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ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Նախքան Նի՚֊րէՆպէ րկեա-լյ դա
տարանի կազմ ուելը (1945 Նոյ. 20 —
1946 Հ ոկտ. !) ել նացիների ոճիր
ներ ի դատա պա ր տո ւմը, ցեղասպա
նութեան առըն չուող երեւոյթները
շարժս։ րո լե ս ւո ի մէջ լէէ՛'1՛ առնուել
! unin\։iiո ր ցեղասպանութեան
ա նՊատճառը'
ցԲզւ
լան տակ խօսելհ ու նրան ներկա
յացնելը դեռ ա րտա յա յտ չական մի
ջոցների գիտակցուած սահմաննե
րում չէր գտնւոլմ : ()երյապաշտւււթիւն, տեղահանութիւն, կոտորած
եւ այլ անմարդկային արարը, դեռ
համա րւում էր կրօնական, գաղա
փարական , քաղաքական բախումների արդիւնք ել պատերազմի աղէտ-. Երե ւո յթներ, որոնք իրաւա՜
բանական առումով, մ ան ր ս։ մա Ա՛նօ
րէն չէին պար ղա բան ո ւել ու բնո—ւ
րոչուել : "Ծն ունդ չէր առել նաեւ
1943/ճ լեհ' Աաֆայէլ Լէմքինի ցե
ղասպանութիւն բառը : Մի բառ^ որ
այսօր ընդհանրացած է ամէնուր :
Տիչենք, որ Լէմքին իր բառը բա
ցատրելիս , ժամանա կին յիժւ
Էր
Տայ մողովրդԼւ նկատմամբ թուրք
պետութեա՛ն արարքը՛.
Մ իեւնոյն
բառը 1945/» Ն ի ւր էն պէ ր կե ան դա
տարանը յ ի շե ց սապէս • «Ֆերմանիա յանցաւոր է ցեղասպանութեան
կանխամտածեալ եւ ծրագրեալ ո_.
եիրներով. - Բնաջնջում ազգային,
կրօնական կամ ցեղային խմրաւորումներուն, մասնաւորապէս էե_.
հերու,
Հրեաներու եւ ուրիշնեքննական արար դատաւԼճռՒս
յետոյ, այս բանաձեւի անդրանիկ
պաշտպաններն ու քարոզիչները ե1Լա^1, դատա րան ը հաստատող յաղ
թական ("ր11 դաշնակից ուժերը
ԱՄՆ, Մ եծ՚Ա Րրիտանիա, JJ ո ւԼե ա ական Միոլթիլն ու Ձ)րանսիա :

ԱՏ Ե ՐԱ Զ ՄԻ

ՏԱՐԻՆԵՐ

գային, ց եղա յին բնո րո չմամր , սահ րանք դասւում էին հայրենասիրա
մանեցին ժխտուած , արժեզրկուած կան հերոսապատումների շարքում ։
ել անարգուած
անմարդկա յին ա- Շ արժա րուեստի շուկան , հակառակ
բարքի են իժար կո ւսւծ , ազդն ու ցե
սեւամորթ ս տրո ւկն եր ին շնո րհուած
ղը՛՛ Արդիւնքը Հոլիփոլտ ել Խ ո ր֊ «/,րաւունքներին» , նրանց նկատ
հըԸդային
Ա իո ւթիւն , մ է կո լկէս մամբ եւս նպաստաւոր կեցուածք
տասնամեակ «էեհերոլ, Հրեաներու չունէր : JJ* իեւնո յն Ւր ա վիճակն էր
ել ուրիշներու» ցե ղա սպանութիւնը տի րո ւմ նաեւ Ա ովետա կան Մ ի ուիրել խուզարկային ֆիլմերի նիւթ, թեան մէջ, ուր վաղուց արդէն որ
ոլղզտկիօրէն չօգտագործեցին : *?»»»— եւէ մի ազգ կամ ցեղ, զրկուած էր
ւրիներր
պա տ կերո զ իր ուրոյն դիմագիծը, մշակոյթն ու
պ/ք/»
Հոլիփուտեան ցենա րները, հիմնա
կրօնն ո ւն են ա լո ւց :
Ըստ Ազգերի Գաշնութեան, ամէն
կանում Արեւմտեան Եւրոպան ֆա՜
շիստներից ազատելու պա տ ումին , մի պետութիւն համա րւում էր իր
իոկ ի] ո րհ րդա յին Մ ի ո ւթեան ր՝ Ա- ժ ուլովս լրդներ ի լիազօր պաշտպա
րեւելե ան Եւրոպան ու «Սովետական նը ՛. Ուրեմն ԱՄՆ—ի խ' իկ կարմրա
Մեծ Հայրենիքը»
ֆաշիստներից մս րթների ու սեւամորթների իրա
պաշտպանելոյ, ն ի ւթին էր յատ կա ց- ւասու պաշտպանը,
նախ նրանց
ւ ած :
երկրի պետական մարմիններն էին՛.
Հո լիվուտում' 0րսօն Աւէլզ, տ՜ Այս ինքն բնաջնջումը ընթացքի մէջ
ռաջին բեմադիրն էր ,որ 1946/4» դնող իշխող տարրը : Պատկերն ու
խ ա դա ր կային «Օտարականը» 15 ֆ ի լ- կեցուածքը նոյնն էր նաեւ Եւրոպա
յում Ափրիկեան ոլ Արա բա կան եր
մի ^էջ օգտագո րծեց ցեղասպանու
թիւն բառը Æl Ֆիլմ ֆիլմի մէջ հր կլարների նկատմամբ՛. Հարցը տար
նա րամիտ դրուագով, դիտել տր- րեր չէր նաեւ Հայաստանի համար՝.
լեզ Նիւրէնպէ րկեան դատարանի Համաձայն միջազգային իրաւա
մէջ ցուցադրուած ւիաստանկարի 16 սութեան, 1920/# յետոյ, հայ պե
որոչ պատկերները՛. թ ամոլէ լ ։?,/» — տութեան ւՒազօր պաշտպանն ու իլԷր՝ տասներեք տարի յետոյ' 1_959~
րաւասուն էր Սովետական Միու_
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^/7/ յաջողեց VorbOtCn! 17 ֆիլմում ք՜ի^հը : Այդ բերումով 1938/հ , «fr—
կրկնել միեւնոյն հնարքը ել փաս- րեւանի Նինօ—ստ ո լդի ա»յ ի նկարս։—
տան կարը կրկին խաղար կային պա- հանած «Սեւանի ձկնորսները», իր
տու մի մէջ աոնուեց '.
ճորճ Ա թի՜ պատումի մէջ յստակօրէն թուրք
վրնս' եր բ մ իեւնո յն տարում զ իմ եց Ադերիներին ներկայացնում էր իբ
ցեղասպանութեան հարց ին , պար րեւ Հայերի զոհ՛. Զպիտի մոռանալ
զապէս հեռու մնաց ճամբարներում նաեւ, որ մինչեւ 1948/ Միացեալ
Ազգերի Ընդհանուր 3'ողովի որո
տեսածից : Ն»»» իրագործեց մի ան
մեղ, դեռատի հրեայ աղջկայ սլա՜ շումը Պաղեստինի հողերի վրայ
տումր' «Աննա Ֆրանքի Օրագրե
ապրող հրեայ փոքրամասնութեան
րը»: Ախ ներկայացնում է ճամբար համար, Ի սրա յէլը անկախ ոլետոլՀո լիվո ւտի բեմ ա դի րն եր ի ց' Աա- փոխադրո լելո լց առաջ, թաքստո g թիւն հաստատելը, Հրեան ես զու rk
մոլէէ էեիւլէր եւ Ճորճ Եթիփընս, մտած, նրա ընտանիքի առօրեան՛. էր ^իրաւասու պա չտպան» ի ց ա րճ'
առաջին արհեստափա րժ ն կա րա- Գիաողր երեւակայութեան ճամ- որպէսզի յ իշո լածն իր կատարես։ լ
^աններն ու բեմադիրներն էին, որ բով, պիտի վերապր էր մնացեալը՛. լիցքով ու ի ր ո ղո ւթ ե ա մբ բացաամերիկեան յաղթական
զօրքերի Հոլիփուտեան շարժարուեստի ար յայտուի , բաւական է վերստին դի
Հետ ՝ նկարահանման [ufj[^nLl
P՜՜ տադրութիւնը,
ամբողջովին ծա տել, միջազգային անցած դէպքէմտնական ճամբարները մտան ոլ- գումով հրեայ արտադրիչների մի րի հ ո լո վո յթների ընթա ցքում նկա«ՀաւերականօրԷն» արձանա դրեցին ջոցով ղեկավարուած յ ինելով հան րահանոլած ֆիլմերը՝.
դործուած ոճիրնե՛րը՛. Գրանց լրա- դերձ, դեռ պատրաստ չէր բացէ ի
Հատիչն եղաւ՝ JJ ո ւԼե ա ական նկա- րաց ցեղասպանութիւնը շուկայ հա- ԵՒՐՈՊԱՑԻ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ
ր^հանների 14 եւ յաղթական բանա կի նել :
ձեռքն անցած,
Եւրոպայում <ձտե~
Նախապէս
Հոլիվուտր,
աւելի
ճամբարների մասին նկարահտնղահանուածների»
ճակ ատա գրին քան չորս տասնամեակ, խղճի ա- ւած խազարկա լին անդրա նիկ ֆիլ
‘Լ Րաբերո ղ նացիների նկա րահա— մ ենա խ հանդստոլթեամր արտադ մը «Վերջին հանգրուանը» (1948)18,
Նած պատկերները՛. Q ի չուած փաս- րել, տմ էնուր վաճառե լ ու հարստա
լեհական արտադրութիւն է՛. Մի
ցել
էր
Ամերիկայի
բնիկ
կարմրա
աագրական ֆիլմերը, գալիք տաերկրի; ոՐի հոՂ.ի Մրայ ժամանա
Րթ՚երում դիտուեց ին հազուագիւտ մորթներ ի բնաջնջումը պատկերող կին, նաց ինե ր ր սահմանել
է ին
լ խիստ դի պո ւկ դէ պքերում :
ֆիլմերով : Ամերի կեան հողի վրայ «վարշալայի կեթթօն» ու կառու
^*7 JnJ^ կ ա րեւո ր պատկերները հաստատուած «Լ/որաբնակ քսԼՈԼ — ցել տուել
հրկիզման փուռերը՛.
է՞ ւսէոփ Տառն Պատերազմի տարի- պօյ»եձր/ վարած ջարդերը , ֆիլ Գաշնակից յաղթական ուժերի հա—
նե՚ՐՈլ-մ, ներառուելոփ զանազան
մերում ոչ ցեղասպանութիւն ե ոչ էլ մ աձա յնոլթեամր Պէրլիեն ո լ ամԼՒլմեՐե մէջ, քաղաքական երկու անմարդկային արարք ու բարբա րո գՏ ե ւրոպան , երկու, հակադիր
ատ.['[՛եր մեկնա բանո ւթեամբ ու աղ րոս ո ւթիւն էին համա րւում : Գր- քաղաքական իրաւ ակա բդերի մէջ

բաժանելու բեբումով, ա յժմ այդ
թողունք կարմիր ք^տնտկի հսկողու
թեան աակ Էր գտնւում : Տեղւոյն
լԼր ա յ'
1Լ,,լՀ 1ԼԽ նկա ր ա հ ան ո լած
յիշեաչ ւԼստւերա—խաղա րկա յին ֆ ի է֊
մԸ' ա րձագանդում, է ճամ րա րնե ր ից
փրկուածներ ի վ կա յ ո ւթ ի ւնն ե ր ը՚. Աուշվից ից եւ Պ ի րքրնհաուից ազա
տագրուած երկու բանտ ա ր կե ա խ եր
համայնավար
դերմանուհ ի գոր
ծիչ կերտա Հյմիթ ել հրէոլհի լեհ
բեմադի ր 'Լանտա Եաքոլպովսքա,
իրենց
ապրածը
շարժա րուեստ ի
նիւթ դարձնելով, յաջողեցին այն
ի րագո րծել վերջինիս զեկավարոլթեամբ :
Անսովոր ոճով համադրուած պա,
տումը, անձնական փորձի բերու
մով, իր վալերադրա կա՛հ պա րզո լթեամբ ,
ճամրա րն ե րի ո& իրները
ներկայացնող
աոաջին
դեղար՜՜
ւես տա կանօ րկն յաջողուած ւիոր ձն
է՛. «Վերջին հանգրուանը» միան
գամայն զերծ լինելով մելոդրամաաիկ կեցուածքից , երկրորդ համա շխարհայի՚/յ պատերազմի աղէտները
ան մի ջա կան օր էն 'էի'ր'որ!^
իտալա
կան նո ր—ի րա պա շտա կան ոճի լա
ւագոյն ֆ ի լմ եր ի նման, հարազատ
մթնոլորտ եւ շունչ փոխանցող դի
պուկ օրինակ է՛, ժամանակին ֆիէ^ի
ցուցադրումր , համընկնելով Ի օրա,
յէ լի հիմնադրման հե տ , լեհական
շա րժարուեստ ին մեծ փարէ ապա
հովեց եւ դիտուեց վա թս ո ւն ե րկըր,
՛հերում : Ա քս ո ւհ ան դե րձ , այն այսօր
միայն յիշլում է լեհական շարժարւեստի պատմութեան մէջ եւ հ աղլագի ւտ դէպքո ւմ է ց ո լց ադրլում :
վերապրողների պատումների հի
ման 'Լրայ իրագործուած անդրա
նիկ երկու ֆիլժերը «Հոգիների ա՜՜
հոլրդը կամ Բոնարարուած Հայաս
տան» եւ «Վերջին հանգրուանը» համ եմ ատելիս , անմ'ի ջա պէ ս պիտի նը,
կատենք, թէ ժամ անա կի տիրող
քաղաքականութեան,
հոգեբանու
թեան, ճա չակի ել շուկայի բերու
մով, մարդկային տառապանքի նրմ անակ ի անպատմելի ու աներեւա
կայելի երե լոյթներր, Հոլիվուտ ու
Եւրոպա, ինչպէս են միանգամայն
տա րրե ր շեշտով ու կեցուածքով,
կանխադծել, մեկնաբանել ու սահ
մանել; Տ) ի լմե րն այսօր վերստին
գՒ տ ե/իս առաջինը՝ «Հոգիների ահուրղը • • •», վիպապաշտական երելակայական
արկածային
ժա
մանց է. իօկ երկրորդը' «Վերջին
հանգրուանը»,
վաւե րագր ո ւթեան
սահմաններ շօշափող, համոզիչ իրող ութիւն i

9) րանս իա յում
գործող
«Երկ
րորդ Համաշխարհային Պատերազ
մի Պատմութեան Յանձնախումր»/19
պատուէ րով, զանազան արխ իւների
վաւերագրական պատկերները գն~
զա ր ո լե ս տ ա կան ֆ ի լմի նիւթ ծառա,
յեցնելով, Ալէն Ա՛րն է ի րագո րծեց
«Դիշեր եւ մառախուղ» (1955) 20
կա րճամ երթ րաժ ֆէ՚լ ժր ; Աև ու. ճերմակ փաստագրական ֆիլմերի եւ
1ԷՈ Լ չ՚Լ Ւ Ս Ւ
թ[ոլա^Ի ճ ա մբա րն եր[* y նոր նկարահանու-ած դունա-֊
լոր պատկե րնևրի շա ր ա կց ո ւ.թ եամբ
կազմուած ֆէէ^Լ1
մարդկու
թեան ապրած տղկտր ներկա բսցt-եէ է մարդկայԼյն շնչո ղ
մարմնի
բացակայութեամբ ել առանց որեւէ

Fonds A.R.A.M

Էջ 2, Կիրակէ, Յոոէաւար 6, 2008

ցեղի 1լալ1' ազդի անուան նշում ով :
Ֆիլմի ձայներիզը կրում կ միայն
գերմանացի
համայնավար Հան:/
Էյոլըրի երամշտութիւնն ու ֆրան
սացի գրող
(Ւան *Ց է Jր°էի խոհուն
խօսքը :
Մ եծապկս գնահատուած ա յս բա
նաստեղծական ֆիլմը, մաման ակին
Ֆրանսիայի Գրաքննութիւնը մըկրւհտեց ել 1956/» Գանն ի փառատօնում ցուց աղբումը արգիլուեր "Ի է
տ՝Օրսկի կողմից , Արեւմտեան Գեր~
մ ան իա jb Դե սպանի բո ղո քի բերու
մով : «Գիշեր br մառախուղ»^, այսօր
ց ո լց ագրւո ւմ կ իր վերա կանգնոլած
րնօրինա կով :

Հո լիվուտի ու Սովետական Միոլթեան լռութեան տալ իներին, կրկին
Եւրոպայում՝ ույս անգամ Իտալիա
կբ, ուր ի րագո րծուեց նաց ինե րի
ճամբարների
կեանքը պատմող,
«"Ցապօ՚ֆն 22 :
Ցեղասպանութիւնը
ուղղա կիօրէն
շահարկոլող խա
ղա ր կա յ ին ֆ1։լմի նիւթ ծառայեց րնելր, անմիջապկս վիճելի ղարձալ
ու սկսուեց «Գիշեր եւ մաոախուղ»
ու «Քսւպօ» ֆիլմ երի Հ ամ եմ ատու
մը’. Գնահատուեր առաջինը և մրխտըւեց ե րկրո րգը։ \ք ա յ ր առաւ լուրջ
բանավկճ, որը սկիզբ գրեց նոր բա
բո յագիտո ւթեան : Առա ջին կա րեւո ր
գրութիւնը «Անա բդումդ
ստո բագրեց քննա գատ ու բեմագիր
(իագ
Աիվկթ։ «Նուազագոյնը, որ կարող
ենք ասել այս է' անկարելի է մի նըման նիւթով (ճամբարների մասին)
ֆիլմ ձեոնարկելիս, որոշ նախնա
կան հարցեր չյարուցել- սակայն
այստեղ, ամէն ինչ ընթանում է
այնպէս, որ կարծես Փոնթէքորվօն
24,
զարմանալի միամտու
թեամբ կամ անազնւութեամր, որո
շել է նրանց զանցել :
Օրինակ իրապաշտութեան հար
ցը- հասկանալի է, որ րազմաթիլ
պատճաււներով, կատարեալ իրա
պաշտութիւնը, կամ այն ինչ հնա
րաւոր է շարժարուեստում տեսնել,
այս դէպքում անկարելի է- եւ այդ
ուզղութեամր տարուած ամէն մի
ջանք , հաստատօրէն անկատար արարք է («այսինքն բարոյազուրկ») ամէն մի վերակերտում կամ շպա
րում, ծազրանք է ու անյարիր, ամէն մի նախատեսուած «ցուցադ
րութիւն»,
բացայայտ դի տախտ
(voyeurisme) է ու պոռնկագրութիւն
(pornographie)» 25 ։
ՀՈԷԻՎՈԻՏՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ
Աս տիճ ան ա բա ր սկիզբ առնող ա յս
■֊, արց ազ րման ու նոր ընթացքի մկջ
մտած. զարգացող շուկայի նըկալոմ տմբ , Հոլիվուտը բնականա
բար անտարբեր չկր կտրող մնալ’.

«Ցանկանում եմ պատմագրի դեր
հատաբեւ առաջնահերթ իրաւուն
քը Հրեաներինն է» “ յայտարարեւյ
արտագրիչ—բեմագիր Օթթօ Փ ե րմինկկր 27 եւ օգտագո րծե լո վ 1947/4»
Ֆրանսա յից նաւով գկւղի «խոստացեալ եր կիր)> ո ւղե լո ր ո լած ան
տուն, անե բկի ր J , անպաշտպան 4530
վերապրող և ր ո պա ց ի Հ րեան ե ր /, մա_
սին գրուած Լիոն Իւր Լ՛Ա Լ՛ վէպր , ա ր_
տագրեր «Ելք»Հ» (1960) “ ! Ֆիլմի
ցուցադրումը զոլզադիպեց Ւսրայկլի
գաղտնի գործակալութեան
կողմից ալստրիացի նացի Ատո լֆ
Այ շմտնին Արման թինում ձերբա
կալելու ել Երուսաղէմ փոխադրելու հետ :
«Ելք »ին անմիջապկս յաջորգեց
մի նոր մեծածաւալ արտագրու
թիւն'
Ա թան լի Գ րամըր ի «Գա~
տակ արութիւն
Նիւ֊րէնպէրկում»^
(1961)29: Առանց զոհերի վեր ա կեր
տուած պատկերներին գիմ ե լու , Հ"_
լի վ ո ւտ ի «անուանի աստղե ր~}>ի խաոա րկութեամբ ա րտագրուած ,շ/յգ
երկու երկարաշո ւնչ ֆիլմերը , մ եծած աւա լ մաս շտտ բով ներկա յաց բա
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նում կին Հրեաների ցեղասպանու նագրեց ու մին չեւ անգամ հայութեան խնդիրը Իւ մի ան գամ այն մի թեան կորլմից էէըհթկ անտես ո լեց z
ZutJP այԳ ֆհլմու-մ
նոր շոլ-կայի ‘''b^P է ԷԻ դնում : Գեռ Պատճառը
աւելին, երրորդ անգամ լինելով, «Մուսա լերան 40 օրեր»/, հերոսա
«Օտարականը», ել Verboten ! ֆէե~ պատումը փնտռեց ու չգտնելով այն
մերի հնարքին դՒ^^ԼուԼ> արտադ հիասթափոլեց։ Գ չեր նկատեցին,
որ Գազանը հայութեան ապրածը
րիչները այմմ իրենց կաւոտ րե/ախտացրել
ու բացայայտել կր հմտՕպկս իրաւասու կին համարել «Գա-•
աավարութիւց
Նիւ֊րէնպէրկում» րկն պատկերուած վեց տիպարների
մհԸոՅոլԼ։ Ընտրուած տիպարները
խաղարկա յին ֆիլմում , գատավա
րո ւթեան
ընթացքում
գիտուած դիպուկ ու խօսուն կին ոչ միայն իրենց բնրոշող դասակարգով, նկա
փաստանկարից մասեր ընդգրկել։
Գատավարութեան խաղա րկա յին րագրով ու էութեամբ, այլ նաեւ իտարբերակի ցուցադրութեան օրե րենց ան ո լանո ւմն ե րո վ, խորհրդա
րին , մեծ պատ րա ս տո ւթ եա լ) ր ք> ս- նշական լիցք ունէին։ Վարդանը'
րայկլ, Երուսաղէմի հեռատեսիլով ղոհ ւում էր իր հաւատացեալ ցեղա
հաղո բդում կր Այչմւսն ի րնթացիկ կիցներին փրկելու պահ ին ։ կարա
դատավարութիւնը։ Աառն Պատե պետը' յեղափոխական նոր գաղա
րազմի հրատապ օրերն էհն՛ Մի՜' փարներ տարածող կուսակցութեան
'Ո"յրը
Վարդուհի,
ջազգա յին
քա ղա քա կանո լթ ի ւն ր անգամ էր։
թուրքի
անբարոյական
տներում
աազնասլի մկջ կր՝ Մ իջուկայթՒ
պատերազմի սարսափը գեր ի շվսո ւմ գործող պոռնիկ՝. Յովհսւննէս Քսւթկր մ տքեր ի վրայ, ու !961 Օգոստոս ւոաշեանյւ իր կեանքն ղոհ ելո լԼ ֆհւՍին ‘/եր
բարձրացաւ Պկրլինի մհ յոյն հերոսին նոր անուն ու
Պատը։ «Հրեայ ժողովրդի նկատ կեանք կր պարգեւում, ո րպէսղի նա
մամբ գործած ոճիրների համար» իր նորրնտ ի ր երկրո ւմ ազատ ապա
1962 Մայիս 11/'ե, Երւսաղկմի մկջ, գայ կառուցի։ Յարութիւն ՔէպապԱJl^ա^' ’ սրա յկլի դատարանի վը~ եան' մեծահաբուստ քաղքենի վա
ճառական էր ու կինը
Սոֆիա,
ճիռով կ ախաղան հ անո ւեց*.
պա
րտագրօ
րկն
ամուսնացա
ծ, երի
սուխ անցած ոճէրների փաստանըկարները ել ղա տ ա վա րո ւթէ ւն ր մի տասարդութիւնը չապրած, սիրա
միայն ի նպաստ նո րա ստ եղծ Ւսրա՜՝ զուրկ հայուհի։ (իամ անա կին չն ըյէլՒ հաստատումի ի րաւա ս ո լթե ան կատուեց նաեւ, որ նա հայ մողոքա ր ո ղչո ւթի ւն ր
ծա ո ա յ եցն ե j ո վ , վըրդ/՚ն հաւաքա կանօրէն ներկայա
յ ի չուած պատ կերներ ի ն կա տմ տմ ր ցրել է իր հաւատքին կառչած,
զօրեղ քաղաքական, սեփականաց- սրբազան վայրում' եկեղեցում ի մի,
ւած ցեղային դիրքորոշում ու շեշտ եկած ու հրկիզման ենթարկուած
պա տ կեր ո վ :
կիրառոլեց 30 5
«Ամերիկա, Ամերիկա» ա չքա ռո լ
գեղար ո լես տ ա կան արժանիքներ ու_
ԻԱՑԱՌՈՒԹՒՒՆՆԵՐ
նկր. ու մսւալ Հո լիվուտ ի ԱկագեԱյս նոր տ արածո լո ղ իր./աւա սոլ«Ouf ար» մրցանակի , 1964/'
թիւնից րաց առուած, պատ կերա- թեկնածու ֆիլմերի շարքը։ Գնա
զուրկ Հայը, բախտի բերմամբ թկ հատուելու կբ չորս խմբի մկջ' իբ
պատահմամբ,
իրենից
խլուած րեւ լաւագո յն ֆ Լւ լմ , բեմ ա գրու
պատկերը մասամբ վերագտաւ քշ- թիւն , ցենար եւ գեղա րո լե ս տ ա կան
լիա Գազանի «Ամերիկա, Ամերիկա» ձեւաւո րում : Հ/ւսհեց մի միայն գե
(1963) ֆիլմում : Գ ազան Հո լիվուտ- ղարուեստս/կան ձեւաւո րման «Ou—
եան առումով, շահախնգի ր ար f աբ»/, ; Սիր ալի ֆիլմ ի պատկերա
տադրիչների դասին չսլա տ կան ե- յին ibiJPP՝ դեղարուեստական ձելով, /’Ի ֆbէթ՝Ը Լոկ հ"լկաJ/’ Համար ւաւո րումը , ընտրուած վա յ րե րր ,
չկր իրագործել։
Այն բեմագի րի հագուստ ու յարդարում, հետա
անձնական արտագրութիւնը
լի— զօտուած կին բծախնգրօրկն ու ի~
նելով, համարձա կօ րկն դաեցել կր րագործուել էին մանրակրկիտ "ԼՀո j իվոլտում բանող րնգհ ան րա ցած շա գր ո լթ ե ա մր :
սահմանափակումները։ Ֆիլմի դե
րասանական կազմում տեղ չկթ, գրտել օրուայ շուկան
ապահովող
Երր ցեղասպանութիւնը իրապաշտ
« ան ո ւան ի աստղքչե ր ը :
Գ եր ա կա- կերպով շա րմա րոլեստում պատկե
տարներր հասարակութեան ք[' Ï ծա րելը լուրջ" բա րո յագիտա կան՛1 հարց
նօթ կամ միանգամայն սկսնակ ու կր առաջաց րել, Լեհաստան' «ճամ
մէը կին։ U.ju մօտեցումը պատու բորդը»32 (1961—63) ՜ ֆիլմով, կրրմի պատկերներին աւելի անմիջա կփն անգրագա րձալ իր հողի վրտյ
կան ու նուաղ շինծոլ վհճակ կր կատարուած ոճիրներին ։ «ճամթորպա րգևել : Գազանը մինչեւ անգամ դը» շոշափում կ հաւ աքական ոճիրի
յաջողել կր ֆիլմը մասամբ, դէպ նկատմամբ անհատին պատկան պա
քեր ի տեղւո յն վրայ՝ Ս'ո լրքիայ ո ւմ տասխանատուութեան հարցը։ ՝Լ,ա_.
նկարահանեք :
ցիների կեցուածքը տա րբեր մամա-,
Հ/ ա րմա րո ւ ե ս տն /‘PP^1- անձնա նակի հոլովոյթի ու հայեացքի մկջ
կան
ա րտւս յա յտ չամիջո ց
օգտա բերելով, Ֆիլմը ներկայացնում կ
գործելով,
հեղինակը
ամենայն յետ պատերազմ եան
տարիներին
անկեղծութեամբ վկայել կր մոռա բարեկեցիկ կեանք ապրող Գերմ ացութեան մատնուած Անատոլուի նացի մի կնոջ՛. 'Եա ամուսնու րնկեմասի-il’. Աի շելով թուրք մեծամաս- րակց ութեամր նաւով Ա.տլտնտեան
նութեան նկատմամբ իր հօր գէմ- ովկկանոսի վրայ ճամբորդէ լիս,
ք/՚ն պարտագիր կերպով գրոշմր~ զո ւգա գի պո լթ եամբ կրկին հանդի
ւող «.քծնող մպիտ ը» , Գազան ը ցե- պում կ ճամբարում իր ընտրու
նարն ու ֆիլմը սկզբում «Անատոլ֊ թեամբ մահուան դbpbե ուղարկըեան ժպիտներ» կր կոչել։ «Ամերի ւած մի կնոջ՝. Այմմ հրկիզումից
կա, Ամերիկա»?, ամկնոլր տարածող «փրկուածդ այգ կթեր, իր ներկաընկերութիւնը «Ս ւա րն ըր Եղբայր յո լթեամբ վերստին բորբոքում կ
ներին կր- մի հիմնարկ, որ 1927/4' ահարկու, անմա րդկա յին անցեա լը։
«Ոռնար տրուած
Հայաստան- - ■ »ր Գերմանոլհին, որ յո յս ունէր թէ
դնել կր արտադրիչ ըն կերո լթի ւն ի ց^1 ամկն խն՛չ աւարտուէ լ ու մոռաց—
ու պահպանել իր ֆ ի լմ ա գա բանում : լեէ կ » խո րապէս տագնապի են
Մ b ֆհւմ» nrb մ
Հեր տ կե ր տ ս լան
թարկուած փորձում կ իր պատու
«Ա1սկար»?,ձր/, պա տ կե րն երը , Գա մով լո ւս ա րան ել ամուսնուն։ Սա
զան ի սել ու ճերմակ նոր պատկե կայն կայ նաեւ պատումի երկրորդ
րացումների մկջ, իրենց կրկնակի տարբերակը :
Գա վերապրո գինն
վերակերտումն կին գտել ու ապա է' ' '
գայում ևս կրկնո լեց ին երեք ֆիլմե
Ֆհ pfb բեմագհրը' Ան գր կ յ Ա ո ւն կ ,
րում' «Մայրիկ», «Արարատ»
մեքենա յ ի
վթարով զոհուել ու
«Արտոյւոների ագարակը»:
«ճամբորդը» անաւարտ կր մնացել։
«Ամերիկա, Ամերիկա»չ, միջազ Երկու տարի անց, նրա աշխատագային էկրան բա րձ րացա լ ԵղեռնՒ կփցները, նաւի վրայ անցածը ան
յիսնամեակի նախօրեակին։ Ցաւօք, շարմ լուսանկարների վերածելով
ֆ/՚լմբ նիւթական մեծ վնաս արձա ու ճամբարի խաղա րկա յին բամին

