աւելի վարպետ կը լինի : Պա
րՒյ մէկը> եթէ ո չ լա ւագոյն ը'. Կա
քաղաքական իրր թէ մեծ յարարե- տահական չէ, որ նրա անունը Պետ ր արա տ եան դաշտում : Արտ րատեան
տարուող դէպքերի ծայրայեղ ան րոլթիւններր վերածւում են փողս- րոս է {դրական նուրբ արձագանդ դաշտում ամէն իե չ երեւում է,
«չէր երե լում միա յն մ արդը)) {էվ
հեթեթութիւնը,
կուսակցութեան Յային, ցածր երեւոյթի ու ռա պլէա _ հայ գրականութեան սքանչելի կեր
առաջնորդի վերամբարձ ու ոգե կան ղալեշտի : Այգ միջագէպը հրա- պարներից մէկին' 'Իաւոր Պետրո- 19!) J Ի լֆ ի ու Պետ բովի անմահ հե
րոսի գրա կան յիշողութիւնն է է Կ"1 i
շունչ ճառերը, քաղաքական խոր- չալի է բնութագրում մեր քաղաքա
,ին} ել ազգանունն էլ'
գեռ Ա՛ղվէպի էջերում' «Ա առոյ ց ը շարմուեj
հոլրդի մէկը մ է կից յիմար մողով- կան կո ւս ա կց ո ւթի ւններ ին :
րէսեան :
է, ընկերներ. - •» {էջ 207) ։
ներն ու նիստերը մի հարթութեան
fr.Դրիգորեանր իր վէպում
«Ընթացք» կուսակցութիւնը վա•Լր այ են բերում վսեմն ո լ ստորը, 3nJ3 է տուել
կ ո ւսա կզութեան
Իսկական գըորԼը չի կարր"Լ ““‘U’I'l
բարձրն ու նսեմը, իտէա լն ու թա-, կեանքն ու գործունէութիւնը բոլոր սիլի Իւանիչի մահից յետոյ ի հարկ ի րա կանո ւթիւն ից մեկուսացան՜, իէ պարտոլթիւն է կրում նախագա րականութի ւնի ց դուրս : վերջին մեր
բէոլթիւնը, կեղծիքով հրամցոլողն առո ւմներով, պատկերել է կոլսակ
ոլ. գառն ի րա կանո ւթ ի ւն ը : Դր ո ղր ցոլթեան «գո րծո ւն» վերտբերմուն հական ընտ րո ւթ իւններում : «Ինչ երկ ու տասնամեակը ներկայացնող
իր երգիծա կա՛ր ա յս ստեղծադո ր- քը հայ կեանքի գրեթէ բոլոր կարե՜ պէս սպասլում էր, քոլէա թեր թիկ ու պա տ կեր ո ղ գրական փո րձեր եղել
ները կեղծելով, ռ ստ ի կանո ւթեան են անշուշտ։ վաւերագրական ‘ԼԸՐ՜՜
in լ թեամբ մեր ազդային կեա նքի է՛ն լոր ոլորտների ել ցաւոտ ու կենսա
ամ են ակարեւո ր նպատակներն
ու կան երեւո յ թների հանգէ պ կուսակ ու զօրքի ակտիւ միջամտութեամբ քերի հետ գրո լել են նաեւ արձ՚սվ
վերբնտրուեց նախկին նախագահը» ծաւա լո ւն ստ եղծագործո ւթի ւննեը է
իսւէալները ո չն չացո ւած է տեսնո ւմ ցութիւնը ել Ա փիւռքր , կուսակցու
այս մերմէլի մարդկանց ծաղրելի թիւնն ել Հիւսիսային դա չնո ւթեան {էջ 417) ։ վասիլի Ի լան ի չին փոխա
բայց ցաւօք սրտի դրանք գեղարիրա կանո ւթեան մէջ՛.
նոլմ լեստական լուրջ արմէք շն1ղւկայա'
լայնածաւալ հորիզոններում ապրող րինած պարոն 'Ի՛ա զկոն՛ը չե
վասիլի Ի լան ի չի ՝ “‘J" նորօրեայ հայ ազգա բնա կչութի ւնը, նրա թըն _ եոյնիսկ մէկ տոկոսի սահմանագի- ցընող գործեր են։ Մի բանաստեղծ
Փանջուեիի ո լ քաջ ՛հազարի մէջ նոր գի րներն ու նկրտումները , կուսակ
ծը- Այնպէս որ շատ շուտով «Ըն
է/ մի ծաւալուն վէ՛գ
ու անսպասելի գծեր կան, իր Լըկ- ցութիւնը և եկեղեցին, անգամ կոլ_ թացք» կուսակցութիւնը, միաբջիջ թմբկահարելով ու աղմուկով ԱքԱ~
տիոլիմիւնը շատ անսպասելի դրսե- սակցութիւնը ել ո լղղագրոլթեան [ւ(յՓՈ։ էլորիայի պէս բամ-անւում է պա ր էղ հանէլով-. Ինձ թւում է, "ք
ւո ր ո ւմնե ր ոլնի : Իր քստմնէլի կու
երկոլ մաս ի'
նոր կուսակցու
չարաբաստիկ հարցը ։
նա մտագրոլած է եղել անյսվ՚Ղ
սակցական գո րծո լնէո ւթեան ,
ր_
Ա.յս առում ով նո յնպէս' վահագն թիւն է առաջանում «Ըն թա ց ք — 2» վէպ գրելու , ել դա նրան լիու[1’
կիրր յանուն երկրի ու մոզովրգի իրիգորեանը հրաշալի է կառուցէլ ան ո լան ո ւմ ով :
յաջո զո լել է :
քանգե լու կուսակցակա՛ն
ծրագր ի ‘իէպի դիպա շա ր ը՚. Ահա պատմ ուվահագն Դրիգորեանը այնքան
Մ ենք՝ գրական ա չխարհ ի ՈԼ
իրադո րեմ ան մ էջ իրօք անզուգական թե ան
յայտնւում են արտա^
ջավաւրի
մարդիկս, առօրեայ խօսք
ճշմարտաց
ի
ու
հաւաստի,
մանրա
է
կո լ.սա կց ո ւթ եան
ա ռա ջն ո րգը : սահմանից եկա ծ Պարոնը եւ Տիկի
ու զրոյցի մէջ երբեմն գմգոհ՚՚Հ
ն՛ա
սն
օ
ր
էն
ու
հանգամանալից
է
Ջարենցի կամարի մօտ «նայում է նը՛. Մ ա րգի կ եկել են հ այ ր ենիք' մեծ
ենք, թէ արձակ չունենք, թէ Լո՛՜ւ՛ք
սեանը յ են ո ւած ա րծո լեն ի հա յեաց— զգացումներով ել հայրենիքին օգ_ ներկայացրել քաղաքական մի կու
սակցութեան
կեանքը,
մարդկանց,
արձակ
չի ստեղծւոլմ :
քը յառած հեռուներին» ու յետոյ տակար I ինելու աղևիլ պա տ ր ա ս տ ածա
յ
րայեղոլթիւն
է : Կա րպիս
նրանց
առօրեան
ու
գործունէո
լթիլասում է՛ «Զ դիտ եմ մարգ ինչպիս ին կամութեամբ*. էյ լ հերոսական *1*տ
րէնե
ա
նի,
վ
ահագն
ԴրիդորեՀհ
պիս՛ ի ծնուած էինի , որ չսիրի այս սիլի Ի ւան ի չն ու Պետիան , ա ռանց նը, թէկսւզ երգիծանքի հայելու
մէջ, ել երգիծելով մատնացոյց է Լեւոն իյեչոյեանի եւ էլի մէկ—եր /
Ifր կիրը» {էջ 241) ։
՛“՚Հք թարթելու ել անվրդով, խա
ար
եԼ այնպիս ի մանրամասներ ել ի- ԳրոԳե գրականութիւնը բաւա1լս^ ’
«fr. շթատաւո րի ել գործազուրկի րում են այս երկու օրինաւոր ու
մի ասն ական
տօն» ին
նուիրուած պարկեշտ մարդկանց , որբերին օգ_ րա կանո ւթիւներ , որ կարող է թը- որ մենք մեր այսօրուայ արձ^Ղէ1
մասին խօս ենք մ եծ յարգանքով •
հանրահալաքի կազմակերպման ու նելոլ պատրուակով կորզելով ն ը- ւալ, թէ գրողն ինքը նման առնուաղն
մի
երկու
կուսակցութեան
անցկացման ողջ իրարանցման մէջ րանց' ամբողջ կեանքում ազն իւ
վահագն Դրիգորեանի «Աո-ս,ջ^ր,1՛'
■ րտ շա լի են Այ ա ս։ կեր ո լած պարոն ՚ս չի"" տան քով հաւաքած փողը, որ յայտնի դո րծի չ կամ ա ռահն ո րգ է ե
գի կեանքն ու մահը» վէUIL ‘iՅ՚աղկոմր {նաթկինոլմ' պետանվը- նրաեք տալիս են սիրովել յօմարու֊ քյել՛՛ Հասկանալի է, Որ այս պարա ասուած լաւագոյն հասւոատու
լուսն ղո լ թե ան ա շթատող,
հիմա' թեամբ։ Այսպէս է կո ւս ա կց ո ւթիլն ր գային վէպը գրողի տ ա դան գի եւ
րից •եէկն է ՛
Ե
գործազուրկ} ,
վասիլի Իւանիչի «աշխատում» սփիւռքահա յութեան ումի , թափանցող հայեացքի ել կա
րողութեան արգիւնք է՛.
ա ե զ ա կա լ Փա րաթեանր {նախկինում հետ :
Օգոստոս 13 — 15
սովխոզի գի րեկտո ր} , fr րի տքարտ ը'
fr' վերջապէս հասնում է օրը,
Կոստան յարեանի յայտնի վէպի Փարիգ
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ԲԵՆԻԱՄԻՆ ԹԱՇԵԱՆԻՆ
ՎԱՐԴԱՆ
«1931ի0, երթ Օշակսւն ձեռնար
կած էր գրելու իր աոաջին մեծ վէ
պը _ "Մնացորդաց՜՜ը _ երկու հոգի
աղմուկով _ շաոաչով լեցուցին մեր
գթական հրապարակը, ծանօթացը.
նելու համար գործը եւ նոր պասս
ւսւնղանի մը վրայ րարձրացնելու
համար հեղինակը, որ շատ ալ պէաք
չունէր ծանօթացուելու : Այդ երկու
հոգիներն էին Դուրգէն Մխիթար,
հան եւ - • • "հրամանքս" : Երկուքս ալ
Կիպրոս գացինք այն ատեն, թէ7 խօ
սեցնելու համար Օշականը եւ թէ
խօսելու համար հայ գրականու
թեան մասին : Երկուքս ալ ամթողջ
վեց ամիս "թմթկի հարկանէաք" : Եւ
ասիկա ըրինք ո՜չ միայն պաշտպսւ.
նելոլ համար Օշականը սրթապիղծ
հեթանոսներու դէմ, այլեւ' յանուն
գրականութեան եւ արուեստի»
Այսպէս կը վկա յէ բ էգէ պա ահ այ
գրադատ Րենէամէն
Թա շեանը
(1896 — 1971) «Յուոաբեր» ամ սա—՝
դրէն մ էջ , 1945^ե : Ա յգ տեսակցՈԼ֊
թեան արգէւնքներէն մէկը ե ղա ծ էր
քՒաշեանէ և Յակո բ Օշականէ (18831948) «Մ այրէներոլ շուքէն տակ>)
գրական ղրոյցը, որո>-ն մէկ կարե
ւոր մասը լոյս տեսած է <{.Հայրե—
՛հէք-» Ա՛մս ագրէն մէջվ էսկ մնացեաէր մամոլլէ տարբեր անուններու
մէջ («Յուսա բեր» , «Մ ասէս» տարե-

ԱԱՏԲԷՈՍեԱՆ

Գէրր՝ «Վէմ») , 1932—1970 թուա
կաններուն՛. Անոր ամղոգջութէւնը,
Օշականէն սերտօրէն առըն չուած,
թաշեանի յօէէո ւածներո ւն հ ետ ,
գոս Սնապեան է կողմէ 3983էն մէկտ եղո լած է որպէս «ԼՕՕամեակէ հ րրատա րակութէւն» շ՚^Ըըէ՚՚հ թէլ ‘Հը :
Րնա կան է, որ գրական ս՚յգ յարա
բերութեան ետ էն, որ շարունակւած է մէնչեւ Օշականէ մահը ու
գեռ յետմահու, պէտք է նաեւ նա
մակագրական կապ ըլլար՛. 1932 1940 թուակ աններուն վրա J երկա
րած ա յղ թղթա կց ութեա^յխ ւէկա յութիւնը տուած է fi* թաշեանր' 0շա~
կա նէ 1932/- նամակէ մը
երեսուն
տարի ետք հ րատարակելով ոստան
Զարեանին վերաբերեալ հատո լած
մԸ) ո P 1983/-Ï- արտատպուած է առանց աղբէլրէ նշումէ 2Տ
Այդ նամակագրոլթենէն երկու նրմոյշներ, որոնք յատուկ շահեկան ութէւն կը ներկա յա ցնեն բաղմաթէ լ առումներով^ հան դրո ւան ած են
Երեւան էւ Գրականութեան ել Ար֊
ւ!>ստէ Թանգարանէ Յակոբ Օշակա
նէ ֆոնտ էն մէջ, թէլ 66 ել 67 : Ստո
րեւ կը հրատարակենք ղանոնք,
հանդերձ ծանօ թագր ո լթէւննե ր ո վ՚.
Մնացեալէն
ճակատագէ րը մեղէ
ծանօթ շէ :

ՎՄ.
Նիւ ճըրգի

Ա1934 Դեկա- 27
Երուսազէմ
Աէրելէ Րեն է ամ էն
Կէրակէ Զէքէճեանէն 3 հետ ղրկե31' ղէ րքե ր ը՚. Հյ էտակր շատ լաւ չեմ
Հսւս1լնար թէ է՞նչ է փնտռածդ մեր
ղաամէ չներ էն : Եթէ պատմական
^մստւթէլն է շոր, ատէկա քմահաճ"յք ձ ըն է, քեղէ օգուտ էըերող՛՝
•Թս կրնար պատմ ա բան գառնալ, եր բ
թւանքը ոտքէգ տակ լպրծուն հող է
հոդէդ անկայուն ուրուական որ
հս>նգէստ երես չունէ տեսնելէք՛. Ա'"ոնց գրական կողմ ովն ալ չես հե‘ քրքրուէր էնչպէս կրցայ հասկը^
ս,ձ (sic) տուած գլոլխներէգ։ U.jh
““ոեն հարց կոլ տամ • էնշո\՞]ւ այս
'“Թլորդ մամ ավաճա ռո լթ էւն ը՚. ԱI է՛շ անն 4 անգամ էր ահագէն մ աղևէտղարանովը պատմէ չ չեղաւ՝.

գրես Օշականէ տքնում էն 5,
Մմ հասկնար թէ էնչու Օշականէն
‘ոոէն գրելու համար անոր անգոյ
^լողմէն կը մօտենաս • հնարա-

յէն մարգը երկու չէ 6 տ Մ էկ է անէկա՛. Կր գործէ, կը [սօսէ, կը սոր
վեցնէ ու ա յդքան : Վայ ա յն գրա
գէտէն որուն մէջ ցայտուն հանրայէն մարգ մըն ալ կը հաստատեն
մարդէկ'. Դէրր ղէր՝ այսէնքն ղը~
րա կանո լթէ ւն ու ա րուեստ տ Դո րծ ը
գործ, այսէնքն
ուսուցչութէլն
հ րապա րակագրոլթէւն , գործէչու—
թէւն (է՜՛հչ ալ օտար է բառը) : Մ է
փորձէք հաշտեցնել երկուքը, այ
սէնքն էրարմով լրացնել՛. Վայ այն
գրագէտէն որ այգ ստորոգելինե
րէն մ է կով պէտէ լրանայ :
Մարգ Աստուծոյ, ահագէն աշ
խարհ մը բացէ աչքերն ուղ
առջեՀ,) բո լո րովէն անծանօթ երկրա
մաս մը հայ հ ոգէ էն 7 ու երբ քեղէ
կըգէմեն բան մը գրելու այգ մար
դուկն] մասէն, գուն կ՝ ելլես հէն
մէկ բանախօսութէւնգ շտկել-չըտկըռտել կ՝աշխատէս :
Եթէ կամք
ունէս բան մը գրելու, նստէ ու առանց ուրէ շէն մտէկ ընելու, գէրէ
առ տպաւոբութէ ւններգ այգ նոր
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անծանօթէն (եթէ երբեք կարդացէր)՛ Այնքան շատ ըսելէք կայ՛.
Դէտեմ վախդ, ամէն նոր աշխա
տանք կը հանգէպէ մեր ներքէն մէկ
չկամութեան՛. Րայց ատէկա յաղթահարելր գմուար չէ՛ Առանց Q—
չականէ, նստէ գրէ, էնքզէնքգ տըւած քտյ֊ ղգա յ ո լթէ լնն երո ւգ : Եւ որովհեա եւ ղէ ս կը ճան չհաս ան ձա մբ
աԼ, զգայոլթիւններգ չա ա շուտով
ա րուեստի մը վերածուին ՝
է
որ փորձես*, *1յՈ յնիսկ փոքր գիծ մր
կը լայննայ շա ա արագ, տրուած
Ր!/ա/ով էմ լայննա/ոլ ընդունակ
կողմերս:
Նեղ է հողէս, պատեանը պատռե/."լ շ՚՚՚փ:
արհ
մր դառնա_
թէւն կայ ներսս գէղոլած , ու շուրջս
ոչ մէկ սրտապնգէշ բան որ հակակհռ^Լոլ թ՚որհ մր բերէր էմ յոգնասպառ ջէղերոլս ՛. Երեք օրէ, վարմաբանէն համար 8 կը գրեմ խա Գ մԸ'
«Մեծապատէւ մուրացկաններուն» 9
շար ո ւնա կո լթէ ւն ը ,
«.Ր առա սուն

տարէ ետքը» վ երնա գրո վ 18 :
Լէմ ա
աւարտեղէ ու նէւթը հէմակոլան
մուրացկաններն են՛. Ջեմ կրնար UU1—
թկթե 1,յո րացնել, վասնղ է տղոց մա
կարդակէն չէ ներու1'Ը բամնոլէլ :
Եթէ պատեհոլթէւն ունենամ, թե
րեւս մշակեմ : Ամ է՛լ, բան ա յգպէ ս րնելով կը նետեմ կեանքը : Օր մրն ալ
մեծ հանգիստ ր :
Զեմ համարձ ա կէ ր նամակ ուզել
յյՈզմէ, տրուած ԸԱալով հոգեկան
վէճակգէ Ինծէ ալ ներէ որ կարճ ըլ
լամ : Պէտէ չգրէէ ա յս քանն ալ ,
բայց էն շքան ճաթելու զգա յո ւթէւն՛հեր կր հաստատեմ ներսս՝
Մէրով
3՛ ՕՇԱԿԱՆ
Դոլրգէնէն 11 ըս է որ նամա կէ կր
սպասեմ ՛. Ան քեղէ պէս չէ, լայն ոլ
պապա մարգ է՝ Կը հասնէ բոլոր էր
պարտքերուն :

Բ2 Օգոստոս 1938
Երուսաղէմ
Այրելէ Րենէ ա մէն
Հասկցայ : Որոշած են հերոսա
նալ : Ան կարելէ է խենդ (Sic) յուշերուն գէմ երթալ յ Ուրեմն քովն տի
բաներ մը մէայն էնծէ կը մնայ թելագրել ՝.
*Լյաի1 ծաւա լը յ *էյուաղագո յն «15»
ֆո րմա՛. Ատկէ պակասը անլուրջ է՛.
Աւելէն' խոր : Եռամոեայ • Անշուշտ
որ կարելէ է շար ուն տկելէ կտորներ
աալ, բայց ոչ վէպ՛. Թատերախաղը
յարմ ա րագոյնն է : Իմ վիզէ ղրկած
կտորներէդ էւրա քան չէ լր ը ղետեղե-,
մ՛ է մէկ թթէ մէջ ՛. Ա ակէ պակտս
ծաւալով յօդուածը կը վնասէ թեր
թէն՛. «Կնունք ել Արուեստ»էն 12 կամ
«Արեւագալէն» 13 պէս յէմար բան մր
հանելու չես անշուշտ՛. Տրուածը
ծանր ու խոր ըլլալու է՛.
Զհտսկցայ թէ էն շո լ. պահեր ես
քեղէ երկու կտորներն ալ՛. Անոնցմէ
մէկը քոլկղ է՛ Մէէ-ղը յանձնէ Արշամէն 14 որուն հետ գո րծա կցելու
դմկամո լթէլնգ բացատ րելէ է էնծէ'. Լալ ալ չես հասկցած թելադ
րանքս*. Եւ գէտեմ որ շունէն ու կա—
տուէն մորթերը էրարու չեն գար՝.
Րլսյց շոԼ-նն ու կատուն երբեմն մէկ
վառարանէ շուրջ խելօքէկ մը կը
նստէն՝. Այգ վառարանը հայ գրա
կան ո ւթէ ւնը ըլլալու էր 15 :
Ան շուշտ յոգնոլթէւնն ես յանձն
առեր էնծէ տալով <^Հայ ր(ենէ ք]» է
այն թէւեր ը ել անո լն ը մ ա րգո ւն 16 :
Զե ս դէտեր ուրեմն որ տակաւէն
պատերազմէն առաջ ես որոշում ու_
ն էմ ու. գո րծագր եր եմ ալ մեծ ան գրթո ւթեամբ էմ վրայ գրուած որեւէ
ըան, թեր կամ դէմ, չկարդա լու՛.
Ատէ կա րր^ր ծմ քանէ մը գլխաւոր
գաղափարներու ենթակա յ : Նախէմ
թ երո ւթէ լնն եր ս ոլրէշներէ չէ որ
պէտէ սորվէմ : Ատոնք ես գէտեմ ա֊
նոնց բոլորէն առաջ՛. Ու եթէ թեբու_
թէւններ են, ըոել է կեանքի մա ս կը
կազմեն ու չեն գարմանուէր ; Անոնց մասէն որեւէ գէտողոլթէլն
ձայն բարրառո յ յանապատէ է՛. Իմ

մաս էս գովեստն ալ չէ հասնէր էնծէ, այն պարզ պատճառով որ գո
վեստ ը երջանիկ մարգոց այմմու.
վշ_տ ին ձ*էջ բան մը Լլ ա րմէ *, Ւսկ իմ
դան դա ղո ւմիս մ էջ ոչ մէկ ճ ա ռտգայթ կրնայ բան մը փոխել՝. Այս
պէս ըլլալով շահած եմ : Պահած եմ
աշվսատանքէ կո րովս : Մնացեա լր
լրագրողները ու րէգլամ ճէներր կր
շահագրգռէ :
Այղ J [՛մարէն
գրականութէւնը
գմբա [u տ ո ւթէւն մըն է ահա : Ու հոտ
է «Հա յրենէ ք» էն մահացու մեղքը 17 :
Մեր գրա կանո ւթէւնը տկարացած
է պատերազմէ ատեն ոշ թէ տազանգներու անհետացումով այլ ա->
պեոասիոն/յ^ք ու այգ գերբ գերաղտն ց ա սլէ ս է բ ո լս ե բ ո ւն ու թմբու
կէն վրայ առաւ Դարբէնեանը 18 : Անշուշա ատենը կոլ գայ այս բոլորը
ըսելու՛. Առ այմմ tjոնգկւսրեան մր,
Լե ւոն Մ ես րոպ մր , Լաս մր , Վալա գեան մը, Մէն մը 19 ել տակէս լ ին ա•֊ելէ
անանուանելի ո չնչութ եան g
կաճառը րաւ է մեր գր ա կան ո լթ ե ան
աս նահա նջէն՛. Ամօթն ո՛- մեղքը
ամբողջ կ՚երթան Դարբէնեանէն արեւելահայ հ աս կա ց ո ղութեան :
ն աիյ ա տ ի hք*ն ա լ մեր բամ էն ը ո ր շըկըցանք թօթափել ա յգ անա րգու—
թէ ւնր մեր վէգերէն։
Րու թերթդ բան կը փոխէ՞ ալս
կացութենէն՛. _ Կր տարակուսէմ :
Ինք «Յոլսաբեր»ը չէ աղատագրրւած որսլէսղէ անոր արգանդէն աշ
խարհ գալէք մանուկը ուրէշ մտայ֊
նութէւն մր երեւան բերէ 28 յ Յու
սահատ նոր չէ որ եմ մեր գրակա
նութենէն : Պատերազմէն ասգէն ամ էն րոպէ յ
Թերթէդ մէջ դատումի բամէնը,
շարժումը,
գաղափարներու թա.
խումները, միջազգային արձագան
գը, հայաստանեան ուղղութիւնը
զատ զատ գլուխներ կազմելու էրաւունքը ոլնէն՛. Պէտէ յաջողէ\՞]ս.
Վեթե բան ընկերը 21 մաղերը ճակտէն

Fonds A.R.A.M

ՀՍ ԱՈԱՋ - ՄԻՏ Բ

Էշ 2, Կիրակի , Նոյեմբեր 4, 2007

գլխուն նետելու իսկ ժամանակ չու.—
նի՝ Որո՞ւ ւքրայ դրեր ես յոյսդ’. Ամէն րան չես կրնար մինակդ րնել՛.
Ահա թէ ինչու երկրո րդ ուժերու
շրջապատ մը կքոլ֊զէի քուԼՒկԳ'
Ժամկո չևանը 22 ղ.եռ չի պա րտադրեր
ինրղինրը : Կ ա ր դա ց ո լիլ ը անչուչտ
րան մըն է՝. Այդ երկրորդ Ո-ըՎիւ մր
պէտր է հարկադրէի, ] ոչ թէ անցնի :
Բ ա րի ղ դրեցի որ 30 օրինակ Սիւ֊նենի 11 ղրկեն ; Կը ծախէս ու դրամը
կր զրկէ"
հասցէին։ Գէ՚րրր
տպողը, ինչպէս կը յիշեմ գրած ըլ
լալ քեղի, կ՛՛ուզէ ֆոնտ մը ստեղեել, տպելու համար էօկրը զոմփլէթ Օրականին :

բաթ առաջ :
(8) Երուստ ղէմի փա ռան դաւ ոբադ վար
դարանը՝
ուր դասաւանդած է 1934£ե
մթնչել մա հը :
(9) Կ ^ա էնար կէ (Հ ա կո\բ
Պ՝արոնեաV
հՍսնրածանօթ երգիծական գործին' «Մ եծապա տիւ մուրացկանները^ :
(10) 8ուրդ անտիպ ու բանի մը տաբի
առաջ
յքայտնաբերուած
այս
թատերախաղր ՀթԲորռասուն տարի վերfa անու
նը կր կրէ [Նշանեան, Յակոր Օշականի,
էջ 82) :
(11) քուրդէն
(Tթի թա րեան
(1890—
1962) , բննադատ ու հրապարակագիր :
(12) ՀԿեանբ ել Ար ուես՚տ^ը էոյս տե
սած է Փարիզի մէջ որպէս դիական տարեզիրք (1931՜1935) ու ապա ամսաթերթ
(1936-1940),
Մերուման
եւ
Մկրտիչ
Պ աբ սսtմ'եան
եղբայրներու իյմբադրոլթեամբ :

(Լսի զօրքերուդ համար մեր մա
տենադարանի տեսուչին տ Գ՛Ալ տարի
որոշու մ կու տան գէ՛րք դնելու համար ’.

(13) հմԼրեՕա դար»
գր ա կան
հանդէ ս էէ
լոյս տեսած է Աթէնքի մէջ, Ան տոն կ\ա^
դէէի , Դէորգ Աառվարենցի եւ Աազգէն Եսայեանի
թմրադրո ւթեամր
(1937 —

սի քեղէ՛ ՛•

1939) :
(14) Արչամ Տուտրեան (1909 — 1956) >
բանա Ատե ղծ եւ ուսուցիչ յ
(15) Կ \ա՝կնա ր կէ գաղափարական տար
բերութեան . Բ • թա շեան դա շն)ա կրյ ա կան
էք՝ Ւ սկ -Արչամ Տատրեան'

ռամկավար :

(16) Աայւմեէ չէ, թէ կ՛ա կնա րկէ «Հայրենիըջչ
ամսադրիչն կամ օրաթերթին :
Մ • Նշանեանի կազմած մատենագիտու
թիւնը 0 չա կանի մասին որեւ.է յօդուձած
չի նշեր անոնց մէջ

1933 - 38^ե

( Լ?

103 - 106) :
(17) Ակնարկ ութիւնը,
ամսագրին է։

րն usկանաբար ,

Օիչեցի որ պէտր է լուսաբանել
խղճմտանրը ։ Երբ էեւոն Մ ես րո սինե
րու վրայ խօսիս, խօսէ իրենց դըմբախտոլթենէն,
հաստ' ինչպէս է
ինրը մարդը զոր րիչ մը տեսեր եմ,
կուշտէն սա բրուած յիմար մը՝. Տ ա—
կը SOUS—b կ; Տօստ տօկ,, ներրեւի մա
սը մեր ղգեստներոլն : ճիշդ է փողոջիկին տուած իմաստդ, déVOI*6Ur,
յափող , լավ։լիզող : Բ՛՛՛ոբ թէ պատկեր է թէ դա դ ա փ ա ր Տ Բու հանդէ ս եդ
մէջ տեղ ունենա լու է յիմարու
թեանց ղսպողի դիր մր ։

(18) քիուըէն Դարբին եան ( 1883—1968 ) ,
«Հ\աւյր ենիրջչ օրաթերթի
եւ ամԱադրի
եր կարամեայ թմբադի ր :

Գուրգկնը չդրեց. թերեւս ազգը
խոր պէտր ունի իրեն : Կ ը բարե
ւես յ

մառ 1970)

Ց- ՕՇԱԿԱՆ

(1) Մայրիներու շուքին սակ (գրական
զրոյց 3 • Օշականի հեա) , ղրէ առաւ.' Բ .
թաչեան,

Պէյրութ, 1983 , էջ 102:

(2) Բեն խամին թա շևան , «$ ա կոր Օչսւկան փոստան Զարեանի մաս^ւն)') , Արմե
նի U1 , 1963 (Հունիս 7 [ամենայն հաւանա
կանութեամբ, արտատսլո ւաե է
^.Ցուսաբեր՚^էն) յ Հմմտ • Մ այ րիներոլ շուքին
սոսկ , Լէ 111-ՀԼ12 : Տե՛ս?. նաեւ Ա*արկ .
նշանեան, Յակոր Օշակսւ ի մատենագի
տութիւն , Լոս Անճյրըըս , 1990,
94:

(19) «Հայրենիը» Համսադրքէ աշխատա
կիցներ , որոնցմ է Արշամ fy ոնդկար եան ր
(1881 — 1965) եղա՛ծ է դրաթօս ու բննադատ ,
իս կ
Լե ւոն Մեսբոպբ (1881 —
1960) , Լաս\բ ՀԼոլիղա Ասչանետն, 190'8 —
1944) ,
'Լաիսդ
'Լարս դեան ը
(1883 —
1974) ել Ո-էնր
ՀՌուբէն Վ ար դան ե ան ,
1893 - 1958)՝ ա րձա կապգիրն եր : հ,Հ\այրե—
նիբ^չի մասին, տե՛ս- հ,Ա*այրիներու շուբին սՐակ^ի յետմահոլ [«Հայ ր ենիբ» , Ահ րատ\ա\րա կուած

րամինը

(ՄսւյթիՕհթՈՆ շուքին ւոսւկ, էջ 86-93) :
(20) Այո պարբերութենէն կը հետ եւցրնԼնբ, Որ
թաշեանի հ րատար\ա կելիբ
թերթը
նակն էր
ստրերի
ու

[որ էոյո տեսած
շՀ') նախօրի
1944 — 1948/^ Լոյս որես/\ա\ծ <(.8ու
ամսագրին, ղոր խմբագրած
են
Դ* Ա խիթա րեանը՝.

(21) Հ աւանարար կ^ակն՚տրկէ Դ* Մխի
թա րեանին :
(22) Հայկ փամկոչեան (1911 — 1999) ջ
խմբագիր ել ուսուցիչ*.
(23) 8 ա կո բ 0 չա կան , UinJjiJiuiüinu Սիւնէցի , քնսւթախաղ Միջին Դարէն, Փարիզ,
1938 :

(3) Ր-երե ւս ապագայ դրադէ\տ ք^իլղանդ
^եանը ՀՋէըէճհան, 1912 — 2004) :
(4) Հ- 'Լեւոնղ Աչիշան (1820 — 1901),
Մխէթարեան
Ս*իա րձանո լթ եան անդամ ,
բանաստ ե ղծ ու բանասէր î
(5) Բառին յնթերցում^ը մօտաւոր է։

ԱՐՈՒԵՍՏ»

Է հ6 ուստբեր»ի մէջ ու միամամանակ' երեր
առանձին
հատորներով’. 'Լերջին
հատուաեկ,
հրատարակուած էր
1934
Դեկտեմբեր Հին , այս նամակէն երեր շա

^երաււայւ Մ ա րութեանը թն չ ըրաւ 24 ։ Կտուցէի տեղեակ ըԱալ է՛ր
դործո լն կ ո ւ էմ ե ան , վասնզի այս ""քսու պիտի վերջնական վիճակին բե
րեմ անցեալ տարի թարիզ գրուած
խաղ մր, որուն նիւթը կոլ գայ
Լկարեանկն &, իր iniLUllf^îf : Լաւս։—
դոյն դործերէս մ էկն է “ :

Առողջութիւնս տանելի է : Եթէ
չխանդա վառուի մ , չգրեմ, ուրի շնե-.
րու կա բդին մարդ մրն եմ յ Րայց աոանց ատոնց ալ ապր ի լր դատել րեզի էր ՀղԵմ : Մ էկ ով պիտի ապրին
լողար ու կին մը՝. Ատոնց պիտի դի
մանայ
յիմարնեբու՛լ, յիմարր.’’
Jff ա թանա սեան\էն] 27 կէ ուզեմ գիտ
նալ թէ ֆիզիքական եւ իմացական
աշվսատանրները [ժամանակի մէջ
կշռուած) համա րժկ՞ ր են իբր սպա
ռում : Հոգեբանութեան ել ֆ իզի"~
լոմի ի մէջ այդպէս են եղեր’. Եթէ
ա յո , ա յն ատեն մտաւոր աշխ ա տ անրին ստեղծած սպառումը կը բաղ
դատուի ին րն ա բե ր ա բար : թ որԼ [uo—

ԵՒ

(24) Մանուէչ Աար ութեան
(1901 —
1986) t դերասան եւ թա տ եր\ադիր î 1938“
ին Դահիրէ գանուած է, ուր նաեւ մաս
նակցած է Հ. 8 • Դաշնակցութեան (ԲԴ *
Ընդհանուր փ ո դովին որպէս Նր՛անի պատ
գամաւոր :
(25) Ն ոստան Զարեան (1885 — 1969) I
բանաստեղծ ու արձակագիր :

(’6) Տե՛ս. Բ. թաշեան , «.Հանրային գիՕ^ո/կանի
դրակս/նո ւթեան
մէջ» ,
Զուարթնոց տարեգիրք, Ա- տարի, 1937,
էջ 86՜89 Հարտա տպումը, տե՛ս՛ Մայրի
ներու շոլքին տակ, էջ 135—142) :

(26) 8 ա կոբ Q շ\ա կան , «Մին<1ւ ո& ւր • • •» ^
ամս ագիր , 8ունուար—Մ արտ
1939 ( աոաևձթ հ րատա բա կո լթքււն' Մին
չեւ. Ո՞ւր • . • , Անթիլիաս , 1983) :

(7) Մակնարկէ ՀՄ^^աց ո րդացիխն ,
ո էւ
1932 34/'ե իբրեւ թ երթօն էոյս
տեսած

(27) Երուանդ 1]աթանասեան (1890 —
1980) ,
բաղաբակտն գործի չ ’.