ներին յարակցելով, փորձեցին խ.
մաստալորել
ֆհէ^Ր՛ Մրգիւնքը
ար տ ա ս ո վո ր ս տ եղծ ա գո րծ ո լթի լէն
կ -.Սարուցանելով անցեա լում մարդ
կութեան գէմ կատարուած աղէտը,
«ճամբորդը» արգի մ ա րգկո ւթեան
մօտ, արդար ու խղճամիտ հատու
ցում է հայցում : Լեհական այս ար
տագրութիւնը, կրկխն bp դեզարւեստական
գործօն արմանիքներով, մեծապկս գնահատուեց ամկ֊
նուր ել Անգրկյ Մ ունկ յետ մահու,
րստուկ յ ի շա տ ա կո լթ եամբ ,
մե
ծարուէg 1964/, Գանն ի փա ռատ օնԼ
դա տ ա կան կազձ ի կողմ ից :

Լեհական «ճամբորդ»/,յետոյ կր
միայն, որ Հոլիվուտը, արտադրեց
Ub տ նի
Լումկթի
«Գրաւաոոլ»?,
(1964) 33:
պատումի տեւո
ղութեան րնգամէնր տաս տոկոս ր,
«յb շո ղութեան ճամբուխ ներկա յւս֊
ցբնում կր նացիների լծի տակ Հըր֊
եաների ապրած արհաւիրքը։ Լոլմէթ' առաջին անգամ լինե լով, հա
մարձա կուե լ էր մամանակակից Ամերիկայում բնակուող միւս փոք
րամասնութիւնն երի'
յատկապէս
ս եւամո ը թնե ր ի նկատմամր բանեցւող ցեղապաշտ երեւոյթները, զու
գահեռի մէջ գնել Հրեաների ապրած ի հետ։ Մ օտեցումր չգնահտտ՜'
ւեց ու խստօրէն քննա դա տո լեց :
Ինչպէս միչտ, Հո լիվուտ իր ֆիլ
մերի
բովանդակութեան
համար
յա տ ո ւկ կեցուածք ու ո ճ կր մշակէք,
«Գրասաո.ու»/,ձք յետոյ, ց եղա պա շտոլթիւնն ու ցեղասպանութիւնը
նե րկ ա (ացնելու կամ
արծար ծելու
համաք եւս } իւրա յատուկ քաղաքա
կան ո ւ թիւն ի կա տա ր ած ո ւե ց :
. մամ անա կամիջո ցում' !965_1969/'?/
՚ էP ՈP
ե թրօ~Ե ո լտ ո լին—Ս' ա յկ ր^ր
կրկին դփմեց, երեք տասնամ եակ
փա կանքի տակ պահ ո լած , իր «ԱոԼ-՛
սա լերան 40 օրերը» նկարահանելու
ծրագր ին : Նախա պէս արգկն jbp~
լ եդ թէ հնՀսւէԱ 'Լէրնէ°յ, որու աձ՜
խտտանք տանելուց յետոյ մերմեց
ի րագո րծե լֆ ի լմը։
ՍՈՎԵՏԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԿԵՑՈՒԱԾՔԸ
bpp Խ րուշչովետն
սովետական
«ձնհ ա Lb ատ րին երգում ել 'Ց ենըտ իի
վարած Ամ երի կա յո ւմ , Հոլիվուտ
«Ամերիկա, Ամերիկա»յի մէջ յիշեց հայութեան, նրա «իրաւասու
պաշտպանխ
Աո վե տական Մ իութ խն ը ,
այս ուհ ետ միանգամայն
անտարբեր չէր կարող մնալ։ Մոս~"
կոլայի թոյլտուութեամբ «Հա յֆհւմ?>ր Հենրիկ Ա ա լեան ի ղեկավարու
թեամբ, արտագրեց «Նահսւպետ»բ
(1977) եւ առաջին անգամ է1^յ^Լու1
հա յկական մի ֆիլմում , զուսպ կեր
պով տեզ գտաւ Հա յոց կոտո րածն
ու տեղահանութիւնը։ Ազգային հա
մընդհանուր մասշտաբով ապրուած
ողբերգութիւնը , բնա կանաբա ր ըս տ
Աովե աա կան Մ ի ո լթե ան սահմա
նումների , անջատուած կր իր հաւա
քական Lbspbs՛ 9)հլմոլ^ Արե^ելահայաստաեի բնակչո ւթիւնը զե րձ
ու հեռու, կը պահուել պատմական
անց ոլ դարձից ել «փրկուած nL
պաշտպանոլած^ կր համարուէլ ան
ցածից։ Հաւաքականը ւիո խա րինւեf էր անհատի ապրած ողբերգութեամբ ու կեանքն
իմաստաւորւե լ կը գմուար պայմաններում գոյատեւելոլ ալնպիսի մի յարատեւ
պա յքա րով, ուր բացակա f էր որեւէ
քաղաքական հակադրութիւն։
Այւ բո լո րո վ հանդերձ, Ա* ա լեանի

զգայուն ղեկավարութեան ոլ- pu,~
նաստեղծական լուծումների բերու
մով, «Նահապետ»^, գեղարուեսաակամ առումով, փրկուէ լ կ /ոկ սովե
տական քարոզչութիւն վւնելուց ու
ազգային հարազատ անկեղծ շու-/՚ք.
եւ ոգի է փոխանցում ։ Մալեանի
բեմալէրութեան մկջ տեղին օգտս>
գո րծած լռութի/նները, շատ աւելթե
են բանո ւմ, խօսում ու փոխանցում
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ԱՐ8ԱՒ - ՀԱԴՐՈԻԹ
ՀՈՆՈԻՍ ԻԱ%ՄՕԼԿԷՏԵՐՈՎ 8ԻԻՆ է ԻՋԵԼ

ռրփհ

վօ^&«ն

ԴՆՍ.ՆՔ ԿԻՆՕ
Առաւօտից մազերս եմ յարդարում:
Ոչինչ չՒ փոխ ւում սակայ ե: Բնութեան եեա պայքարում
կրկին տանուլ եմ տալիս:
Հիմա յիշեցի, թէ ինչու էր հայելին աչքերս մթագնած ցոյց տալիս:
Ես անձրեւի մէջ չէի, րայց անձրեւն իմ մէջ էր:
Անձրեւդ շեշտակիօրէց իջնում էր եւ այնտեղ,
ուր ծաղիկները չէին սպասում նրան, ե՜ւ այնտեղ'
ուր պէտք չէր :
Ջրի երես դուրս հանուեց ամէն-ամէն ինչ,
անգամ այց րաները, որոնք ինձ թւում էր' շատ լաւ էի թաքցրել:
Ողջ *îb?ÂP հաւաք ում էի մեղքի պատաոիկներն ու հետն էլ' վերապրում
Աերթլաւէր, մերթ' շատ լաւ :
Աչքերս նաւակներ էի սարքել ու նետել հահինների մէջ :
Հիմա վեր կենամ ո՞ւր գնամ, որ ինձ գտնեմ: Ո՞ւր ես տարել ինձ:
*Բեզ համար առաւօտից մազերս եմ յարդարում, թեկուզ գիտեմ'
խճոսնիկներն եց դուրգ գալիս :
Այսօր հասուցացել եմ : Ա՜յնպահին, երր փակել ես դուռդ:
Հիմա կ’ասեմ այնպիսի թառեր, որոնք չպէտք է ասեմ:
Այնտեղ, որտեղ ապրում եմ' նման խօսքեր չեն ասում բարձրաձայն:
Բա ո՜ւթ գնամ, որ ասեմ :
էս հայրենիքն էլ այնպէ՜ս է թռնել, այնպէ՜ս է պահում:
Լաւ: Այս անգամ էլ թող քո ասածով չլինի: Դնանք կինօ:

Ես հիւանդ եմ :
Երէ մտքիս դնեմ' կարոդ եմ մեռնել,
Միայն քամին դադարի' նոր:
Երէկ Շանհայում փոթորիկ էր հզօր,
մի մարդ էր մեռել, մէկց էլ'անհետ կորել,
աշխարեր հիմա դրանով է զթաղ ուած,
իմ մահր կը լինի ուշացած:
Բայց ես հիւանդ եմ:
Հոգուս վրայ թազմակէտերով ձիւն է իջել,
Հոգիս մրսել է եւ տենդից կրծում է մարմինս,
թացել եմ հոգուս դարպասներրթալանչիների խումթը պահը չի կորցրել - • ■
Ու հիմա ալանուած հիւանդ եմ:
Էհէ՜յ, դո՛ւ, ուր ես փախչում,
Դու թալան էիր - ■ •
Առաջին անգամն եմ նման րան տեսնում :

■հԵ Զ 11’Վ ԿԱՆՉԵՑ
խորհրդի մէջ պահի հայեացքը կար :
Պահն այդ Աստուած էր ուղարկել,
ուղարկել էր, որ չխենթենայի - • - երեւի - - Ես ինչպէս միշտ' չհսւսկացայ :
Արցունքներս եղել եց թոզոքի
րնդղէմ' մարդկութեան,
Օզնեց միայն հացադուլը
Այն էլ' մարմնիս չափերին:
«Դնա ու տէրը քեզ հետ ըլլայ»-Q
ծիկրակեց նկարի միջից,
Վեր կացայ, որ գնամ
ԴՈՒ՜ ներս մտար - - *Բեզ ո՞վ կանչեց:

ՈՐ 1ՐԻ ՔԻՋ հԵԼՕ^ԱՆԱՄ* ԳԱԼՈԻ ԵՄ
Որ մի f իչ իյելօքանամ' գալու եմ :
Դու, մինչ այդ, փորձիր սարերի կատարներից իջեցնել ցաւերս:
Իսկ ես գալու եմ'
երր մի քիչ սիրունանամ,
մի քիչ թոյովանամ,
մի քիչ էլ' քիչ սիրեմ քեզ:
Օրուայ մէջ մորթուեցին պահերը,
այսօր միայց մեղրահամներին տեսայ ապրելիս,
մնացածն անկանոց երթ էր' ուր աատահի:
Ողջ գիշեր շներից եց սպանում դրսում,
Բա ես ո՞նց եմ ապրելու այսուհետ- - •
Ինչպէս միշտ' փորձում եմ քայլել հակառակ երթինայնտեղ էլի դու ես:
Չհասկացայ' ուր շրջուեմ դո՞ւ ես լինելուԱնգամ աշխարհի հետ հակառակուելիս' էլի գալիս ես:
Ի՞նչ ես ուզում, ասա':
Ասել եմ' գալու եմ, ուրեմն' գալու եմՄի՜ քիչ սպասիր մինչեւ
խելօքանամ :
թոյովանամ,
սիրունանամ,
Ու
մի քիչ էլ' քիչ սիրեմ քեզ:

ապր ուած արհաւի րքր, քան որեւէ
այլ պատկերացում յ Եարեւոր է յի~
որ միայնակ լուռ տարագիր
Հայի պատկերներին՝ միշտ
մուաքլ մնացին ֆիէմի սկզբում դիա՛

լող ռուսատառ վերնադրերը-, «Նա՜
հապետ»Հւ ամ էնոլր հետաքրքրոլթեամբ դիտուեց ել Մա լեանի կի՜՜
րառած ոճը յատկապէս գնահատլեց }էաւի ոն իայո ւմ s

(Գ- ՄԱՍ)
ՊէՐԼԻՆԻ

ՊԱ

ԵՐԵՒԱԿԱՅՈՒԹԵԱՆ ՃԱՄԲՈՎ
Գրամի իշիւ ան ո ւթեամբ ղեկա
վարուող
ֆիլմերի
ա շիլա րհում,
Պէրլինի Պատի անկումը 1989^2/ քա
ղաքական նոր ի րավիճա կ ել ն ը~
պաստաւոր պայմաններ ընձեռնեց
եւ վերջապէ ս Հայոց ազգի ու. (f~n—
'1'"1րգի մասին պատմ եէոլ համար ՝
^nP ո ր [i զոնն ևր բացուեցէն : Հան՜
ՐՒ Հէրնէօյ, որ ծա նօթ էր Հայոց
աղէտից յետոյ ապրող երեք սերունգներին է, ինք սերո ւած էր աՈսյջինից , անվարան դիմեց ]_985“
Ւն Հրապարակած իր ինքնա կենս ա~
էէրոլ֊թիւնը «Մայրիկ»^ էքրան Հաեձշու_2/յ Նա, էլիա Գազանի օրինանախ իր երկը ստուգեց գրքի
Լուկայում ել ապա անցաւ ֆՒ/՚^Ւ
րբեր ակին : Արդիւնքը՝ ՀՀանոլանՒ aju աղբերի խ ա ղա ր կո լթ ե ա մբ ,
ցուցադրուած

«Մայթիկ»ե

ՏԻ

ԱՆԿՈՒՄԸ

էր : Ի տ է ալա կան աց ո լած գրո լագնե
րով) անձնական զգացական կեանք
պատմող՝ ծա լալուն մի ֆիէմ, ուր
ի միջի այլոց՝ յ իշլում է նաեւ Հա—ւ
յոց հին ու «անցած պատմութիւնը» :
վէրնէօյ ի ր ներ կայա ցման ձեւով
ու կերտած պատկերներով ակըն~
յայտ կերպով ւիո րձել էր արձագանգել 'Իր ա մ է րի «Դատավարութիւն
Նիւրէնպէրկում»,
Փերմինկէրի
«Ելք», ծւ Գազանի «Ամերիկա, Ամերիկա» ֆիլմերին-,
Շ ա րմա րուեստում վաղուց բա
ցակայ Հայոց տեղահանութեան ա~
ռաջվւն պատկերը՝ «Մայրիկ»^/ մէջ
տեղ է գտել՝ յետադարձ հայեացք/ք
ձեւով : Տաւօք' անհաւասա րակշռըլած արտադրական պայմանների
բեր ումով՝ այն մեծապէս թերի իրագործո ւմ է i Մարոքոլմ, վաք—
րաթի ւ կանանց ել բազմաթիւ տղա
մարդկանց խմրաւո բումից կազմը-

ՕԻՐՈԻՄ եմ

-on իոիրմոին-իը

Սիրում եմ fn բուրմունքը:
Հէնց այն հասնում է ռունգերիս
Մոլարակի/ս/ հետ ինչ որ թան է կատարւում
գերբնական:
Սիրում եմ աչքերիդ համը:
Երր այն զգում եմ շուրթերիս'
Սրտերը թագաւորում են աշխարհը,
Հարսերը դառնում են կոյսեր,
Աստուած ներում է Եռային
Ու փիլիսոփայական ոչինչ չի մնում:
Սիրում եմ fn քայլերի մեղեդին:
Երթ այց անցնում է իմ միջով
Ազնւանում եմ,
յետոյ համրում,
քարանում
սառում
տաքանում
պաղում
շիկանում
փորձում դէն նետել ականջներումս
հոսող գետերը:
Բա ես մեղք չե՞մ:

ւած, առանց որեւէ յարմ ա րեց ո լ մի՝
մեր օրերի հագուստներով նկարահանուած տեղացի Արաբ եեր՝ մէջ
են բերուել իբրեւ տեղահանուածդ
հայ բնակիշներ-.Յիշուած նմանա
կի թերի ՝ խ որթ ու խղճո ւկ պատկե
րացումներին զուգահեռ ՝ շա րա կրցլած ինքնակենսագրական բամնի
համար՝ ^Լէխեէօյ մեծ դումարով
կառո լցել էր տուել Մ ա րս է յ լի ամե~
նաևրկա ր պողոտաներից մէկի մե
ծածախս տէքոր^ եւ նրա եր կա յնքով մ էկ ընթաց ո վ թրամուէյ^ յ
էլիա Գազան՝ «Ամերիկա, Ամերիկա»^ մէջ իր ընտանիքի մասին
պատմելիս՝ որքան սել ո լ. ճերմակ
պատկերներով անկեղ})- ոլ անմէ Հական է՝ Աշո տ Մալաքեանի «Աայթիկ»շ» t իր գունագեղ պատկերա
ցումներով նո յնքան կեղծ ու հեռու
է ճշմարտութիւնից յ
Մասսաներ
շոյող այս մելոդրամայով՝ սկիզբ
գրո ւեց մի նո ր շուկա յի ՝ ուր Հայոց
Եղեռնր սկսուեց շահարկուել ֆիլ
մերում ՝ «Մայրիկ»^, առաջին ղ ո լցադրումր համբնկաւ Հայաստանի
անկախացման հետ։

Երբ Հայր նոր էր սկսել իրեն բա
րենպաստ նիւթակայ ու քաղաքա
կան պայմանները ի նպաստ Հայոց

Աղէտի
օգտագործել՝
Հո լիվո ւտ
վերջապէս յաջողեց մտնել Լեհաս
տան' Աոլշվից ՝ ել ի րագո րծել Շօա_
յին առըն շուո զ՝ գե ղարո լե ս տա կան ՝
քաղաքական ու շա հ ա րեր ա կան սա
ռումով ամենայաջո ղո ւած խաղա ր_
կային մեծածալալ «Շինտլէրի ցանկթ» (1993) 34 : Արտագրող — բե մա
ղի ր Ս թիվրն Ափիլպէրկ՝ դաս ա֊
ռած նախապէս արտագրուած ֆիլ
մերի յաջող ու անյաջող լուծումներ,
րից
ել յատկապէս ներշնչուած
«Վերջին հանգրուանը» ու «Դիշեր
եւ մառախուղ» ֆիլմերից՝ ուշիմօրէն իր խաղա րկա յին ֆիլմի պատ
կերս։ յին ոճը կառուցէլ էր յ ի չուած֊
ների մէջ կիրառուած գեղարոլեստական լուծումների հիման վրայ-,
Ափիլպէրկ) «Շինտլէրի ցանկը» շահեցնելով՝ եկամուտը յատկաց րեց
Լոս Անճըլըս ի Շօա հ իմնար կին ՝ որն
այսօր զրաղլում է բոլոր ցեզասպա֊
նութի ւննե րթլ, առնչոլող հարցէրով-

Նորաստեղծ ընթացք ապրող շուկայի պայմաններում՝ գանատաց ի
Ո՝ոպէր Լանթսի ել Աթոմ Եղս քէան ի
ձ իացեալ միջոցառումներով՝ ար—
(Շաթ-ը Դ- էջ)

Fonds A.R.A.M

* B ԱՌ ԱՋ - Մ Ի Տ fi

Էջ 4 , Կիրակէ , Յունուար 6 , 2008

ԺԱՐԺԱՐՈԻեՍՏԻ ՃԱՄՐՈՎ(Շար. փ. էջէն)

տադրո ւեց «Արարատ»/» (2002) : Ար
դիւնքը մի շարր իմաստասիրական
հակադրութիւներ
առս^ադրող՝
մամանակակից կեանքից առնուած
դրուագների անհանգիստ շարակըցում է՝ որոնց միջոցում ֆիլմ ֆիլ
մի մէջ դրուագով՝ արծարծւում է
ց եղաս պանո ւթ իւնը եւ Ղ՜ի"1 մը luտումը.. Իրականում ցեղասպանու
թիւնը ֆիլմի պատրուակն է ել ոչ
առանցքը : Կառչած մնալով «անւա նի դերակա տարներ»ի թաղար
կո ւթեամբ նկարահանոլող ֆիլմե
րի աւանդին՝ «Արարատ»/» իր էու
թեամբ՝ դրսեւորում է վերապրող
ների երրորդ սերունդի ել բուն
դէպքի միջեւ ընկած մեծ թորթորատ ը ՅՏ :
Եղոյեան Հայոց Աղէտի նկատ
մամբ
բաւա րա ր առարկայական
կեցուածք չունենա լով՝ վաղուց էա
պէս իր ցեղի մչակո ւթա յին աղբիլրներից կտ րո լած լինելով՝ մի
միայն մտային կերպով է տեսել՝
գիտակցե լ ու պատկերել անցած ար
հաւիրքը՛. Ֆիլմի ամէն մի վայրկեանում ցա յտուն կերպով նկաւսւում է րեմադի ր ի զգացական ու
իմացական աչթարհների միջել ըն
կած անհանգիստ Վ^թճւււկըէ Ֆիլմ
ֆիլմի մէջ
հնարքին դիմելով՝
«Մայրիկ»/» անհամ ողի չ օրինակից
ու Գաղտնի «Ամերիկա Ամերիկա»//
դիպուկ՝ սել ու ճերմակ վե րակե րտո։ մնե րից րացի՝ Հայոց Աղէտին
առ րնչոլող ուրիչ ֆ ի լմ ի նաթապա տ կե ր չունենալով՝ կատարուած
ոճիրի իրողութեան /""Լ՚քԸ ‘"['"‘ես՜,
տի միջոցով փոթանցելու համար՝
Եղ ո յեան ա րհ ե ս տ ա կանօ ր էն իր կա
ռոյցի մէջ է առել՝ Ար չիլ Կ որքու
«Արուեստագէտն ու իր Մայրը»
պաստառը՛. Արւեստ ի գործը՝
իր
րեմադրութեան ա չթա րհ ին ծառա- r
քեցնելոլ ել ֆի/մի պատկերային յօ
րինուածքի մէջ բանե ցնե լո լ համար՝
այն մի ուրիչ նկարչի միջոցով ըն
դօրինակել է տուել՛. Գրա րե րո լմո վ
կ րկնա կր ամրուպով ին պարպուած
է բնօրինակի մէջ կուտակուած լից
քից՛. Գո րծողութեան մէջ դրուած
աքդ պատկե ր ը՝ Կորքոլ բիւրեղա
ցած ապրումի փոթարէն՝ դերա
սանի մօ,ո դրսեւո րե լ է րնդհա կառակր' բռնաղրօս ա րցունք ու ծամածռոլթիւն յ
Րեմադի ր ը պատմական՝ քաղա
քական՝
բարոյական
"։ զեղարւեստա կան վիճելի կեցուածքներ
կի րառելո վ՝ իր մտածած ին անհ անգՒ ստ
վիճակից ձե ր բա ղա տ ո ւե լո ւ
համար՝ ֆիլմի մէջ անընդհատ ար
հեստական՝ նոր հարցեր ու լո՛ւ
ծումներ է առաջադրում : Հետղհետէ՝ անղ ի տակց արար ինքն ասլա չտ
պան դիրք աոնելով՝ մթւոում է Ա՛
մէն մի ճչմարիտ իրողութիւն՛. Հա
կառակ րեմա դի ր ի տարած յարատեւ
ջանքին ու մչակո լա թօս քին՝ «Արարատ»/» մէջ բանեցուած հնարք~
՛հերը՝ անուղղակի թաթտում ու
հերքում են ցեղասպանութեան հալաստ իութիւնը ել ակամայ դրսե։ ո րւում է Եղոյեա նի հոգու. տագ“
նապահար ապրումն ոլ մտահոդութէւն ը :
«Արարատ»/» առաֆէն ւյուրյաղրումը կա յարաւ 2002^^ *էաննէ
փ ա ռա տ օն ո լմ : Այ" անդա մ ֆՒ/մՒ
նե րկայացումր չթան դս։ ր ո լե ց
եւ
հակառակ տա րածուած լլուկներին՝
իեոլրքիոյի միջամ տո ւթեամբ չէր ,
որ ֆի/մր չմասնակցեց մրցոյթին ել
յատուկ' լարքից դո լր ս ՝ ց ո լց ա ղր ո լթ b ւն ունեցաւ՛. Եղոյեան ել Լան-,
թոս , ա նձամր էին այդ. տնօրինել՛.
Երկու տարի յետոյ՝ 2004/î, «Արա

րատ»/» կրկին փառատօն
մտաւ՛.
Այս անգամ մրցոյթի մէջ' Երեւանի
«Ասկէ ծիրանիի ֆիլմերի չարքում ՛..
՛Երան յա տկա ցոլեց գլթա լոր մ ըր
ցանակը'. Այս երեւոյթը հեռու էր
անկեղծ ու առողջ քայլ համարուե
ր՛ ւց'. Նման մի կեցուածքով՝ ֆիլ
մը տնավարի գնահատանք ստացաւ՛.
Ա չակութա յին ու քաղաքական ՛Ա
ռումով ոչ դրա կան այս «մբգանակարաշիյութ-եամր»,
թափանուեց
Հայաստանում ու Ափիւռքոլմ Հա
յոց Տեղաս պանո ւթեան մասին նկաբահ անո լած ֆիլմերի չու՜ր2_ Ւի1"
պէս անկեղծ՝ մանրաղնին քննա
դատութիւն ու ւէիճաբանում զար~
դացնելը :