Հայր՛ենիք

էԼԵՐԱԴԱՐՃԻ
ԺԱՄՆ է
Պապիս ոտնահեարերիհ գարսւ֊ն Լ
իջել.՜ վերադարձի (եամն է. Ջդու։^
եմ մատների ճարճյյոա հ եզո ւթի ւնը
մազերիս ւէրայ' Բացսւմ եմ աչրերս,
որ համտեսեմ Աղալար Ւ ձորՒտ սւ,ս՜՝
պիս բերած առա ւօտա թաթաէս մո
շը’. Մոշը ‘Րէկ ս,՚ւ մկկ հալա րած
սլապիս մատներով’. Այնպէ՛'ս կարօտել եմ այդ մատն երին’.
Մ անկութեան հոտը հասալ ռուն
գերիս :

Մենր նրա հետ խօսելու այնրսՀՀ,
բան ունենր՝ Ա եծի իբաւունրով կը
փորձեմ փիլիսոփայել ՝ Աիամիտ
էսենթոլթեամբ' կը հակառակոլի ՝
կր ‘ԼՒՃՒ » կ՚ուպացոլցի ... „լ հնլԱ_
րալոր է Որ ընկրկեմ , փորձեմ կրկէն
հ ալս։ տալ , րաջանա լ, թռչել :
* * '^այզ Ժամանակ չկայ : ՊԷ։ոհ է
գնամ : Ւնձ սպասում են այս երկրէ
հոգսերը ՝ Իսկ դու մնայ, դՈլ իմ աղօ թատ եղին ես, րալոլթեան դու
ռը, իմ ուժի աղբիւր , իմ վերաղւսր_
որ ԼրԽ՚ե կ կազմում ու ես ամ
բողջանում եմ : Ես դեռ կը գամ գէպի Հեղ, սպասիր, գտնեմ ինձ ու
անպա յմ ան գալու եմ : Ես րեզ սէ.
րում եմ :

Գիմացի ԸԷաԷ' ետեւից լսոլԱ եմ
պապիս ձայնը, ուրախ, թռթռացող
ա չրալո լս ան ր եմ տա լիս տատիս •
((.Գալի՛՛ս է , ղալիս կ էս ո տ հ ա ր րի y» :
Մինչեւ հիմա բո լո ր ը զարմանում,
են' ինչպկ՞ս կի զգում նրա ւլալը
բլրի ետեւից :
Մ/.
ողջ տարէ։ սպասում կինր նր
բան՝
Ա
պասում կինր մեր բազմա.
Պապս' զառամես։լ մի հեզութէււն,
իմ մանկութիւնն իր մկջ ամբարած թիլ աղդ ու ծուպով : Տարեցները ոլրաէս էին, որ վերջապէս կարող էն
ի մ աստ ու՛լ, ծերութիւն :
թոյլ տալ իրենց մեռնել, րեռիները,
Յանկարծակի մեծացայ ե ր բ ի՛ որ երեխերէ։ համար երկու այծ
մացայ, որ պապս չկայ’. Այլեւս՝.
կ՛առնեն ու խեղճ մօր կրծրից կը
Հիմ ա իմ մանկութեան պատերը կտրեն, աղջնակները, որ հնարաւո
ճար են տուել տար շն չի կա րօտ ի ց , րութիւն 1լ ունեն ան ամառո լայ մո
ծառերն կ՛լ ա յնպէս չէին խշչՈ ւմ , դայիկ գո յն է։ չորեր գնել՝
պապիս սոխ ու սխտորէ։ լարերը կլ
Ամ ենա տա րեց ազդակիցր, որին
ե ող չկայ, թթենին տնրոլմ կ ան
մեր մկջ ((բիձա?} ենր ասում, ամէն
թափ բեռից , ծիրանու բնին դէմ
առաւօտ նոյն ժամին օրացոյցէց.
տուած բահը սկսել կ մ ան գոտ ել. . .
պոկում էր հ եր թա կան թերթիկն ու
Տուն բերող միակ արահետն Լլ հ ետն էր ((ողորմած ես, Աստուած??
շուտով կը մոռանա յ նրա ոտնա- ասում : Բոլորս աշխոյժ, տօնական
հետրերը. սկզբից միր, յետոյ հաս տրամադրոլ թեան մկջ էինր :
տատ, յետոյ երկչոտ, ապա դողդո
ԳալիՀս է , գալիս կ :
ջուն ։

ԵԿԱՒ, ԵԿԱՒ

. . .Ջեն թողնում անդամ ա րտա սւեմ • ((Մեծ էր, համ կլ կեանրի ձեւն
կ այդպիսին?}, _ ասում են’. Եթէ
այդպիս ինն կ կեանրը , ապա ես նրա
յաւերժ՜ րնդդիմադիրն եմ : Ես նե
ղացած եմ րեղնից , կեանր , դու չըհարցրիր ինձնից, մի գիշեր վերցրրիր եւ անվերադարձ տարար պապահոտ մանկութիւնս’.
Կարօտել եմ րեզ պապ’. Այցէ։ եկ,
երազիս, շոյիր մազերս, այնրաՀն
բան կայ րեզ պատ մ էլու' Ւն չ լալ կ ,
որ ս են ե ակում մենակ եմ , գո նկ մի
կուշտ կր լացեմ :

ԳԱՄ, ԶՐՈՒՑԵՆՔ
ԱՀպէ
Հս կարօտել եմ ինրս ինձ ,
բա յց ժամ անակ չեմ գտնում ա յցելութեան գնալու՝.
Որ գնամ, ծեծեմ դուռը ու եէ։եձ
ինրս իմ դէմ մօրկմերկ, երաղներից
խենթեցած, բարի -բա րի ժպտամ ,
աս եմ' արի, ասեմ' յոգևա^ծ ես՝
Մի րաժա կ տար թկ յ ուզեմ ու
նստեմ
տարանալոլ
վառարանէ։
մ օտ :
Ո բրա՛՛՛ւ, անծանօ թ ու ծանօթ կ դիմ աց ս նստած աղջիկը. նա իմ ա չրերե ունի , բա յց փա յլո ւն , իմ ժրպիտը, րայց լոյսկ, իմ հայեացրր,
բայց երազկոտ՝ Անցեալիս ոլրուա-1
կանն է’՛’ Նրա համար կեանրը դեռ
առջեւում կ, ես բաւականին ապ
րել եմ' Ն ա ա յնրսՀն երազանրներ
ունի, ես դրանր իրականացրել եմ,
չե՞մ կարող ի րա կանացն ել, չե՛մ ու_
ղում , սո՛ւտ է :
Նա սպասում է սիրոյ, ես' վա
ղուց ս ի րո ւած եմ : Ես նրան նա ի։ ան
ձում եմ, նա ինձ' խանդում : Նրա
համար ես իդէալ եմ, ինձ համար'
նա անհաս երազանր՝
ԱՐՓԻ

Մենր իբր րիչ ենր, դեռ ծւսնօթհա րելան—ընկե ր—խնամի կյ պատ
րաստ սպասում էին ա չրալուս անըէ
սեղանին :
Եկաւ ՝
Բեռիներ ը պարտրով ոչխար գնե
ցին. ի՜նչ ոչխար էր՝ ափսոս էր ու
տելը, բայց կերանր' նոյն կերպ հա
մերաշխ, ազդ ու ծյչւպով, ինչպէս
սպասում էինր՝

Նո։ ծանր—ծանր բարձրացաւ տե
ղից' սեղանի վերնամ ասից, ձեռըով
ուղղեց վաղուց ճերմա կած մազերը,
ժպտաց թանկարժէր ատամներով ու
բարձրացրեց բաժա կը. -. Հա րազատ.
ներս : Ու֊զու֊մ եմ շնորհակալութիւն
յայտնել ձեզ, որ այսպէս սիրովը^՜
դո ւնեց իր ինձ*. Նայո ւմ եմ սեղանէ
առատոլթեանը ել զգում, որ սկսել
էր լաւ ապրել՝ Ես գիտեմ, որ էնձ
վաղուց էր սպասում : //ււյրռւմ եմ ձէ
լալ նո րո լթիւն ասել. ես եկել եմ
այստեղ մեռնելու՝ Ջեմ ուղում
թաղուէլ օտար ամերիկեան հողում
ողջ աղդ ու ծուպով նայեցինք է՚~
րար ա չրեր ի մ էջ :
:
^ար լռո ւթխ ւն տ իրեց՝
— Իսկ տուն-տեղ, խանոլթ-օֆէ "է
— վերջապէս լսուեց մի ձայն, "P
չատ նման էր ամառային չորեր
ր աղողէ։ ձա յն ին :
-Այդ ամէնը նուիրել եմ ծերանո
ցին, մանկատանը, եկեղեցուն, - ՈԼ
ի ր արածից գոհ ժպտաց :
Երեկոյ է'
Ա պասեց ին ր բիձան եկաւ, բերեց,
Ւր բա ժին մի րանի դրամը, փոզր
լրացաւ ու տարանր ոչխարի պար՛"
րը մարելու' Մ ենր այդպիսՒ
ենր. պարտքը երկար սլացել չենր
սիրում։
ՎԱՆԵԱՖ

Fonds A.R.A.M
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« Arménie,
la magie de l'écrit»:
rapport sur une exposition à Marseille
par

CLAUDE

MUTAFIAN

L’organisation de l’exposition

Le volet financier

Les directeurs
de musée n’aiment
pas qu’on décide d’en haut des exposi
tions dont
le contrôle leur échappe.
Les difficultés rencontrées en 1999 au
Vatican pour Roma-Armenia, exposition
imposée à la suite d’un accord entre le
pape et le catholicos (cf. Haratch du
3 octobre 1999),
allaient se répéter
huit ans après à Marseille, et en bien
pire.

Une fois cette affaire réglée, Mme
Vial prétendit que nous n'aurions pas
de quoi remplir les quatre salles, et
qu’au cas ou nous y parviendrions le
coût serait prohibitif, de
l’ordre de
800.000 euros. Il s’agissait de nous
assommer sous les frais. Elle fut en
cela puissamment secondée par
la
Mairie, qui ne donna pas un centime
de subvention à l'exposition, pourtant
abritée par l’un de ses musées.
En ce qui concerne le transport, les
œuvres qui venaient d’Arménie, c’est-àdire environ la moitié
des plus de
300 objets prévus, étaient, comme pour
toutes les expositions de l’Année de
l’Arménie, transportées et assurées par
Erevan jusqu’à Roissy. Il restait, donc,
pour ces pièces, à payer le trajet ParisMarseille. En revanche, pour les autres
œuvres, originaire d’une trentaine d’ins
titutions, tout était à la charge de la
MAJC. J’avais évalué le coût total de
ces transports à environ 200.00 euros.
La DMM est habituée à travailler avec
Aget, un transporteur marseillais
au
quel elle avait envoyé une demande
d'estimation correspondant à la liste
des objets. La réponse, qui parvint fin
janvier, tournait autour
de
450.000
euros. Nous nous sommes alors adres
sés ailleurs : pour la même liste, LP art
donna un devis de 220.000 euros, avant
de baisser à 200.000 euros.

Depuis plusieurs années, la Maison
Arménienne de
la Jeunesse et de la
Culture (MAJC) de Marseille, avec son
président Garo Hovsépian et son viceprésident
Gérard Chaldjian, avait le
projet
d’organiser
une
exposition
à l’occasion du 1600ème anniversaire
de l’alphabet
arménien, L’Année de
l’Arménie fournit une bonne occa
sion, et Nelly Tardivier, commissaire
pour la France de cet événement, choi
sit comme
cadre
le musée de la
Vieille Charité. La MAJC me proposa
il y a environ deux ans de collaborer à sa
réalisation, ce que j'acceptai avec plai
sir, surtout dans l’atmosphère capti
vante de cet ancien hospice rénové.
Le musée étant municipal, notre tra
vail devait se faire avec la Direction
des Musées de Marseille (DMM), en
particulier la directrice Marie-Paule
Vial et ses collaboratrices de la Régie
des œuvres. Les dates et le cadre
furent rapidement fixés : du 23 février
au 20 mai 2007 dans les quatre salles
du rez-de-chaussée, toutes en lon
gueur, qui totalisaient une superficie
d'environ 600 m2. Les relations étaient
alors très cordiales. La MAJC devait
prendre sur elle l’ensemble des frais :
transport, assurance, architecture inté
rieure, coédition.
Elle avait donc la
tâche écrasante de rechercher mécénat
et subventions pour couvrir un budget
considérable qui allait largement dépas
ser les 400.000 euros. Quant aux de
mandes de prêt,
elles devaient être
préparées par moi et consignées par
Gérard Chaldjian et Mme Vial, qui se
chargeait de les envoyer aux organis
mes prêteurs.

Premiers heurts

En septembre 2006, Mme Vial nous
annonça que, pour des raisons liées à
l'exposition précédant la nôtre, nous
devions nous contenter de deux salles,
soit une diminution de moitié de la
surface.
Le projet ayant été élaboré
sur les quatre salles, il était impossible
de le modifier à ce stade : l'exposition
se ferait dans les quatre salles ou ne
se ferait pas, la seule modification
éventuelle étant un report de date,
b intervention de
Nelly Tardivier fut
sollicitée. A la suite d’une réunion
flénérale en présence de l’adjoint au
Maire chargé des relations internationales. Mme Vial finit par accorder les
Quatre salles,
l’exposition étant re
poussée à la période du 27 avril au 22
Juillet. J’ai eu beau la remercier de ce
Qeste dans une lettre se terminant par
“Merci

encore pour

votre

attitude

constructive», elle n’a jamais accepté
recul
imposé, et n’eut de cesse
d utiliser son pouvoir de nuisance pour
saboter l’exposition.
Les dégâts auraient pu être limités
si la municipalité était encore interveCQe par la suite. Or, en laissant à la
directrice les coudées franches, elle
sest rendue complice de ce sabotage.

La préparation de l’exposition

Il serait
fastidieux de mentionner
tous les actes de sabotage qui émail՜
lèrent la préparation de
l’exposition.
En voici un florilège :
— A la sortie d'une réunion à la
Mairie le Tr février 2007, la DMM nous
informa brusquement que les formu
laires de prêt dûment remplis par les
prêteurs devaient tous être reçus avant
le 15 février, date au-delà de laquelle
ils seraient refusés. Renseignements
pris, il y avait effectivement une date
butoir, mais elle était bien plus flexible
et, surtout, elle ne concernait que
les objets venant d’Arménie, à cause
d’un problème de clause d’insaisissa
bilité. L’imposition abusive de cette
limite de date permit à la DMM de ré
pondre unilatéralement par un refus
aux généreuses acceptations de prêts
de manuscrits du Walters Art Muséum
de Baltimore, de la Boston Public Lib
rary et de la John Rylands Library de
Manchester. Quand
je l’ai su, j’ai
essayé de réparer les dégâts, mais
c’était trop tard.
— Deux imprimés essentiels, dont le
premier numéro du premier périodique
arménien, Azdarar, avaient été promis
par la Bibliothèque nationale d’Armé
nie. Or, le 2 février,
son directeur
écrivit une lettre d’excuses: il avait
oublié qu'ils devaient être à la même
période exposés à Strasbourg. J’appelai
immédiatement, à Erevan, le directeur
du Maténadaran, qui me confirma qu’illes possédait aussi et était disposé à
les prêter. Je transmis donc à Marseille
cette nouvelle demande de prêt, tout à
fait dans les temps, ainsi qu’une seconde
concernant trois prêts gracieusement
pfferts par Dickran Kouymjian. La ré
ponse de la Régie parvint le 8 février :
«Marie-Paule Vial n’a pas souhaité en
voyer vos 2 dernières demandes de
prêts». Je répondis très poliment : «Je
suis [...] dans les temps, c’est pourquoi

ԱՐՈՒԵՍՏ»
je me permets de vous demander de
revenir sur votre décision». Or, Azdarar

était indispensable à l’exposition et les
demandes de prêt devaient être datées
d'avant le 15 février. Suivant un pro
cessus qui avait été suggéré par la
Régie en une autre occasion, je fixai à
Erevan des formulaires de prêt blanchis,
que je transmis à Marseille dans les
temps, dûment complétés et signés.
Le refus n'en resta pas moins maintenu.
— Tout ce processus culmina avec
une lettre que Mme Vial adressa le 15
février à Gérard Chaldjian, avec copies
à M. Rocca-Serra֊ (Mairie) et à Mme
Vaysse (CulturesFrance - Quai d’Orsay),
dans laquelle
j’étais
explicitement
accusé d’avoir «fait des faux en écri
ture». Elle ajoutait : «Je tenais à vous
informée (sic) de l’extrême gravité de
ce genre d’initiative».
Heureusement,
face à une telle diffamation, tout le
monde m’assura de sa solidarité, sauf
M. Rocca-Serra :
la Mairie continuait
à couvrir les agissements de la DMM.
Finalement, l'intervention de Nelly Tar
divier parvint à faire céder Mme Vial
pour les prêts des deux imprimés (elle
refusa toutefois farouchement d’entéri
ner les prêts de la collection Kouym
jian).
— Le 29 mars, nouvelle tactique :
diviser pour régner. Gérard Chaldjian
reçut une lettre pathétique au ton de
Cassandre : «L'ensemble de ces ater
moiements, l’incapacité à prendre des
décisions dans des délais convenables
nous ont conduit (sic) au bord
du
gouffre : à moins d’un mois de l’inaugu
ration nous n’avons encore reçu aucune
œuvre». Il serait temps que la directrice

des musées de Marseille apprenne que
des œuvres de cette valeur n’arrivent
pas un mois avant. Elle poursuivait en
dénonçant «le ton de Monsieur Moutafian (sic),
le chantage quasi perma
nent, le recours systématique à l’arbi
trage de Madame Tardivier, le refus de
nous entendre, ou
plus exactement
d’entendre notre parole de profession
nel», qui «ont fini par créer un dimat
de tension à la limite du supportable».

Inutile de dire que cette tentative de
division tourna court et que ces pré
dictions
apocalyptiques tombèrent à
l’eau : la préparation avançait malgré
tous les sabotages. Nous allions pour
tant nous trouver bientôt réellement
«au bord du gouffre»», mais pour des
raisons bien différentes.

Un coup de poignard arménien
dans le dos

Fin mars, à un mois de l’inauguration,
nous avions7 heureusement fini par trou
ver un modus vivendi avec les régisseuses des œuvres, dont la collabora
tion était indispensable, en particulier
pour faire les constats des objets à
l’arrivée et au départ. On avait l’impres
sion d’une accalmie,
bienvenue .pour
affronter les inévitables difficultés du
dernier
mois. C’est alors qu'apparut
une menace totalement inattendue, pro
venant non pas de Marseille mais de
l'ambassadeur d'Arménie en France,
Edward
Nalbandian, secondé par le
commissaire pour l’Arménie de ('Année
de l’Arménie, Vigen Sargsyan.
Un bref retour en arrière s’impose.
Depuis l’inauguration
de l’exposition
du Louvre en février, l'atmosphère
n’avait cessé de se dégrader entre les
parties arménienne et française de
l’Année de l’Arménie :
pratiquement
chaque manifestation, chaque exposi
tion donnait lieu à des heurts. Parfois
ils concernaient certains textes relatifs
à l’histoire et à l’Eglise, qui n’était pas
du goût des
autorités
d’Arménie.
D’autres fois, les disputes se plaçaient
au niveau de préséance protocolaire.
En gros, la partie arménienne accusait
les Français
d’afficher constamment
une attitude paternaliste de supériorité,
de tirer la couverture à eux sans sou
ligner suffisamment le rôle de l’Armé
nie et tous ses efforts financiers; la
partie française, de son côté, reprochait
à l’ambassadeur, à tort ou à raison, de
se comporter comme si cette Année de
l’Arménie n’était qu'un tremplin pour
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ses ambitions personnelles. Durant le
dernier mois de préparation de l'expo
sition de Marseille, les deux parties
étaient à couteaux tirés et ne se par
laint pratiqueront plus : ce n'était pas
pour faciliter les choses.
Les œuvres
venant d’Arménie de
vaient impérativement voyager par la
compagnie Armavia, partenaire
de
l’Année de l’Arménie, qui assurait deux
vols hebdomadaires, lundi et vendredi.
On avait prévu que les œuvres d’Armé
nie arriveraient à Roissy le vendredi 13
avril, y -seraient
récupérées et dédouannées par le transporteur LP Art,
puis acheminées à Marseille le lundi 16
afin que toutes soient en place à la fin
de la semaine, nous permettant alors
de consacrer la dernière semaine à la
réception et à l’installation des œuvres
provenant des institutions et de collec
tions hors d’Arménie. Pendant ce temps,
nous étions
engagés, avec l’éditeur,
Somogy, dans
une course contre la
montre pour que le volumineux livre catalogue soit prêt pour le 27 avril,
jour de l'inauguration.
Les «ennuis arméniens»
commen
cèrent avec l'ordre de préséance entre
les quatre préfaces du livre, écrites par
le maire Jean-Claude Gaudin, propriétaire'des lieux, le président du Conseil
régional, Michel Vauzelle, principal
mécène de l’exposition, le Crédit agri
cole, second mécène, et l'ambassadeur.
L’usage et le protocole imposaient
l’ordre suivant : Gaudin, Vauzelle, Nal
bandian, Crédit
agricole. Le 3 avril,
l’ambassade
demanda
«de
placer
l'unique édito du représentant d’Armé
nie, celui de l’Ambassadeur, en pre
mier ou, le cas échéant, en deuxième,
après un des éditos de la partie fran
çaise, afin de respecter une approche
équitable». Elle ajouta le lendemain que
«la partie arménienne (...), très inquiète
sur ce dossier, demande, en outre, le
contrat signé et les projets de tous les
documents de communication /affiches,
invitation, documents de presse etc/».
Le contrat en question concernait les

questions de noms des personnalités :
l’essentiel pour l’ambassadeur était de
vérifier les noms retenus —en parti
culier de s’assurer que Nelly Tardivier
n’y figure pas—, leur ordre et la taille
respective de leurs caractères. Le 5,
le ton se durcit et l’éditeur reçut un
courrier menaçant : «1. L’Année de
l’Arménie en France n'est pas du tout
mentionnée en première de couverture;
2. mettre le logo de l’Année de l’Armé
nie en quatrième couverture à côté de
la code barre quasiment invisible peut
être perçu
comme un signe de nonrespect; 3. mettre le texte de l’Ambas
sadeur, le plus haut représentant de
l’Arménie en France, finalement en
quatrième, peut être protocolairement
perçu également comme un signe de nonrespect. Ces demandes étant ignorées,
la partie arménienne ne peut pas valider
le projet tel que présenté». Réponse de
l’éditeur : «En ce qui concerne la men
tion de
'L’Année de
l’Arménie
en
France’ en première de couverture, ce
n'est pas possible, car en première de
couverture ne figurent que les logos de
l’éditeur et du coéditeur. Comme vous
le verrez, j’ai ajouté la
mention de
manière bien visible sur la quatrième
de couverture».

L’exposition en péril

Le 11 avril à 14h21, CulturesFrance
et LP Art reçurent d’Erevan le courrier
suivant : «Je voudrais vous informer
que M. Viguen Sargsyan, le Commis
saire Général de l’année de l’Arménie
en France, refuse de signer les contrats
de l’exposition à Marseille 'Arménie, la
magie de l’écrit’, car les demandes de
la partie arménienne
concernant
la
publication des documents de commu
nication restent ignorées et l'Arménie
n’y est pas présentée d’une manière
honorable. Pour le moment l'envoi des
œuvres est ajourné. Si cette question
n’était pas réglée au bout de ces quel
ques jours, nous serions, à regret, dans
B®0
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l'obligation

d’annuler l’exposition».

Le

mot était dit !
L'ambassadeur ayant plusieurs fois
montré pour moi une certaine estime,
je pensai que le mieux était de calmer
le jeu en l'appelant directement. Or, il
se borna à exhaler violemment sa ran
cœur contre Ja partie française, sans
me laisser placer un mot et en me pré
venant que dans ces conditions les
œuvres d’Arménie ne viendraient pas.
Sérieusement inquiet, pour ne pas dire
paniqué, je lui ai envoyé immédiate
ment un courrier : «J’espère que nous
n’arriverons pas à la regrettable extré
mité d’annuler une exposition qui doit
montrer au monde entier la richesse de
la culture arménienne (...). L’affiche
vous sera soumise
avant
l’impres
sion
J’espère que les 27 caisses
d’Arménie, toutes déjà prêtes, arriveront
bien vendredi matin, car le travail de
mise en place doit commencer lundi
matin, et le temps est compté». Ré
ponse de l’ambassadeur : «La respon
sabilité pour tout échec lié à l’organi
sation de cette exposition reviendra à
ceux qui ont signé, mais pas respecté
ce contrat. (...) Je signale qu’à ce jour
— deux semaines avant l’exposition,
nous n’avons pas reçu les projets des
affiches, ni validé le projet d’invitation».

Nous étions le jeudi 12 avril, il était
donc certain que les œuvres, prêtes à
l’aéroport d’Erevan, ne partiraient pas
ce jour.
Le dernier espoir était dans le vol du
lundi 10 : en ce cas les œuvres arrive
raient à Marseille le 18, le travail com
mencerait le jeudi 19, donc avec trois
jours perdus. C’était encore jouable,
mais si on ratait ce vol l'exposition
serait définitivement à l’eau, le vol sui
vant étant le 20 avril, donc bien trop
tard. J’écrivis à Vigen Sargsyan, en lui
précisant qu’une annulation, outre son
effet catastrophique vis-à-vis de l'opi
nion, comporterait le risque de procès
de la part d’organismes qui s’étaient
investis dans cet événement. Sa ré
ponse vint le vendredi 13 à 4h09 (heure
de Paris) : il ne laisserait pas partir
les œuvres tant que les exigences ne
seraient pas satisfaites et il fallait
régler tout cela avec l'ambassade. Il
ajoutait une mise en garde en forme
d'ultimatum : nous étions vendredi et,
la douane ne fonctionnant pas
le
samedi, la seule chance do faire partir
les objets lundi était d’avoir le feu vert
de l’ambassade avant 11h (heure de
Paris). Toute l’exposition se jouait sur
quelques heures ! Je fis une tentative
désespérée en écrivant à l’ambassade :
«Il est
techniquement impossible de
faire les
corrections immédiatement,
mais nous nous portons garants de tout
ce que nous avons écrit. Les ajouts
et les corrections seront faits dès que
possible, et tous soumis à l’Ambassa
deur avant impression.
Il s’agit d'un
engagement de la part de la MAJC et
moi-même». Malgré notre parole don

née, la partie arménienne était, pour de
simples questions de protocole qui al
laient inévitablement se régler en leur
temps, prête à mettre une croix sur
deux ans de travail et de sacrifice de
tant de personnes, sur la participation
de toutes ces prestigieuses institutions
mondiales, sur l’intervention du catho
licos pour obtenir de Varsovie le prêt
de l’Evangile de Lvov,
sur le labeur
ingrat de la MAJC pour réunir les
fonds, sur une extraordinaire architec
ture intérieure pratiquement prête, sur
une somptueuse vitrine de la culture
arménienne que Vigen Sargsyan quali
fiait lui-même de «l’un des événements
majeurs, centraux» de l’Année de l’Ar
ménie. Que les motifs de plainte dans
le chapitre des préséances scient ou
non justifiés, la réponse était totale
ment disproportionnée.

Un sauvetage in extremis

Devant une telle situation bloquée,
la seule chance était de s’adresser à

-

des instances supérieures. En Arménie,
des amis dévoués, déjà alertés de la
gravité de la situation, étaient parvenus
à en informer le cabinet du premier
ministre. Il semble que cette démarche
ait atteint son but, et je repris espoir
à la lecture du courrier que m’adressa
Vigen Sargsyan ce vendredi 13 avril au
matin : il était, écrivait-il sur un ton
furieux,
excédé
par les incessants
coups de fil qu’il recevait du cabinet
du premier ministre et d’Etchmiadzine
concernant son
refus d’envoyer les
œuvres, ajoutant que rien ne serait
changé au fait qu'il fallait satisfaire les
demandes arméniennes concernant la
communication, et que je ferais mieux
de m’occuper de cela
plutôt que de
faire intervenir mes amis. Mes espoirs
furent bientôt confirmés par des nou
velles reçues d’Erevan le vendredi
aprèsimidi :
les convoyeurs avaient
l’instruction de se tenir prêts pour
lundi. Ce n’est toutefois que le samedi
14 à 14h48 que la MAJC et moi-même
reçûmes ce courrier laconique de l'am
bassade : «J’ai le plaisir de vous annon
cer la validation de
nienne
pour
les
aujourd’hui, à 11.59».

la partie armé
projets envoyés

L’inauguration

Le résultat de ces péripéties morale
ment et nerveusement épuisantes fut
de retarder dangereusement les prépa
ratifs. Dans ces conditions, le montage
de l’exposition et le bouclage du livrecatalogue relevèrent de l’exploit. Heu
reusement, lleana Altmann chez l’édi
teur Somogy, Aurélie Matelot et Chris
tian Bernard chez le transporteur LP Art
se montrèrent d'une bienveillance, d’une
patience et d’une efficacité exception
nelles, et plusieurs convoyeurs, en par
ticulier Gévorg Ter-Vardanyan du Maté
nadaran et Meliné
Pehlivanian
de
Berlin, mirent la main à la pâte. On put
ainsi avoir l’essentiel de l’exposition
en place le 27 avril, jour de l’inaugura
tion; quant aux catalogues, ils étaient
arrivés la veille.
L'ambassadeur assista à la cérémo
nie d’inauguration, prononça son dis
cours et repartit surle-champ. Etaient
également présents
nombre d’élus
locaux, dont MM. Gaudin et Vauzelle.
Le seul qui montra de l’intérêt et qui
suivit la visite inaugurale, sans se pri
ver de questions et de commentaires
pertinents, fut Michel Vauzelle.
En
revanche,
aucun des
édiles de la
Mairie ne semble avoir jamais exprimé
le moindre désir de visiter l’exposition,
qui se tenait pourtant dans un cadre
municipal.

Durant l’exposition

L’exposition a duré presque trois
mois. Pas une fois Mme Vial ou ses
supérieurs à la Mairie ne nous ont
invités pour parler de son déroulement,
faire le point, ou encore évoquer
d'éventuels
problèmes, alors
qu’un
dangereux laisser-aller régna tout au
long. Aucune signalisation à l’extérieur
des salles ne dirigeait le visiteur, l’é
clairage était périodiquement défaillant,
le gardiennage fut tout au long insuffi
sant, et la climatisation tombait fré
quemment en panne dans telle ou telle
salle. Seule notre vigilance a pu pallier
au coup par coup ces incidents.
L’exposition se termina le dimanche
22 juillet. Le démontage dura quatre
jours, un travail délicat vu la valeur
des œuvres, et qui engageait la respon
sabilité du musée. La municipalité et
la directrice brillèrent pourtant par leur
absence. Le jeudi 26 juillet, tout était
en caisse.

Le sabotage médiatique
de la municipalité

La Vieille Charité n’est pas le Louvre,
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on n’y vient que si on a un but, c’est
pourquoi le volet médiatique (publicité,
presse, télévision) avait un rôle essen
tiel à jouer, ne serait-ce que pour in
former. Or, tant de la part de la muni
cipalité que de la DMM, tout a été fait
pour occulter l'événement :
aucun
reportage télévisé
de l’inauguration,
une absence totale d’affichage sur
les panneaux municipaux, une discrétion
quasi absolue sur les sites internet.
Le service de presse de la DMM resta
constamment aux abonnés absents. La
MAJC et moi-même avons essayé, dans
la mesure du possible, de pallier cette
carence : ce ne fut pas facile. De plus,
la malchance s’en est mêlée : à cause
d'une journée de grève de distribution
des quotidiens nationaux, le très bon
article de Michel Samson
sorti dans
Le Monde daté du 13 juin ne fut pas
imprimé et ne resta disponible que sur
internet !

(1246), le lutrin d’Ani (1272), trois des
cinq livres du premier imprimeur armé
nien (1512-1513),
le seul exemplaire
du premier livre imprimé à la NouvelleDjoulfa (1638), ou encore une vitrine
où l’on pouvait admirer côte à côte
trois des quatre plus beaux manuscrits
du Roman d’Alexandre (le quatrième
celui de Manchester, figurait malheu
reusement parmi les prêts accordés
mais il fut saboté par la DMM). || y
avait de plus quatre objets mythiques
longtemps considérés comme perdus

A une lettre d’un visiteur marseillais
qui s'étonnait du mutisme municipal
concernant une manifestation de cette
ampleur, Renaud Muselier, premier
adjoint au Maire, répondit le 13 juillet
en mettant en avant «l'affichage», une

— Le manuscrit autographe de Siméon Léhatsi, récit de son voyage au
début du XVIIème siècle, localisé par
chance à Varsovie et lui aussi exposé
pour la première fois.

«immense banière sur le
mur
du
Conseil
Régional», ou
encore un
«excellent article dans le journal ’Le
Monde’» : tout cela est vrai, mais l’af

fichage en question a été payé par la
MAJC, le Conseil régional, socialiste,
n’a rien avoir avec la Mairie, UMP, et
l’article est exclusivement dû à notre
initiative auprès de Michèle Champe
nois. Quand le roi est nu, il n’hésite pas
à se parer des habits des autres, voire
de ses adversaires politiques.

— Le somptueux Evangile de Lvov
qui date de 1198, année de la fondation
du dernier royaume d’Arménie. Ce prêt
fut une première
mondiale, assorti
d’exigences drastiques : transport par
avion particulier avec convoyeur et
garde du corps, et alarme spéciale
commandée en Israël.

— Le merveilleux tapis Gohar daté
de 1700, mentionné dans tous les livres
sans que personne, ou presque, ne l’ait
jamais vu. Dickran Kouymjian parvint à
le localiser dans une collection privée
de Boston.
— La spectaculaire Carte de Erémia
Tchélébi Keumurdjian, conservée à Bo
logne et présentée pour la première
fois à Vatican en 1999 dans le cadre de
Roma-Armenia. Grâce à l’intervention
de Gabriella
Uluhogian, le prêt fut
accordé pour la seconde et dernière
fois.

Et les Arméniens ?

La carence de la municipalité aurait
pu être compensée
par un rôle de
moteur joué par les Arméniens.
La
région marseillaise compte, paraît-il,
environ 80.000 Arméniens. Où étaientils ? Dans leur écrasante majorité, non
seulement ils n’ont pas entraîné de
visiteurs, mais ils ne se sont pas même
déplacés ! A ce manque flagrant d’inté
rêt s’ajouta sans aucun doute le «can
cer du clanisme», particulièrement ra
vageur à Marseille : l’exposition étant
étiquetée MAJC, elle rencontra l'indif
férence des autres organisations. Quant
aux Arméniens ailleurs en France, en
particulier dans le quadrilatère Gre
noble - Lyon - Marseille - Nice, ils ne
manifestèrent pas plus de curiosité.
La presse arménienne
de France
brilla elle aussi par son absence, aux
notables exceptions près de France Arménie, qui annonça l’exposition
à
l’avance, et de Haratch,
où le père
Bezdikian publia un long et pertinent
compte rendu le lendemain de l’inaugu
ration. Dans Nouvelles d’Arménie Ma
gazine, René Dzagoyan sauva tardive
ment la situation, mais son excellent
article ne put sortir que dans le numéro
de juillet, à deux semaines de la fin.
Quelques mots pour l’exposition

Dédiée à ces deux figures embléma
tiques de l'écrit que furent Schavarch
Missakian et Hrant Dink, Arménie, la
magie de l’écrit avait rassemblé plus
de 300 pièces de qualité exceptionnelle
venues des quatre
coins du monde,
depuis Los Angeles jusqu’à Varsovie,
et présentées dans une merveilleuse
architecture intérieure, pleine de mys
tère et de magie, conçue et réalisée
par Edouard Sarxian. Le choix des
manuscrits devait beaucoup au ré
cent livre de paléographie de Dickran
Kouymjian, qui imit constamment sa
science et ses compétences à disposi
tion et fournit ainsi une aide décisive
à l’exposition.
Signalons parmi les œuvres exposées
les plus anciennes inscriptions armé
niennes sur pierre, les reliures en
métal et en cuir, le khatchkar de Rome

Le livre-catalogue

Chacune des œuvres présentées fait
bien entendu l’objet d’une reproduction
et d’une notice avec bibliographie dans
le volumineux
livre-catalogue relié,
soigneusement édité par Somogy avec
la MAJC comme coéditeur : 432 pages,
plus de 350 illustrations en couleurs,
332 notices, 63 articles et 8 cartes. Un
tel travail a mobilisé une cinquantaine
de collaborateurs
parmi lesquels il
convient de détacher Agnès Ouzounian,
dont la connaissance de la grammaire
arménienne et du grabar n’a d’égale que
le dévouement et la rigueur scientifi
que. L’ouvrage semble avoir eu beau
coup de succès, puisque sur un tirage
total de 3000 le quota de Somogy est
déjà épuisé.