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

յա րակցում :
մնում են դԸԼ՜
թւս տուած Արամ Ա լա դե ան ի ար
հաւիրք տեսած՝ ումասպառ կնոջ
Արմինէ՜ի թփոլած աչքերով դիտ՜
ւոզ՝ թորն ընկած՝ մեզ անտեսանե
լի՛ ՝ սրբօրէն ի ներ պահուող՝ պատ
կերի հետ :
«Արտոյտների ագարակը» միան
գամայն զերծ չէ վրիպումներից :
Այն երբեմն դմո լա րո ւթեան բ է
զանցում մ ելո տրամի ու արկածս։ յին
պա տ ո ւմի սահմաննե րը : Այդոլհանդերձ՝ թավիան իների ֆ ի էմը իր ձե
ւակերպումով՝ թօսելու՝ պատմելու
նպա ս՛ա կայարմար ընթացքով՝ ա~
ռաջին ի րադո րծոլմն է՝ "• ր չարմա ր ո ւեստ ի ճամբո վ ազատագրուել
է հա յութեան մօտ թորապէս ապրուած ՝ երկար տարիներ իբրեւ ան
հաղորդ բարդոյթ կուտակուած՝
Հայոց Աղէտին առըն չուած եզակի
ապրումը :

ՄԻՆՉ ԱՅԺՄ ՄԻԱԿԸ

ծած
«Արտոյտներէ
ագարակը»
(2007), միակ թ աղա րկային ֆիլմն
է՝ որի առանցքը ամբողջովին ՛“—
ռըն չւում է Հայոց Աղէտին՛. Ան թո՛l։իա Արս լանի յո ւշտ պա տո ւմի 36 Հ/—
ման վրայ՝ դիւրըմբռնելի ընթաց
քով կազմուած ֆ ի լմը ՝ նկարահանւած է անպաճոյճ՝ պարղ ոճով՝ Ա՛
ռանց չոլկայ գրաւող որեւէ արդի
հնա բքով՛. Ֆիլմում բանեցուած թըտաց ո լմր ՝ նե րառոլած էլա րեւոր ԷԸ՜՜
րացուցիչ նոր բամինները ել դի՜'
պուկ եզրակացութիւնը՝ պատումին
առաւել յաջող ընթացք են տուել՛.
Րեմադի բները՝ ներկայ օրերիս l՛րա վիճակ ի մ տահ ո գո ւթ ի ւն ի ց ելնե
լով՝ ուչիմօրէն թոլսափելեն Հայո3
Ադէ տը կրօնական' իսլամական Ո1
քրիստոնէական՝
հա կադրո ւթեան
մ էջ տեղադրել՛. թուրք՝ Հայ՝ Աոյն՝
Իտ՝:յ լաց ի ու Արաբ գործող անձերի
միջոցով՝ թ'ա վԼւ ան Լւն և ր ը վերա կեն
դանացրել են ցնց ի չ արհաւիրքը :
Ընտանիքին ՝ աւանդական սովո
րութիւները զան ցող՝ թուրք ս պա
մին սէրահար \յունէկը^ էր էու.^*
թեամբ ՝ ֆէ լմ ում թտացնոլմ ու բա
ցա յա յտում է փոքրամասնութեան
մի որոչ զանգուածի մօտ ւսպրրլած բարդ վիճակը՛. Աիրազրկուած'
տեղահանութեան ընթացքում ՝ սո
վահար մանուկներ սնելու համար՝
իր մարմինը զոհաբերող Նանիկը՝
երբ ստեղծուած անմարդկային վի
ճակի բերումով գազանացած ան
մեղ մանուկներին ֆրէվ՚լիս՝ կ" ր~
ց ընում է իր կեանքը՝ ֆ ի էմը իր թօսուն չա րակցոլթեամբ ՝ բացա յա յտում է թորն ընկած մի անդար
մանելի թող՛. Րօթահար ՝ փրկու
թեան հասած կառքում փա կուած՝
մանուկները լուռ ու մունջ՝ իրենց
հետ են տանում Նունիկի կո րս տեան
պատճառը դառնալու ծանր բեռը՛.
Այս պատկերի՛ն անմիջապէս յարակրցուած է մշուշապատ վենետ Ւէեան աղատ ծովը՝ ուր մանուկներն
այմմ լալո րակ հագուստներ հա
զած՝ դիտում են իրենց անորոշ ՛Ա
պագան
գո լմ՜ող
մշո ւշա սլա տ ՝
պատ կերաղոլրկ հ եռուն •
Երկար տարիներ չա րմա րոլեստ ի
մարզում բանող
թ ավ իան ինե ր ր ,
լաս, լալ են ըմբռնել՝ որ թորապէս
ապրուած կատարեալ
յուղումը՝
չարչարանքն ու անձկութիւնը՝ գե
ղեցիկ պատկերների շա րա կց ո լած
րն թացքի մ է? չեն տեղաւորւու մ :
Այղ բե՛րումով նրանր խո ւսա ւէե լ
են՝ ար տարէն առումով՝ արտառոց
պատ կերներ ս տ ե ղծ ե լո լց ։ Երր տե
ղահանուած կանայք՝ անապատում
ա րհաւի րք ա պրած ՝ Հալէսլ են հաս
նում ու թօս ւո ւմ է քաղաքի գեղեց
կութեան մասին՝ թավիան իներր
ուչիմօրէն ՝ դրան ոչ մի պատ կեր չեն

րը՛. Ներկայացուած

ֆիթերի

կարեւոր

մասը ցեղապաշտութեա՛ն մասին կ ել ոչ
թկ ցեղասպանութեան :
Այգ բերում ով
հարկաւոր կ

Շօայի բուն իմաստի բա

ցատրութիւնը , որը

բացակայ կ հատո

րում :
13) «3 Ա՛ռա է» , Գեկտ. 9, 1945:
14) Որոնց

շարքում կայէն նյսեւ

Հա-

յեր՛.
15) The Stranger.
16) Nazi
Concentration
Camps —
«Նացիների ճամբարները» 1945, ԱՄՆ-ի
բանակի արտադր • , ֆիլմը հաստատել են
Հոլիվուս։ի երկու անու՛անի բեմադիրներ'
ճոն քիորտ եւ ճ՚որճ Լ]թիվրնս ;

17) Verboten !
18) Ostanti Etap.

ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹԻՒՆ

fd'ավի անի եղբայրների իրագոր

ճառներով առարկելի են նաեւ վաւերա
գրական ու արթիւային ֆիէմերի ցանկե

Լ896 _ 1915 տարիների Հայոց
պատմութեան դէպքերը պատկերող
թազարկա լ ին ֆ ի լմեր ը , մամանակի
հոլովոյթի մէջ դնելով պարզւում
է՝ Որ դրանք կամայ թէ ակամայ՝
կրում են տիրող քա ղա քա կան , տ ընտեսական իրավիճակների ազդեցութիւնը՝. Ըստ մամանակակից արձա
՛ն ա գր ո ւթի ւնն ե րի , նաթ ա պէս նըշւ.ած վեգ ֆիլմերը, նիւթական շօ
շափելի վնաս արձանագրած արտադրութիւններ են:
Պիտի ընդգծենք նաեւ՝ որ բացա
ռութեամբ վերջինիս' «Արտոյտնե
րէ ագարակը», Հայոց կո տրւսծներր՝ տ ե ղ ա հ անո ւթիւնն եր ը ե լ բնա
ջնջումը՝ միւս հինգ ֆ ի լմե ր ի բո
վանդակութեան ամբո ղջա կան ՛Ա
ռանցքը կամ թնդիր ը չեն կազմ ում :
ֆիլմերի չորս ոչ հայ բեմադիրները' (իսքւսր Ափֆկթ կլիա <Ւազւսն ել Փաօլօ ու վիթթ որիօ թավիան ի՝ րնդհան րապէս համակրան
քով են մօտեցել հարցին ու ստեղ
ծագործական առում ով՝ որոչ ազ
դեցիկ դեր են կատա րել նիւթը չ՛որմարուե ստում զարգացնելու, մէջ՛,
կրցա սերունդ ընդդրկող մամանակի հո լովոյ թի մէջ ապրող ՝ հայ
րեմադի րներ ի պարագան վերա՛նա
յելիս ՝ պիտի յիչենք որ նրանք Աոլբէն
Աամոլլեանի «Մուսա
լե-՝
րան. • •» ի րադո րծումի արգի լման
օրերից սկսեա լ՝ ի սկզբանէ ՝ միչտ է չ
չկամութեամբ ու դմո լարո ւթեամբ
են հարցին մօտեցելւ վերջապէս ՝
երբ ա րհ ե ս տավա րվ երեք բեմս՚դի րներ' Հենրիկ Ա ալեան՝ Հա նրի Աը՜
նէ°յ ու Աթոմ
Եղոյեան՝
համե
մատաբար աւելի նպաստաւոր պայ
մաններում
ԳՒ^ևցին
նիւթին՝
նրանք դեռ իրենց քա զա քա կանօ ր էն
ենթակա յ ծանր վիճա կո լմ դտնել
անհամս։րձակ ոլ անբաւաբար գոր
ծեր արտադրեց ին :
Տեղային՝ ազգային իւրայատկու_
թիւնների գիտ ա կց ո ւթի լն ի ց աստի
ճանաբար հեռացած ^"'J ա րուեստադկտ ը՝ այսօր աւելի ու աւե
լի է դմուա բանում ՝ չա րմա րուեստի
ճամրով՝ դիպուկ կերպով արտա
յայտել իր ցեղի ապրած եզակի ար
հաւիրքը՝ եւ ազատագրել դրա մէջ
կուտակուած ՝ զսպոլած ՝ կատար
եալ յուղումը՝
չարչարանքն ոլ
ա՛յ։ ձկ ութիւնը :
Ա՛ Ց՛
Փարիգ

19) Comité d’Histoire de la Seconde
Guerre Mondiale.

20) Nuit et Brouillard.
21) Commission Française
trôle.
22)

du Con

Kapo.

23) Jacques Rivette, De l’abjection.
24) Gillo Pontecorvo, «9։w"ü/'n» յէ
մա՛ղէրըւ Ֆէ լմէ մէջ ներառուած սէ[,ոյ
պատումն ու մեչոդրամատէկ լուծումթ}
շուկայ
ապահովելու մտահոգութե\ամբ ,
հակառակ բեմադէրէ ցանկութեան , ար
տադրէ շներէ մէջամտութեամբ ոլ ճնշու֊
մով է եղել :
25) Cahiers du Cinéma, N° 120, juin
1961, p.54.

26) Cahiers du Cinéma, N° 121, juillet
1961, p.45.
2<)
Օթթօ Փերմինկկր
Հոլիվուձտում
ազդեցութիւն բանեցնելով՝ երկու դկպքում մեծ հակակրանքով՝ թ . Լք ս՚մոլլեանին վարկաբեկել ու հեռացրել էր աշթատանքից եւ ինքն կր ձեռք առել նրա ս կըսած դործը ՛. Առաջինը' «Լորա» (LaUra t
1944)
թոր րդա ւո ր
մէ կ
ոճթադոր-^
էութեան բացայայտման մասէն էր*
րորդՀ «Փորկէ եւ Պէո» ( Porgy & Bess ջ
1959) ջ
Պրոտուէյում y
սեւամորթներէ
մասնակցութեամբ՝ Ռ • Մամոլլեանի բե
մադրած՝ ճԿկրշուինի ե րամչ՛ռա կան
հթւը ֆիլմի վերածելու ձեռնարկն կ ր :
28) Exodus.
29) Judgement at Nurenberg
30) 1985/ե , Գլօւո Լանզմա՛ն իրագործեց 550
րոպէ \տեւողութեամբ
վաւերա դրա կան «Շօա^ն։
Ցէշ ուաե՜ եբրայե—՝
րէն բառով՝ մամանա կէն էսրայէլէ սահ
մանադրութեան մէջ յէչատա կուել
էր
հրեայ մողովրդէ ապրած ողբերգութէւնը : Ֆէլմէ ցուցադրումդ տա րածեց բա-՝
ոբլւ Այդուհետ Հրեաներէ g եղա սպան ու
թէ ւնն բնորո շլում է ա յդ անունով î
31) First National Pictures.
32) Pasazerka.
33) The Pawnbroker.
34) Schindler’s List.
35) Տես
«Ց*առաջ — Լիիտք էլ Արւեստ»՝ 2002, Նոյեմբեր 3, Զթոյր "Արա

րատ",՝. շուրջ Աթոմ Եղոյեանի եւ Արսինէ
Խւաճճեանի յարկի տակ :

12) Նոր լոյս տեսած' Le cinéma et la
Shoah, Un art à l’épreuve de la tragé
die du
20ème siècle
{Cahiers du
Cinéma, 2007) հատորի մէջ՝ ըստ Institut
Fritz Bauer-՛/ կ ազմած ցուցակի ՝ Հրետ

36) Տես' «Արտոյաճերի ագարակը»,
«Յառաջ» , 2005 Գե կտեմբեր 14 — 2006
Մ այիս 6 ;

ների
ցեղասպանութեան նիւթով Հալելի
քան 300 վերնադիր կ
ներկայացուած՛.
Գրանցից 142/7՝
թա ղա ր կային : Տանկը

37) Տես'
«Յառաջ _ Միտք եւ Արւեստ»՝ 2007 Գեկտեմբեը 2* վ՛իրա լր Չոլաքեան,
Թավիանիներուն
"Արտոյտ

վիճելի կ 1933/y արտադրուած ֆիլմեր
ներառնելու բերումով-, Զանազան պատ

ներու ագարակը" դասական ել այժմէա_
կան :
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colloque international «Paroxysme

de la Grande

Terreur stalinienne» qui

Sénat et à
s’est tenu à Paris, au
Sciences Po, du 9 au 11 décembre 2007,
a rappelé les historiens à leur «devoir
de mémoire». En effet, l’année 2007 est
l’année du 70ème anniversaire de l’apo
gée de la Terreur stalinienne en URSS.
Depuis une quinzaine d’années d'his
toriographie de la Grande Terreur a été
renouvelé *. Les archives soviétiques de
l'Etat, du parti communiste et du NKVD,
accessibles
depuis 1991, ont révélé
l’ampleur des purges et des opérations
de masse durant les années 1936-1937.
Le nombre des victimes évoqué au
cours du colloque est accablant: 750.000
fusillés, 1.500 000 d’individus, condam
nés à des peines de 10 ans ou plus,
déportés dans les bagnes de Sibérie.
Les mécanismes de prise de décision,
les institutions et les acteurs de la
Terreur, les groupes et les régions ci
blés par la Terreur, la mémoire de la
Grande Terreur —de la réhabilitation
des victimes à l’édification de mémo
riaux en Russie— ont été les thèmes
du colloque.
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Fondateur SCHAVARCH HISSAKIAN

lourd tribut au stalinisme et ont été
submergés par un magma de violen
ces et de mensonges. Comme
les
autres peuples de l'Union soviétique,
ils ont subi les purges, les déportations
et la loi du quota, sans qu’il soit pos
sible de savoir avec certitude quel a
été, vingt ans aprèsè le génocide des
Arméniens de Turquie dons les rescapés
formaient le tiers de la population de
l’Arménie soviétique, le nombre de vic
times arméniennes du stalinisme ?
Une question qui exige une réponse.
Certes, en Arménie, les écrivains Yéghiché Tcharents, Gourgen Mahari ou
le cinéaste Frounzé Dovlatian ont té
moigné sur le stalinisme 2. Certes, en
France, Krikor Beledian s’est hasardé
à comparer ces deux «désastres conju
gués» 3, certes, un ouvrage collectif
a partiellement levé le voile sur le
passé 4, certes, une jeune cinéaste ori
ginaire d’Arménie Nora Martirosyan a
tourné un film dont le titre «1937» est
explicite 5.
Claire Mouradian dénombre 300 000
«absents» des statistiques démographi
ques officielles de l’Arménie, entre 1926
et 1953, pour une population qui évolue
entre ces deux dates de
900 000 à
1 400 000 habitants 6. Une saignée ter
rible même si l’on tient compte des
pertes de la Deuxième guerre mon
diale. Mgr. Norvan Zakarian et Philippe
Sukiasyan, avancent quant à eux les

vérifier la fiabilité de ses sources. Ses
éditoriaux et ses billets clairs et di
dactiques révèlent son talent de polé
miste et sa volonté de maintenir la mé
moire du Yerkir 8. Sous sa houlette,
Haratch et ses collaborateurs, journa
listes politiques, écrivains essayistes,
poètes ou romanciers de la nouvelle
génération défendent la langue, le bien
le plus précieux des Arméniens, contre
ses effondrements
en Arménie et à
l’étranger. Ils continuent aussi à dé
fendre la Cause arménienne dans un
monde qui a changé et qui change au
tour d'eux. Un monde où le temps n’a
pas oblitéré le souvenir de ta Première
guerre mondiale. Un monde où, en 1936,
la remilitarisation de l’Allemagne nazie,
la débande honteuse de la SDN en Ethio
pie devant l’Italie fasciste, la guerre
civile en Espagne, le conflit judéo-arabe
en Palestine, les prolégomènes de la
décolonisation en Syrie, la conquête de
la Mandchourie par les Japonais sont
les signes annonciateurs d’un nouveau
cauchemar. Un monde où les colonies
(kaghout) nées de
la dispersion des
Arméniens se transforment en diaspora
(spurk), où la perspective d’un retour
dans la Turquie républicaine est deve
nue une utopie. Enfin l'avenir des ré
fugiés arméniens, ces heimatlos (S.
Vratsian) exilés et inorganisés en dépit
du nombre croissant des Unions com
patriotiques de Sébastia, de Kharpert,
de Malatia, de Van etc. et le Nerkaght

Les exposés ont démontré que la
Grande Terreur avec ses
opérations
de masse, a été un phénomène com
plexe, aboutissement à la fois des me
sures économiques du début des an
nées 1930 (collectivisation agraire, «dékoulakisation», famine génocidaire en
Ukraine de 1932-1933, destruction de la
société rurale) et de la crainte de Sta r
line d’un conflit futur avec l'Allemagne
et le Japon qui l’incite à éliminer d’a
bord les ennemis potentiels de l’inté
rieur. La prise de décision revient tou
jours à Staline. Avec Yéjov, son interlo
cuteur privilégié, il établit pour chaque
région un quota de fusillés
et de
condamnés. Il identifie des zones à
risque (les républiques fédérées frontalièères de l’URSS) et des catégories à
risque («gens du passé», minorités na
tionales, clergé, vieux bolchéviks, élites
scientifiques etc.). Les exigences de
Moscou poussent les dirigeants régio
naux à «faire du chiffre» et les quotas
établis à Moscou sont très souvent
doublés ou triplés. Grâce au travail du
NKVD appuyé par la police ordinaire,
en remontant la chaîne des dénoncia
tions populaires, on procède aux arres
tations et on construit des dossiers
d'instruction au motif d’espionnage, de
par Anahide TER MINASSIAN
sabotage, de nationalisme, de trotskysme etc. Le cas des Ukrainiens, des
Polonais, des Allemands de la Volga ou
encore de la région des Komis et de chiffres de 15 000 victimes dont 4 500 (rapatriement)
en Arménie soviétique
celle du Kouban fut examiné par le fusillés entre 1936 et 1937 et placent constituent des sujets permanents de
colloque, mais il ne fut pas question le paroxysme de la Terreur en 1938, réflexion de Haratch. Le 5 janvier 1936,
des républiques transcaucasiennes et, au moment de l’assassinat à Etchmia le jour de Noël, le message de Scha
donc, de l’Arménie.
varch est une exhortation et un constat,
dzine du Catholicos Khorène l" (Naha
dag Gathoghigos)
par un commando «Résister, résister et vaincre, voilà l'ob
*
du NKVD (6 avril) et des persécutions jectif fondamental de la philosophie
**
meurtrières qui conduisent à la dispa non-écrite de ce peuple».
La Grande Terreur est un sujet pres rition presque totale du clergé armé
♦
.
que totalement occulté tant en Arménie nien en URSS ’.
*
**
qu’en France où l’Année de l’Arménie
vient de s'achever. Alors que les ArméComment à partir de Paris, au milieu
Pour qui veut explorer la mémoire
nins se sont mobilisés pour la recon
des conflits politiques ou culturels, pour
du
peuple
arménien
et
tenter
de
com
naissance du génocide de 1915, alors
un contre l'Arménie soviétique, qui di
que depuis des décennies des monu prendre les relations entre la diaspora
visent les colonies arméniennes, au mi
et
l’Arménie
soviétique
au
XXème
ments commémoratifs des victimes du
lieu des revendications sociales et des
siècle, la lecture du quotidien Haratch
génocide arménien ont été élevés un
acquis
du Front populaire ’, le journal
peu partout dans le monde, il n’existe des années 1936-1937 est un exercice
Haratch
a-t-il saisi le sens des événe
aucun mémorial des
victimes armé nécessaire et édifiant. Son directeur et
ments
qui
se passent en Arménie ? Un
niennes de la Terreur stalinienne. Il n e- rédacteur en chef Schavarch Missakian
rappel
historique
est indispendable.
xiste pas non plus à Erevan une asso (1884-1957) est un militant dachnaktsa՜
En
1921,
la
républiqu
indépendante d'Ar
ciation mémorielle comparable à Pamiat gan dénué d’esprit partisan et un jour
ménie
a
été
soviétisée.
Depuis dé
naliste indépendant soucieux du code
ou à Mémorial de Moscou. Pourtant,
cembre
1922,
l’Arménie
soviétique
fait
comme les autres peuples de l’Union jnoral de sa profession. Son souci pre
mier est d’informer ses lecteurs et de partie, avec la Géorgie et l’Azarbaîdjan,
soviétique, les Arméniens ont payé un
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de la République Socialiste Fédérative
de la Transcaucasie dont la capitale ad
ministrative est Tiflis.
Celle-ci s'est
unie à la Russie, la Biélorussie et l’U
kraine au sein de l’URSS cimentée par
la Constitution de 1924 qui assure au
Parti Communiste de l’Union soviétique
(PCUS) le rôle dirigeant de parti uni
que. L’histoire de l’Arménie soviétique
se confond avec celle de l’URSS : NEP
(1921-1928), collectivisation agraire et
dékoulakisation (1929-1933), apogée du
stalinisme (1936-1938).
Depuis 1930, Aghasi Khandjian est le
Premier Secrétaire du PC d’Arménie.
Né à Van, réfugié au Caucase en 1915,
ii appartient à la génération dite des
«communistes nationaux».,
applique
strictement les directives de Moscou,
réalisé
la collectivisation agraire et
contrôle la modernisation de la société.
Comme il charche à renforcer le po
tentiel économique
d’une
Arménie
pauvre et déshéritée au sein de la Fé
dération transcaucasienne, il est assez
populaire en Arménie. Signe avant-cou
reur d’un conflit avec L. Béria, le Pre
mier Secrétaire du PC de Géorgie, la
publication du premier tome de l’En
cyclopédie arménienne
est interdite
(1936).
A partir du printemps 1936, les colla
borateurs de Haratch (A. Gulghandanian, S. Vratsian, Achod Ardzrouni, Ichkhanian etc.) multiplient les articles
sur les rumeurs venues d’Arménie. Ru
meurs que Schavarch cherche à véri
fier en croisant les sources, alors que
la communauté arménienne de France
est gagnée par des émotions. La journée
de «deuil national» 10
du 11/24 avril
consacrée aux victimes de 1915 a
donné lieu aux escarmouches habituel
les avec les communistes arméniens,
ies partisans du HOG 11 et même les
ramgavars. Choisis selon des critères
idéologiques, 1 800 réfugiés arméniens
ont été autorisés à émigrer en Armé
nie et la petite «caravane» partie de
France est accompagnée de
la dé
pouille de Komitas Vartabed, mort en
1935 12. Au moment où Haratch com
mence à publier le feuilleton de Malkhas, Zartonk (Résurrection), «le roman
de la Révolution arménienne», on ap
prend que la nouvelle Constitution de
l’URSS (1936) redistribue les compéténces entre le centre et la périphérie. La
Fédération transcaucasienne disparaît
au profit de trois républiques fédérées
(Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan), le Ka
zakstan et le Kighizistan se séparent de
la Russie. A Paris, on sé réjouit. L’Ar
ménie a désormais les mêmes droits
que les autres républiques fédérées.
«Elle échappe à la souveraineté de Tif
lis», elle peut s’adresser directement
à Moscou sans passer par Béria et
Moussabékov et défendre mieux ses
intérêts. Le projet de la voie ferrée Ere
van - Aghstafa auquel les Géorgiens se
sont opposés et dont le promoteur, Sa՜
hak Ter Gabrielian 13 a été «sacrifié»,
va peut-être se réaliser. En juin, la tra
duction arménienne de la Constitution
est publiée et commentée. L'Arménie
est-elle sur la. voie de l'indépendance ?
Seul l'avenir le dira «mais, du moins un
sceau étatique a été apposé aujourd’hui,
sur l’Arménie» (19/06/1936). Reste la
question de ses frontières au Karabagh,
à Akhalkalak, et au Nakhitchevan.
Si Haratch a observé attentivement
l'immense manifestation du «14 juillet»
à Paris où les communistes ont défilé
asr
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le poing levé, son numéro du 19 juillet,
un numéro spécial consacré au Dâron
et à la célébration du Vartavar, confirme
soudain la rumeur du suicide de A.
Khandjian. Nous savons aujourd’hui que
Khandjian, convoqué par Béria à Tiflis,
a été exécuté sur place et sa mort ca
mouflée en suicide à Erevan.
Durant
l'été, les hypothèses se succèdent dans
Haratch. Pourquoi Khandjian s’est-il sui
cidé ? Est-ce réellement un suicide ?
Quelles sont les décisions prises par
Moscou au sujet de l’Arménie ? Les
mesures annoncées (allégement des im
pôts des kolkhoziens, droit de construire
des maisons individielles) sont-elles la
promesse d’amplifier le nerkaght ?
Le 8 août, Schavarch, dont les sym
pathies vont à Léon Blum plutôt qu’à
Maurice Thorez et à son bolchévisme
rampant, s’inquiète du risque de «guerre
civile en France», alors qu’elle s’étend
en Espagne. Il annonce que Khandjian
«s’est suicidé à Tiflis», et évoque les
nombreuses arrestations qui ont eu
lieu le même jour. Le 23, Schavarch
signe un éditorial, Un Carnaval Rouge:
l’assassinat de Khandjian ne fait plus de
doute et, à Moscou, les procès avec
aveux de culpabilité des «vieux» bolchéviks (Tomski, Radek, Rykov, Boukha՜
rine, Ouglanov, Sokolovski, Serebriakov etc.), continuent. A partir du 26
août, les nouvelles venues d’Arménie
et d’URSS sont chaque jour plus alar
mantes. Les arrestations se succèdent
à Tiflis, Bakou, Erevan, Leningrad etc.
Ce sont les pires purges depuis 1917.
Le rr septembre 1936, un article décrit
les méthodes de la Tchéka pour extor
quer des aveux «au N° 101 de la Loubianka»: eau salée et température de
110° . Et l’Arménie ? Que va devenir
l’Arménie alors que l’Azerbaïdjan par le
biais du Nakhitchevan veut se rappro
cher de la Turquie ? Que se passe-t-il
en Arménie ? Tel est le titre répétitif
de la chronique de Haratch de 1936 à
1938.
Tandis que sa Rédaction tente de dé
crypter avec les éléments dont elle
dispose le sens des Procès de Moscou,
la politique des nationalités de Staline
et la nature du stalinisme,
tandis
qu’elle rend compte des 600 arresta
tions intervenues en Arménie durant
l’été 1936 et s’étonne que des intellec
tuels tels Alazan, D. Simonian,, A. Ba՜
koutz, V. Norentz soient désormais des
«contre-révolutionnaires»,
les nuées
s’accumulent en Europe. Eu France, le
Front Populaire se scinde, en Allemagne
l’assaut est donné contre les Juifs et
les communistes, en Angleterre les
Trade-Unions refusent au gouvernement
d’intervenir en Espagne. Toute l’année,
Haratch a tenu, comme les années pré
cédentes, une rubrique quasi quoti
dienne sur les questions domestiques
de la Turquie, sur sa politique étrangère
et l’amitié qui lie Ankara à Moscou. Au
moment où
la Turquie exige de la
France, devant la SDN, la rétrocession
du sandjak d’Alexandrette, dernier bas
tion des Arméniens de Cilicie, la mort à
Paris de Gabriel Noradounguian 14 clôt
définitivement un chapitre
du passé.
Les menaces de guerre que font peser
les ambitions territoriales de Hitler sou
lèvent aussi en France la question du
service militaire pour les jeunes réfu
giés arméniens 1S.
❖