En conclusion

Malgré une atmospère d’hostilité per
manente de la part de la direction mu
nicipale,
malgré l'épée de Damoclès
suspendue durant quinze jours à cause
de l’attitude de certains responsables
d'Arménie, le résultat fut une exposi
tion exceptionnelle : elle alliait la va
leur des œuvres et la qualité de leur
présentation. Les visiteurs l’ont unani
mement reconnu, et s’ils n’ont pas été
aussi nombreux que prévu la qualité a
remplacé la quantité. De plus, cette
exposition a permis de retrouver cer
taines œuvres majeures jusque-là non
totalisées et a fourni l'occasion de la
publication d’un livre-catalogue de qua՜
lité, largement diffusé, qui restera pro
bablement comme la première étude
de fond
sur l’importance de l’écrit
dans la culture arménienne.
Un tel résultat aurait été impossible
sans l'aide efficace de plusieurs orga
nismes et de tout un réseau d’amitiés
et de relations en Arménie, en France
et dans le monde. Il fallait bien cela.
C. M.
PS : Toutes les citations en gras antre
guillemets sont mot à mot authentiqué
et extraite de courriers
que je tiens a
disposition.
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էրենց կրած զրկանքներն ու տառա
պանքները , աղէտը : Մ ասնա կցեցան
ցոյցերու՝ բողոքներու։ Այսօր՝ երր
վերապրողն երէն </ երջինները մարե
լու վրայ են ՝նոր սերոլնղներուն՝չըդիտցողնեբուն ՝
չճանչցոզներոլն ՝
nfiվ պիտի փոխանցէ ՝ ինչպէ^ս պի~
տի փոխանցուի այղ յ իշո ղո լթիւն ը ՝
Եղեռն ը : Կա՛՛ն ա րձանագրուած վ /՛—
կա յութիւններ ՝
ն կարահանո լառ
դէմքեր՝ վերապրոլկ ձայնագրութիւններ Ոլ գրաւոր հ եւոքեր ՝ արխիլային նիւթ՛. Աակայն չկայ կեն
դանի պատումը : Ջմնաց կենդանի
փոխանցումը ընտանիքներէն ներս՛.
Սկան նաեւ գեղարուեստական ո֊
րակալոր՝ համոզիչ ել մատչելի
շարման կա րներ
վե րապրո զն եր ո ւն
պատումին թելը ու յ լապէս շարու
նակելու՝ հաւաքական J իչո զութ ի ւ~
նը պահպանելու՛. Կու՚ն գրական ու
թատերական երկեր՝ որոնք տարածուած չեն : Եղեռնի սերունդին
անհետացումով՝ յիչո զո ւթիւնը կր
կո րսնցնէ նաեւ ընտանեկան փոխան
ցումին օղակը՝ զայն փոխարինող
ամուր կառոյց մը՝ յենա րան մըն ալ
ստեղծուած չէ : Դպրո ցներոլ մէջ
պատմութեան
դասերը բալարա ր
չեն եւ ոչ ալ գոհացուցիչ՝ անոնց կր
պակսի կեն դանի փոխանցոլմին ապ
րումը՝. Իոկ քաղաքական կազմա
կերպութիւնն երո ւն գործը կը սահ
մանուի քա բո զչա կան աշխատանքով Որ կը նպաստէ հասարակական
կարծիքը արթուն պահելու՝ հետա•ՐԸՐքրութիւն ստեղ ծելոլ : Ոչ մ էկ
կազմա կեր պո ւթի ւն ունի արգիական դաստիարակչական միջոցները
Աղէտին յ ի չո ղո ւթ ի ւն ր փոխանցելու
եոր սերունդին՝ նորոգելու անոր
մշակոյթին մ էջ ա րձանագրո լթիւ
նը՛՛ Կը մնայ անհատական հետա-ՐԸրքրութեամբ ձեռք բերուած դի~
աոլթիլնն ու ճան ա չո ղո լթէ ւ֊նը :

Զակնկալ
ծ4- ահաւասէկ անակնկալը
U»P"՜
սսւյտներոլ
Ագարակը, զոր կաքէւՒ է կոչել անդրանիկ դասական
շարմ-անկարր
Տ եղաս պանութի ւն ը
ծանօթացն ելու , ճանչցնելու : Թա
վի անի եղբայրները Հայկական Ցե
ղասպանութիւնը կր ներկայացնեն ՝
Ւբր այմմէ ական համամարգկա յին
Հարց. Տեղային մաքրագործումի
մԸ պատմութիւնը՛. Հզօր՛, պետա
կան ումի գի րքերուն տի րող՝ գաղտ
նի կազմակերպութեան մը քաղա

ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻՆ ՑՆՑՈՒՄԸ

քական արիւնալի ծրադի րը՝ որ այ
սօր եւս կը կրկնուի միջազգային
հրապարակին
վրայ' Տարֆոլր՝
Ո'ո լան տա . . .
Ըո տ ճի ա նփաօլօ 'Լի ղէ թ թի ին , Լա
Ռեփուպլիքայ^, թղթակիցը՝ պատ֊
մական Արաո յտներոլ ադաբակէն Ոչին չ մնացած է՝ ոչ ագարակ կո չլածը՝ ոչ անոր բնակիչները՝ ոչ ալ
անոր պատմութեան առընչուած գե
րակատարները՝ ինչպէս կը պատմէ
թղթակիցը որ գացած է թ արբերդ
Արաո յտներոլ ագա րա կին հետքերը
փնտռելու՛. Կը մնայ միայն դէպքե
րուն յիշօղոլթիԴը՝ իբրեւ մառւսնդո ւթիւն՝ տառապեցնող՝ խան
գարիչ՝ երկու կողմերուն համար'
զոհ ու գահ իճ ՛.($ ի չո զութիւն մը ոբ
ինքն իր ներքին
օրինաչափութեամբ՝ երբեմն կը վարակէ նւսեւ
խաղէն դուրս մնացած անձեր՝ եր
րորդ ճակատ մը ստեղծելով ՝ որոնք
նոյնքան
խանգարուած՝
համա
հունչ՝ կը ստանձնեն պատմութիւ
նը ու կբ Փ ոխ անց են իրենց կարգին
իրենց շրջապատին՝ թերեւս փրկե
լու ու փրկուելու համար մարդկոլթ իւնը տանջող ո ղբերգո լթի ւնն եր է ՚
ահա պարագան Թավիանի եղբա յրներուն:
Երեւոյթը աննախընթաց չէ՝ օ

Հայկ՛ Ցեղասպանութեան դատը
շարմապատ կերի միջոցով հետապընգելու ձգտումը ունի երկար
անցեալ մը։ Հայերը՝ մինչեւ Աո վե
տական Ս իութեան փլուզումը՝ չունենալով անկախ պետութիւն մը՝
չունէին
նաև շարմա պա տ կե ր ո վ
.1.91.0^ դէ պք^ր ը ա րծարծելո լ ազատ ո ւէմէ ւնը յ Ս ւէիւռքը տասնեակ տա^
րիներով պա յրարած է դրաւելու
\ամար ւղե տ ո ւթի ւնն երո լ կողմէ
պա շա պան ո լած այս ամրոg ը , պա
տեհ առիթին սպասած շարման կա ր ի
միջոցը գործածելու Ցեղասպանու
թեան ճանաչման համար՛. 1988/'
Ա պիտա կի երկրաչարմը ել Հայաս
տանի անկախութեան ձեռքբերումը
գուռը բացին Հայկ՛ Ց եղա ս պան ո ւ-—
թեան նկարահանման ՈԼ անոր առէև
դրուած արգելքներու վեր ա ցմ ան :
Կամաց կ ամաց սկսան էարդերու
տեսարաններ նկարահանուէլ ^էեչպէս' 'Լէրնէօյի Մայրիկդ, ա սլա
չա րման կարն եր պատ րաստոլիլ' եզո յեանի Արարաւպ». • . ) ։
Հայաստան ի Դ՛
Հանրապետու
թեան հռչակումով՝ հայկական պե
տակ՛անութեան
վերահաստատու
մով վիճակը կրնար փոխուի լ՝ սա—
կայն՝ ի տես արդէն անկախութեան
15 տարիներուն՝
8'եղասպանու՛
թեան վերա բերեալ գեղա րուեստական
ա րտա դրութի ւնն եր չեղան ։
Թերեւս ՝ միայն
3)րունզէ Դովլաթե անն է՝ որ այս մամանա-

ԺԽՐԱՅՐ ՋՈԼԱՔեԱՆ

տար գրողներ՝ պատմաբաններ՝ ար~
լեստադէտներ՝ պետական դէմքեր
նմանօրինա կ յանդուգն կեցուածք
ներ ցուցա բերած են՝ համամարդ
կային դատեր պաչտպանած։ Սա
կայն՝ շա րմապա տկերը՝ որքան ա լ
պատկերահան—արուեստագէտի ըստեղծագո րծութի ւն ը ըէէա J ՝ ան նա
եւ ճարտա րարո ւես տ ի մը արտագ
րութիւնն է՝ պաչլուցանուած' պե
տս ւթիւնն եր ո լ կողմէ՝
որուն մէջ
գե զա րուես տա կանէն զատ շատ մը
այլ նկատառո ւմն եր կը խաչաձեւեն
զիրար՛. Պ ետ ո լթիւններ ը իրենց մըչակութա յին ու ազգային չահերէն
մեկնած կը պաչտպանեն՝ կր հսկեն
անոր գաղափարական արտա յ սւ J—
տո ւթիւննե րո ւն ՝ նիւթական ել այլ
օրինական լծակներով ա զգեց ո ւթ ի ւն
կը բանե ցնեն անոր ա րտա գրո լթի ւն~
ներուն վրայ ել ի հարկին զայն կր
գո րծածեն քարոզչական նպատակ
ներով : Ան բացառիկ ումը ունի տարածուե/ու՝ պետական ու լեզո լա
կան սահմանները ցանցելու՝ լայն
հասա րակութիւններու
հասնելու՝
զանոնք հետաքրքրէլու ՝ հասարա
կաց կա բծիքը ստեղծելու՝
հաւա
քական յիչողոլթՒլնը պահպանե
լու յ

կա չրջանին՝
Կար01Ո//// կ'անդրա
դառնայ Եղեռնին՝ հերոսը Թուրքիոյ սահմանը կ'ան ցնի վերւսգըտնելու իր ծննդավայրը՛. Իսկ՝ Աո վե
տական շրջանին Մ ալե ան տ րծաբծեց
նիւթը Նահապեաո//, սակա խ սո
վետական վարադո յրին ետին , չատ
հեռու կարելի չէր երթալ։
Այսպէս է Որ դէթ Սփիւռքի մկջ՝
միջազգային համբաւ վայելող շար.,
մանկարի բեմադիրներ՝ կարողա
ցան նկարահանել ջա րղե րո լ առաջին տեսարաններ ր՝ շրջանցելով O—
ut ար
պետո լթ իւններո լ զանազան
բացասակա՛ն կեցոլածքներ ՝ համո
զելով արտադրիչները՝ գոյացնելով
ա րտադրութեան անհ րամե շտ գոլմ արը :
Աակայն՝ այս բոլորով հանդերձ՝
գեռ պէտք էր Հայկական Ցեղաս
պանութիւնը արծարծելու աւան
դութիւնը ստ եղծել։ Դիւրին [է մէկ
օրէն միւսը համոզիչ՝ գեղագիտօրէն յագեցած չա րմա պատ կե րն եր ո լ
ծնունդ տալ î
Այս իրավիճակին մէջն է որ կը
յայանուի Արտոյտներու Ագարակը,
որուն պատրաստութեան ընդդիմա
ցած է Թուրքիան ՝ նոյնիսկ' Իտա

եւ Արուեստկի

լիան՝ այսուհանդերձ՝ ան արտագ
րուած է [ո[՚ս ե րկի րնե րո լ մասնակ
ցութեամբ
Իտալփա՝
[[)լսյւնսսւ.
Սպան իա եւ Պուլկարիա՝ առաւե լ
Ե ւր ո պա կան Մ ի ո ւթ ե ան EurirTiaÇjB—/։
նպաստը : Արմած է տասը միլիոն
եւրօ։ Նիւթր ներշն չուած է Անթ ո—
նէա Արս լան է հեղէն ակա ծ նոյնա
նուն գէրքէն ո ր էր ընտանեկան անց
եալէն վերապատումն է :

ԱՆՄԱՏՉԵԼԻ ՀՈՂՀ
Ե ա ա լա կան շա րմա պատ կե րէ կա
րեւոր դէմքերէն են Թ ավիանի եղ
բայրները։ Անբամանելի եղբայր
ներ՝ որոնք միչտ միասին ստորա
գրած են երկտասնեակ մը ֆ ի լմ ե ր ,
ինչպէս' «Padre e Padrone», «La Nuit
de San Lorenzo», «Chaos». ■՛ ՛. Աըմանացած միջազգային բարձրագոյն
մրցանակնե բուն յ Ի րենց ս ինեմ ան
կը ձդտի մա րդկա յ ին ա րմէքնե ր հետ ա պն դե լո լ : Ան կը յատկանշուէ էրական պատմ ո ւթ են է րադո ւած նէ ւ֊—
թով՝ ուր րնկերա յին , ընտանեկան ՝
քաղաքական ազդակներ կր գոյակ
ցին ու միջավայրին համայնապատ
կերը կր ստեղծեն'. Ա,/" հայեցագա չտ ը նաեւ զզ ա լի է Արտոյտներու
Ագարակր-/րՆ մէջ՝
ուր Անթոնիա
Արս լանի գո րծ ին փա ս տ ագրա կան ու
վի “1՛“ j Ւն յատկանիշներ գրաւած են
ֆիլմը հեղինակներուն ուշադրու
թիւն ը :
Թավիան ինե րուն նա խաձեռնոլթիւնը եզակի յանդգնութիւն է՛
ստանձնել նիւթ մը որ շուկայիկ չէ ՝
պարտագրե լ զա յն հակառակ թուրք
պետութեան ու նոյնիսկ իտալական
պետութեան ճնշումներուն՝ ստանձ
նել ծրագիրը ու անոր գեղարոլես—
տական մշակումը՝ գիտնա լով հան
դերձ Որ նախանիւթն ու պատմա
կան՝ մշակութային տուեալները՝
էութեամբ շարմանկարին հեղինակ
ներուն մշա կութա յին ինքնութեան ,
ընտանեկան պատմութեան մաս չեն
կազմեր՛. Համոզումի ու գաղափա
րականի տ էբ անձեր են* կը նկա—
ը ահ ան են այն էն չէն որ կր հաւա
տան :
Հայկական
Ցեղասպանութեան
նէւթով շա րման կարէ պատրաստու
թեան ձեռնարկողը գէտէ որ շարք
մբ
ո ւա ր ո ւթ ի ւնն ե րո լ պիտի հան
դիպի ՝ որոնց ամէնէն թեթելը վար
չական ու շուկա յական վերապւս—
հութիւններն են՝ որովհետեւ վ ե~
րոնչեալ դմո լա ր ո լթ ի ւնն ե ր ո լ կող
քին ,
Հայոց
Ցեղասպանութեան
չա րմանկարա յ ին ^էե րկա յացո ւմր կը
բախի չարք մը պատնէշներու՛
ա _ Առաջին ը կը վերաբերի նկա
րահանման համար աշխարհաց րական վայրին անմատչելիութեան։
Կարելի չէ Արեւմտահ ա յա ս տ ան երթալ_։ ղէպ֊ըՒն ‘Լայբը՝՛ ալեւՒ ճՒլդ
դէպքերուն վայրերը՝ տեղւոյն վըրայ նկա ըահանելո ւ համար պատ(Շար.ը Դ- էջ)
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Սարժարուեստր, ոստիկանական պատումի պէս, աս իր է տալիս, որպէսղի
անվտանգ
կերպով,
անձնապէս
ապրուի այն կատարեալ յուղումը,
չարչարանքն ու անձկութիւնը , որ մարդկային կեանքի բարեկարգման համար
հարկաւոր է գսսլուի :
մա,/լ ^ոսթալ ք}ունկ

Մէշաղգայքէն շա րմ՜ա րու_եստ ֆ քսա
զար կա յին ֆիլմերի մէջ, Հայոց կո
տորածները, տեղահ անո լթիւններն
ու բնաջնջումը, ընդհանրապէս նիւթ
չեն կազմել՝. Աւելի րան ութ տասնամեակների միջազգային մսւսրշտաբով տարածո ւմ գտած ֆիլմե
րի մէջ եղածը փնտռէ լոլ գէ պքո ւմ ,
պիտի գտնենք միայն հետեւեալ վեց
վերն ա գր երը •
1 _ «Հոգիների աճուրդը կամ
Բանարարուած Հայաստան» (1919) 1
2-«Ամերիկա, Ամերիկա» (1963) 2
3 - «Նահապետ» (1977) 3
4 _ «Մայրիկ» (1991) 4
5֊«Արարատ» (2002) 5
6 - «Արտոյ տների
(2007) ‘
Տանկը
տում է •

անմիջապէս

ագարակը»

բացա յայ-

Համաշխարհային զոյգ պատե
րազմների միջել ընկած 21 տարի
ներում' 1918 — 1939, իրագո րծուե լ
է միայն մէկ,

գրաքննութիւնը,
ուղղուած
էր
«Մակպէթ» ֆիլմին (1908): «Ան
շուշտ Շէյքաիիրր արուէստ է, րայց
այն անպայման յարմար չէ մեծ
ժողովրդա կանաւթիլց վայելող շար_
ժարուեստին: Ոճիրը թատերախա
ղի մէջ ոչ ուղղակի է ցոլցադրւում
ու ոչ էլ դիտւուլք է • այ նի ն չ այ ն ֆիլ
մի մէջ ամենաաչքառու կերպա
րանքն է ստացել» 7: /* սկզբա նէ,
այս առարկութեամբ^ շարմ~արուեսալ։ համար սահմանուեր ոլ թնդէր
գարձալ «չտ ե սն ո ւած» ա րա րքից ծը—
նունգ առած «ցուցադրուելիք» ու
«չցուցադրուելիք» պատկերի Հ ա ր ֊
ՅԸ'
Ա. Համաշխարհային Պատերազ
մի օրերում Ու դրան անմիջապէս
յաջորգող հինգ տարիներում , երր
Տարական Մ ո ւս աս տան ի կա յս բոլթե ան մէջ գրաքննութեան սահ
մանումները
մամանա կաւո րա պէ ս,
խախտուել էին, կովկասեան քա—
րիւղի որոչ հա , բամնետէ րե ր , շարմարուես տի մարզում եւս ն ի ւթա կան
ներգրում ունենալով, ,ողողեց ին մի
քանի ֆիլմ ֆ ին ան ս ա ւո րել՝, իէանա—
զան ֆիլմագա րանների մէջ պահ-

ջարդի վե րա կերտո ւած տեսա րանները՝.
Ներկա յաց ո լածը արձա գանգն էր
մամանակին տարուող քաղաքակա
նութեան, 'Բրիստոնեայ ք'ողոքա
կան, մարդասիրական կառոյցներ ի,
ու Հոլիվոլտեան պատումի՝. Հիմ
քում շեշտակի գրո լած էր առելանգուած քրիստոնեայ կնոջ նկատմամբ գութ յա րուց ո ղ բա րոյախօ
սո ւթիւնը՝. Ան հն։ չիլն, այդ ֆ t Ը?Ը
շուտով հնաոճ համարուեց ու կար
ճատեւ կեանք ապրեց՝. Այդուհան
դերձ, «Հոգիների աճուրդը. . •» մընում է տեղահանութեան ու կոտո
րածի պատկերները վերակերտող,
տարածող, հայ հաւաքական ’lt~
տակցութեան մէջ «ս ին եմ ա տ ո գրա
ֆի կ» պիտակի (քլիշէ^ր) վերածող,
հնադոյն աղբիւրը։ Ֆիլմից մեզ հա
սած պատառի կնե ր ը , անջատուած
իրենց բուն ակունքից' Հո լի վո ւտեան պատումից , երեւա կա յոլթիլնէՅ ու հեղինակային իրաւունքնե
րէդ, առանց որեւէ լուսաբանու
թեան , ան դա մն եր յա րա կց ուե լ են
մէ քանի «վաւերագրական» կ ո չուող
ֆէ լմեր ի մէջ՝. Դրանք իրենց խիստ

Աառն պատերազմի 44 տարինե
րում' 1945 — 1989, երկու,
Պ էրլին ի պատի անկումից յետոյ,
18 տա րիներուն' 1989 _ 2007, երեք
ֆիլմ'.
Դանգաղօրէն րանա կա յին ել ոչ
անպայման որակային աճ ա րձանագրուահ այս ընթացրում , ո ր ո չիչ
գեր են ունեց ել
թէ գրաքննոլթեան ել թէ ն ի ւթ ա կան հարցերը ։
Ձ) ի լմի արտագրման հետ կապուած
այգ Յոյղ [սնգի րները շօ չափ ելիս
պիտի նկատենք
գրանք քաղաքական իրավիճակներին սերտ կապակ
ցուած, եղել են չա րմա րուեստ ի բո
վանդակութեանն ու արտա յայտ չաձեւին լիցր տուող հ իմնա կան ազ
դակները :

ՇԱՐԺԱՐՈՒԵՍՏԵ
ՌՐԱՔՆՆՈՒԹԵՒՆԸ
(Պատմական ակնարկ)
Ֆիլմերին վերա բե րո ղ գր արնն ու
թիւնը ոկիզբ է առել Ամերիկայի
Միացեալ ՛Նահանգներում (1908) ու
ապա տարածուել է այլուր' Ֆրան
սիա (1909),
Անդլիա (1912)
եւ
աJ քն : Պ ա շտօնա պէս պետական կառոյՏՒ մէջ ներառոլած առաջին դըրա քնն։ ական հաստատութիւնը գո րԵե, է Շուէգիայում (1911) ուր ա֊
մէն մի ցուցադրուող ֆիլմ, պարտաւո բ էր արտօնուած անցագի ր կըրԵլ՝. Ամէնոլր նոր ձեւակերպուող
արգե/քներր , ընդհանրապէս տար
բեր էին մամուլի ու գրրի գրաքըննոլթիւնից՝. Գրականութիւնը փոք
րաթիւ րնթերցոզ ունենա լով, սա
կաւաթիւ սահմանումի ու ա րգե լքի
էր ենթակայ. իս կ ֆՒւմը էր պատկերային լեզուով անգրագէւոնե ր ին
ու ւա ,ն մասսաներիդ ըմբռնելէ լի' ելո,[ , առաւել շատէ
ԱՄՆ֊ում

բանեցուած

առաջին

W

ԱՐԲԽ ՅՈՎՀԱՆՆՒՍեԱՆ

լող, այգ ֆիլմերից մեզ հասած պա
տառիկները, գեռ մինշ օրս հարկա
ւոր կերպով կարդի չեն դրուել ■Այդ
բերումո վ, ներկա յէ ս միայն կարող
ենք յիչել Տա րական կա յս րո ւթեան
Օրերին արտադրուած այգ ֆիլմե
րի մէջ պատ կերուած Օսմանեան
թ ո լր քեր ի եւ 'Տ րտե րի ց ուցաբե րած
վա յ րագո լթիւնները ընդդէմ հայու֊—
թեան, նոյնքան շահաբեր շուկա,
ունէին, որքան Մուսական
կայս
րութեան
հրեայ փոքրամասնու
թեան ղէմ երկրի վա ր չա կա ր գի բա
նեցրած ջարդերի ս ին եմա տ ո զ.րա~
ֆ[ւկ վեր ակերտումնե ր ը : Բն ա կ ան։
է, որ պատերազմից յետոյ հաս
տատուող քաղաքական նոր իրա
վիճակները, համաձայն իրենց շահերի, պի տ fi հքմնաքքւն փոքսէքւն
չար/արուեստ fi
արտադրութեան
ընթացքը :

բեմա կան ա ց ո լած ըն թաց քո վ, կեղծ
պատ րանքով,
գիտողին ամ էն։ ուր
չփոթի են մատնում ու պատմականօրէն մեր օրերում մեծապէս վնա
սակար գեր են կատարում՝.

ՎԵՐԱԿԵՐՏՄԱՆ ՃԱՄԲՈՎ

)935/ե, հրաւիրեց երկոլ տաղան
դաւոր անհատնե ր ի' ց ենարիս տ Ֆ ըբանս էս Մ տրիոնին եւ րեմագիր
Մուրէն Մ ամոլլեանին։
Երր ընթացքի մէջ էր ա շխա տ անքը, Ֆրտնսիա'
էէոն րա ղա րո ւմ ՝
ծրագրուեղ րո/պաղրել « •. . Բ անա
րարուած Հայաստան»^ : ԸԱտ պահ
պան ո ւա & փաստերի , յ ի շո ւած ղո յգ
à P ա Գ P Ւ Լէա պ ա է ff ո ւ֊քմե ա մբ
մի
ամամանակ թէ՛ Ֆրանսիայում եւ
թէ՛ ԱՄՆ—ոլմ, ա րգելման քայլեր են
առնւում : Հայութիւնը, գրգուած
Սովետական քա ր ո դչո լթի ւն ի ց , վի
րալս րուած
«Բոնարարուած ՀաJ Ուստան - • •» խորագրից , էի ոնի ոս
տի կանո ւթե ա^լ գիմ ելով, պահ ան—՝
ջում է ա րգի/ել ցուցադրում ր . իսկ
Մուրքիան ի պաշտպանոլ թէւն էԸ
«նո րահաստատ» Երկրի, դեսպանի

Նա խազահ Ու՝ Ուի/որնի ել ամերիկեան վարչակարգի կողմից Ա^նւստոլուի նկատմամբ գործադրուող
նոր ծրաց ի րնե րի շն ո րհ ի լ , «Ամ երի կ_
եան Հայկական ել Ա ո լրի ա կւսն Օգ
նութեան 3 անձնամո ղո վ» ր 8, գլխ աւո րութեամբ արտադր ի չ Ուի լի րմ Ն '
Մելինկի, Հոլիվուտում իրագործեց
«Հոգիների աճուրդը...» (1919):
թաղարկային ֆիէմը, իբրեւ նիւթ,
հ եր ս ո ւհ ի ու վկայ, ունէր կոտո
րածից փ ր կո ւած Արո րա {Արշալոյս)
Մ ա րտիիանեանին '. վերջինս իր ապ
րածն ու տեսածը
վէպի ատաղձ
ռարձնե/ով, առիթ էր ստեղծել, որ
ֆ[՛ էմ "ւմ է միջի ա յլոց տեղ գտնեն
նաել դեո «չտեսնուած» Անա տ ո լեան
ԳէսլըԵրը
տեղահանութեան
ու

ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԻՒՆ
Երկու համաշխարհային պատե
րազմների միջել ընկաձ- տարինե
րում' 1930/zh բան ա ձե լո լեց ու խըստօրէն
կի րառոլեց Հոլիվուտեան։
ֆէլմերէ ա րտագրութեան սահմ անումները՝. Միեւնոյն օրերին միջազգայէն շո ւկա յ մտաւ Ֆբանց
վերֆլէի «Մուսա լերան 40 օրերը»:
Մեծ համբալ շահած վէպի հեղինակային իրաւունքը ֆիէմի համար
գնելով, «Մ եթրօ — կ ո/տուին — Մ այէր» հ իմնա րկր ընտրեց Հոլիվուտ ի
լաւադոյն ա րտագր ի չներից մէկին'
^ըվխ՚կ
թալպըրկին'.
վերջինս,

միջոցով ամերիկեան վարչակ
,
ու Լ՝ Բ՝ Մայէրի հետ հանդիպէի
խափան ում է «Մուսա լերան»
իրագործումը9 :

‘

Զոյգ արգելումներին էլ եառսւ.
յել էին 1935/-Ճ ի զօրոլ գրուահ Ա
գերի Դաշն ա կց ութեան նոր սս,հմԼ
նումները : Ըստ դրանց կարելի է '
«արգիլել /... / այն ֆիլմերը /. ./
որ յարձակւում, զրպարտում, վար.
կարեկում, ծաղրում, անարգոլվ
կամ ուղղակի կամ անուղղակի
ղաթիւրում են կենցաղը, սովորես
թիւնները,
հաստատոլթիլնները,
վարուելակերպը,
իւրայատկուԼ
թիւնները կամ պատահած անսովոր
դէպքերը /••/»: Մ իա մամանակ եցրակացուցտծ էր'
«Որեւէ եըկըի
ֆիլմի արտագրութեան հիմնարկ,
անարգանք բանեցնելու դէպքում,
ենթակայ է պատժի /. . ./ որն ընդ
գրկում է անարգող հիմնարկի աը_
տադրած րոլոր ֆիլմերի ցոլցլալ.,
րութ եան արգելումը» 10 :
Ն շո ւածո վ արգէն նախապէս եր
կու պետութիւն' 9.օրավար Ֆրան֊
քոյ[՛ Ապ ան ի ան ու Ֆրանսիան՝
արգե լափ ակել էին երկու. ֆիլմ 11 :
Իսկ Պենիթօ Մ ուսոլինիի Իտալիան,
բողոքել ու յաջողել էր արգխել,
ֆէլմերի մէջ Իտալացուն է՚բթւ֊
չա րագո րծ կամ ծաղրուա^ ներկա
յացնելը՝. Մ ինչեւ Բ՝ Աչխարհամարտը բանող այգ սահմանումները,
անդամներ ամբո r^n ւթե ամբ նորովի
հա ս տատո ւելով, ամ էն ո լր անկա րե.
լի գա րձր ին, Հա յոց տեղահանու
թիւնն ո ւ ջա րդը շա րմա րո ւե ստի մ
պա տ կեր ելը :
Բնականաբար երեք տասնամեակ
առիթ չտրուեց, որ Մ ամուլեանի
պէս մի տաղանդ, մամանակին կեղարուեստական ւսրժանիքներով յա
գեցուած, վի պա կան լիցք ունեցող, ,
հոգեհարազատ, մողովրգական հե
տաքրքրութիւն, առաջացնող, մի
ջազգային շուկան դ֊րաւող մի ֆիթ
իրագործի'. Աայէրը, հաւատարիմ
շուկայի սկզբունքներին, առանձ
նապէս հետա քրքրո ւաե չէր Հ“ւ,ոց
Պատմ ութեամբ ու ճակատագրով',
վէպի մէջ պ ատկերուած հերոսա
պատումը , մի ջա զ գա յին առու մով
րն։ թերցո ղնե ր ի մօտ արդէն։ ["՛ ի՛
րնգո ւն ե լո լթի ւն գտած , ապագադ
ֆիլմին մեծ շուկայ էր խոստա
նում , իսկ Մ ամուլեանի ընտրու
թիւնը պարզապէս աոըհչուաե
նրա ա յգ օրերին շահած համաշխար
հային համբաւին։ ու «շահաբերի
րե մ ա գ ր ա կան։ տ սւ զ ան դին։ : Մ ի ի բ"
ղութին, որ այմմ ներկայ ֆիթ['
համար «վնասակար» ազդակ էր հա
մա րւում : Բնականաբար շսւհագրբգըռո ւած կառո յցնւերր , Բ՛ո։ րքիայէ'
ընդդիմութիւնը նո ւ ա զե g հե լո ւ եւ
«Մուսա լերան» ծրագիրը փրկելու
նպատակով , ծրագրեցին
մադիրին փո խս։ րխնե f մի այլազգիք’
հետ՝.
Հրալի րեց ին։
ֆրանսիացի
Միպիէն Տի^վիվիէԵ ։ Այո անգամ
Ֆ բանս իա յի Արտաքին գորԵոց
խաբարութիւնը
տեղիք
տուեգ
(մոլրքիա լի պահանջին ոլ֊ կե՚կՒ
կան։ [un ւեց ծրագիր ը։
Աւելի քան կէս ղա ր յետո յ «Մայ
րիկ»թ (1991) իրագործելիս Հանրէ՝
վէրնէօյ {Աշոտ Մա լաքեան} խո
տովա նեց հետեւեալը' «Մի սմգլԱ
պայմանագիր կնքեցի "Մհթ!10
Կոլտուին _ Մայէր՜՜ի հհու 2օ0
զար տոլարով 12 "Մուսա Վրան 4(1
օրերը" նկարելու համար: Մէկ ա
միս աշխատեցի,
գրհ(քի
խոշոր գործ ստացուեց: Քսան ի
մադրիչներ փորձել են նկարել, վ11
րել են ֆիլմի ցենարը, րԱԷ1ն Վսս1)
ձեոք են քաշել, չի ստացուել: hnJ
նիսկ Ռուսէն Մպմուլեանը
է, որ խոշոր գործ է, անցած պաւոմութիւն եւ կէսից հրաժարուպ B
կտրելուց 13 : Ես չէի ուզում անա ս
կորցնել 14» :
Նախապէս' 1969^հ, նշա-աԵ պ-’J'

Fonds A.R.A.M

< e Ա ո- Ա
մսէնագրի կապակցոլթեամբ , tt
լսյքեան իր չկամութիւնը բացատ
րել էր այսպէս' «"Մուսա լիրան 40
օթերը" հայ կական ողրերգոլթենէն
դրուագ մը ըլլալով հանդերձ, կըրնսմնք այսօր, մեր օրերուն միջազ
գային երիտասարդութեան հրամցընել : Յիսուն տարուան հնութիւն
ունեցող այգ դրուագը թնչ ընդու
նելութիւն պիաի գտնէ օտար հան
դիսատեսներու մօտ: Մանաւանդ,
երթ գիտենք որ անկէ յետոյ միլիոն
ներով մարդիկ լեցուցին փուոերուն
մէջն ու այրեցին, երր այսօր դեո
պատերազմներ կը մղուին մեր շուր

Հ ֊ ՄԻ

S *

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Կիրակի , Դհկսւհմրեր 2, 2007 , է? 3
րել. ’ . Եվրոպայի մեծ պետութիւններուն մօտ հեղինակութիւն ունե
նալ. .. Մ երձաւոր Արեւելքի մէջ. • •
Հեռաւ որ Արեւելքի մէջ...