Un an après, l’été 1937, aux interro
gations inquiètes ont succédé les cer
titudes. S'appuyant sur les informations
recueillis dans Novaîa Rossia et dans
la Pravda, Haratch publie une série
d'articles sous le titre «Les luttes natio
nales dans le Caucase» (16/17/18 juil
let). Le nouveau Premier Secrétaire du
PC d’Arménie, Amatouni, a lancé à
Erevan de violentes attaques contre les
«trotskystes» et a annoncé qu’il fallait
«nettoyer» le PCA de ses éléments dan
gereux, même si en Arménie, où les
purges ont été sévères, il n'y a plus
«d’opposants». Dans le PC comme dans
les rouages de l’Etat on trouve partout

------------------------- ----- « e Ա Ռ Ա Ջ des hommes nouveaux, «marionnettes
de Béria». Les «vieux bolchéviks» sont
tous exilés ou en prison. Ces derniers
mois ont été arrêtés des Commissaires
du peuple et des «vieux bolchéviks» :
Arsène Essayan, A. Yerzinguian, A. Stépanian, Galoyan, D. Simonian, S. Piroumian, D. Chahvertian etc. Des écrivains
célèbres : A. Bakountz, G. Mahari, Ala
zan. V. Totoventz, V. Norentz, K. Vanandétzi etc. D’anciens membres du gou
vernement et des ministres : S. Ter
Gabrielian, S. Kassian, président de
l’Université Communiste de Transcau
casie. Font l’objet d’une enquête le pré
sident du Comité Central du PCA, S.
Mardikian,
le secrétaire du CC., R.
Dachtoyan, le dirigeant politique Tchopourian, les poètes Yéghiché Tcharentz
et D. Démirdjian.
Ceci n'étant qu’une petite liste de
gens connus. En réalité le nombre des
arrestaitons est beaucoup plus élevé.
L'Union des Ecrivains, la direction du
PCA, la rédaction de journaux du Parti
ont été détruits de fond en comble.
Ainsi, toute la rédaction de l’organe
officiel Hayastan, a été purgée. La
«purge» des écrivains n’est pas finie.
Le dernier congrèsè de l’Union des Ecri
vains (avril 1937) s’est déroulé sous le
contrôle d’un envoyé de Moscou, Kirbodine, qui a attaqué Tcharentz et les
autres, pour outre, le «trotskysme» et
le «déviationnisme», leur «sympathie»
dachnak. Comment expliquer ces «pur
ges des serviteurs de Staline» ?
Haratch reconnaît qu'il existe des fac
teurs spécifiques à l’Arménie : le
«contre-révolutionnaire» est toujours
un dachnak ! Sous Khandjian, il était
interdit de parler du Dachnaktsoutioun.
Aujourd’hui sous Amatouni, c’est l’in
verse. Tous les cadres du Parti et du
gouvernement, de Khandjian à Ter Ga
brielian auraient «dansé au son de la
flûte dachnak». Hier, on annonçait que
le Dachnaktsoutioun n’existait plus en
Arménie. Auourd'hui, i! serait partout.
Comment expliquer cette brusque vita
lité ?
La question qui n'est jamais
abordée, c’est l’antagonisme des peu
ples caucasiens, surtout celui des Armé
niens et des Géorgiens, car en Azer
baïdjan l'influence dominante des Rus
ses tempère cette hostilité (!). Le
contflit interethnique est surtout sen
sible à Tiflis qui jouait, il y a peu, le
rôle de centre dirigeant. L’argent oc
troyé par Moscou était inégalement parragé. Les Arméniens étaient les parents
pauvres et en 13 ans, le Congrès de la
Fédération transcaucasienne ne s’est
tenu qu’une seule fois en Arménie. La
Constitution de 1936 en séparant les
républiques a fixé les frontières à l’a
vantage de la Géorgie et de l'Azerbaï
djan. Cela provoque l’indignation des
bolchéviks arméniens non contre Mos
cou, mais contre leurs voisins. Cette
grille de lecture discutable traduit l’ex
périence politique des Arméniens du
Caucase de 1905 à 1920.

Les décisions du 10ème Congrès du
PCA à Erevan (26 mai . 3 juin 1937) ont
été analysées par Simon Vratsian 16
Amatouni a violemment accusé Khan
djian d’avoir favorisé les ennemis du
peuple,
«trotskystes,
nationalistes,
spécifistes etc.», lesquels, en accord
avec les dachnaks et les ramgavars,
ont créé un «centre terroriste». Les
«traîtres»
Axel Bakountz,
Danouch
Chahvertian ont été dénoncés; S. Lou՜
gachine, Achot Hovhannissian, hier en
core les «maîtres» en Arménie, sont
sous surveillance. Aujourd'hui, le PCA
est dirigé par des individus à demiéduqués de deuxième plan !
Et Vra
tsian de rappeler que l’objectif du
Dachnaksoutioun reste l’indépendance
de l’Arménie. Ses refléxions sur le pro
cessus de l’industrialisation de l’Armé
nie sont pertinentes. En l’espace
de
neuf ans l’Arménie un pays rural est
devenu un pays industriel. Mais à quel
prix ?
«Il est clair que cette transforma
tion s’est faite au prix de la destruc
tion totale de l’économie populaire. Les
années sanglantes de la collectivisation
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forcée et de la dékoulakisation, des
insurrections de masse et des exils
sont encore dans toutes les mémoires».
L’allusion à la résistance des pay
sans du Daralaguiaz et du Zanguézour
face aux mesures de la «deuxième
Révolution» décidée à Moscou, à la ré
pression violente, à la destruction ou au
regroupement des villages de mon
tagne, à l’exil de milliers de paysans
arméniens en Sibérie (1932-1933) est
historiquement fondée.
Dans des éditoriaux Schavarch mani
feste son désarroi et sa tristesse. Que
sont devenus les 40 à 50 figures qui
dominaient l’Arménie depuis 15 ans ?
«...Qu’en estil de Zabel Essayan... Elle
valait de l’or de 1925 à 1933 à l’étran
ger, puis en Arménie ? Elle a vendu
son âme, elle a même truqué sa langue
et la voici devenue à l'heure de l’é
preuve une horrible contre-révolution
naire «ennemie du peuple». Nous n’au
rions pas souhaité assister à une fin si
déshonorante même pour le plus déchu
des coupables» (03/08/1937).

pête, Schavarch

se demande ce qUe
sont devenus les «ennemis» de l’Arménie. A cette date, Amatouni a déjà été
arrêté. Arutiunov, un Arménien géorgig.
nisé proche de Béria, lui a succédé au
poste de Premier Secrétaire du PCA,
poste qu’il
conservera jusqu’en dé
cembre 1953, après la mort de Staline
et l’exécution de Béria. Une nouvelle
vague de purges a liquidé les «liquida
teurs» précédents,elle emportera Yéjov
comme elle a emporté les dirigeants du
HOG. Du moins au cœur de la tempête,
l’Arménie et la Géorgie ont sauvé leur
alphabet national, au moment où l’Azer
baïdjan s'est vu imposer la cyrillisation
du sien.
A.T.M.

31 décembre 2007

(1) Nicolas Werth, La Terreur, et le
désarroi, Staline et son système. Paris,
Perrin, 2007.
(2) Y. Tcharentz, La maison de réêducation, Erevan, 1926.27 (trad. fr.) Editions
Parenthèses, 1992.

Le 18 août, Haratch annonce l’exten
sion des «purges» en Arménie, au
Turkménistan et dans les autres répu
bliques de l’URSS, et la nouvelle me
nace qui pèse sur l’héritage culturel de
la minorité arménienne de Turquie :
au même titre que dans les écoles des
autres minorités, il y aura désormais un
vice-directeur
turc dans les écoles
arméniennes de Bolis.
Et Schavarch de revenir obstinément
sur ce qui heurte sa raison. S’agissant
de Khandjian, de Zinoviev et des autres:
Est-il possible de croire qu'en moins
d’un an les uns après les autres aient
été proclamés espions, traîtres, enne
mis du peuple, «agents» de l’Allemagne
et du Japon ou du moins «nationalistes»
ou trotskystes, les fondateurs et les
premiers dirigeants de l'Arménie sovié
tique, les acteurs de l’Etat et du Parti,
ainsi que les «compagnons de route»
S. Kassian, Achot Hovhannissian, Aramaïs Yerzinki'an, D. Simonian, Galoyan,
Stépanian, Yéghia Tchoubar, S. Khanoyan, Yéghiazaryan, Arissian, Chahver
tian, Piroumian, Dachdoyan, A. Bakounz,
Alazan, Totoventz, G. Mahari, Zabel Es
sayan, Yenkiparian, Knouni, Gostanian
(suicidé), Achrakian... mais comment
les citer tous ? Et qu’en est-il des
autres, ceux qui ont été «éloignés»,
dont on n’entend plus le nom depuis
longtemps, Lougachine, Sako, S. Ter
Gabrielian
(les
respectables «diri
geants»), S. Kar'ïnian,
Yéghiché Tcha
rentz, Kamsarakan, K. Vartanian, Karakhan etc. K. Hanésoghlian, président du
Comité Exécutif Central, vient d'être
«mis à nu» et éloigné... Etre mis à nu,
c’est passer dans la liste «noire»
et
c’est la fin ! (20/08/1937).
Haratch
défend sa ligne critique,
mais ne participe pas à la curée. Au
contraire, le journal déplore que les
élites intellectuelles arméniennes aient
été décimées pour la deuxième fois en
vingt ans. Malgré le divorce politique
qui les a séparés après des années d'a
mitié et d’épreuves partagées, Scha
varch conserve son estime et son admi
ration pour la sensibilité, la capacité
créatrice et le génie verbal de Zabel
Essayan qui vient de publier à Erevan
Les jardins de Silihdar (1935) et dont le

sort est incertain. Jetée en prison, elle
mourra en exil en 1943.

Gourguen

Mahari,

Les barbelés en fleur, (trad. fr.) Messidor,

1990. Frounze Dovlatian a montré la dé
chéance des paysans arméniens dans
Miaïnak enkouzéni

(Le noyer solitaire),

Armenfilm, 1986 et a représenté le gé
nocide et le stalinisme, dans Garod (Nos
talgie), Armenfilm, 1990.
(3) Krikor Beledian, «Désastres conju.
gués», Revue des Deux Mondes, oct.-nov,
2006, pp. 138-149.
(4) Gérard Dédéyan (dir.) Histoire du
peuple arménien, Toulouse, Privât, 2007.
(5) Le film de Nora Martyrosian a été
présenté au Festival international du do
cumentaire à Marseille puis au Jeu de
Paume à Paris (été 2007). Il est fondé sur
la mémoire et la parole d’une femme,
Nora Dabagian, recueillies à Erevan en
2006. Adolescente de 14 ans en 1937,
elle a assisté à l’arrestation de son père
et à la dispersion de sa famille, Rappe.
Ions aussi que Haratch a publié un article
du journaliste Vahan Iehkhanan Mores
aourich» badmoutioune (L’histoire «différente» de ma mère) sur ce même thème

(16/12/2005).
(6) G. Dédéyan (dir.), Histoire du
peuple arménien, Toulouse, Privât, 2007,
p. 620.
(7) Ibdem, pp. 746.747.
(8) Comme l’atteste le nombre des ar
ticles et des numéros spéciaux consacrés
au Dâron et au Vaspouragan.
(9) Le 10 juin 1936, Haratch titre «Un
tournant historique : les 40 heures». Le
journal a approuvé la participation des
ouvriers arméniens aux «grèves sur le
tas» de 1936.
(10) Instaurée par le cathoflicos Ké.
vork V. (1920), cette journée commémo
rative est violemment critiquée par les
communistes et les progressistes arméniens
au motif qu’elle entretient la haine entre
Turcs et Arméniens.
(11) Organisation d’aide à l’Arménie,
créée en 1921, contrôlée par le Komintem
et interdite par l’Etat français en 1935.
(12) Haratch, 9/05/1936.
(13) «Vieux bolchévik», membre du
gouvernement arméniens, liquidé en 1936.

En 1936-1937, Haratch a perçu les
principes d’action du système stalinien
mais n’a pas encore décrypté leur fonc
tion. La terreur de masse qui, au-delà
des élites, touche toutes les couches
de la population en Arménie ne semble
pas concevable à Paris, bien que l’on
aît parlé le 10 000 arrestations au cours
d’une seule nuit de 1937. Le concept de
totalitarisme et le débat des historiens
autour de ce concept ne sont pas encore
nés.

(14) Haratch, 25/11/1936.
G. Nora.
dounguian (1852-1936). Issu d’une célèbre
famille d’amiras de Constantinople,, ju
riste internationaliste, ministre des Af
faires étrangères de l’empire ottoman
(1912.1913). A succédé à Boghos Nubar
Pacha à la tête de la Délégation Nationale
Arménienne.

Le Tr décembre 1937, dans son édi
torial, Le souffle meurtrier de la tem

(16) «Que se passe4.il en Arménie?»
du 17/07 au 5/08/1937.

(15) Haratch, 24/12/1936.
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Տիկնայք եւ պարոնայք,

Այստեղ նստելով՝ ես ապշեցի այս
մողովի որակից ել բնոյթիդ : Ես
մասնակցել եմ մի քանի արուեստների' թատրոնին , երամշտո լթեանր եւ գրականութեանը վերաբերող
մողովների, բա յց երբեք շեմ տե
սել մի նման ղԵրիշիյող գիտական
մթնոլորտ ՝ որն ի մի է եկել այս
տեղ: Պիտի ասեմ, որ այս մողովի
անսովոր մթնոլորտը յատկանշում է
չլսրմարուեստի ել "հրա ճա րտա րա րւեստ ի իւրա յատկութիւն ր ։
Սրելէ արուեստ երբեւէ այնքան
կախեալ չէ եղել գիտութիւնից ,
որքան շարմա րո ւեստ ը: Այղ առու
մով , նա արուեստներից ամ կնա
ւս յմմ էականն է: Այն ոկիզբ է առ
նում այնտեղ , ուր վեՐ^ է գանում
գիաութի լն ը ել դա հեշտ չէ նրա
համարյաճախ
գմո լա բանում ,
ձախողում է՝
գեղարուեստական
առումով՝ համա տեղ քայ լե լ գիտա
կան եւ տեխնիկական այն նոււսճումների հետ՝ որոնք անգագար
տեղի են ունենում շարմարուեստի
մ ար զում : • •
Եօթ տարի առաջ հնչիւնի գիւտը
յեղաշրջեց շարմարոլեստը : Ս թն
չել այդ. համր նկարը ձեռք բերեց
խօսեյոլ շնորհ : Այսօր՝ որպէս գի
տական մի նոր նուաճում, գոյնն է
եկել շա րմա րուեստ ել գա իմ կա ր
եիքով նոյնքան մի հրաշք է՝ որքան
հնչիւնն էր - կամենում եմ իմ խո
րին երախա իքն յա յ տնելնրան ց , ո֊
րոնց անունները մենք չենք լսում ու
որոնք լուռ ու մունջ ճգնում /«Ն ի~
րենց փորձառական ա շխա ս։ ան ո ցն երում : խօսքս ո ւղ ղո լած է այն գիտ
նականներին , որոնք ստեղծել են
Թեք Թիք ոլորը 3, որի ճակատագիրը
տնօրինում է փոկտ- կալմոլսը :
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իր տեսողութիւնը՝ գէն նետի ակնո
ցը ել տեսնի երկնքի՝ երկրի ու ծա
ղիկների
գունային ճոխութիւնը՝
կարո՞ ղ է նա երբե լէ ուղի յետ վե֊
րւսդառնաէ իր սեւ. ակն ո ցներին:

մենք
ստիպոլենք
ապրել
այն
պիսի մի երկնքի՝ ծառերը՝ (տաղիկ
ների եւ այլ բաների հետ՝ որոնք
սեւ են՝ գորշ ու ճերմակ- Չգրկուե
լով գո յնի կենսական հաճոյքիդ ՝
մենք
հաւանաբար կր մեռնենք

Մենք երբեք՝ դոյնի պակասը
պաստառի L![,UJJ £Ւ*հք Ղ.ԳաՅ^Լ> ո՜
րո վհե տել շարմա րուեստ ը ծնոլեց
սեւ ու ճերմակ: փա պայմանական
էր եւ պէտք է ընդունուէր - բայց
այմմ՝ երբ յայտնոլել է գոյնը՝
մենք պէտք է որ դրա բացակա յութիւնը զգանք նո յնքան
ոլմգին,
որքան զգում ենք հն չիլնի բացակա
յութիւնը , երբ գիտում ենք նա
խորդ տարիների ն կա ր ա հ ան ո ւած ,
անհնչիւն ֆի լմերը:

թաիւն՜ի g :

Ես չեմ կամենում ասել՝ որ ան
պայման բոլոր ֆիլմերը գո ւն ա լո ր
կր լինեն ՝ բայց վստահ եմ, որ գը՜
րանց մեծ մասը կը լինի: Նկարչա
կան արոլեստում ՝ սեւ ու ճերմակ
գծանկարը եւ քերծանկա րը գնա
հատէլով
ու սիրելով հանդերձ՝
մենք չե՞նք դիմում նաեւ գունաւոր
նկարչութեան: Մ ին չ այմմ շա ր
մա րուեստ ը օգտագո րծում էր սեւ
մատիտը՝ այմմ նրան է տրուէք
գո յնն ու գունապնակը •

Զէի կամենայ՝ որ ինձ սխալ հաս
կանաք : Եո չեմ ակնարկում ՝ թէ
սեւ ու ճերմակ ֆ իլմը գեղեցիկ չէ՝
կամ թէ գունաւոր ֆիլմը ամբողջա
պէս դուրս կը մղի սեւ ո լ ճերմակին: Երաւ է՝ որ սեւ ու ճերմաէլն
իր ուրո յն գեղեցկութիւնն ունի ՝
որն երբեք չպիտի խամրի: Պաստա
ռի վրա յ շաբմուոզ գունատ ըստ! երնէրի
ան իր ա կան ո ւ թի ւն ը՝ եւ
դրանց հեռաւոր երազային որակը՝
ապահովում է սեւ ու ճերմակի գը~
րալչութիլնն ու կախարդանքը՝ որն
երբեք չի կարող խափանուել: Մ իշա
էլ կարիք կը զգացուի որ որոշ նիւ
թեր այգ հմայիչ գորշ ստոլերների
միջոցով արտայա յտուեն : Սայց այԱյձ-՛f ։ մի էական հարց կա յ
(հ՚ունս/լոր ֆ իլմը ա պագա յ ունի , մրմ գո յնը շա րմա րո ւես տ է եկել՝
ինչպէս գարունն է ղալիս երկրին ։
թէ ոչ»:
Այն եկել է՝ որպէս ներշնչող ու ովստահ եմ, որ գոյնը շարմար- ռեւորող շնո րհ ՝ որն արու եստագէւեստ է եկել մնալու համար: վըս~ տի համար ստեղծադոբծական նոր
տահ եմ նաեւ՝ որ յառաջի կայ մի հորիզոններ է բացելու եւ հանդի
քանի ամսուայ ընթացքում նոյն սատեսին նոր բաւականութիւն է
քան մտահոգոլթիւն կը էթեի, "ք՜ պատճառէլու :
քան կար հնչիւնի նկատմամբ:
Ա ա նշում եմ ո չո րպէս մի տե
սա
կան փաստ՝ այլ որպէս մի իրա
Սման ք ասո ւմ են՝ մինչեւ մի բան
չունենաս , գրա անհրամեշտոլթիւ- կան փորձառոլթիւն ՝ որն ես ապրել
չես զգայ : Ոչ ոք չէր զդում ելեկ- եմ ‘Լերջերս : Այդ փորձառութիւնը
լիամետրամ
գունաւոր
ւորւսկանոանհ րամ՜եշտո ւթէ^-՜~ առաջին
նր 1 ին չեւ որ այն եկաւ ու փոխա ֆիլմի' «Փէկի Շարփ»/ր 5 ղեկավա
րինեց քարիւղին եւ գազին: Ոչ ոք րութիւնն էր՛ փա մի նոր՝ հիաս
չէր զգում խօսքի անհ րամեշտու- քանչ ձեռնարկ էր: Այն ինձ պարգե
թիւնը՝ քանի գեռ շարմարուեստը ւէդ մի նոր բնագաւառում ռահվի
լուռ էր: Այսուհանդերձ, ենթադ րայ լինելու հաճոյքն ու ոգեւո րուրենք մի համր մարգ՝ որ իր կեանքի թիւնը եւ նա խա պէս անծանօթ մի
աշխարհի յայտնա բե
երեսուներորդ տ ա ր ո ւմ խօսելու շը~ կախարդիչ
րում
ը
:
եորհ է ձեռք բերում - կարո՞ղ է նա
‘սյդ չուզել ու կրկին յետ վերադառխօսքր եկաւ շա ր^արուեստ ել մնաց յաղթական :
Այմմ ենթադրենք մի մարգ որ տր~
կո>ր տեսողութիւն ունի և սև ակնոց
կրում ու դրա բերումով աչխա րհ ը
Հէորշ է տեսնում, յանկարծ նա գտնի

եալ լռութեան :

<իոյնի նկատմամբ ս էրը եւ գիւ֊
րազդածո ւթիւն ը մարդոլ մ օտ բանոզ ամ էնա ումեղ բնազդներից են i
Եթէ յա յտնա բե րե լ էլ ոլզէք այսօրլայ մարդու մօտ աղաւաղուած ամենահ իմնա կան օրգանական տար
րերը՝ ղեացէ՚ք մանուկների՝ գնաց է՛ք վայրենիների մօտ: փուք կր
տեսնէք՝ թէ ինչպէս ուտելիքից
բացի , նրանք սիրում են վառ գո յնն
ո լ փայլփլունը-. Այգ բնազդը կեն
դանի ու զօրեղ է իւր աքան չի ւրի ս
մէջ՛.
փալով շա րմարուեստ ին ՝ գո յն ի
նկատմամբ մեր պահանջը մինչեւ
այմմ չէր գոհա ցոլել- Մենք ընտե
լացանք Ա՛յղ վիճակին՝ այնպէս՝
ինչպէս ընտելացել էինք ցամաքի
վրայ շարմուելուն ՝ մինչեւ որ յաջո
ղեցինք թռչել: Սայց երբ գոյնը մի
անգամ շարմէսրուեստ մտնի՝ մենք
առանց գրա գմգոհ պիտի մնանք:
Այն շարմա րուեստ ին ահաւո ր ում է
տալիս: Մեր ամենա ումեղ տպաւոբութիւննե րը կապուած են տեսողու
թեան հետ: Մինչ այմմ շարմարւեստում մենք զրաղւոլմ էինք լոյս ի
եւ ստուերի ու նկ արի կազմութեան
հետ: Այմմ ունենք մի լրացուցիչ
տարր' գոյնը-, փա պարզապէս՝ ար
տառոց կերպով շարմոլող պատկեր
ները գեղեցկացնելու համար չէ՝
այլ
հանդիսատես ին
պատմ ո լող
նիւթի գրամատ ի կ ել յուզական տր
պա լոբութի ւնը աւելացնելու:
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բառերով կազմուած ասաց ուածքներ: Ջ ուր չի որ մենք խնդունում
ենք թէ ճերմակը անարատութիւն է
նշանակում ՝ սևը վ իշտ , կա րմի րը
կէ՚ՐՐ: կանաւԸ JnJu: Գ1։ւՒնԸ Խօ
թութիւն եւ այլն-.
Արուեստագէտը պէտք է շահարկի
գոյն ին առըն չուող իմացական եւ
յուզական յատ կո ւթի ւնները եւ դըրանք ծառա յեցնի պաստառի վրա յ
ցուցադրուող տեսարանի՝ վիճակի
կամ կերպարի տպաւորութեան ոլ~
մը աւելացնէլուն : Ես աշիւատել են
գա իրականացնել «Փէկի Շարկւ»«ւ֊^
այնքան՝ որքան նիւթն էր ինձ թոյլ
տալիս : Սրպէ ս օրինակ՝ կարող են
յիշել իրարանցման բամինը՝ որն
տեղի է ունենում փքսու-t ի Սփչմոնդի ապարանքում՝

պարահանդէսի

մամանակ՝ երբ լսւում է Նափոլէո-,
նի թնդանօթնե ր ի առաջին կրակոցի
ձայնը: փուք կը տեսնէք ՝ թէ ինչ
պէս աննկատ ՝ բայց խօսուն կեր
պով՝ ա յս բամինը հասնում է իր
գագաթնակէտին՝ մի
յարակցուած ՝ աստիճանա բա ր զարգացող
պատկերների ըն թացքո վ՝ ուր սառր
ել մոլմկալ գո յնե ր ը
մ ոխ ր ա գո յն ՝
կա պ ո յտ , կանա չ եւ բտց դեզին ,
տեղիք են տալիս սպառնացող վըտ անգի սարսափը գրսեւո րող մուգ
նարինջիին ու բոցավառ կարմիրին:
Տ պա ւո բութի ւն ը ս տա ց ո լել է կա
նանց զգեստների եւ զինո լո րա կան
համազգեստի ընտրութեամբ' հա
մապատասխան կերպարների՝ պա
տերի գո քնո վ եւ լո լս ա ւո րո ւթեամբ ։
Այստեղ ես մի քիչ ինքս ինձ իմ
տանն եմ զգացել՝ քանի որ գոյների
ել գունաւո ր լո ւս ա լո րո ւթեան օգ
տագործումր եղել է ինձ յուղող եւ
ոզ ելո րող
կարեւոր ազդակներից
մէկը թատրոնում : Ե Հաբկէ թատ
րոնում բեմադրածս
«Փորկի» 10,
«Մսւրքք» Միլեընզ» 11
եւ
«Դոնկայ» 12 նե ր կա f ա ց ո ւմն ե ր ի տպաւո
րութիւնը մեծապէս պիտի տումէր ՝

(1) Some Probleims in the Direction of
the Color Piotures.
Առաջին անգամ տպագր ուե լ է' IfltSmâ—
tional PhotOgrapher հա նգէսի մէջ՝ 8 ուլիս 1935 :

(2) 0*ուբկն< Մամուլեանի խօսքը ոլրԼզԸ"“
ւ.ած է
րքք-ար ուեւՒտփ ել Գիտո ւթէ ւհնեI՛I՛ Ակադեմքււսյի
Տեխնիկական fiա(եանմունքի (Techniciari*s Branch of Academy
of Motion Picture Arts and Sciences)
անդամներ ին :