ՖՐ11ՆՍԷՍ ՄԱՐԻՈՆ»»

Գ Լ

b

Ա Տ

Լուրջ-կատակ

b

Ց

հէքեաթ

Ինքնաբաւ քունի մը մէջ տարլած' ա չքերը փակեց ՝ ել յանկարծ
զինք պատկերացոլցի ֆէս մը դըր՜
խուն , ուխորհեցայ. սատանան տա
նի՝ հիմա վստահաբար ի՚եքզխ՚րը
դես պան կ' երելակա յէ : թուրքիո՛ յ
մէջ դե սպան :

V *
մը

Հոլիվուտէն2

ջը.. •»:
Էլ այսպէս , «Մուսա լեո»£ մեծածաւալ կերպով չա րժ՜ա րո ւես տ ո ւմ
իրագո րծո ւած տեսնելու <(.ծա րալր» ,
հսւյութեսն մօտ յագեց ում չգտած՝
հայ բեմ աղիրների ու հայ ժ՜ողովրրդի հաւաքական գիտակցութեան
մէջ} իր ձա խոզութեամբ խիստ բա
ցասական ու աւերիչ հետք թողեց :
Ալ գա , գեռ չարունակլում է մին
չև այսօր’. (համանա կին օսմանեան'
եւ ապա թուրք կա ռավ ա ր ութ եան
հասց րած հարուածները՝
ֆիլմի
արտագրութեան անդաստանում եւս
այնքան դիպուկ ու բանող էին՝
որ երկար տարիներ՝ հակառակ նսրաէի ստեղծուած առիթների ու հընտրալորութիւնների ՝ թէ՛ Հայեր
եւ թէ ուր ի չներ ՝ մխ տողական իրաւԼիճակում դերուած անկարող ե~
՛յան՝
ստեղծագո բծական
առու
մով՝ նոր դիտակից կեցուածք ցու
ցաբերել :
tt- tt-

1) Բեմադիր

Qu քար Ափֆէլ՝ պատու

ար Հ’ Լ’ Եէտցի (մասամբ շստ ՀայոլհԻ Ար չա լոյս [Արորս/] Մ^ր տիջան եանի
վկայութեան) • ԱՄՆ, 1919, First Natio
nal / Warner Bros. - բնօրինակը ւշօ
թոս[է ,
Հայաստանում պահ պան ո ւել է'

15 րոպէ :
2) Բեմադիր եւ հեղինակ'
զան

էլիա Բա
ազգակիցների ւԼկայու-

(ի^տ իր

թիւնների) : ԱՄՆ, 1963, Warner Bros. 168 րոպէ , բնօր ինա կը
173 րոպէ ,
կրճատուած տարբերակը'

168 թոս[է •

3) Բեմադիր' Հենրիկ
տումր' Հր աչեայ Բ ո չար :
Հայաստան. 1977 ,
film — 94 րոպէ :

, պաԱովետական

Հւսյֆիլմ/SoVeXpOrt-

4) Բեմադիր ել հեղինակ' Հանրի Վ.էր~
նՀ°յ -

Ա՛ր ընտանիքի մասին) :

Ֆր'ան—

սՒա . 1991 _ 137 րոպէ :

5) Բեմադիր եւ հեղինակ' Աթոմ Եղոյեան։ Գանատա. 2002
- Alliance
Atlantis / serendipity point Films /
Ego Film Arts - 115 րոպէ :
6) Բեմադիրներ * ՓաօլՕ
Պավիանի , պատումր'

եւ 1Լիթորիօ
Անթոնիա Ար սլա-

նՒ վէպի9 : Ի տալիա — Ֆրանսիա — Պուզկարիա — Ասլանիա . 2007 _ 122 րոպէ’.

7) Guinnes Film Facts&Feats - 1980.
8) American Committee for Armenian
ar<d Syrian Relief.
9) Տե՛ս. այս համարում'
մարիոն , փլիյաւոՒց՚էք :

Լեր՚անսէս

1°) League of Nations - Treaty Sériés.
Vol. CLXV (1935).
11) Blockade (Խափանում) եւ Devil s
Island (Uատանայի կղղին) :
12) եյօսքը,
սին է.

իր

վարձատրութեան մա

13) Խեղաթիւրուած է իրականոլթիլ’ Ս*ամոլլեանր չհրաժարոլեց :

14) Սովետական Արուեստ ,

15)

Սերովբէ

Մեծածաւալ տ րտագրութ էւններ
իրարու կը յս^որդէին ՝ եւ Իրվէնկ 3
ինծի Արանց փէրֆէլէ «Մ ո ւս ա Տա
ղի քառասու^, Օրերը» յանձնեց :
թուրէն Մամուլեան ՝ որ մեծ տա
ղանդի տէր մարդ է՝ ֆիլմը պիտի
վարէր’ թէեւ ս/յս զօրաւոր տրամր
հաճոյքով կարդացի՝ սակայն անոր
կեդրոնական նիւթը թուրքէրուն
յարատեւ վայրագութիւնը Հայերու
հանդէպ՝ սոսկալի պիտի թուէր
չա րժ՜ան կա ր ի
հ ա սա րա կո ւ թե ան :
Շ ատ Հայերու հետ ծանօթացած էի
ել ղանոնք հաւնած ԷՒ , սակայն
ՀկՐՅայ յՒԺւ Թուրք մը՝ զոր բաւա
կան ճանչցած Ըլլայի "րպէսզի կա
րենայի դատել թէ արդեօ՞ք իր երկ
րի նկարագրին տիպարը կրնար ըլ
լալ՛. Պ ա տ մո լածքին հակա թուրք
բնոյթը չխանդարեց ղիս • միակ մրտահոգոլթխնս զանազան ցեղերու
հետ նախապէս մեր ունեցած
ւա բութի ւննե րո ւն յուչերն էին’ tuնոնք կր կարծէին թէ իրենց երկիր
ները զրպարտա ծ էինք։
tt այՒԱՒ վԵրջերուն ՝ Իրվխնկը գԸ~
րասենեակը կանչեց զիս՝ Այնքան
սպառած կ՛՚երեւէր՝ որ մտահոգոլթիւնս հազիւ կ րցա յ՛թաքցնե լ՝ բայց
գիտէի որ կարեկցութեան որեւէ
խօսք կամ շարժ՜ո ւմ երբեք պիտի
չրնդունէր ։
_ կարծեմ «Մուսա Տաղ»ր պէտք է
յետաձդ եմ’.
— թոլրքիոյ կառա վա րո լթի՞ ւնր :
Գլուխր հակեց :
_ tt իեւնոյն պատմոլթիւն ը։ Մ իեւնո յն ս պա ոն ա լիքն եր ը :
կ' ե րելի
կարելի չէ թոլրքիան կորսնցնեյ î
Փորձեցի կատակէ լով զինք քիչ մր
ո լրւսխացն ել •
- Ջե՞ նք կրնար ամենադաժ՜ս/է,
թուրքէր ը իբրեւ ծպտուած Ամերի
կացիներ ներկա յաց նել։
թեթեւակի ժ՜պիտով մր պատաս
խանեց .
- Գե ռ չեմ յուսահատած ։ Նպատակ ունիմ իրենց դեսպանին հետ
տեսնուելու՝ ո լ յետոյ թերեւս՝ երբ
բա լա կա՛յ, ուժ՜եղ զգամ ՝ իրենց կա
ռավարութեան հետ առանձնապէս
պիտի սակարկեմ : Հիմակուհիմա
բեմագր ո ւթի ւնր մէկ կողմ դիր ե>նոր բան մը սկսէ’.
_ Տարրեր առաջարկ
ինծի համար։

մը ունի՞ս

— ներկայիս' ո՛չ՝ ըսաւ յոգնած’,
կատ հարցեր ունիմ լո>֊ե՜ելիք՝ ել ապա գայ ծրագիրներոլ վրայ կեգրոնանալու ժ՜ամանակ չեմ ունեցած :
կաոլին քնոփֆին 4 հետ ինչո՞ւ չես
կապուիր :
_ կրնա՞մ Լոնտոն երթալ ու Ալեքսանտ ր 'քո րտա յին 5 համար նա
խօրինակ
նիւթ
պատրաստել’,
«քուին Մէրի»ն իր անդրանիկ ճամ
բո րգու թիւնը կատարած է, եւ երբ
նիւ Եորքէն դէպի Լոնտոն վերա
դառնալ՝ պիտի ուզէի այդ նաւուն
վրատ ըսաւ ■

1, 1989:

Սխիթարեան ՝ ՖրաՍսե-

թէնով 11րլ>ւրւաւաււրւոլոո Հայ Արուեսաա—
’Mbp - 1969! փՀէւ՛

— Այսքան ուչ թուականի տեղ չես
գտներ ։
— Ընկերներս երկու սենեակ ազատ
կը ձգեն’. Հետս քարտուղարս ել

երկու զաւակներս կը տանիմ : Ւնր
ել տասը տարեկան եղած են՝ ժ՜ա
մանակն է Որ ուր ի չ երկիրներ տես
նեն :
Ոոյսի ճառագայթ
աչքին մէջ.

մը

երեւցաւ

— նսբմսւն 6 ել ես ճիչդ այգ բանը
մտադիր ենք րնեյոլ մեր երախա
ներուն համար : Երբ փոքր ի կ քտթր ինս րաւա կան մեծ ըլլա J ՝ անմիջապէս արձակուրդ մը կՀ առնեմ եւ
ամբողջ Ե ւրոպան կր չյ՚ջինք։
Աւելցո ւց .
— քայց երբե՛ք Գերմանիա չեմ
վերադառնար’. Այնտեղ աւերիչ չա
րիր կայ որ երկրին արմատները
կ՛ ուտէ ։
Լուռ խո րհ րդածական պահ
ապրեցանք՝ ապա հարցուց.

մը

— Որքա՞ն ատեն կը կարծես
պիտի բացակա յիս :

որ

— tt օտալո րա պէս երեք ամիս :
— Պիտի կարօտնամ քեղի՝ ըսաւ’.
— Ես ալ քեղի պիտի
Իրվինկ:

կարօտնամ ՝

Արագ դուրս ելայ գրասենեակէն.
Երվինկ յուղումի տեսարաններ չէր
սիրեր եւ իրեն հանդէպ յա րգանքս
խոյլ չտուաւ որ յուղումս արտա
յայտէի այս հրաժ՜եշտի պահուն ՝
որ ի միջի այլոց՝ մեր վերջին հան
դիպումը պիտի ըլլար։

«քուին Ա էրի»ին վրայ Նիւ Եոր
քէն ճամբայ ելանք, նաւը երբ նալահանդստ/.■ միւս նաւերէն իր դյուխը աւելի վեր կր բարձրացնէր՝ քիչ
մր թագուհիին գլխարկին կր նմա
նէր ։

[...J

Ամերի կա g /
զբօս ա չր ջի կն եր ր ՝
ճամբո րդութեան
դո րծակա լու
թի ւններու. գծայք ուղիներուն հետեւեչով ՝ ինծի մի չտ կը Jի չերնեն
այն գ ռզիժող թռչունները որոնք իրենց թ "՜իչրին ընթացքին պահ մը
դադար կ՛առնեն։ Տասը շար թու ա՛հ
մէջ քարտուղարուհիս ել ես Եգիպ
տոս ՝ Պարսկաստան՝ Իրաք՝ Պա
ղէ ստին ՝ Հունաստան եւ թոլրքիա
այցելեցինք։ Այդ սեղմ ժ՜ամանա կլ՛
ընթացքին՝ տեսանք հին քաղաք
ներ՝ խոհուն հայեացքով դարերը
դիտող Ա փինքս ը՝ չա ս տո ւածներո ւն
նուի րուած յունական տաճարներ՝
ղմրոլխտ փոսփորը՝ ել վայելեցինք
մեզի միանգամայն օտար ցեղերու
—այնքան օտար որքան մենք իրենցբարեհամբոյր
ընդունելութիւնը։
«Եթէ խնձ որ մը խածնես' անոր հա
մը երբե՛ք չես մոռնար'» } կ''ըԱէ հխն
թրքական առա^ մր։ Եսպերիդիա֊
Jn3 խնձորներուն համը տեսանք*
եւ չէինք ուզե ր Մերձ աւո ր Արեւել
քը ձգել՝ թէեւ մեզի ըսին թէ հոն
արդէն հարցեր ծագած էին՝ եւ որ
այղ Եդեմի Պարտէզէն վատ րումր
կրնա ր տեղի ո ւնենալ որեւէ ատեն :

Թարգմանեց'
Վ. քԵՐՈՎԲ՚ԵԱՆ

Երբ գացի Իտա քովերմանին 7
հրաժեշտ տալու՝ ըսաւ ինծի.
- Պարոն Մ այ էր ը ’ քեղ ա եսնել
կ՛ուզէ։ Գէ՜, յօնքերդ մի պրւսւոեր
ուրախ տրամադրութեան մէջ է։
— թերեւս ուրախ է որ ինձմէ պի
տի ազատի :

(1) Փրսւնսէս Աարիո՚և ('1888-1973) Աձ եր ի կա yէ դրող : էևվւաս ֆիլմերու օրե
րէն սկսեալ , Հոլիվուտի քանի մ.լ, աչրարւոլ ֆիլմերու րեմադիր :

— Այո՛, թերեւ.ս :
Ւտան ճիչ/լ ըսա ծ էր. Պիկ Պօսր
երրէ՛ ք այսքան բարեկամաբար չէր
րնդոլնած զիս !
— Ղէստեցէ՚ք , Յքրանսէս : Ինչպէ^ս
Կ’
— Այնպէս ինչպէս Գանիէլը առիւծներոլ գուբին մէջ՛.

(2) Franges Marion, Off With Their
Heads ! A Serio.Comic Taie of Holly
wood, The Macmillan Co., New York,
1972.
(3) Իրվինկ թւսլպրլրկ (1899 — 1936) Ամերիկացի
արտադրիչ։
Իրագործող'
Մ եթրօ—Ե ոլտոլին—Մ այէ ր հիմնարկի չտր ր
մր աչրառու ֆիլմերու ։

Այ ս խօսքը զո լա րճաց ոլց զինք.
- ճեր կարծիքով ի^եչ պիտի ընեմ. մռնչե՞մ թէ խածնեմ :

(4) էտուին -րնոփֆ (1899 - 1981) Ամերիկացի արտադրիչ, երբեմնակի դլչրող եւ բեմաղիրէ

- Երկուքը։
— Հան գս տ աg էք ա յն ատեն : Ի' ուչնո րհա կալո ւթիւն յայտնել որ
մեծ աղմուկ չհանեցիք ըստ ձեր un—
վո րո ւթեան ՝ երբ «tt ուսա Տաղ^էն
հեռացուցինք ձեզ։ Գիտէ՛ ք ՝ ես մա
սամբ պատասխանատու եմ, ինչպէս
նաեւ Արե^ելե ան գրասենեակի տղաքր։ Պայմանները մեզի թոյլ չեն
տար որ թոլրքիոյ պէս երկիր մը
վիրաւո րենք ։ թոլրքիոլ դեսպանին
հանդիպած եմ : Աեծ մադ մրն է՝
կարեւոր մարդ մը։ Ջէք գիտեր թկ
ի՛նչ մեծ պատ իւ է ողջ ա շխա րհ ի
կոզմէն որպէս դեսպան յարգոլած
ըլլալն ու երեւելի դիրր ժ՛ը ունե
նալը ։

ղ^Ւ

Ջ այնր սկսաւ հեռանալ.
- Աղդ ակիցներոլդ կողմէն օրինա
կելի հ ամ արու.իլ... բոլոր ազգերուն կոզմէն պատուանշաններ կը~

(5) Ալեքսանսրր Բոր տա (1893 — 1956) —
Հունդ արացի ,անուանի բևմադիր*. Աշիւատած է նաեւ Փարիզ, Պ էթ վին
Ոլ- Հո էիվուտ : Վե ր ջնա կան ա պէ ս հաստատուած է
Անգտիս» , ուր ստացած
է Աթր
տիտ
ղոսը :

(6) Նորմա Շերէր (1900 - 1983) - Գանա՚տացի դերասանուհի*. Անխօս ֆիլմեր ու
օրերէն ա շխա տած է Հո լիվուտ : 1930^
մեծապէս գնահատ ուած է Մ եթրօ—Ե ոլտւին—Աայէր հիմնարկի ֆիլմերուն
մէջ՛.
Ամուսնաց՛ած էր Իրվինկ թալւդըրկի հետ :.ր
(7) Ի տա Բո վեր ման
հթ

Բ ար տ ո ւղա ր ո l—

Լուիս Մտյէրի ։

(8) Լուիս p. Մտյէր (1885 — 1957) Ամերիկացի
հրեայ վաճառական : նախ
ֆիլմերու ցրուիչ եւ ապա Աեթրօ—Սոլտւին—lf տյէր հիմնարկի վարիչ ու կարեւոր
րամնետէր :
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(Շար. Ա- էջէն)
մութեան անցքերը : Արգիլուած գօ
տի է'.
— Այդ ղէպ-ջԵրը , պատմ ութիւնը
կը վերաբերին անհետ կորած անց
եալի մը, որմէ մնացած լուսանկա
րային ՛" գրաւոր հետքերը մասնա
կի են յ
գ _ Կարելի չկ նաեւ երթալ ու
ներկային մէջ ուսումնասիրել ազ
գագրական տուեա թերը' ճարտա
րապետութիւն , նիստ ու կաց , Ըդ՜'
գեստաւո րում , եւլն . :
Այս խնդիրները, որոնք գեղւսրւեստական ծրագրին հիմնական յե
նակներէն են' վերստեղծել վայրը,
մթնո լո րտային կազմածը, ուր պի
տի պատկերագրոլի եզելnւթիlնըy
վերապրուին
դէպքերը, Հայկսւկան ցեղասպանութեան նիւթը ըստան ձնող
բոլոր
շարմա գրո գն ե~
րուն առջեւ ծառացած են : Աո լո րն
ալ բախած են այս գմո ւարա լոյծ
հարցին։ Օրինակի համար y Վէրնէօյի Մայրիկի մէջ, տսւրադր ո ւթեան
տեսարանի վերակերտումը
երե
ւակայածին տեսա րան մըն է դոլ-ըէ
ինքնութենէ , աշխարհագրական ու
տեղագրական գիմագիծէ :
կարելի է րսել Աթոմ Եղոյեան ի Ա-■
րարաա^/îz մէջ գիտոլած վանի ինքնա պա շւո պանո ւթեան y կոյս աղջիկ
ներու ողջակէզի տեսարաններուն
վեր ակե բտումին մասին y որուն ար
հեստական ո ւթ ի ւն ր ընդունելի էր
այն չաւէով որ հանդիսատեսը ակա
նատես է որ ց ո ւց ա գր ո լածը խաղար
կուած տեսարաններ են Ցեղասպա
նութեան նուի րո լած ֆիլմէ մը < ա~՜
մար։ Անցեալին y 'Աազան իր Ամե
րիկա, Ամերիկա ֆիլմով, յաջողած
է մասնակիօրէն չ^ջանցել թոլրքիոյ
մէ£. նկարահելու արգելքը :
Արտոյտներու ագարակը-^Ն պա
րագային ալ նոյն Հարցը կր մնայ
ան յո յծ։ նկ ա րահ ան ո ւմն ե ր ը կոյ—
տարուած են Պուլկար իա։ Ոչ մէկ
հայկական աշխարհագրական տըւ~
եալ գոյութիւն ունի ցուցադրուած
տ ե ս ար անն ե ր ուն մէջ, ըլլայ' Ար
տոյտներու ագա րա կր , ըլլայ' քա
ղաքը, ուր գէպքերր կը պատահին,
կամ տա րւսգրութեան ճանապարհին լեռ մր ՝ ղա շտ մը՝ աղբիւր մը
որ յուչէ Ա^րեւմ տ ահ այա ս տ ա նի ա J—
ս ինչ կամ ա յն ին չ շրջանը :