փոյնը՝ բոլոր զօրեղ տարրերի
(3) Technicolor.
նման՝ կարող է վնասել ել աւր ել՝
երբ վատ օգտագո բծուի - կենսատու
(4) Dr. Herbert T. Kalmus (1881-1963),
ու ստեղծադո րծ կը լինի երբ լալ օգ- ամերիկացին լուսանկարչութեան ռա Հվիտագո բծուի :
կենդան ինե ր ը
եւ
րայ մա սնա դէ տ : *Լ,ախագահ' ^ք^էընիըոմ ա րզի կ միշտ էլ անգիտա կցաբար լոր)) հիմնարկի î
ազգւում են գո յն ի գրաւի չ ներգոր(5) Pegy Sharp (1935), նկարահանուած
ծութիւնից : Զի՞ պատահէլ՝ Որ մի
է
ձքՒեընիքո լո ր» սիստեմ ով։ թասուած է
անսովոր տուն մտնէք ու թղթա
Հո
լիվուտի կա ր եւոր
արտադր ո ւթիւնպատ պատի գոյնի պատճառով ձեզ
ների շարքում : 1935/*ն ներ կայա ց ուել է
սր ւոն եզոլան զդար ♦ Ջէ՞ք մխիթար'■Լենետիկի
լի առա տօն ում եւ արմանա—
ւել մայրամուտի մայթքող՝ հա
ցել ՀԼալադոյն դո ւնա լոր ֆիէմջչ մրցա
րուստ երանգների համա գրութիւնակին :
նից՛
«Ամերիկայի Ֆիլմի, Հիմնարկ»^ (Ame

փոյնի զուտ գեղատես ի լ եւ գրա
ւիչ արմանիքից զատ կայ նաել գոյների եւ նրանց երանգների որոշակի
յուզիչ բո վան դա կութի ւնն ու իմաս
տը ։ փրանք մենք չենք նկատում ՝
քանի որ միւս բոլոր կարեւոր ել ան
խուսափելի
երեւո յ թների նման՝
դրանք մեզ մօտ գործո ւմ են ենթագիտակցաբար : Պ ատահա կան չէ որ
մեր օրերի քաղաքի երթեւեկու
թեան լո յսերը կանա չ են ապահովու թեան՝ ել կարմիր' վ տանգի հա
փոյնր բնութեան ամենահզօր եւ մար: փոյները՝ աննկատ կերպով՝
հմա քիչ յատկոլթիւններ ից մէկն է՛- մեղ տա ր բեր տ րամա գրո ւթի ւն ՝ ըդգացմոլնք եւ մղում են փոխանցում :
Պ աւո կերացրէք միայն՝
թէ աչ
խարհն թեչպիոի տեսք կ՚ունենար՝ Պատահական չէ որ ւսնդլերէնում
զկարմիր» 6,
եթէ վերագնէինք նրա դո յն ը: Ենչ- օգտագործում ենք
զկանաչ»*՝
զսեւ»9
պիսին
կը
Լինի կեանքը՝
եթէ զկապոյտ»1,

rican Film Institute), ֆիլմի իրագործ
ման ^{քամեակի առթիւ՝ վերանորոգել ու
վերահաստատել է բնօրինակի գունային
կառոյցը -,
Այն
ցուց ագրո լել
է էոլի վոլտ ում ,
1985^ե, £1 ա մուլեանի ներ կայ ո ւթ եա մր :

(6) To see red.
(7) To feel blue.
(8) To be green with envy.
(9) To wear a black frown.
(10) Porgy.
(11) Marco Millons.
(12) Congai.
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Էջ 4, Կիրակի, Փետրուար 3, 2008
Situé dans une rue discrète
du
XVème arrondissement de Paris, un
immeuble ancien de quelques étages
abrite, au rez-de-chaussée, l’atelier de
Roupen. Un espace de travail, devenu
aussi, au fil des ans, un lieu de vie, la
quelle est priée de se tenir à distance
et de ne pas perturber l'art qui seul
domine, en vertu de la loi du premier
occupant. Premier occupant de l'espace
physique de l’atelier, l'art est aussi et
surtout le premier occupant de la pen
sée et de l'activité de Roupen (Najarian).
Un espace lumineux et ordonné,
dominé par le blanc des murs et des
tables. Sur les premiers, à côté de ta
bleaux, dont un très beau portrait de la
mère de l'artiste,
ont atteri quelques
petits tapis volants, porteurs de lettres
arméniennes.
Des
pierres rangées
comme des osselets scandent ies sur
faces blanches des tables, invitant l’œil
au déchiffrement d’un parcours de Petit
Poucet. «Dessiner : comme aller loin,
dans les pierres», écrivait Yves Bonnefoy *. Deux chevalets et, en compagnie
de Cézanne, une montagne Ste Victoire
punaisée sur le mur, des dessins en
gestation.
A terre, rangés avec soin, les dessins
achevés, c'est-à-dire
ceux pour les
quels l'artiste est parvenu à occuper la
surface du support de façon à ne plus
pouvoir y intervenir, ceux qui exigent le
relais, le transport du geste sur une
autre feuille de papier.
En ce sens,
les dessins de Roupen récusent l’achè
vement, ils ont chacun un moment d'une
sur une hantise
série, une variation
maîtrisée. Ayant courageusement choisi
de délaisser la peinture pour un me
dium si modeste, Roupen recourt de
surcroît au matériel le plus simple. Tel
l’enfant auquel les adultes donnent une
feuille de papier et un crayon pour l’oc
cuper un moment, il retrouve ce qu’Yves
Bonnefoy appelle, dans ses Remarques
sur le dessin, «une source» : «Comme
si l’aveu d’une insuffisance, pour autant
qu’on la reconnaisse au comble d'une
maîtrise, était la vérité devant laquelle
toute autre se décolore, mais aussi un
afflux, quelque chose comme une
source» 2. Ses matériaux d’ascète lui
suffisent pour faire advenir la vision
d'un paysage mental.
•Spécialiste de la mosaïque et de la
peinture murale, Roupen
aborde la
feuille de dessin comme un mur. Son
geste ressortit au graffiti qui forme la
base du travail, sa première couche, la
quelle se développera en épaisseur
pour donner lieu à un ensemble or
donné, une harmonisation du chaos ori
ginel. Comme sur le mur, au départ, il y
a le geste libre, aléatoire et puis, dans
l’entrelacement des lignes, l’enchevê
trement des traits, les formes naissent
et les contrastes délimitent des champs.
On se souviendra de ces taches sur les
murs qui pouvaient inspirer Léonard de
Vinci : «si tu regardes des murs souil
lés de beaucoup de taches, ou faits de
pierres multicolores, avec l’idée d'ima
giner
quelque scène, tu y trouveras
l’analogie de paysages au décor de

եթէ ստիպուէի զգե ստներում , Uih-—
fnphAրում գո քն , եւ բեմում' յոլսասւսւորութիւն, չօգտագործեքԻ հարկէ, իւրաքան չիլր արուես՜
տում նիւթր աւելի արտայայտիչ է
դառնում երր իրեն յարմար, տար
բեր ձեւի մէջ է բե րւում : Անտարա
կոյս կան պատումներ, որոնք չարմա րոլեստում ալելի կարօտ են գո /—
նին, քան' միւսները՝. Օրինակ' հին
ան զ եւս լիզ մի պատմական գէպք,
երբ կեանքն nt- զգեստներ ը շատ ա-
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Les dessins de Roupen

par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

montagnes, rivières,
rochers, arbres,
plaines, larges vallées et collines de
toute sorte. Tu pourras y voir aussi des
batailles et des figures aux gestes vifs
et d’étranges visages et costumes et
une infinité de choses, que tu pourras
ramener à une forme nette et complé
ter» 3. Ce mur souillé, il revient à l’ar
tiste de le créer en maculant le papier
déjà fantômatiquement habité, creusé
par ses nervures et respirant par son
grain. Comme le grain de la voix, le
grain du papier donnera peut-être le ton,
déclanchera
le rythme
sur lequel
Roupen crée un parcours de lignes, un
amoncellement de traits. Sans relâche,
il trace nerveusement, énergiquement,
mais sans rage toutefois car i! ne s’agit
pas de décharge mais de recherche,
d’un creusement du chemin par son
contraire,
la superposition. Plusieurs
dessins des années 1990 conduisent à
une vision géométrique évoquant la. vue
aérienne d’un paysage de campagne
aux champs bien cultivés. On pense aux
effets de contraste d’un Matisse, aux
plans cézanniens que l’artiste interprète
en noir et blanc, en gris.
Peut-être Roupen doit-il à sa formation
d’architecte d'intérieur l'usage des
guillochis par lesquels i! réalise ses
œuvres graphiques. Il confère à un
procédé ornemental —(les guillochures
ou guillochis se composent de lignes et
entrelacements de traits symétriques)—
une portée essentielle, fondamentale.
Il revient ainsi à l’ornement, à ce qui
a pu être considéré comme du superflu,
du supplément, d'assurer le fondement
de l’œuvre, sa fondation même, au
sens architectural, pour qu’ait lieu son
érection. De même que la frivolité s’a
vère nécessaire à l’émergence du sens
ou le bavardage àcelle de la compré
hension, de même revient-il ici au guil
lochis de faire surgir la forme. Sur la
surface de la feuile, Roupen délimite
des espaces par les contrastes.
Il
amoncelle les traits jusqu'à atteindre le
noir, alors qu’il laisse d’autres parties
du papier presque vides, à peine effleu
rées par le crayon. Certains espaces
naissent de traits plus longs qui for

ment de vraies lignes, tels des sillons
venant se heurter aux traits touffus et
herbeux ou même épineux, parfois. Pay
sages aériens, les dessins offrent en
core une vision rapprochée, l’œil pou
vant abandonner l’ensemble pour se
plonger dans la multitude des traits,
se perdre dans leur infinité. On pense
au paysage de Pascal, «une ville, une
campagne de loin est une ville et une
campagne; mais à mesure qu'on s'ap
proche, ce sont des maisons, des ar
bres, des tuiles, des feuilles, des her
bes, des fourmis, des jambes de four
mis, à l’infini. Tout cela s’enveloppe
sous le nom de campagne» 4. Dans les
dessins de Roupen, i! arrive à l’épais
seur du noir de ressembler de près
à un tas d’aiguilles qui viendraient s’a
monceler sur le papier comme sur une
surface aimantée. L'œil vient s’y piquer.
Alors que, par leur agencement spa
tial, les dessins aux contrastes géo
métriques procèdent de la mosaïque,
d’autres séries de dessins affirment
une prédilection pour les courbes et les
lignes sinueuses, se rapprochant ainsi
du tressage, de la trame, du tissage
où ta superposition cède le pas à l’entre
lacs. Roupen crée des formes nua
geuses ouvrant la voie à l’imagination
du spectateur. Plus voluptueuses, ces
formes associent le corps et le paysage,
selon qu'elles sont vues de près ou de
loin. On se souviendra des boucles de
cheveux
que Léonard représentait
comme les tourbillons, ou le contraire.
Et, au XXème siècle, l'expérience de
Fernand Léger montrant la photo de
quelque chose comme une planète qui
n'était aubout du compte qu’un ongle
très agrandi 5. Par cette polyvalence
du point de vue, Roupen
laisse au
spectateur le choix de sa vision, il le
laisse libre de rêver, de parcourir l'at
mosphère céleste ou la volupté des
corps, d’aller et venir entre l’Eros sacré
et l'amour profane.
Dans ses dernières œuvres, Roupen
va plus loin en se rapprochant du sup
port. Il quitte le tracé énergique pour
lui préférer le filament, le trait en voie
de disparition, dans une ténuité qui

նենք գէպի գոյնը.. Արդեօ®ք առաւել
գրաւիչ լինելու համար չէ , Որ կա
նայք իրենց մարմինները ծածկում
են գունեղ զգեստներով կամ իրենց
դէձքը յարղարում են 4^4^կա—*
ի՛ար ղի Լ երանգո վ : Արդեօ® ք նո յն
մղումը չէ y որ յոգնած ել գորշ
կեանք ապրող ա շվս ատ աւո ր ի ընտա
Աել ՈԼ. ճերմա կ ֆեւմեՐԸ շարմա ր- նիքին կիրակնօրեայ
էիիքնիք^ է
ւեստում գեռ պիտի ունենան իրենց տանում, մի տեղ ուր կապոյտ ե ր՜
տեղը. բայց ամենայն հաւանակա- կթ՚ք է կանաչ խոտ ու ծառ ու ծաղիկ
նոլթեամբ, աստիճանաբար գրանք կայ-.
կը պակսեն ել կը շատանան գո ւն tuլո րնե րը-, Ջնա յած , որ մեր կեանքը
Այն Ւնէ դԿԿՒկ է աչՀՒն, մՒ
գորշ է այսօր (ել հէնց այգ րերու- մեծ ընծայ է մարգկո ւթեան .. Գոյնը
մութ , մենք մեծ սէր ել հակում ու չարմարուես տում մի նման ընծա յ է :

լելի գունեղ էին. եքյսմ նիւթեր, ttրոնք անցնում են այնպիսի երկրներում , ին չպիս իք են Ւ տա լիան եւ
Ապանկանէ որոնվի նոյնիսկ այսօր՝
աւելի ղուն եղ են՝ րան մեր արղի
կե անքի ու քա ղա քա կր թո ւթեան ո
րոչ պատումները :

frôle la vibration. Le dessin tient sa
force de sa fragilité même, il se fait
évanescent. Roupen travaille un dessin
troublant, un peu hallucinatoire, de
l’ordre de la visitation du rêve. Non pas
d'un rêve reconnaissable ou assignable
mais du terrain même de l’apparition,
il divise une feuille en y traçant, à
peine, des carrés élaborant une grille
au seuil du visible et sur laquelle un
fourmillement de traits, de signes, si
éthérés eux aussi, viendront se poser.
Degas, nous dit Paul Valéry, aimait à
rappeler ces propos d'Ingres : «Il faut
poursuivre
le modèle comme une
mouche qui court sur une feuille de
papier» 6.
En passant de la mosaïque à la pein
ture et de la peinture au dessin, Roupen témoigne d'un parcours animé par
une volonté de dépouillement, de retour
à la simplicité qui émane nécessaire
ment de la plénitude. Les derniers des
sins montrent le cheminement de l'ar
tiste dans cette voie, il élève le dessin
en levant le crayon, en allégeant le
graphisme jusqu’à toucher l'invisible
qui est cela même qu’il incombe à l'ar
tiste de donner à voir. Devant ces tra
vaux subtils aux signes vacillants, le
spectateur ne regarde plus
un en
semble délimité mais bien le processus
même de l’apparition.
La feuille de
papier détient la puissance d’un mur,
non plus celle d’un mur taché ou cre
vassé, mais celle des parois que tra
versent les fantômes lorsqu’ils visitent
notre monde en y apportant une respi
ration qui altère étrangement l’air à
travers lequel nous voyons les choses.
Roupen ne s’adresse plus à notre re
gard mais bien à nos antennes.

(1) Yves Bonnefoy, La vie errante suivi
de Remarques sur le dessin, Paris, Galli
mard (Poésie), 1999, p.206.
(2) Yves Bonmefoy, Ibid., p 167.
(3) Léonard de Vinci, Traité de la pein
ture (350), Textes traduits et présentés
par André Chastel, Paris, Berger Levrault,
1987, p. 332.
(4) Pascal, Pensées, in Œuvres complè.
J. Chevalier, Paris, Bib. de la
Pléiade, 1954, p.1096.
tes, éd.

(5) Fernand Léger, Fonctions de la
peinture, Paris, Gallimard (Folio), 1997,
p.191 : «Cet ongle, je le projette grossi
cent fois et je dirai à une personne :
voyez c’est un fragment de planète en
évolution. A ւա autre : c’est une forme
abstraite. Elles seront étonnées et enthou
siasmées, me croiront sur parole. Mais
finalement je leur dirai : non, ce que
vous venez de voir c’est l’ongle du petit
doigt de la main gauche de ma femme.
Ces gens partiront vexés, mais ne pose
ront plus désormais la fameuse question :
gw est-ce que cela représente ?
(6) Paul Valéry, Degas, danse, dessin in
Œuvres, Paris, Bib. de la Pléiade, 1960.
t.2, p.1185.

(/"իակ վտանգը Որ կարող եմ նկատել
ս եզրնա կան շրջանում , գո յնը ծ Ա՛յ՜
րայեղօրէն ֆիէմերիմէջ օգտադործելն է : Հնչիւնէս յի՛լ, չարմարուես՜
տԸէ էր գո յութեան առաջին ամիս՜
ներում, չբացառուեց ղրանից ։ Ջ4"՜
ֆա զանց ի, օսք, չափազանց աղ մ ուկ,
կար ֆիլմերում : Ç ա րմա րուեստը
մի նոր ծուղակի մէջ չպէտք է րնկ՜
'է՛ի ել ցոլցամո լ նո րահ ա րուստ ի նը՜
մանուի յ Գո յնը չպէտք է դառնայ
պճնազարդում :
Ա ահմանո ւմը ել
ընտրութիւնը
արուեստի համար
էական ենէ
Թարգմանեց' Ա. Ց՛
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Q uբելեն ա 1լան տարի կր 2007/»։

Ի

չարս րազմաթիլ նշանաւոր ու ան
նշան տա րելիզն երու բայց նաեւ Ա՛
նոնցմէ գերիվեր, «//£/֊» տարելից
մրն աշնչուեցաւ. 1937// ստա լէն եան
մ աքրագո րծո ւմնե րո ւն 'քՕամեակը։
Եթկ 1915/» մեր յիշողութեան մկջ
այնքան ծանր կը կշո֊կ , իբրեւ մեր
հ ա լա քա էլան ՛է՛՛ յր,լթէ"Ն ր սասանող
Աղկա մր իր բա զմաճ է ւզ ու բաղ—
Տաւղէս է երկարաձգումներովդ նոյն
քան ծանր պէ աք է ԼլՀՀլԷ ա J1!: ա րձագանգևերէն մէկը 1937ր 5 որուն զոհերը' չարչարուածդ բանւոարկըւածդ զնգա կահ ա րո լած դ Սէպերէոյ
սառնամանիքներուդ {Տ է անոնց ճա
նապարհին մեռածդ նոյնիսկ* սա
կաւաթիւ ա զա տ ո զն ե ր ը դ յաճաիյ 1Լղէ տ կն վերա սլր ո զնե ր կինդ ուղզա'
կի կամ անուղղակի կերպով անոր երախկն ճոզոպրած դ թրքական բռնաաիրոլթենկն ազատելով համայնա
վար ամրո զ ջա տ իր ո ւթ ե ան ճանկե
րուն մէֆ իյնալու համար։
Ու հոս կապ չունի դ թէ 1915// '/"՜
Հևրը արեւմտահայ կին (բայց կա-,
լին նաեւ ա րեւելահա յեր) դ իսկ
]93i/z զոհերը' արեւելահաչ (բայց
կային նաեւ ա ր ե ւմ ՛ո ահ ա յ եր) : Եր
կու պարագաներուն ալ տուժողը
'•ո՚ յ ժողովուրդն կր առանց որեւկ
րո չումի : () վ որ ուղղակի իր
կամ իր պապերուն մորթին վրայ
՛յղացած չէ, իր սրտին վրայ զգաՏած կ, կամ սլկաք կ զգայ, որպկս
'■"'J
որպկս մարդ արարած’.
էթէ 1915/ դեռ լրիւ չգրուած սե
ւագոյն կջերկ-լ մ կ կը թրքական պեգո րծակից
հա յանուն
՛n ո ւթեան
մատնիչներուն
ել
լրտեսներուն
պաամոլթիլնն կ, 1937/ դեռ լիո!թ։ չա բձանագրուած Նո յնքան սեւ
է£ մրն կ վա րչա կա րգին հետ գո րեակցած, ամենատարբեր հանգա
մանքներով (լըտեսէն մինչեւ Տատ«դատաւոր» էն մինչեւ գահէճը) գէր ունեց ած հայանուն մա րղոց պատմութիւնը-,
կկ1 ՒՆչ 1915// կջր այս կամ այն ձեո'է պատմ ութեան գիրկը աՆց ալ (/I^^րգիկ անյա յտացան դ իսկ ոլքէչներ պատմ ութեան գՒԸ-Ը^Ըո
մկ9 ՛Արձանագրուեր ան* իրենց ար7 "/» ահաբեկումդին բերում ով) , թէարժանի կ իր յայտնի ու անյայտ
սէքերով պատմուելու
խորւ
ւեւ
(",լ“ P'-l-'-Li առա y
ւէն այգ դրուագը տակաւին կո տ,
վէրք մրիւ կ, որուն գերաԼ ա՛ս րնե բոլն շարքին կին (ոՀվ
յ. Ոմու թ[-։1լ1*լ։ հեգնանք) նաեւ - - Ղէտկն աղատածներ’.
1915/ մատնութեան ծնունգ տ ը-

ՎԱՐԴԱՆ
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տեղատարափի մը աաԼլ թա՛լելով։
Մ արգիկ սովոր են աչք ու ականջ
գոց ել, երբ նման ՀՀանձրելներ'» կր
տեղան, որովհետեւ. . . հայհոյան
քը փաստի սով կրնայ 'hշանս՛ Լչել ։ Եւ
նոյնիսկ եթէ ան արդարացի ըլլայ
ել հիմնաւորուած՝ Հազար ու մէկ
սՀհհերքե j ի փաստերով, նա խ րնտ րելի է անկէ ղե րծ 'Րնա լ հայհոյուո
ղին ստորնութեան աստիճանին չիջ
նելու համար, ու փաստերը կուտա
կել որպկսղի հանրային Լլա րծիքը ի լ՛
վճիռը արձակէ :

ԿԱՆԳՆԻ

ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

ւոզ օսմանեան վար չա կա ր գը անհե
տացաւ ո լ միայն Հայու բեկորներ
մն աg ին անոր իրալա յա ջո րգ թ ր քակա ն հանրապետոլթեան բռնի լռու
թեան դատակնիքին տակ։ Անցեալը
վե րաշա րագրո լեց ալ ու մոռացու
թեան մատնուեցաւ, թերթի հալաքածոներ^ ու արխիւներր բծա խ րնԳիր մաղումի կամ փճացումի ար-,
ժանա ցան, ել միայն տյգ սահման
ներ կն գուբս հրատարակուած կամ
անոնցմէ գուբս մնացած դիրքեր ո՛,
թերթեր ցարդ վկայ ութիւններ կր
պահպանեն ;
1937/ ահաւոր գկպքերը իրագործող վարչակարգը այնուհե
տեւ աւելի քան կէս ԳաԸ դոյաաեւեց : Անցեալր շարագրուեցալ ու վերա շա րա դրո լեց ալ , իսկ ահաբեկու
մի ենթարկուած ժողովուրդը միա յն
կարողացաւ իրե՛ր րնձեռոլած նեղ
«պատուհանները թիղ առ թիզ բա—
նալ անսահման ուշագրութեամբ ՝
լէ որ ձելո ՜/ րՒլ մը աւելի լո յս սփռե լ
այգ անցեալին վրայ :
Նման պա րագաներու , յաճախ կր
պատահ ի , որ գրալո ր թկ բանաւոր
վկայ ութի ւններ ո լ ճամբով աւելի
բա՛լ, լսուի կամ տարաձայնուի տ ըւեալ երկրի սահմաններէն գուլ՛ս :
1937/ Մեծ Ա արս ափ ին ընթացքին
կամ անկէ ետք վիճակը տա րբեր չե
ղաւ’. Այդ ատրիներո՛մ՛ էր՛ "[' Ջօ~
պանեանր «Յուգա Նա յի րին ե րր?} Ա՛
մա՝ Նայիրի Չ, ար եանը) կ'ամբաստանէր որպկս խո րհ րգահայ մտա
ւորական ո ւթեան ջարդի մ եղս ա կիցներ l’.
Աակայն, բնական կ, որ հիմնա
կան հրապարակումները, հ իմն ՛ս
կան բացայայտումներր վերջին քր՜
սանամեակիր տեղի ուհ են այ ին Հա յրենիքի մէջ, ոլ այգ ընթացքն ալ
շարունակոլկր յետագային’.
Նոյնքան բնական է, "ր տակաւին
շատ ուժեղ րնգգիմ ո ւթ ի ՛մ՛ մը ըլ
լայ' հրապարակումներուն ու բա
ցայա յտու մներո ւն մինչեւ
վերջը
հասնելու’. ի վերջոյ՝ միայն 1937/»
խնդրո յ ա ռա ր կա յ չկ , ա յ լ ամբողջ
վարչակարգը ել բացմա թիւ ա նձերու գերակատարութեան չափն ու
պայմանները։ Տ ո ւժածն ե ր ո լ՛է ել իրենց ընտանիքներում՛ կողքին, տու
ժողներուն հարազատներն ու բա
րեկամներր կան, եւալ/ն, եւա յլն։
Ներկայ է նաեւ «ժամանակն կր մեղալործի հ ոդերանո ւթիւն ը ,
որ
տարբեր
րն կեբո ւթի ւնն ե րո լ տար
րեր աղէտալի պահ երո լ փորձած է
հակադարձել յետ ին ճշմարտութեան
որոնումին։ քէնգունինք՝
որ վեր
ջինս , եթէ զգուշութեամբ յառաջ

չ՚ոս։լ՛ուի, մերթ վհուկներու որսի
վերածուելու ել նոյնիսկ հասարս։—
կոլթեան ոլշագրոլթ իւն ը շեղելու
կամ ա չ թէ ա կամ ut յ գե ր էն կրնա յ
ծառայել :
*էալէՀէո րնէ աբնա կ գրա գէտ Ատեփան Ալս՚ջաջեանը տյգ հոգեբանու
թեան մէկ օրինակը մէջբերած է'
ներկայիս մաս առ մ աս լո յս տեսնող
ու խորհրդային տարիներուն նուիրւած
«քյ ո ր ձ ան ո ւտ ը» յուշագրու
թեան մէջ-. Հոն կր վկայակոչէ 1968֊
/ե Մ ոսկուա յէ մէջ հանգէսլած ու
1^30^ կանն եր ուն Հ^վերեւևեր էց» հ ը—.
քամանները
գործագրող հայաստանեան ջարգարար ՀՀտրոյկա >~>յին
(երրեակ) անգամներկն մէկը։ Լսեւէ ետք անմեղ «ժողովրդի թշնա
միով՛ մը ո չն չա ցմ ան մա սն ա կ ց ո ւթեան ման րամասնութիւններ ը , Ալաջաջեան է^ըՆդմիջկ._
«_ Մի շարունակի՜ր, _ խնդրեցի,մարմինս փշաք աղուեց • • . Քստմնե
ցուցիչ պատմութիւն է, ստորա_
գո՜յն,
մորթապաշտի
պատմու
թիւն • • •
- Հօ' նրա փոխարէն մենք չէինք
կորչելու;
Արդէն Սերյոժին [sic]
տարան, գնդակահարեցին, դէ Ա_
լեքն էլ մեոաւ. • . Միակ վկան էր,
ու մեոալ. . _ Դնա' ի սէր Աստծո՜ւ • • .
խոստովանահայր գտի՜ր. • •

գնա',

Նրա փոխարէն Ի՜ս էի խեգհաս
նում: Անմեդ մարգ էր կորել, իսկ
մեղաւորը դեո շնչում էր, խրտուի_
լակ էր մնացել ու շնչում էր, թոյն
էր շնչում • • _ Րայց ես թշնամանք չունեմ հըրամայողների նկատմամր : ժամա
նակն էր մեղաւորը, ու մեղաւորներ
մեր այս քաղաքում էր [sic], այս
տեղ, իրավիճակը Լ ժամանակը այս
քաղաքի ձեոքում էր, ժամանակնե
րը չեն պատժւում- • • ժամանակի
պատիժը նրա վատ յիշուելն է, վատ
ժամանակներ էին, հաւատացէ՜ք. . .
Ես գունաթափ
նոց» 2:

հասայ

հիւրա

Եւ սակայն ժամանակին
մեղքր
կարելի չէ պա րւո կե լ մեղ աւո բներ ր
մոռացութեան
ղիրԼլր
նետելով։
Մ ՚սն ալանդ առօք—ւիաոօք ի՛ախո լա
պատուանդաններու
վ րա չ
բազ
մածները անոնց վրտյ ձգելով։
Պ՚՚՚րղ կ որ այդ գործը