ՏԱՐԱԳԻՐ ՇԱՐԺԱՊԱՏԿԵՐԸ
Աա զգա տա կան մր րնե լով, կարե
լի է Շոայի պարագային, նկարա
հանումներ կատարել Տ ա շո յ ի կամ
Աուշվիցի կեգրոնացման ճամբարներուն մէջ. անկարելի է պատմա
կան
Արեւմտահա յաստան ի
մէջ՛.
Աացի Հա/էպ քաղաքէն որուն պա
րիսպներուն տակ կը հանրդոլանէ
տա րադի րներու կարաւանը ել ուր
կ' ի րականանա յ Ալադեան ընտան իքի
մնացորդաց ին
ւի ր կութե ան ծրա~
ԳՒՐՐ։ ֆ Ւ էմԸ ո^մբող ջովին զուրկ է
ա շ խա րհագրա կան վա յ բերոլ նշոլմէ։ Այո բաց ր Հայկական Ցեղաս
պանութեան նուի րուած շարմանըկա րնեբու էական յատկանիշն կ •
Հողէն ղուրկ րք/աքէ Այ ս ինքն, հ Ո ղին
կրած յիշողութենէն րոլրԼլ ր / լա լ։
Ատիպուած Ը/Jա/ ամէն ինչ վերակերտելու, տա բագի րնե բուն նման,
ամէն ինչ վերսկսի/, վերակերտել
/ուշի պատառիկներէն
մեկնած։
ԱՀ ա ա րուեստագէտին
ասպա ր էոր յ Տ ա րւսգրութեան շա րման կա ր ր
կո ղսանայ տարագրեալ շարմանրկար։ Իսկ, հեղինակս տաոաւլրեալ
արուեստագէտ մր : Կ ս չէ՞ միթէ,
իսկութեան մէջ, ա րուեստ ին կայւածը վե րսս/եղծել կո րո ւսեա լ վայ

րը, ինքնութեան էական մարմին
տալ ։
Ցեղայնացումը
անհրամեշտ է
պատմական ֆիլմերուն պատ րաստութեան համար- առանց բոլորո
վին փ աստագրական ըլլալու, հարկ
է վաւերական ըլլալ ։ Ին չպէ ս ան
հատ ա կան ա ց ո ւմը Լլամ «մասնաւոբացումր» պատմութեան , որով աղէտը կը ներկայացուի ընտանիքի
մը պատմութեան ընգմ էջէն- կա բո
լի չէ Ցեղասպանութիւնը իր ամբող
ջութեան մ էջ ներկայացնել , մաս՛h ա արը կը թելադրէ ընդհանուրը։
Տեղայնացումով կը պայմանաւորլին գերակատարներուն զգեստալորումր , տուներուն ներքին կահաւո
րումը, արտաքին ճարտարապետա
կան տեսքր y իրերու ու մեքենաներու գո րծածութիւնր , կենցաղը, երամշտո ւթիլնը ։
Պէտք է րսել որ Անթոնիա Արսլանի հեղին ակած յուշապատումն
ալ, հակառա/լ իր գրական արմա~
նիքներուն, շա րմանկա րին հեղի
նակներուն գործը չէ դիւրացուցած :
Հեղինակն ալ իր պատումին մէջ,
ո բուն հիմ ան ւէրայ կա ռո ւց ո լած է
Արաոյ ւոԹհրոլ ագարակը շա րման ըկարբ ո րո շա կիօր էն չի նշեր դէպքե
րուն աշխարհագրական վ1" J ր ը։ Տա
րազու թեան րն [մացքին կը յիչէ ն իաքն Գոն իան ել Հալէպը։ Գոնիայ ի
; ի շա տ ա Լլո ւմր հե զինա կա յին ստեղծ ագո րծո ւթեան արդիւնք պէտք է
եղած l'U"'J , որովհետև Jl] ա րբերդէն
տարագրուող Հա յեր ը մինչեւ fJ-n—
նիա չէին տարուեր, յետոյ' Հալէպ,
ան Լլէ ալ Տէր Զ Օր առաջնո րդուե լոհամար :
Նմ ան հարց Լլը յառաջանալ նաեւ
երամշտութեան պարագային, յատ
կապէս «Ով Ա ի րուն, Ա ի բուն» երգի
րնա րո ւթի ւն ը, որ լայ թ՜մոթ-իկ^ր ն ըման ֆիլմին ամէնէն զգայուն պահերուն Լլ երդուի Լլամ կը
նուագ>-ի։ Նուն ի կին ՀՀարգի լուած, անկա
րելի սիրոյ» երդը, որ վերջին տե
սարանին մէջ, Նունիկ հերոսաբար
Լլերգէ ւիրԼլելու համար փախչող
փոքրիկները։ Որքան ալ Ալս։ գե ա՛հ.
ընտանիքին քաղքենի ու եւրոպտ
կեն ղաղ ԸԼԼաԼԸ ուզէ թելագրել, եր
գը , որ Արս լան ի վէպէն քաղուած է ,
բոլորովին խորթ է Արեւմ տտ յաստանէն տարագրուող հայութեան
դաւառային մ շա կո յ [մ ին : «Ով Ոխ՜
րուն, Ա ի բուն» երգին բառերը Լլը
պատկանին էեւոն էի իրիջսմևեան ին
որ 1933^ե ծնած է, իսկ Երգը ծը~
նունզ առած է 1960'«^ա7/ թուա
կանն երո ւն Ա ո վետ ա կան Հայաստա
նի մէջ-.
Ա ակա յն ա յնոլհետ եւ, Արտոյտնե
րու ագարակը շարման կա րին մէջ,
տեղայնացումի պակասը ու վա յ ր ին
հետ առըն չո լած մշակութա յին տ ըւ—
եա լներու բացակայութիւնը պատ
մուած իՀւ հ աւաս տիո լթի ւն ը
չեն
պակսեցուցած, ել գեռ ընգհակառակը թե րեւս նաեւ հանդիսատե
սին Լլը թե լաղրեն ընդունուած ու
տեղին ընդհանրացում մր հ ա ս ա րաԼրոց ճ սւ Լլա տ աղ.ի ր բոլոր մահ ո լան
/լար տ ւա ևն ե րո ւն : Ան Ո նք ճամբայ ելած ըլլան իէէ յթունէն , Ա ա լաթիա]էն կ ամ J] ար բերդէն, բոլորն ալ
նս լն վերջաԼլէտին պիտի հասնէին
մահուան դիըէր Տէր Զօր։
Տեղ ա յնաղ ո ւ_մ fi անկաբելքաւթքււ^
նը՝ անոր բա ց ա կա յ ո ւթfi ւն ը ՝ զոր կը
ստիպէ
դէպքերուն պատմական
վաք րին վերակերտում կամ նմա
նատիպ վայրի մը ընտրութիւն,
թավի Հոնիներուն պարագային դե
ղոյ րուե-ստա կան դիրքորոշումի մը
արգիւնքը չէ, այլ արտաքին պայ
մաններու ազդեցութեան, այս պա

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

րագա յին Ր՚ռհրքիռյ մխ տումին ։
Հակառակ Հայկական Ցեղասպա
նութիւնը
ներկայացնելու բոլոր
այս աննպաստ պայմաններուն ու
խո չընդոտնէբուն, Արտոյտներու ագարակը կը յաջողի Եղեռնը պատ
մել եւ ան կը հանդիսանայ Եղեռ
նին նուիրուած առաջին պատմական
ֆիլմը, 90 տարիներու ուշացու
մով, առաջին դասականը։

«ԱՐՏՈՅՏՆԵՐՈՒ ԱԳԱՐԱԿԸ»ԻՆ
ԱՌԱՆԶՆԱՅԱՏԿՈԻՐԻԻՆՆԵՐԸ
Առաջին անգամ ըլլալով կը պատ
մուի
Եղեռնը ինքն ըս տ ինքեան
ջարդն ու տեղահանութիւնը, Ալագեան ընտանիքին ոդիսականին ըխդմ էջէն
թ ավի ան իները Արտոյտներու ագարակը-ով էր քակեն Ե ր իա թուր
քերու պատրաստած ցեղասպանական ծրագի ր ը, առանց հրէշացնելու
ամբողջ թրքա կան րնկե րո ւթիւն ր :
Վերնադիրը արդէն կը նշէ վայր
մր, «Արտոյտներոլ ագարակը», որ
կը նորոգուքւ ընդունելու համար լԼենևւ/յքւկ հաստատուած եղբայր մը
Ասատուր : Արաոյահերու ագալւաԿռ անուանումն է ամարանոցային
տան մը,որ կր դառնայ ջարդի վայր
մը։ Հոն է Որ կը սպաննուին անզէն
ու գլխահակ գաւառային քաղաքին
Հայ տղամա բղիկն "ւ ա րո ւնե ր ր ան
խտիր, իգաԼլան դասին ներկայու
թեան։ Ան կը խորհրդանշէ Աւադեաննե րուն , տեղացի Հա յե րուն մի
ամտութիւնը, որոնք թրքական եաթաղուն ին ներկայութիւնը զգալով
հ անգե րձ , կ ր յուսան աւելի պայծառ
բարօր ապագայ մը։
Վայրագութեան
տեսարանները
սարսռազդեցիկ են, չափաւորս ււսծ
մա րդԼլա յ ին վե րա բե րում ցուցաբե
րելու ան կա րե լի ո լթ ե ա մբ , թէ հայ
կական, թէ թրքական կողմին Հա
մ՛ար :
Նիւթը զա ր գտ ցն ելո լ մքէ^ոցներր
ղա ս ա կան են • առաջքէն' ան կար ելքէ
ս քւ րաւ քւն պատմութիւն մր' Նունիկ
Աւա գե անի եւ թուրք սպա յ Էկ ո նի
միջել, որ աւելի վերջ, տա րադր ո լթե սՀլ, ընթացքին Լլր վերածուի անան ո ւան ե լի ս ի րա—սեռա յին յա բա
բերութեան Նուն ի կին ու ղասլթիէ
Եո ւսո ւֆին միջեւ։ Երկրորդը,
Ա~
լագեան ընտանիքը փրկելու ծրա՛Լ՜իրբ, կա զմա կե ր ւդո լած մուրացԼլան Նազիմի ել Ի սմէն ի կողմէ։
Եղեռնր բազմածալ երեւոյթ է,
՛զեղչումներն ո ւ, պա ր ղեց ո ւմն ե րն անխուսափե/ի անհ րաւեեշտ ո ւթի ւնն ե ր
են, նիւթին ներկա լ անա լի վիճաԼլ
մը տալու համար ։ Աք11ՈՈյ Հոներու U1գարակր-ին մէջ ալ կր հանղիպինք
նման հեղինակային զեղչումներու,
ինչպէ ս /լրօնական տարրին բացաԼլա քոլթեան , նոյնիսկ, ընտանիքին
երէցին յուղարկաւորութեան տե—
սա բանի՛ւ, մէջ՝.
Ապա, քրտական
տարրին բացակայութեան ջա րդե~
րու ու ա ս պ ա տ ա կ ո լթի ւնն ե ր ո լ տե
սարաններէն. գեռ' զեղչուած են
Հա յերոլ
ին քն ա պա շտ պանո ւթ ե ան
գրոլադներր եւ օտար պետութ իւններոլ միջամտո ւթիւննե ր ը։
Ա,[ս
ղեղչումնե ր ր աւելի կր շեշտէն Ցե
ղս։ ս պան ո ւ թ եան կանխամտածուած
ծբագիրի իրողութիւնը Ե (՛ի տ թուր
քէ։րու գաղտնի կազմակերպութեան
կողմ է
թ րքա կան կողմ ին թէղերն ա / չեն
տն ա ե ս ո ւած ֆիլմին մէջ, ինչպէս'
թրքական գաղտնի կաղմա կերպու
թեան J-ողով ին տեսարանը, ուր ր"--.
ս ան կ ա րն ե ր ո լ հեռա րձա կո լ մով, երիտասարգ սպաներուն աղդա յնա-՝
կան ոգին կր հրահրուի, թուրք բա
նակին պա րտ ո լթ իւննե րո ւն դիմա ց'
Հա յեբուն հ րճուանքր Լլր ցուցադ
րուի, ի տես սուսս։ էլան բանակին
յ ա ո ա ջխ ա ղ ա g ք ին :
Տ ա րւսգրութեան տես ա րան ի ամ-

բողջ տեւողութեան , կամաց կամսյ
կը պատկեբոլի կարաւանի անգղ
ներուն հոգեկան ու ֆիզիքական
տիճանական քայքայումը' բռնլԱ_
բարում, խոշտանգում, սպառոլմ
անօթութիւն, փախչիլ յանգգնՀ
ներուն խտրոյ կով հրկիզում,
ղարեւ, ամէնէն P"‘["f ոլ գմուաբթ
բամինը տարագրութեան ներկս,յւս~
ցումն է ։ Որքան ա/ անկարե/ի ըլլա f
հոգեկան ու ֆիզիքաԼլան գանդ,ս^
քայքայման պատկերացումը, ,1լր
մարգ արարածը խլեակի մը, խչ,„.
ւոր դիակի, կենդանիի մր կը վէ_
րածուի, մարմինը' միսկ , գնդերկ
զուրկ, մաշկապատ կմախքի, քք.լԱ^
վիանիները կը յաջողին, կաթկ^
նուազագոյնով, ենթադրել տար,,
այն գեհենը զոր անոնք կրնան տպրած ըլլալ ։
Արտոյտներու ագարակը կը ի,„Հըրդանշէ նաեւ տ ա ր ա գր ո լթի լնն m
աշխարՀասփռում. ի՞նչ կրնայ ըլլալ
արտոյտներուն ագա րա Լլը, եթկ ոչ
երկրագունտի անծայրածիր տա
րածքը' սփ իւռքը:
Վերջին տեսարանը կը խաացնկ
ֆիլմին շրջադարձային պահը երբ
Եուսուֆ զինուորականը, որ ի՚րրլճամիտ զինուորական մը եղաքյ կ,
եկած' վԼլա յելու Ե րի տթո ւր քերուն
գէմ, ան ինքղինք եւս կը մեղագրկ
իբր պատասխանատու
Հայերուն
դէմ գո րծուած մարդկային ոճիրին՝.

ԳԱԼԻԱ ՍԵՐՈՒՆԳՆԵՐՈԻՆ
քիրանսայի մէջ, Արտոյտներու ագարակը չգնահատուեցաւ ըստ իր
կարեւորութեան։։
Աննադաաներբ
մեծ մաստմբ գաղջ վերաբերում մր
ցուցաբերեցին : Հանդիսատեսներն
ալ նոյնպէս, հաւանաբար ազդրւած առաջիններուն տեսակէտնե
րէն ։ Հայերու մօտ ալ նոյն վերա
պահութիւնը կար։ Արարատէ ըս՜՝
տեղծած խանդա վառ ո ւթ իլն ը չրկար։ [իրանսայի մէջ «Հայաստա
նի Տարիքին նուի րուած բազմաթիւ
հանգիսութիւննե՞ րն ա րդեօք յ*ս՜
գեցուցած էին հա յութեան ինքնու
թեան պրպտումի ծա բաւը։ թերևս,
Պ է բլին ի փա ռատ օն։ին , ֆիլմխ՛ ա՜
ռա ^.Ւ^1 ց Ո ւց ա գրո ւթե ան ըն թ ա ] ք[՚^ )
թրքա կան կողմին չափաւոր Հա
կա զգեց ո ւթի ւնն ‘սլ չօդխ^ց ըևր^լՈԼ
շատերուն հետաքրքրութիւնը։
թօսքը Լլ ուղղուի 'նաեւ թուրքե
րուն ել եւրոպական հասարակս1-՜
թեան, թուրքիս յ Ե>֊րոպական Մի՜
ութեան անգամ ըլլալոլ- սեմին, որ
Հայկական Ցեղասպանութեան։ ճա
նաչումը ընդունին իբր բա ր ո յա կոն
պարտք, Գերմանիոյ^ օրինակին Հետեւեչով ։
Առաջին անգամ ըԼԼաԼուԼ դնդաք
ւեստական երկ մը, մի ջա զգա յին (մ
մին վրայ. Հայոց Ցեղասպանու
թիւնը օրինակ ԼՀառնէ դատապար
տելու J-ամանա կա կից ց եղա սպան ս՛
կան ա րա րքները։Կ ա րելի է անզե
լէն, պատմութենէն գաս առնել,
առա ջքն առնելու համար նոր [ս,['
գերու , ց ե ղա ս պանո ւթի ւննե րու ■ J
Է.Ը թսւի ԸԼԼաԼ թավիանի եղԸայր
ներուն ցանկութիւնը,
սպաս
մր . . .
Շ ա րմ՜ան կարներն ^ա լ ունին է P
ճակատագիրը. Արտոյտներու ակ
րակը հակառակ իր առսՎին աա
ւոամսոտ քայլերուն, տարին ր
ընթացքին աւե/ի ու աւելի դէս
լու ու արմ՜եւորուելու հեռանկարէ
ունի : Առա ջին անգամ ըլլալ"4. ’
ղեռնը պատ կեր մը ունի Արլրւ11յւՈ
ներու ագարակը,
թավիան ի
Î
բա յրն երուն կողմէ ստո րագրա-"1
գալիք սերունդներուն աւանդու
լու։ Արուեստը կը ստանձ է
զութեան մառանգութիւնը փսր1
ցելու պաշտօնը :
(A.

Ջ-
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