ղի ր

մեղաւորները

չի յաջո
լուտանքներու

Փաստերու կուտակումի այգպիսի
գործի մր ձեռնարկած կ, օրինակ,
1937ի զոհերէն մէկուն՝
փոլրգէն
Մ ահա րի ի որդին , բանասէր *Ւրիգո ր
Աճկմեանը, Որ իր հօր գրական ան
տիպ ժառանգութի ւն ը ընթերցողին
հասցնե լու համբե րատար ու մեն ս՚Լլեւս g գործին զուգահեռ, այդ
ժառանգութեան բաժին նամ ա կն երոլ ել փաստաթուղթերու, ինչպէս
եւ ա յգ ա ղր ի ւրն եր ո լ օժան գա կո ւ֊
թեամբ վերջերս փաստալից յ°դ~
լածով մր ա րձագանգած կր Գիտոլթիւններու Ակ ա դեմիա յի Մ • Աբեղեան գրականութեան հիմնարկի
մէկ
հրատարակումին «փրական
թերթեի մկջ, որ փ որձած էր քննա
դատել 1937/ սեւ գո րծա կիցնե րո ւն
«աղտոտ լաթերուն^
լուացումը։
վերն ագիրը «Մ ակբէ թ ը չփ լոլանում իր ձեռքերը?}, բաւական բան
պէտՀ է յոլչէ չէյ-էսփ1՚րեաՆ այգ
հակահերոսին նոյնիսկ հարելանցի
կեր սլո վ ծանօթներուն ։
Այդ յօդուածէն Լլ ուզենք քաղել
միտք մը, որ յատկապէս վրգո վե9ո՛պել է-! Բայ9 մաս կը կաղմէ խսրհըրգսւհւսյ մա ռան գութ եան անա
ւարտ հաշուէ յա րգա րէն դ
Որ գեռ
երկ ար ժ՚սմանակ պիտի շ՛" րո ՛ն՛՛՛կ
՛ի, որքան ատեն որ բարոյական
արգա ր ո ւթեան լուծում մը չգանրւի՝ սուգը վերջացնելու եւ, այսպկսով, թէ՛ ա նմեզ մեռելներուն վե
նական հ անգէս տ տալու ել թէ ողջ
մառան գն երո ւն անգորր պարգեւելու : վերջին հ ա շուով* նաեւ ալ ելի
առողջ նախագրեալևերու վրայ վե
րադաս ա լո րելո լ ընկերութեան հ իմրերը։
Գրիդ Որ Աճէմեան վերստ Ւն A'Լա
!937/ ոճիրներուն
գո րծա գի ր մարմիններուն ու անձերուն կողքին, նաեւ եղան անձեր, որոնք բարոյա/լան ահաբեկիչներու
գերը ստանձներ ին ու, այսուհան
դերձ, «(իամանակն էր մեղալոր?>ի
նոյն սկզբունքով ել խորրհգային
հասարակութեան կիսկատար «ձիւնհարծին շնորհիւ, իրենք զիրենք կրրցան ազատել վերջն ա կ ան դատաս
տանէ, նոյնիսկ եթէ դրական գե
րակատար ո լթի ւն մը ունեցան իրենց
կե անքին վերջին տարիներուն։ Մրնացին, պիտի աւելցնէինք, կասկս։.֊
ծելիներոլ g ան կին վրա f :
կարկառուն գկմքերն էին Նայիրի
Զարեանն ու Հրաչեայ 'Բոչարր. ցուցած կ, որ

«Շատերի համար դա եդել է մի
փորձութիւն, որով պէտք էր անցնել
ստիպողաբար, ուգած թէ չուգած,
իսկ ահա Ն- Զաոեանի, Հ. քոչարի

(Շաթ.ը դ. էջ)

Fonds A.R.A.M
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ԺԱւրնՆԱԿԻ
Միու թԷՐեը՝ որպԷսգԷ
Ս ովե տ
ուղղորգէ մտաւորականէ մէտքը՝
հսկէ նրան , կանխա րգելէ այլախոհոլթէւնը՝ ստեղծեր բազմաթէւ ըս~
տեգծագո րծա կան եւ գէտական ձ է~
ո ւթէւններ ։ Ամէն մէ «էրեն յար
գող» մէութէւն ունէր էր կուսԼլոձ ը՝
պրոֆկոմը՝ էնչպէս նաեւ «յատուկ
րամ՜էն»՝ ուր նստում էր «< ա ս տ իքաւոր մատն էչը»՝ ո րէն այն {/-ամա
նակներում անուանում էէն «ա~
գենտ»՝ էսկ մեր մամանա կնե ր ո ւմ
«լրտու» (գէթ լալ է որ ոչ «լրաբեր»
կամ «աւետաբեր»') :
Մ էկ անգամ հ եռո ւս տ ա տ ես ո լթեամբ էմ չա ,,, ս է րե լէ գրողնե
րէդ մէկը
ամենայն անկեղծու
թեամբ յայտարարեր՝ որ «մամա՜
նա Լլներն էէն մեղաւոր ել բոլորն
էլ մատնում էէն չէ կարելէ մէկէ՛ն
սարքել քաւութեան նո խաղ» . Ափ
սոս չն չե ր այդ անպէտան մամանակէ տ եւո ղո ւթէ ւն ը։ Պէտ ք i են
թադրել՝ որ նկատէ ունէր մէայն
անհատէ։ պաշտամունքէ տա րէնեPC’
վէ ՝ ուրեմն , ես բար կը թողնեմ ՝
չեմ պատմէ հա՝ թէ էնչպէս 1931
թ - էն խորհ րգա յէն գրողները մէահամուռ՝
համերաշխօրէն
էեռ
Կամ սա րէ։ ոտն ու ձեռը կապելով՝
դրեր էն զոհասեղան էն՝ այլ կանգ
նեմ մէանդամէր 1956^*, ե րբ ար
դէն պա չտուող անհատը դամ ուած
էր անարգանքէ ս էւնէն։
Մ է բանէ հ ամար եմ ՝ գէտէ՞ք՝
դալում՝ Որ էր ամբողջ կեանքում

Հայաստանի
Գրողների Միութեան
Վար չուր Լասը,
Միութեան անդամ
էեո. Կա մասրիդ
ԴԻՄՈՒՄ

Յարգելէ ըն1լերնե՛ ր՝
վ-ա ռա ս ո լն-, է՛ն ղ տ ա րո լա յ Ատա
մով հայ գրող եմ ես՝ ո րէր քսան
տ/սրէն' ամ ենա բեղուն ԼմՎան ը էմ
կեանքէ ՝ զոհ Ղ1յԱ,9 մէ դ տ լա լէ
թ էլ ր էմադո ւթեան ՝ որն ափսոսալււ համար բառեր չեմ գտնում :
Ասան տարէ ետ եմ մնադել. Ու
այմմս՝ երբ կորուստը դարմանե
լու համար կամենում եմ քայլերս
արա գա դնել տեսնում եմ , որ ոտ—
ներէս մէջ ում չկայ-. Ում չկայ ոչ
նրա համար՝ Ոբ 70է մօտ հէւանդ,
մարգ եմ ՝ այլ ում չկայ որովհետեւ
. . .քաղդած եմ :
Հայ գրական ասպարէզում «քաղ֊
դածութէւնը» անսովոր տերմէն չէ՝
Լւ շատ գրողներ են քաղդած մե
ռել։ Բայդ այգ այն մամանակ՝ երբ
ղ ր ո ղներ ը չեն ունեդել է բենդ մասէն
հոգադող մ է կա ղմա կեր պո ւթ է ւն :
Իսկ ներկ տյո ւմս՝
երբ գո յո ւթէւն
ունէ հայկական կտ ռա վա ր ո լթէ ւն ՝
Ո֊րողներէ մէութէւն ել այլ բաղմա թէւ կազմա կերպոլթ է ւններ ՝ որոնք աշէսատում են քա ր էդ անգամ
դրո ղնե ր քամել ասում եմ ՝ այմմս ՝
թոլյ տալ. Որ մ է բարյմամեա ւ գրակտն գորե՜էչ սովամահ լէն է' այդ
արդէն թողնում եմ ձեզ երեւակա
յել՝ թէ որքան անթոյլատրելէ է:
Իմ ԴԸՈ1 կան գործոլնէութեան

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Ջ 0 2.

էեռ Կ ամսարը չէմադալ էր լաւն ու
վատը՝
չհասկադաւ «մամանակը
պարտագրանքը» ել չօգտոլեդ գըբանէդ :
Ջ է՛, ապրելու ել յա րն'ա ր ո լելո լ
բանաձեւը՝ որը նոյնպէս արուեստ
է՝ էդպէս էլ չսովորեր-.
յէ՚՚էր՝ “ւէտէ
հեծնէր էր «ա րգարութեան եւ ճըչ~
մարտոլթեան ալանա կէն» եւ Ju'—
մառէ ր ;
Ջ է՜, էլ ո՜ն9 kc

Անդ բոլորը՝ մէկն էլ գու։ Աետոյ
Լլ ա րգա րանա յէ ր'
ԸԸ'Է^'Լ"'1 ամէն
էնչ մամանակէ շալակը-.
Եւ էն չո՞ լ համար՝ եղբայր՝ էն
չո լ. . .
է՞ս չէ քո գրողէ Լլա րւըավէճակը...
խեղուեր է՝ հա՝ է՞ն չ էէ ուղում
պատմ ել - - •
վերադառնալով աքսո ր էդ
երգէծաբանը տեսնելով՝ որ փակ են
bp
առջեւ բո լոր հրատարակչոլ
թէւններէ եւ խմբա գր ո ւթէ ւնն եր է
դռները՝ որոշեր գոնէ կենսաթոշակը վերականգնել՝ որ գոյատելէ ր : վէմեդ գրողներէ մէոլթէւն՝
որն անմէջապէս ընդառաջեր
էր
յ անձնարա րա /չանով յ
Բալդ դէ ՝ հօ ա չւս լուրջ ֊լրտոլն».
քնած չէ ր ։ Մ էն չ Լեռ կամ սարը էր
ծերունական քայլերով գրողներէ
մէութէւնէդ կը հասնէր համապա
տասխան մարմէններէն՝ Ջեկայէ եւ
կենտկոմէ
սեղաններէն
գրուեր
Ր)18թ ~էն «Հո րէզոն»ում լոյս տե

C=

սած երգէծաբանէ մէկ ֆելէետոնը
Լենէնէ մասէն-,
Ջ.ուր էր այդքան չարչարուեր
«լրտոլն»' քրքրելով
աբխէլները։
Նա ընդամէնը կարող էր տալ թոլձ'անեան A5J4 հասւյէն) որտեղ ո Հյ
թէ մէկ՝ այլ հարէւր մէկ այգպէս է
պամֆլէտներ կարելէ էր գտնել-.
Ափսո՜ս՝ շատ ափսոս՝ որ նա այղ
չարեց -. la ր ո լշչովեան հալոդքն էր՝
չէէն սպաննէ երգէծաբանէն ՝ այլ
կ'արտաքսէէն ե ր կր էր ’.
Ջեղ եմ թողնում մէայն երելակա յել ՝ թէ որրան կը
հս/f
(եո ղո վո ւրդը եթէ մեր սյյէա1ւյո^Ը
եւ րուե րմ՜ րնդդիմաէսօս ը յայտնը~
լէր Արեւմ ո լարում' bp րո fշե ւէկեան գարշանքը պա ակեր որ/ «կար֊
մէր օրագրով»-. Մ է «լրա ո լէ» ոչ
պրոֆեսէոնա լ ա շխատանքէ պատ
ճառով տեսնում էք էնչ պատեհոլթէւն էդ ղրկուեդէնք -.
^fU/m են ականթիս շչն ջա ց եïլ մ ատ՜֊

նէչէ անունը^ բայց IPt*1՜՜ Անկեղծ եմ
ասում y ոչ խոցուել եմ ՝ •Դ էւ յո ււրլել-. Եթէ «բոլորն էէն այգպէս»՝
ուրեմն' «բոլորէ» հերն էլ ա նէ֊
ծած յ
վարգս մէայն այն է՝ "ր նրանդ
ս տեգծագործոլթէւններով եմ ս ըն_.
ւել ու յղկոլել՝ հէմա էլ որդէներէս
եմ ն բանդով կրթո ւմ ու գաստէաբակում :
Ահա որն է սարսափելէն՝ որն է
ո ղբա լէն...

ընթադքէն ՝ ես աջ ձեռքով գրել եմ , համար յայտնեմ պէտէ էմ շնորհաձախով պայքարել կեանքէ համար : կալութէւն ը ձեղ՝ անխառն երախԻսկ այն դէպքում ՝
երբ կարէքը տ ա գ է տ ո լ թեա մ բ :
վէղս փաթաթած օղակը աւելէ է
սեղմել՝ ես գրէ շս տուել եմ ձա է։
la Ո րէն յա ր դան ըն եր ո վ
ձեռքս ել աջով պայքարել ու երա
ԼԵԱ ԿԱՄՍԱՐ
զե լ այն մամանա Լլէ մասէն՝ երբ էնձ
էլ կԸ յաթ"Լ1՛ երկու ձեռքերով գըրասեղանէս առաջ նստել մէկով
թուղթը բռնել՝ որ չսահէ՝ մէւսով
ԿԱՐՄԻՐ ՕՐԵՐ ՕՐԱԳՐԻՑ
գրել ազատ :
Ուրրաթ 20 •— Մ է խնդրեմ երես էս
Ես ծեր եմ արդէն եւ տրամվայում նայեդէք' սփրթնա՞ծ եմ : Չեկայ էդ
երէտասարդ՛ ուղեւորները էրենդ եմ գա յէս այս րոպէէս-. Կանչել էէն
տեղն Լչն ա ռա ջար կո ւմ էնձ ք բա յդ ես առաջս գնեյոլ Լւրեսոլնոլթ տարէ
գլխումս ունեմ ամբարած բաւլմա- առաջ «Հորէզոն»ու մ գրած էմ մէկ
թէւ չասոլած մ տքե ր ՝ ո բոնդ ափսո ֆելէետ ոն ը Լենէնէ մա ս էն եւ բասում եմ հետս գերեզման տանել։ դատրոլթէւն պահանջելուՈւզում եմ քամել՝ մզել է մ էոլթէլնը ու մարդկութեան սլէ տան է մբա
Ես բո/ո բովէն մոռադել էէ ղբա
քերս աշխարհէն Ա/ո ղնել ու հետս մասէն-. Երբ բադէդ թերթն ու Լլա րդադ յօդուածը
մաղերս բէղ—բէղ
գերեզման տանել մէայն էմ մ ահ կա
նադոլ մասը՝ որն ոչ ոքէ հարկա կանգնեդէն։ Այնտեղ գահ բնկէդ Նէ՛
ւոր չէ -.
կոլայ դարը հետեւեալն է գրում էչ֊
Լսւոնո լթ է լնը գր։:։ւած Լենէնէն.
Ա- 1՚Գ ։
^այս/ստան^ւ
դր ո ցն եր ի
յարգեյի վարչութիւն ՝ ձեզանից կը
«Մէն չեւ °բս ես մտահոգուած էէ ՝
խնդրէ ի սատարել ինձ ամէն կերւզ^ թէ էնձանէդ յետոյ չէ լէնէ մէկը՝
որ ես այս դե ր ա զանց ա պէ ս հասսր "P չարոէնակէ էմ բռնակալ քաղա
րակակա^յ իղձերս կատարած լի֊ քական ո ւթ է ւն ր-.
Այսօր՝ լաԼավն՝
նեմ։
տեսնում եմ ՝ որ յանձէն քեղ ես ու-,
նեմ է մ արմանաւոր մա ռանգը։
Իոկ գրա համար շաս, քէչ բան է
հարկաւոր։ Մէջնորգել համապաԵս է մ ողջ կեանքում աշխատ եղէ
տւս սէ։ ան մարմ էններէ տոաէ ո ր , եր կրէդ "'["/“""ո աէ։Էլ անե/ բոլոր
էնչպէս մէւս գրողներէս ՝ էնձ
էլ քաղաքական կո ւս ա կդ ո ւթէ ւնները ,
թոշակալորեն բոս։ Էմ ստամէ ել բոլոր տարբեր մտածողներէն ՝ բո
գրական արմանէքէ՝ որ ապրեմ ու լոր էնքնոլրոյն մարգկանդ ՝ ջնջել
գր՝ւեմ յ
խղճէ, համողմունքէ ել
Լլրօնէ աղ տ տ ո ւթ է ւնն եր ը ել սակա լն ՝
այդ
Օ՛ր է չ խօսքով մէ քանէ կաթէլ էնձ չյաջՈղուեդ ՝ րրովհետել էմ
ձկթ մէ մա րուող ճրագէ մէջ՛.
բռնութեան մէջՈդները պրէմէտէվ
էէն՝ նախնական ՝
էսկ սլաաէմ֊
Ու, ես տմ ենեւէն չեմ տարո լկո լ- ներս'
տնայնագործական-. Երկու
սոլմ ՝ ո„ ռու ո այգ կ'անէռ
ո րէ տարէն մէկ մարգ էէ կախում' այն

ՎԱՆՈՒՀԻ ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ

^Լ փտած պարանով՝ պարանը1ւէլ
րըւում էր եւ՝ ըստ լչն կա լեա
քէ ՝ մահապարտն ազատւում (ք
Երեք տարէն մէկ մէ ս/ամանակ/՚ւ
էէ ուղարկում Ա է բէ ր ամենաչատլ
տասը տարով : է ՝ երեք սւարխ 1
մարգ ուղարկելուդ Ա է բէ Ը
քանայ-, Ի հու րկէ ո՛ չ-. Բայց
լահ քո ւէ տեսնում եմ ՝ որ գՈԼ 4
տէմր մ եքենա յադ րել ու պուլեւ!^
տով մի րոպէում հտսրի/֊ր
ւո ր մարգ ես փռում գետն էն՛,
տո յ' ա յնքան շատ մ արդ ես “‘f1
րել Աէբէր՝ որ «բուղ» է Բա1'^
նում ույն տեղէդ՝ ել աքսորտկս1
րը՝ տաքութեան ը չգէմտնաթ
բադ են արել Աէբէրէ գուռն ու վ
տ ո լհանը՝ Որ այրեդեալ գօտույ
փոքր ղովոլթէւն ներս խա՚
դէ--Չէ' , Ո է րելէ' Լեն էն ՝ դու թ Հ
տ ըռ.ա})ր մարգն ես։ Ցտրակտն^Բ
սԼանաարմներն ու լրտեսները 1
եմ քո տ րամ ագրո ւթեան
կաբէքնեբէ՚ւ, գործածելու
Կաթողէն սեղմում եմ
դ ան կան ո ւմ բեղ յ աջո ղո ւթէ լն
մ եռն ում» ;
Կս րդադ

Ջեկայէ

նաէաղՀ.

այս ապա հարցական երեն["'
յեդ ՝ ասել ուզելով.
- Այ՛լ գրելուդ յետոյ էն!ս11’"' ;
համա բ ձա կո ւել ողջ
երեսունութ տա րէ։

մնալ

f

Ապա հա րդ րեդ .
- Զգո՞ւմ ես
- Շ տտ
նեդէ

քեզ

յանց“ւլ11է

սաստվ-կ ։

— Հապա էն չպէ՞ ս է, որ
յետոյ ապ րում ես։

Fonds A.R.A.M

էՕԱՈ-ԱՀ- ՄԻՏ*
Լմ յանէք աւոր ։
Այդպիսի յանցանք
գործողը՝ Երեսունութ տարի բո լչեւիկետն ռեմփմում ապրելով՝ չի
կարող իր մեղքերը քաւել. ինձ նըման յանցաւորք պէտք է հարիւր երեսունութ ՝ երկու հարրւր ե րհ ս ան
ութ տարի ապրի այս ռեմփմում, որ
կարողանայ քաւել իր յանցան
քը. . ■
— Այսքան անտանելի՞ ես համա
րում մեր ռե մ՜ի մը _ հարցրեց :
- Այո՛, — պատասխանեցի՛.
- Այղ դէպքում դու երբեք չպիտի
մեռնես ։ _ ոտը դետին ֊զարնել ով'
գոռաց Զեկայի նախագահը ու վեր
կտցաւ ;
Տուն եմ գալիս սոսկալի րնկճը~
ւած : Մի չտ ինձ մխիթարել եմ ա յն
յոյս ով՝ թէ մի Օր կր մեռնեմ, ս րրանց ձեռքից !լ ա զա տ ո ւեմ : Ասա
ցէ՛ք խնդրեմ , սրանից յետոյ ինչո՞վ
մխիթա րուեմ . • .
Յունուար 1956թ-

ՀՍՍՌ ԳԵՐԱԳՈՅՆ ՍՈՎԵՏԻ
ՆԱԽԱԳԱՀՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ
ԸՆԿ- Շ- ԱՌՈԻՇԱՆԵԱՆԻՆ
Նամակ ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐԻՑ

Յարգէլի րնկ. Առոլշանեան ՝
Այն հանրապետութեան
ո րՒ
նախագահն էք Գոլք՝ ապրում է մի
շա,;, դմ՜բախ տ քա ղա քաց ի :

ԵՒ

չէք ‘ՍսՀոցնի նրա միակ երգիծա
բանին :
:

Այնուհետեւ՝ խօսա կց ութեան մամանակ՝ ես երկար աշխա
տեցի հ ամ ողե լ րնկ. Աալա րէ կին՝
թէ դրանից յետոյ Հայաստանի ղե
կավարութիւնը այդ հանգաման
քին տեղեակ լինելով հանդն րձ ինձ
արտասահմանից կանչեց Հա լաս
տան աշխատակցելու այն մ՜ամանակուայ կենտրոնական օրաթերթ
«ÀZ ո րհ րգա յթր Հա յ ա ս տ ան»ին ՝ որի
մշտական աշխատակիցը դարձայ
ամբողջ 15 տարի՝ պայքարեցի սո
վետական խորթ իգո լոգիա յ ի դէմ
"ri? կ ո՛ բ Ո ղո ւթ ե տ մրս ել ա րմանա—
ցայ անհատական կեն ս սւ քմ ո / ա կե ՛.
Աայց զուր անցաւ ջանքերս ՝ չհա
մոզուէր նախագահը եւ դուրս եկայ
նրա մօտից :
Երբ ։ի որ ու փոշման գնում
էի
փողոցով՝ երեւակայութեամբ բան
ար վերադարձա յ ել երանի տուի
ա յն օրուան :
Ասում եմ' այն մամանակ՝ երբ
փորձեցի հացադուլ յայտարարել
ինձ բռնէ կերակրեր ին* էսկ այսօր
ազատութեան մէջ♦ Երբ ցանկա
նա ւմ եմ ապրել բռնի սովամահոլթե ան են ենթարկում • • .
Մե ռնելր ինձ համար գմոլար բան
չէ) ի հարկէ՝ կարելի է ել մեռնել՝
մանաւանդ հիմա՝ երթ արդէն T0ի
մօտ մարդ եմ՝ քայքայուած առող
ջութեամբ՝ ա նվերջ հ ա լած ան քէ ր
շշմած) կար էքէ մէջ խեղդուածէ
Ես հէ՛չ՝.

Այդ ես եմ :
Արդեօք չէ ի՞ք g սւն կանա յ լսել նրտ
պատմութիւնը՝ որը հետեւետ լի, է՛
Ա ւրեմն
'Ասան տարի հա լածոլելուց յետոյ
Գերագոյն դա տ արան ի կո ղմի ց ճանաչլում եմ անմ երյ՝
ռեաբիլիտա
ցիայի եմ ենթարկւում եւ որպէս իմ
նախ կին
բոլոր
իրա ւո ւն քն եր ո ւմ
վերա կանգն ո լած մէկը
դնում եմ
անհատական թոշակների յանձնամողովի նախագահ բ՛եկ • Աալաբէկ
Մ արտ ի րոսեանի մօա (հե տս ունե
նալով գրոզնե ր ի մի ո ւթե ան յանձ
նարարականր^ ել խնդրում վերա
կանգնել նախկինում ստաց ածս կենսաթոշակը :
Այ» տեղ
թէ'

արտ ի րո սեան ր

ո անհ ա տ ա կան թո չա էը
վերականգնում :

թ*նք

Ես աւելի չատ ս ո վետ ա կան Ւչխանութեան մասին եմ մտածում :
Զեղ յայտնի է՝ որ արտասահմա
նում դաշնակց ութ իւնը ապրում է
բացառապէս մեր զե կա վա րո լթ եա
նը քնն ա դւս տ ե լո վ : Եթէ ա յդպիս ի
ծանր պայմաններում մեռնեմ' պի
տի վեր կենալ եւ աշխա րհսվ մէկ
յայտարարի թէ'
տեսէ՛՛ք՝
Լեռ
Եամսարր իր ամբողջ կեանքի ըն՜
թ ա ց քո ւմ ծաղրեց մեր բոլոր սըրբութ իւններ ր մենք նրան ներեցինք՝
իսկ սող ետա կտն կառավարութիւնը
րնդո.՚մէնը մի ֆելիետոնի համար
ս ո վտս ա'՝. ո ւ թեան ենթարկեց նրան՛.

Այստեղ՝ յա րդե լի րնկ. Առոլչանեան՝ կարելի է վերջացնել նամա
կիս առաջին հատորը (առանց նրա
երկրորդ հատորով սպառնա լու ԶԵղ)
եւ վերջակէտ դնել ։

- Ինչո՞- հարցնում եմ •
— Արովհետեւ դու սրանից 40 տա
րի առաջ Լենինի մասին ֆելիետոն
ես դրել-,
~ ճիշդ է , — ասում եմ , _ գրել եմ ,
Բայց չէ որ է ենինն իր կենդանուpb ան մամանակ ա մն ի ս ւո ի ա է տը
*ել բոլոր էր
դկմ մեղանչածնե֊՝
րին :
~՜ Այո՛ — ասում է րնկ. ՄամիկոնԵանը՝ _ ամնիստիա է տուել՝ pwjfj
ւի ասել՝ տարէք նրանց կենսաթոԼակ տուէք ։ որ ապրեն :
Երբ նրա մօտից դուրս էի
յանկա րծ մ տածեցի •

Եկել

— Իսկ՝ հետաքրքիր է , է ենինն ա՜
նրանց կենսաթոշակը
կտրէք՝ որ մեռնեն. ••

ԱԵ՞լ է՝ ոը

Անկարելի է որ ասէր՝. Ես 40
աարի առաջ Լեն ին ին չէի
ճանա
չում , բա յց յետագա յին, երբ ճա'ԵԱ,չեցթ այմմ հաստատ կարող եմ
"Անդել՝ Որ •լյա այդպիսի բան չէր
ս,սի'. Նա մեծ մարգ էր՝ սիրում էր
Հո՚յ ժ՜ողովրդին ել իր մասին ղԸՐ՜
Լլ»ծ մի ինչ—որ ֆի լի ե տոն ի համար

Ամ խնդիրը վճռելիս'
Զեր յա րմա րոլթեանը յ

նայեցէք

Եթէ կը հաստատէք Գերագոյն
դատարանի վճիռը իմ անմեզո ւթեան մասին եւ կը վերադարձնէք
ինձ իմ կենսաթոշակը' խորին չը~
նո րհա կալոլթեամբ Զեր երկու ձեռ
քերը կր սեղմեմ ՝ իսկ եթէ կը դըտնէք՝ "ր սչ՝. Ւր°ք "բ Ես իրաւունք
չունեմ ապրելու՝
ա յն մամանակ
ի նկատի ունենալով՝ Որ սովետա
կան կոդեքստում սովամահութեան
պատ իմ նախատեսուած չէ'
կը
խնդրէի Զեղ ((ներմւսն կարգով» իմ
սովամահութիւնը դն դա կ ա Հ ա ր ո
թեամբ փոխարինէք ;
լ—

Լալ է միանգամից մեռնել՝
մեռնել ամէն Օր 24 մամ :

քան

Ինքն ըս տ ինքեան ՝ ուրեմն ՝ հաս
կանալի է՝ թէ ինչ անհամ բերոլթեամր եմ սպասում Զեր պատաս
խանին ։
Ն]որին յա ըղունքներով ՝

ԱՐՈՒԵՍՏ»
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Ա արգելի ընկեր Առո լ շան եան •
Արանից ուղիղ 22 Օր առաջ մի
խնդրանքով Զեր դուռը բախեցի ու
մինչել օրս դրան վրայ կանգնած
պատասխանի եմ սպասում՝
բայց
ւղա տ ա սխ ան չկա յ :
Ես Զ եղա՛նից զատ ո լր ի շ բազմա
թիւ տեղեր պիտի դիմեմ՛. ԵրեւակայԵցէք եթէ ամէն ՛Բէկի դբանր 22
Օր կանգնեմ' թնչ կր լինի իմ վի
ճակը :

Յետոյ նկատի ունեցէք նաեւ ա լն ՝
որ երր մի մարդ իր լինե/—չ լինելու
քսնդիրը յանձնում է մի ուրիշի հաJ եց ո դո ւթ ե անը ՝ ապրում է սպասո
ղական , տ ա դն ա պա լի ՝ դա ռն ո ւմ է
ոնահալատ ՝ հալատում երազների ՝
փռդտալուն զանազան իմաստներ
վI։ րադրում ՝ քնում է խռովայոյզ ու
յաճախ վատ երաղներ տեսնում ;

Ր' էել^ ճշմարի տ է՝ 40 տարի առաջ
գործած ((.յանցանքը» ներուած է Լե
նինի դեկրետով իր մամանակին ՝
ներոլա}լ է Հայաստանի կառավա
րութեան կողմից !92լ թուականին՝
Ա՛յնուհետեւ ներուած է Գերագո յն
դա տ ար ան ի կողմից 1956 թոլին՝
ըայը կԼերելՒ մՒ ((յանցանքին» երեք ներում քիչ է դեռ յ
Միայն ընկեր Առոլչանեան ՝ Եթէ
պատահի այնպէս՝ ոը Գոլք կամե
նաք չոբրորդ անդամ ներել ինձ ,
խնդրո ւմ եմ տակն աւելացն ել ((նե
րումն վերջնական է ել անբեկա
նելի» :
Թք չէ ես այսքան բա ր ի մարդիկ
ոբսւեղիղ Տաբեմ} որ ինձ ա նվերջ
ներեն :
U նում նոյն յարդանքներուխ

Նոյն

ԼԵՌ ԿԱՄԱԱԱ

1956թ-’ Յունիսի 2
Երեւան

Պատմեմ մէկը դրանց ից*.
Անցեալ գիշեր երազումս ես մ եռայ՛. Այո՝ երբ տեսայ ապրելու բո
լս ր ջանքերը զուր անցան' մեռար.
Ալ դնում եմ թաղման բիւրօ' Հ/ահտպունուց տեղ խնդրելու՛.
Աայց ճանապարհին մտածում եմ :
Երբ պետական բո լո ր հիմնարկները
չուզեց ին որ ես գէ թ մի երկու տարի
էլ ապրեմ, թաղման բիւրօն ինչո՞ւ
պիտի ինձ յաւիտեան մեռնելու իրաւո ւնք տա յ : Ջ ի տա յ , ուրախացա յ
ես քայլերս արագացնելովւ Մինչեւ
դիմ ումի ս վրայ մակագրելը ես եր
կար կ'ապրեմ դեռ :

ՎԵՐՋԱԲԱՆ'
ԽՈՐՀՐԳԱԾԵԼՈԻ ՀԱՄԱՐ
«Կարմիր Օրեր» գրքից
Զ՚Լ՚չԵրս՝ երբ թոշակառու յանձնամո ղո վ ի նախագահ Ա աf ա րէ կ Մ ա րաիրոսեանը պաշտօնապէս յայտ—
"յ՛եց՝ թէ քառասուն տարի առաջ Լե
նին ի մա U /ն ֆել[, ետոն դրեf ո լ հա
մար ինձ թոշակ չի կարող տալ
կացայ ՝ երկինք գնացի՝ ասացի գընամ նախա սլէս ինձ տեղ պատրաս
տեմ' գամ մեռնեմ ) աղատ ո ւեմ սր—
րանց ձեռից :

Աարձրանոլմ եմ երկին,՛» ել ի՞նչ
եմ տեսնում ♦ սոսկա լի խուճապ :
Վ.Երին Երուսաղէմի գարնիզոնի նաչս՚/նիկի հրամանով պատե բազմա
կան դրոլթիւն է յայտարարուած
Ի՞նչ կարող էի անել : Օրդերը քաղաքում ՝ ամէն ոք աշխատում է>
ձեռքիս՝ տխուր—տրտում քայլեցի իրեն տուն գցել՝ փողոցները րո պէ
ղէպի դերեզմաննոց՝ սակայն մի ս՛պէս ամայանում են՝ խանութները
թաքուն յոյս սրտումս ՝ թէ դերեղ֊ փ ՛" կւո ւմ : Մ ի հ րե շտա կ ի հարցրի
մ աննոց ի դրանր կը կարդամ' ((ըս- ի նչ է պատահէ/՝ ասաց' վերջին
տուգման պատճառով գերեզմաննո- դատաստանն է՝ ու առաջին հեր իմ էն
ցԸ ֆ՚՚՚կ է^> ՛“ ՛Րի որոշ մամանակ էլ դատուելոլ են այն բո/որ անպաաենտ ա ս տ ո լսւե'1։ ե ր լւ , որոնէք պա շկ'ասլրեմ ՚
տուել են մա րդկո լթի ւն ի ց .
Գերեղմաննոցի դրանը՝ սակայն՝
Եւ՝ 1՚բ°ք՝ տեսնեմ դմոխքի կող
ոչենչ չէր դր ուած : Աւ ես հանգըս—
տարան.մտնելուց առաջ հետելեա լր մից դալիս է աս տուածների է՜ՆՈամտածեց ի :
շրջապատուած սատանաների
խիտ չղթայով՛
- Հէն աշխարհ՝ — ասում եմ՝ Իսկ աստոլածների շա րքին վԵբջ
ինչո՞ լ ամէն բան էսպէս իմարս ես
չկար,
գա լիս ՝ գալփս՝ ղալիս են ա՚էւ—
ստեղծել՛. Այն հիմնարկները՝ որոնք
ս տ եղծո ւած
են
կեանք
տալու հատնում շա րքե րո վ ;
մարդկանց' անվերջ մերմում են՝
- Տէ" ր աստուած՝ su un ւմ եմ՝ իսկ ա յն հիմնարկները՝ որոնք մահ
են մատակարարում՝
այսպէս ս ի- մի՞թէ մարդիկ այսքան աստուած
ամ' ա յ ս քան ասսւ~
բաւեր Են վերա բե րլո ւմ դէպի յա են պա շտ ել :
ւած
պաշտելուդ
յետոյ մարդիկ
ճախորդի կարիքները. . .
ինչպէ՞ ս են մամանակ գտել ուրիշ
Իսկ որքան լալ կը լինէր աշխար բան է/ անելու ♦ • ♦
հը՝ եթէ ճիշդ դրա հակսասւկր'
Ա,ո ջեւիդ գնում էին կա լէ ա ս քո
մահ տուող հիմնարկները տնվե լ^
մերմէ ին մեռնողներին՝ իսկ կեանք ւածները ) նրանց ետեւՒյ տոտեմ—
տուողները
անմիջապէս
րնղու- ները՝ պա շտոլած նաիսահ ա յ ր բ ՝ հին
յունական աստ ո լածները
Զեւս ի
նէին:
գլխաւորութեամբ՝ ապա նրա տա
հա/կա
Այդ մամանակ
դիտէք ի՞նչ կը ռացի /մա րդմui'ii ո լթ իւն ր'
կան աստուածներն Արամազդի ա~
դառնար մարդկային ցեղը՛.
ռս՚ջն ո ր ղ ո լթ h տ մբ՝ Եղի պտացոց ԱԿ' անմահանար :
պիս դո՚֊լր' իբ սրբազան պոչով՝ յե
տոյ'
ո" վ զարմանք. . . մեր Լեն ին ը ՝
Այսինքն այն՝ ին չ մ ա րդկո լթի ւն ր
երազեյ անգամ չի հ ա մա ր ձ ա կւո ւմ մեր Ատա լինը՛.

Ա՚սյց՛՛ ՚ Արքան մեծ եղաւ. զար
մանքս՝ երբ Հ/ահապոլնին դիմումս
կաբռա լուն պէս մակագրեց' այն էլ
դրա կան իմաստով :

ներկա յիս 5
Ամէնից վերջը ԳաւՒս էե ՒԱրայէլի մամ տնակաւ որ Սաստուած) Ահ ա-

ԼԵՌ ԿԱՄՍԱՐ
1956թ-- Մայիսի 10
Երեւան

եմ երրորդ նամակիս պատմելու է,
Ես գիտեմ' Գոլք դեռ երկար կի ու
շացնէք դիմ ումիս պատասխանը ՝ որովհետեւ հարցը ծան րա կշիռ է :

Մ ի երկրորդ երազ էլ եմ տեսել
ընկեր Առոլշանեան ՝ բայց թողնում
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րոնի շինած Ոսկէ հորթը
երկու,
սատանայի օգնո ւթեա ւքբ : Հյուս։ էր
փոքր աստուածը , ու ետ մնալու
պատճառով մի սատանա յ քա շո ւմ
էր նրա վզից կապած թոկը y միլսԸ
ետեւից հրում։

՛« 6

Ո ՞Վ

ԱՌԱՋ

ՏԷՐ

ՄԻՏԲ

ՊԻՏԻ

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

ԿԱՆԴՆԻ

(Շար. Ա. էջէն)
յաջողեր ի ինձ մի կերպ դա
տաստանական դահ լիճ գցել ել ապ՜
շած դիտում էի շուրջս , ս պա ս ելո վ
ի՞նչ պիտի պատահի,
«Ահեղ» դատալո րի աթոռին նըստած էր նա ինքը ա րա ր ի չը բո լո ր,
արարածների, ամենակալ, ամենա
կարող, միակ, կենտրոնական Աստ՜
լածը, որը միայն իրաւունք ունի
մ եծատառով գրո լելու , Մ ի սերո
աջ կողմում, մի քերուԼբէ էլ
ձա
խում ։ Աչքերի մէջ բա րկ ութե ան
շանթ ու կայծակներ՝. Մի կողմում
տ իեզերա կան
դա տ ախ ա զը , միւ՜՜
սում' պա շտ սլան ութիւն ը :
(։“՛խքան պրոց էս ի սկսելը կար
դաց ո լեց պաշտպանութեան դիմումը, որով խնդրլո ւ-մ էր աղատ աբձակել Ոսկէ հորթին, որպէս 18^ չբ
լրացան- ան չափահաս ի : Գա տա կան
կա ղմր ընդուներ միջնորդութիւնը,
եւ կապը հորթի վզիր ար ձա կևլո ijj
բս,ց թողին անչափահաս աստծուն i
Պէաք էր տեսնել, թէ ուրախու
թի ւնի ր ինչպէ՜ս էր այդ հորթը տըրտինգ տա լիս երկնքի բարերում. . .
Առաջ կան չո ւեր Ապիս րոլլը ։
- Զեր անո՞ լնը, զբաղմո՞լնքր , —
հարցրեց ամենակարող Աստուածը՝.
Ապիսը նշանացի հասկացրեց, որ
թեքը խօսել չի իմ անում ել իր պա չտ
պան ին րոյր տոլեր յ
Պաշտպանը
յայտներ ,
որ եր
պա չտպան Լալի անունը Ասլիս է , իսկ
զբաղմունքն է' կո վերին բեղմնա
ւորելը ;
~ '()'Օ անասո՛ւն, _ պոռար Աստուա
ծը, ֊մի պոզերի՛դ նայիր, մի պո
չի՜ց: նայիր, դու այծ վիճակով ինչ
պէ՜ս յա$_ող_երիր դարերով պաշտը‘-ել Եգիպտացիներից՝,
Արա վրա յ պաշտպանը վեր կտ
ցաւ ու'
Տ է ր Ամենակալ, _ ասաց , _ այս
կենդանուն դսւ ես ստեղծե լ, եթէ
վատ բան է պող ել պոչ ունենալը,
ինչս ւ ես տուել՝, Ա տեղծել ու ծտղրել' դա վայել չէ խելքը գլխին Աստրծուն : Իսկ ինչ վերաբերում է նրա
պաշտամունքին,
երեւակայեցէք,
մինչեւ օրս էլ նա չի իմանում, որ
թեքը պաշտուել է երբեւիրէ . . .
Գատավարո ւթեանը,
յունական
Զեւսի եւ հայկական Արամազդի
խմբակները, որպէս զոլգահեռ աստւածոլթիւններ ել միեւնո քն րսնց անքում
մեղադրուողներ'
մի
պաշտպան էին բռնել, որն աշխա
տում էր արդարացնել իր պաշտ
պանէս։լն ե րին , մեղքը երկրի աշխա րհ ագրական կառո լցո ւածք ի վր՜
րայ բարդելով՝.

եւ մի երկուսի հսւմար "հասարակա
կան" այդ պահանջը հնչել է որպէս
մարտահրաւէր, որին
ունկնդիր'
նրանք գնացել են ամենաստոր քայ
լերի' գոհերին վերջնականապէս ոչընչացնելու, ճշմարիտ գրականու
թ՜իւնը կեանքից դուրս յայտարարե
լու համար : հրար հետ մրցակցելով,
գրել են անթոյլաարելի յօդուած
ներ եւ ունեցել ելոյթներ, վստահ,
որ պատասխան չի լինի, քանի որ
հակաոակ կողմը չի ունեցել այդ
հնարաւորութիւնը : փա քաղաքա
կան հաշուէ յ արդար _էր' յանուն շա
հախնդիր նպատակների եւ գրական
աշխարհում րարձր դիրքերի» 3:
Մ՛որմէ յիշել նաեւ, որ Ա փիւռքէն
ձայն մը Պօղոս Անապեանը, ստալինեան զոհերուն բազմիցս անդրա
դառնա լէ ետք խորհրդային մամանա կա շրջանին , 1996/ե «Բագին»ի
մէջ դրած իր մէկ նշմարը կ'եղ բա
լիւս կէր հ ետեւեալ տողերով .
«ինքն էր, հոս բոլորովին անծա
նօթ, հոն' վերապահու թեամր յիշաաակուող Հրաչեայ Քոչարը, որ
Նայիրի Զարեանի, Արաաշէս Ոսկե՝
րիչեանի եւ աղաւաղուած մէկ-երկու
ուրիշ խաոնուածք ներու հետ հայ
գրականութեան դահիճ ներոլց ե_,
սանդը հրահրող սանձագերծ զոր
ծօններէն մէկը եղաւ ամբող 9 քսա
նամեակ մը, 1936էն մինչեւ 1956» 4 :
«փամանակն էր մեղաւոր»ի դիր
քերէն մեկնող, այմմ հանգուցեալ
Ա իլվա Ի ա պո ւա իկեանը, տարրեր
կարծիք մը ա րտայա լտած էր իր
կեանքխն վեթալո յս ին . _
«Ընդունուած է ասել' փաստերը
անողոք են. • • Սակայն փաստերը ա_
նողոք են նաեւ այն պատճառով, որ
երրեմց ծածկում են խորքային ճըշ_
մարտութիւնը : իակ ճշմարտութիւ
նը հետեւեալն է: Պահը եւյել է ուղ
ղակի
ճգնաժամային: փրողների
Միութեան այդ օրեըի ղեկավարնե
րը Զաըեանին, Քոչարին,
նրանց
ընկերներին հեոացրել էին կուսակցութիւնից, սպասւում էը մօտա
լուտ բանտարկութիւն: Միակ ելքն

էր' հեռագրել Մոսկուա եւ իրենց
նացիոնալիզմի մէջ մեղադրողնե
րին մեղադրել նոյն այդ նացիոնա
լիզմի եւ ժողովրդի թշնամիներին
հովանաւորելու մէջ • • • Միակ ելքը'
զրպարտել զրպարտիչներին: Դա
ժա՜ն, ահաւո՜ր ժամանակներ. • - »5:
Իր յուշագրութեան մէջ, Ա՝ Կա
պուտիկեան խոստովանած է, որ ինք
1933-1938/՛ դէպքերուն մաս ին միայն մամու/էն ու մ ա րդո ց պատ
մածներէն գիտէ՝. Այդպէս ըԱա Է՛՛՛Լ
հանդերձ, «ճշմարտութիւնը» շա
րադրելու իր
փորձը
բաւակա
նին մակերեսային: Է'. Այո, յայտ
նի է y որ Ն՝ Զարեանի «մաքրագոր
ծուէ լու» կարդր եկած էր՝. Զայց ՜
տիկա. . • 1938/ե էր , երբ Զա րենցն
ու միւսնւերր ալլես բանար մեռած,
դնւդակահա րուած կամ Աիպերիոյ
ճամրան րռնած էին'. /’»/// մ ամոլւՒ ու ա րխիւն երո լ ցարդ հրատա
րակուած վկայութիւններր բաւա
կան !լ երելին տոն ո լուրքն։ ա լդ մա
ման ա էլն ե րո ւն։ դաղափա ր։:։ կան։ ահաբեկչոլթեան մ ե ղս ա կի ցն։ եր եր
կատելու համար Զա րեանն։ ո լ finւարը՝
Ա . Կապուտ իկեան անդրադարձած
է այն իրողութեան, Որ Ն ո րլն ևր ո ւ
Մթւթե ան մուտքթ^ պատ ևբու. ւԼրբայ փա կցուած քո ւսան կարներու
շարքէն կը պա կս ին Ն • Զա րեանն ոլ
Բ ոչարը : Առա ջինին «շ//ւը£^/ չա րամըտօրէն խտացրած սելը», կր գրէ
ան, «իր ծիրի մէջ առաւ Ի՝ Զաէ՛՜
եանի այդ տարիների մտերիմ րնկերո$_ր Հրաչեայ 'fin չարին» ե, Ոայց
մեղի կր թոլի թէ սելը «զրպարտ ու...
թիւ-ն » չէ բ , հակառակ բանաստեդծուհ թին պն դո ւմն եր ո ւն :
Պ ատմՈւթեան ուրիշ հեգնանքով',
Ա՛յս երկու դէմքերուն։ անունով կր
կո չո լին այսօր ղիրար շարունակող
երելան։եան երկու փողոցներ։ Գետ՛l։ ուղի ի [մեթրոյին
՛Լերջին կայա
րանի' «Բար եկա մ ո լթի լն»է*լյ սկսող
Հրաչեայ Բո չար փողոցը, որուն
ս կզբն։ ա կան րամնին մէջ կր գտնուէ
"է այլ
{երրորդ հեգնանք) , քան։
Հ ա յ ա ս տ ան։ ի Պատմո լթե ան Արխի՛-

ներուն դլխաւոր շէնքը, կը շարոլն։ակո ւի ՛Լյայիրի Զարեան փողոցով,
ԵղԼ՚չէ Զարենցը, Ակսել Բ ա կո ւնց ը,
Գուրդէն Մ'"հարին, Վահան թոթովենցը կամ Զրոպ է է Ե՚՚այեանր
նոյնպէս զիրենք յիշող փողոցներ
ունին, որոնցմէ միայն առաջինը,
որքան դի՛՛՛ենք, քաղաքին կեդրո
նը, Ամէն պարագայի , չհ ա րցնենր
թէ ամէն մէկուն անունը կրող փո
ղոցը "՞՚-ր կր գտնուի քաղաքի աչ.
քառո՞ լ տեղ մը, թէ կո րսոլած թա
զա մասի մը ծա յրը :
Իր յօդուած ը կանխող աւելի կարճ
դր ութ եան մր մէջ («Ամբողջ ձայ
նով...») , Գ՝ Աճէմեան հս՚րց կոլ
տա ր ♦ ♦
«Որքանո՞վ բարոյական է միեւ
նոյն քաղաքում ունենալ զոհերի եւ
դահիճների
անուններով փողոց
ներ •••»’:
Արքանո՞վ , ճիշդ չափը կարելի չկ
որո չել : Բա յց եթէ ստալինեան բրա.
նա բարբներոլթյյ ՀՀարմ՜ան ա ց ած^չ Երլանդ Բ ո չա ր ը փողոց մը չունենար
իր կառուցած Վարդան Մ ամիկոնեանի արձանին կողմերը, պիտի ա֊
ռաջա րկէինք, Որ այդ նոյն օրե
րուն սլա տեհ ս։ պս։ շտ հալատաքննք։չի դմ՜խեմ ճակատագրով միացած
ու ապա փողոցով անմահացած Ն՝
Զտ րեան - Հ. Բո չար զոյգր իր տեղը
ԴԼ՚ՀՀր հայաստանեան դաղափարա
կան սեղմումներուն ենթարկուած,
1960«/^«/î/ թուականնե րուն իրենց
մտաւորական անկախութիւնը Երե
ւանի սրճարաններուն մէջպահպսյնած վազեմի բա ր ե կա մն եր ո ւն' Կոս
տան Զարեանին ու Երուանդ 'Բո լա՛՜
րին՝. Փողոցներուն անունները պի
տի փոխուէ ին
առանց փոխոլելու՝ ''
(Այսքանը յուշելոլ համար, որ
Երեւանի մէջ թաղուած Կ՝ Զ՛որե՛ս՜
“եր իր մահէն 25 տարի ետք դպրոցի
մը անունին արմանացալ , բայց ո՛չ'
փողոցի մը)՝
Կ արմէ հարցնել նաել, թէ որքա
նո՞վ բարոյական է, որ 16 տարի
ներէ ի ՛Լեր անկախ Հայաստա՜՝
'՛ի1՛ մէջ, ուլ, Tjunij Աղնաւոլրին նըւիրուսւծ արձան մը անգամ կանգնեծ
(Գի՛մրի) , իսկ այս տարի Ո՚-ի՜
լիրմ Աարոյեանի նուիրուած արՕան մը պիաի կանգնի,
տակաւին
1937/ ղոհերուն նուի րուած յուշա՜
քար մը իսկ կառուց ուած չր Աայ իրենց կառափնարանը հանդիսացած
մայրաքաղաքին մէջ յ
հարցումը բաց է հայրենի ներ
կայ Ու գալիք սերունդներուն հա՜
մար. —
Ո՞վ աէր պիտի կանգնի 1937ին* • • :

կազմութիւն ունի, _ հարցրեց՝.
— Հարթ տափաստան է, ^.պատաս
խանեցին նրանք՝.

— Տեսնո՞ւմ ևս — ղարձալ Ա ստւած պաշտպանին, - Աուսաստանբ
ոչ թէ Ա՛սր y Ա՛յլ մի ՛զ՛՛ "է՛՛ք կոտ րե/Ոլ քար անդամ չունի եւ, սակայն,
աչխարհի ամենադաման աստուածն։երն է տուել, յանձինս Լեն ին։ ի եւ
l/ա ասում էր՝
Ատա լինի*. ՛Լէ րջինն։ եր ի ս համեմա
տել կարելի է միայն Մողոքի հետ.
— Եթէ չլթ՚ԷՒն Օ լիմպոսն ոլ Մա- նա այրում էր ւլոհերին իր շիկա
սիսը, եւ դրանց դալանող մողո՜ ցած ղրկում , իսկ սրանք ան շն չա ց ըվո՚֊րդները ապրէ են տափաստա նում էին։ ԱիբԼ՚րի ստո եամանի բնե—
նում , այսօր ո՛ չ Զեւս գո յութիւն' բում :
կ ունենար, ո'չ Արամազդ,
Պ րոցէսի վերջում զանազան աստ՜
Աստուած ա յս խօսքի վրա յ կան լս։ծնե ր դս։ տ ա պա ր տ ո ւեց ին տարրեր
չեց Լենինին ու Ատա լին ին ու՝
մ՜ամանա կնե րով չգոյութեան՝. Իսկ
Լենինին ու Ա տալինին Ա ստուած
- Զեր երկրի մա կերեւո յթը թե չ յանձնեց Գաբրիէ լ հրեշտակապե

տին, Որ տանի
մեռցնի ;

երկրորդ

անգամ

‘Իատա բանից դուրս դալիս,
նինր դարձս։։. Ատալին ին.

] ե-՝

- Մ ենք ա յնպիս ի մի ալանա կ երկ-,
րում ենք ծնուել, Որ ին։չքան։ շատ
մեռցնեն մեզ, այնքան աւելի ումդին
կր պաշտուենք. . .
Կ րօնները , ուր պարոլում են ան
շահախնդիր, գոյութիւն չունեցող
աստոլածները դա արուեստ է ար՜
դէն, եւ տեղի է ունենում իսկական
կոմէդիա ;
Իսկ Լենինի, Ատալինի նման կե
րած _ խմած աս տ ո ւածների առկա՜
յութեամբ կոմեդիան ֆարսի է վերածւոլԱ :
1957թ.

Վ՝ Մ
Նիւ ճըրգի

1) Այս ոսպեթվյ կա րդաց՛ած ենբ ատե~~
5 ^‘յ՚ղայն մ է^րեր ումր յի չո ղութ եամր
կ րնսնբ , բանի որ աղբ1**-րր քենբ կրցած
գտնեչ :
2)
է|եա(ն!
3 ուն Ո լար 10:

(Լոս 1Լնճրչբս^ ,

3) Ազգ - Մշակոյթ, 2008
12:

2008

Ցոհնս լար

4) Պօղոս Անապէձսւ՚ն , էթկէսին մէջ y հա՜
ս՛որ երրորդ , Երեւան , 2005 ,
70 :

5) Սիլվա ^1\ա պո ւտի կեան
քոչարը եւ իբ( մ՜ամանա կը?> 5

հ.Հր ա^ե աJ

գիտական Հանդէս, Ա., 2005, էջ 215 =
6)

Անդ,

էջ 193:

7)

Ազգ -

Մշակոյթ, 2007 նոյեմբեր 3:
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ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈԻԵՈՏ

ԲԱԺԱՆՈՐ ԳԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ֆըտնսա : Smp- 250 bvpe
Վեցամսեայ : 135 եւրօ
Արտասահման : S»p- 300 եւրօ (Ամէնօրեայ սսւաքում)
270 եւթօ (է աթաթւսկան աււաքում) —.Հատը : 1,20եւրօ

ԹԻհ 344
LE NUMERO: 1,20-C

ՀԻՄՆԱԳԻՐ'
ՏՅՐԴ ՏԱՐԻ - ՛ԹԻԻ 21-995

.ՇԱԻԱՐՇ

ՄԻՍԱՔԵԱՆ

վերն ա գր եg ԼԱՒ ԳՈՐԾ--. Շարմար
ւեստի մարզուձ ՝ դա եղաւ նրա առա ջին ու
է ր ա դո րծ ո ւմ ը : Ար
տա դրիՀեերԸ՝ յատկապէս Լուիս ԲԱայէրը՝ արդիւնքը ձախոդ գործ
համար՜եցին ու ՄԱՐԳԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱ
ԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ ֆիլմի վերածելը ՝
հեղինակին չվստահուեց ,
Հեղինակէս յիղէ իրաւունքները ա ր՜
՛էէն 60-000 տո լարով գնած լինե
լով՝ Աայէրր Աարոյեանի պատու՜

ՈհԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈ8ԵԱՆ bh ՇԱՐԺԱՐՈՒԵՍՏԸ
ԾՆՆԳԵԱՆ ւԾՇԱՄԵԱԿԻ ԱՈ-ԹԻՒ

մԸ

Երթեք չեմ հ եւուս քթք թուե լ թացայայտ երեւոյթներով
կամ այն մանրամաալվ, որ ընդունելի է յօժաթութեսւմթ:
ՈԻԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ

Հո լիվուտ ը միչտ հետաքրքրուել
կ ժամանակին՝ շուկայ գտած հեղի
նակների տաղանդով -. Բնա կան ա֊
բար Ո ւի լի ըմ Աարոյեանը՝ իր ճօճա֊
ձողի վթայ սաւառնոդ խիզախ պա
տանին2 հատորի վայելած չողշո
ղուն
ղութե ա-լ, բերում ով՝ չէր
կարող անտեսուել ել շուտով 1936“
ին՝
հրաւիրուեր չա րմա րուեստ ի
մայրաքաղաքը։ Երիտասարդ դր"~
ղը՝ ամենայն հպարտութեամբ՝ ար
դէն յիշուած հատորի jiuniu£iupuJնում բացայայտել էր իր դրելա
կերպն ու ս տեղծա դո րծո ւթեան ըն
թացքը։ Համարձակօրէն ն չե լ էր
թէ գրող դառնա լու համար՝ միչտ
անտեսել էր րնդո ւն ո լած գրական
կաղապարները՝ ե ր ի տա սա ր դ տա ր իքից սովորութիւն էր դարձրել արա
գօրէն մեքենագրելը՝ եւ ամենակա՜
րելորը քանի որ շուտով մամն էր
‘էրայ հասնելու՝ գիտակցել էր թկ
կեանքը լիազօր զգա ց ո ղո ւթեամp
պիտի ապրուի ;
Հա ւա տ ա ր ի մ մնա լո վ իր անձին ՝
թոլ սա ւի ելով միւս դրո ղների ոճով
գրելուց՝ մէկ կողմ գծելով անմեղ
թառերին թւսթեացակամօրէքլ սպան
նող ածականները, Ա արո յեան ը՝ ոը
գրել էր միմիայն իր անձնական բա
‘արարութեան համար՝ հաստատ էր
թէ չա թժ՜արուեստ է մւսյրաքադա
Հում եւ_ս յ իր բախտն ՈԼ $Jn P^PP
պարտադրե լ
պիաի կարողանայ՝.
V ակա յն եղաւ հակառակը՝* Հո էէ *l_n Լ՜
lnP^ Ւ P հաստատ սահմանումներ ո ւԼ՝
ո} մՒ ^.^“1 չհամակերպուեց նրա
լ!ւո եղծ ադո րծա կան ազաւո^ աննա
խստես ուած ընթա ցքին : Իր տա
ղանդին յարմար միջավայր չդտնե՜
1"վ՝ հեղինակը շուտով հեռացաւ’.
Աւաւղերի ներկայութիմեը Հո էէ՜
‘Լոււոեան ա րտ ա դրո ւթի ւնն ե ր ի ֊> իմ
Րըե էր։ Ա ա րո յեան երեսնական թը
՚եՐ1՛ վերջո ւմ եւ քառասնակ անի
‘ ‘ռտջթւ, տարիներում ՝ համարւում
էր ամերիկեան պատմուածքի "L
թատերական արդի գրականութեան
5">p ասաղթ: Հո լիվուտ գիտակից
էՐ ՛էրան ; Մ եծապէս շուկայ գտած
"երա նոր պատմոլածքներն ու բե~
մակա^ խաղերը , Հո լիվուտի հսկա՜
նքրին կրկին մտածել ւո ո ւեց էն ու.
1941/-Ï,, J7 ա բո յ եանը բարձր աշխա
‘'"‘•վարձով՝ յթեթրօԿոլտուին-Մա•1էր հիմնարկի կողմից՝ նորէն շար
Արուեստ ի
մա յրաքաղաքը հրա֊
'էրուեց.. ՛Նա՝ որ իր կեանքը մեծ
համողմունքով թախաախաղի օրէնք ՜
^1ֆ հիման վրայ էր տնօրինում ՝
շաԸ՜

մարոլեստի մարզում

պիտի

փոր

ձա րկէր։
Երիտասարդ ոլ խիզախ գԸ՚՚գԸ,
իր իւրա բստուկ աշխարհը տեսանե
լի դարձնելու համար՝
1939/'հ ,
֊թո Կեանքի ժամանակդ խաղի բե
մա դրո ւթեան օրերին արդէն՝ փո ր
ձեյ էր իբրեւ բեմադիր՝ իրեն Պրոտլէյի արտադրիչներին պարտագրել
ել մասամբ յո^ողէ/ է՛. Այմմ՝ յատ
կապէս ֆիլմի համար
պատումնե րի նոր շարան
Ս U.I Ւ՜
ԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆ՛Ը, խ
րագո րծե լու համար՝ առանց նկա
տի առնելու չա րմա րո ւես սւ ի տեխ
նիկական պահանջները՝ նա ինքն
իրեն միակ իրաւասու անձը յայտա
րա րեց :
Հեղինակային
շաթժարուեստին
յարմար ստեղծագործական միջոց
ներն ու հիմունքները միայն յեա
պատերազմական տարիներին մի
ջա զդա յին ա րտադր ի չներ ին պարտա
դրուեց -. Հո լիվուտում գրողը դեռ
նախ գրող էր, բեմա դիրը
փորձա
ռութ եան
ճամբով ունակութիւն
հաստատած անձ-.
Աարո յեան իր
կարողութիւնը հաստատելու ու ար
տադրիչներին համոզելու՝ բաւա֊
րարելու համար՝ անտարակոյս քրննութիւն պիտի անցկացնէր։
Հ,տ
մեստ միջոցներով'
գրամեքենայի
օգնոլթեամբ՝ հասարակ թղթի վը՜
րայ անձնական մտայղացքին ըն
թացք տուող հեղինակը՝ այմմ պի
տի արտայայտուէր թանկա րմ էք
մապաւէնի ու նկարահանման խցի
կի մի?ո9"վ'-

մի ՔԱՆԻ չքաւորներ
Աարո յեան քննութիւն անցկացնե
լու համար՝
անմիջապէս աչխա
տանքի անցաւ-. Ընտրեց արդէն հ ր՜
րատարակուած իր Մի Քանի Չքա
ւորներ լվատմ ուածքը։
Գերակա
տարների ընտրութեան պահերին,
ներշնչուած ոմ անց ո ւնա կո ւթի ւն ից ՝
պատումի մէջ մի քանի յաւելեալ
տիպարներ ներառեց. Ի միջի այլոց
ընդգրկեց մի Հայի՝ որին անուա
նեց' աշխարհի թանաստեղծը : Նա՝
Կ՝ա լիֆորնիա յում նպարավաճառից
թմիւռնիայի թուզ գնելիս՝ պիտի
հայերէն խօոէր, ինքն իրեն համրէր
ու ասէր'
իսկապէս քաղցր են:
Երկար ժամանակ կ*ուտեմ: Այգ՜
պիսով՝ առաջին անդամ լինելով՝
Հո լիվուտում ն կա րահ անո ւած մի
ֆիլմի 4" էջ , Ա ա րո յեան պիաի յա
ջողէր հնչեցնէ, հայերէնը-. Հեղի
նակը' կա րճամետրամ քննութիւնը
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յանձն ե ց

դրող

ցենարէսա

Հո ուարա էս թ ապր ո ւքէն եւ բեմա՜՜
գիլ՛ Հլա րէնս Պր ա ո լն//Ï/4 : Աարոյ
եանը որոշեց ՄԱՐԳԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱ
ԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆԸ 80-000 տոլարով
յետ դնել-, Աայէրր մերմեց ու փո
խ՛ս րէնր' 15-000 տոլարով՝
ԼԱՒ
ԳՈՐԾ՜Ը նրան վաճառէ լ ուզեց : Հե
ղինակը չհամաձայնուեց : Այդոլհետ , Հո լի վո ւտ ի հսկաներ/' ու Ա ա՜՜
րոյեանի միջեւ. ծայր առաւ Գողիա
թի ու Գա լթ ի պայքարը յիշեցնող
մի ի րավիճակ-. Գա շա ր ո ւն ւս կո ւե ց
երկար տարիներ-. Այն թէ՛ շարմարլեսւոի եւ թէ՛ թատերական բեմ ագ
րո ւթիւննե րի մարզում ՝ մ եծա պէս
խանգարեց ու խաթարեց Ա արո յետ
նին • Իր Հոլիվուտեան փորձառու
թեան մասին՝ նա եօթանասոլնա՜
կան թոլերին՝ այսպէս ա րտայա յտուեց. Շարժարուեստը կարող էր
ինձ համար մեծապէս յարմար լի
նել: Րայց ես չկարողացայ ցանկա
ցածս անել: Չկարողացայ անել այն
ինչ ինձ էր անհրաժեշտ, ստիպուած
արի այն, ինչ պահանջում էին, եւ
դրա համար ես անկարող էի: Ֆիլ
մի տ րհեստը դրամատէրերով, խարԳրեց'

պիտի յաջողի, այն այդպիսի՝ կա
տարեալ նուիրումով պիտի իրա
գործուի5 :
Պրտուն ի նշումները է, աւելի են
հաստատում ու -, ի մնա ւո ր ո լմ Ս ա~
րոյեանի արդար բողոքն ոլ զայրոյ
թը։ Արտադրիչների պարտադրան
քով ի րա դո րծո ւած ֆէ՚ԼմԸ » րեմտ՜
դիրը միայն իրեն սրտից բխածին
է վերագրում ու բուի հեղինակի
նուիրումը չեղեալ է դատում : 1943՜
/»?/ Ա ա րո յեանի նիւթը՝ իբրեւ յատ
կապէս ֆի,մի համար դրուած տարւայ լաւագոյն իլրօրինակ պատո է.մ ,
սլա րգելաար ո ւե ց Օսքար մրցանէս
կով- Բանի որ րստ արտադրիչների
ցենար իստը յա յ տ ա ր ա ր ո լած
էր Հոոլարտ էսթապրուքը՝ Աարոյ
եանը անմիջապէս՝ ի պա տասիւան
կատարուածին՝ իր բուն դրութիւ
նը հրատարակեց իբրեւ վիպակ-.
Մինչ օրս ՄԱՐԳԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐ
ԳՈՒԹԻՒՆ-ը համարւում ու մնում
է հեղինակի ամ ենաս ի րուած ու տա
րած ո ւած եր կը՚վիպակը վե ր րն թե րց ե լի ս ՝ պիտի
նկատենք՝ հակառակ Պրտուն ի պրնդոլմներին՝ կրճա տ ո ւմնե ր ի ց զատ՝
նիւթը արտադրի թւեր ի միջամտու՜
թեամբ բազմիցս է խեղաթիւրուել
եւ միանգամայն տարբեր չեաով Հ
նկա րահ ան ո լել î
Համա շխա րհա յ ին
երկրորդ պատերս!ղմի օրերին շու
կա,
հանուաֆլ ՄԱՐԳԿԱՅԻՆ ԿԱ
ՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆ ֆիլմը, բացւում
ու փակւում է Աարոյեանի պատու
մի ոճին միանգամայն
անյարիր
շեշտ կրող յաւելեա, բամ՜իննէրով',
ֆ րանք կրում են Թ ո րն թ ոն Ո ւա յլ~

ԱՐԲհ ՅՈՎ.1ԱՆՆՒՍԵԱՆ

դախ ներով, սրիկաներով, խաթե՜
թաներով եւ դեո աւելի գէշերով լե
ցուն էր, եւ դեո է:
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ
ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆ
Ֆիլմի բեմադիր Բ լա րէնս Պր աուր
կեանքի
աա րիներում
շարմ՜ա ր ո ւես ա ի
սլա տ մ ա բանն երի
մօտ՝
այս սլէս ա րտ այա յ տո ւեg •
«Սկզթում նախատեսուած էր, որ
Ուիլիրմ Սարոյեանն է իրագործե
լու ֆիլմը; Լուիսը (Մայէրր) հի
ացած էր նիւթով եւ պատումը գնել
էր նախատեսելով նաեւ, որ Սարոյեանը ինքը պիտի ղեկավարի
ֆիլմը: Ուրեմն, որպէսզի նա սովո
րի թէ ինչպէս պիտի նկարահան
ման խցիկից օ զտուի, տեխնիկա
կան ֆորձաոութեան համար, նրան
մի կարնամետրաժ ֆիլմի նկարա
հանումը յանձնեցին- արդիւնքը մի
խայտառակ, խայտառակ խառնսւ՜
շւիոթ թան էթ: Նա միայն մատի
տով էը կարող պատմութիւն պատ
մել : Յետոյ ծրագիրը յանձնեցին
ինձ: Սարոյեանի ցենարը չափա
զանց երկար էր' 250 էջ : Պատումը
կորիզ ունէր, թայց նտ չգիտէր երթ
միտքը հասկացուեց,
երթ նկարը
պիտի կտրի ու միւսին անցնի: Էսթապ բուքի (^Հոոլա րտ^ ՈԼ իմ արա
ծը, խմթազըութիւն էր: Մենք ոչինչ չյաւելացրինք, ոչինչ չփոխե
ցինք;
Միայն ցենարը կրնաւոե՜
ցինք, հասցրինք 115 էջի: /• • ՜/ Այն
(ՄԱՐԳԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒ
Ն՜Ը} , ամենասիրած գործս է: Դի
տէ'!, ամէն մի տեսարանը Աթր՜
ւթիցս է թխել : Եթէ երթեւէ մի ֆիլմ

Աեր Քաղաք ը'
ել 1940/,հ Հ ո լիվուտում նկա րահանլած ՝ համանուն
ֆիէմի ազդեցոլ
թիւնը յ Գա մեծապէս խանդարուն
ու խեղաթիւրում է Ա ա րո յեանի անարատ ա շխարհ ահ ա յեա ց քը-.
Կարճ' Աարոյեանի դրական գու
նեղ՝ զուարթ ո լ ղդա յուն ըփթաՅ^Ը,
ոճի առում ով՝ ֆիխ ի մէջ իրեն յարմար շարմարուեստ ի լեզուն ու հոս՜
քր il’ Գտ^Լ- Նիւթի հիմնական գոր
ծող անձի' Հոմերի՝ հանգուցեալ
հօր մասին պատմելիս՝ բեձադիրը
դիմել է երամշտութեաձ բ ընդգըծլող յուզական ընթացքի եւ խօսելա
կերպի : Լոկ զգացական եղր շօշա
փող երամ շտութեաձ բ զոլգակըց
ւած բամինները , ֆիլմի վա յե լած
լայն տարածումն ու գտած յաջո
ղութիւնը՝ անհիմն կերսլով Աարոյ
եանին դիւրազդա յուն հեղինակի
պիտակով ս ահմանափա կեց ին-, Մի
բան՝ որ գալիը տարիներում՝ ըե~
թերցողների մօտ պղտորեց նրա անարատ ոճի ընկալումը-.
Բ֊ Պրտուն ի ֆիլմում՝ մասամբ
յաջող են միայն մանուկների բա
մինները՝ ուր երբեմնակի փոխան֊
ցըւում է հեղինակի միտումը եւ
գործի ընթացքը
Աարոյանական
շունչ ունի-. Օրինակ' դերասան Ա l՛քի Աունիի շա րո ւն ա կա կան նկա րահտնութեամր դիտուած պատկերը ՝
երբ Հոմերի դերում՝ ընթերցում է
եղբօր նամակը : Այդտեղ դիտողին
առիթ է տրւում ՝ առանց յաւե լեա լ
միջամտոլթիլնների ՝ րնկա լել բո
վանդակութեան արթոմն ու Ը՛]՜
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գայուն հոսքը եւ Լի արոյետնի զգաg ա կան ու մտային կեն ս ո ւն ւս կոլիմ ի, նը շարժա ր ուես տ ո ւմ շօշափւում ու
փոխանցւոլմ կ իր անա րաւո վիճա՜
կով-,
ՔՈ ԿԵԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ
Հր*լ[ւվո ւտ ո ւմ [*րագոբծուած } հե՜
գինակի երկրորդ եր կա րամ ե տրամն
Է ï Սա րոյեանր մէ շա շեշտել կ թէ
իր գործերը ևր ա մշա ա կան կառոյց
ունեն ու նրանց ըն թաց ըր կարող Է
բանել նմանա կի ղգաց ողո ւթեամբ :
հրա երկերի թւսրգմանո ւթիւննե՜
րոււէ ,
բեմագրո ւթի ւններո ւմ ու
շարմա ր ո լե ս տ ի տ ա րբերա կներո լմ ,
ն ի շտ անտ ես ո լել ու բացակայ կ
՜-կնց այգ իւրա յատկութիւն ը՝. 'Իրա
բերումով նկարահանուած պատում
ները իմ եր ի ու ղուրկ են ղքզի ներ՜
գործական ibUtl'!/- Մյս ֆիլմում
եւս , նիւթր բանում կ , ե ր բ գրա կան
իսօսքի հոսքն է լսւում : Այլապէս
ֆիլմր մա կեր ե ս ա յնօ ր կն դէսէուած }
քսիստ կրճատուած , դի պո լածն եր ի
խտացուած մի չարան է’ Աա րոյ եա՜
նի հիանալի գունեղ հնա րքր՝ տի՜
պարներին տարրեր ա րտա ju, լա չա՜
միջոց ներով
օրինակ պարի մի^ո
9Ով խօսեցնելը' բեմագիբ Հ. Ա.
ՓորթըրիՀ նկարահանման իս ց ի կի
անճարակ օգտագործումով՝ եւ. հե
ղինակի ոճին անյարիր հայեցակե
տով՝ հասարակ ու միջանկեալ Լ
րեւո յթի կ վերածոլել ել տիպար
ների երթ ել եկն ոլ ա պրածր խիսյՈ
պարղունակ կ դ արձել :

ԵԵՍՆՓԻ ՈԻ ՄԱՀՈԻ ՕՐԵՐ
ԵԻ ՓԱԽՈՒՍՏ ԳԷՊԻ ԼՈՒՍԻՆ Օ
ՈԻԻԼԻԸՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ
ՕԳՈՍՏՈՍ 18 (1967)
Այժմ ՝ (Իընկ Մ ակրիթն ալ մահա
ցաւ՝ աիսւ։րժավայել՝ երելակայա՜
թոիշ նկարներուն պելժիացի հեղի
նակը :
Աւսհր մահ կ՝ ան շուշտ՝ սակայն
ամէնէն տպաւորիչ մահր՝ որուն ա՜
կանատես եղած եմ՝ Գալիֆորնիոյ
ծովափին կր Մ ա լի պո ւ փողոցթհ
թի՛֊ 24818/')> վր,սյ, տասնչորս տա
րի առաջ :
Ջրագռաւի մը մահն էր՛Փոքր թռչունը ծովը թողուց մր՜՜
թընշաղին՝ գժոլա րա քս։յ լ անցաւ
ծովափ ին խոնաւ աւաղիկ, րնգմկ"
ջէն՝ բարձր ացաւ տաս ր ո ար } մին
չեւ.
հողէ
րար ալիին
ծանծաղ
խորշը՝ երես դարձուց ծովուն ՝ ա՜
րեւուն , եւ րոլոր միւս ա պր ո դ կ ա կ"
ն եր ո ւն կեանքին , ել այնտեղ կանդ՜
նեցալ^ սպասման մկջ*.
Հ ս կեցի, եւ յե տոլ հեռացայ քարեր
•էսւլաքելո վ : Երր վերաղարձա ւ մամ
մը ետք՝ արեւը անհետացեր կր եւ
ջրագռաւը քաշուած կ ր մա յո ին
փոքր խորշին "՛լելի խո րր : Մ օտւսկայ ծով,ոփին վրայ տա սնեա կ մ ր
կամ աւ ելի ուրիշ ջրագռաւներ տար՜
ւած կին կեանքով : Անոնք անտեսե՜

մՒն մեռն ող թռչո ւնր : Ե *- ա fi պէս
թուեցալ որ թռչունն ալ նախընտ
րեց անտեսուիլ։ Ա ահը անձնական
էր, ոչ ոք եւ ոչինչ կրնար ցայն
կան գն եցն ե լ :
Այդ գ^չերր ջրադոսււին մասին
մտածեց ի եւ ա ռա ւօտ ո լՀյ կը սպասկի
/լինք մեռած տեսնել՝ սակայն տա՜
կալին ոտքի էր՝
կքած՝
մայռին
խորշին ներքին եզրին աւելի ձ օտե՜
ցած*. Ուշ կկսօրկ կերպին ՝ դեռ կր ո՜
նակր գարձուցած կր աշխարհին՝
սակա լն ՝ տակաւին կենգանի :
Մր՛է, մահր կրնա չ դանդաղօրէն
գա լ ո րեւկ ա պրո դ կակի * թռչունը
րնարած էր [սորշ_ը Ւո1 ապաստա՜
րան ՝ ուր կը սպասէր մահուան ՝ սեւ.
շուներու ճաէմրայկն հեռու մնալու
համար՝ նոյնպէս անոնց տէրերէն'
ծովափի մարդոցմկ*.
Շուները մինչև մահ նե ղա ց ո ւց ած
“
պիտի ըլլա լ ին թռչուն ր , իսկ մար
դիկ պիտի ոլղկին վերա կեն գանս։ ց ը՜
նել ՛լինք՝ օգնութեան սարսափաղ՜
գոլ միքոցով ղա յ^ սպաննելով ՝ այն
ի՛նչ որ ամերիկեան բժշկական մար
մինը ինքղինք պարտաւոր կլ, զգայ

մարգ արարածներուն հանդէպ
ծաղրէլու :
ւոթ
Իրիկունը՝ աունիս ցա}Ւ
,
նա!,'
դէղ -ր-կընթա^Լ
գագաթնակէտին հասած ծա/ո լ
վերյիշեցի թռչունը ել քափ՜} րբ
քանի հարիւր մեթր՝ մինչեԼՀ
ապաստան գտած վա յբը :
Այմմ՝ մահացած կր՝ վերջա
ինկած ինք իր վրայ՝ խորչին յՀ
բոլորովին անբան՝ իր վեհոդթ^
ու ճշմարտութիւնը անեղծ պահ^,
Մարդոց պարագան տարրն լ
Կարդացած եմ մահերՈլ մս}սին
րոնք որոշակի վեհ ութի ւն „ձե
են՝ սակայն՝ միշտ աէ ոեւէ մս,րդոլ
մահուան պարագային "խալբան յ
կայ, որովհետեւ մարգը սւյն
րածն է որ բնաւ չէ խոնարհդ
ւան։ Ան -Հնարեց Աստուածը՝
կինքր՝ յաւէրժական կեանքը՝ վլ.
րտմտրմնաւորումն ո,
Հլրի,
մահուան վտարումներ։
Բայց թերեւս ան րնալ չհնարեց
P"I"PI‘ : Ի րո՛պէ" ՝ պիտի չոլղ^
.լիանալ։ Մարգը

կրնայ

ճշմարէ,

PU"՛ լ, ջր՛ողս աւթ

սխալած։ թե
րէ,,,՝ ջրագռաւը՝ ներկայիս՝ վեր
ջին հաշու ով ՝ կը կերակլտլյ, երկն,,,֊
յին մակընթացութեան մկ9։
Թարգմանեց'

փԻՐԱՅՐ ԶՈԼԱԲԵԱ՚ե

* Days of Life and Death and Escape
to the Moon (The Dia Press; N.Y. 1970)
Յուշագրութիւն :

Հէ՜Ց, Ո՞վ ԿԱՅ -Արտա յա յտ չա պա շտ ոճով ՝ y եղա՜
'լփ տեդադրո լած բանաաձո ղերի մ կի
առնուած ՝ լոյս ի ել ստոլե րի զօրեղ
շեշտ կրող միլ միջավա յրում ՝ ձկյմս
Ու-կյլի9 1919/,7/ նկարահանած ՀԷՀ3,
Ո՞Վ ԿԱՅն՝ մինչեւ 1967^, երբ նրա
մասին մի նոր յ իշա տա կում տպա՜
գրուեց™ ՝ միանգամայն
մոլւաց՜
ւած ֆիլմ կ ր. Այն իրագործուէլ կ
յամանուն ՝ ամկնոլը բազմիցս բեմ
հանուած ՝ մկկ արար խազի, հիման
վրայ , որի նկատմամբ Աարոքեանր
մեծ համարում չունենա լով ՝ դրա
հեղինակային իրալունքր 9 • 00Ô տո՜
/արով վաճառել կր րա խտա իսաղի ց
յառաջացած իր պարուրը վճարէ լու
համար : Հոլիվուտում ղա նրա վեր՜
ջին գործն էր՛Մ ոսկուա հ իմնուած ՝
շարժսյր֊
ւ եստի բա րձրագո յն գպրոցը ՝ Որ միւ
քս՛ գղա յն օր կն այգ մարզի ամենա՜
առ աջն ա կա րգ կառոյցն կր համար՜
ւում, bp ուսանողներին թո յ լատ
րում կր աւարտական ֆիլմերի հա
մար՝ միջազգային գրականոլթիլնեՅ քաղուած նիւթերի օգտագո ր՜
ծումը : Եթէ ֆիլմի ստեղծողները
գիտեն թէ ինչ նպատակի են հետա
մուտ, ապա նրանց աոաւելութիւ!,ներն ակնա յայտ են: Նպատակի գի
տակցումը օգնում է նրանց իրենց
ասելիքը գեղարուեստական աււաւել լաւ միջոցներով արտայայտե՜ եզրակացրեց. Ոչ ոք չկարողացաւ
|ուո ; Աառն Պատերազմի օրերումդ մի րան անել; Այնտեղ նոյնպէս,
վարչական արգելքներ կան, նրանց
ա լս պէ ս էր քմա րդմանո ւե լ ՝ Սարոյ
համակարգը
նոյնպէս ննշիչ է;
եանfi հ ա կա՜ Հո լի վո ւտ ե ան մկկ գր
րա թիւնը -.
ժողովոլրդների հա ոճը, ժամանակին Հայաստանի շար֊
մեստ խաւերի հեղինակ պիտակով ժա րուես տո լմ , իր արձագանգը գը՜
,ոա, Հենրիկ Ա ա լեանի Եսանկիւնի
թարգմանուած ու տ ա րածո ւած Ա
րո լ եանբ ՝
Ս ով * Մի ու թեան մկջ (19(»< ) ֆիլմում : Մ ի բեմագի րի
շիս ա տ ան քո ւմ ՝ "րի, արտա լա լս,~
ապահով l[[l,trl է p * Երկու ուսանող'
չաձելր՝
դի ւրո ւթ ե ա մբ ՝ առանց չա
ներ՝ մէկր Ս*ոսկուայից ԱՀնդրկյ
Սմիրնութ^ միւսը Սաքուից' Սորիս փազանցութեան ունակ կր Աարոյ֊
եանական պատումի երանգներ ր
Եա չ ին3'՝ 1963/մ, ար տօն ո լեց ին իր՛ս
փել։ Միւս տասնս։ մ եա կում ՝ ար
tf ” րծելու նրա գրուածքի ց քաղուած
համարհելով հեղինակի ցանկոլթիլաո սւ9ին սովետական ֆփլմՐ՝ ՀԷ'8՝
Ո՞Վ ԿԱՅ • • • : Աա երկրորդ. անգամն նր՝ Երեւանում երիտասարդ մի,
նոր սերունգ՝ նկարահանեղ ԻՄ
էր, Որ խաղր ն կա րահ ան լո լմ կ ր :
ՍԻՐՏԸ ԼԵՄՆԵՐՈԻՄ է եւ ՀԷ՜Յ ՝
ԻՄ ՍԻՐՏԸ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ է
Ո՞Վ՝ ԿԱՅ ԱՅՆՏԵՎ ֆի,մերր-. Վեր
Վաթ սոլն ական թոլերին՝
(ք ա՜
ջինս երրորդ անգամն կր ռր ֆի/մի
րոյեանր մտաղ րուեց շա րմ՜ա րուես՜ կր վ ե րած,.ում .
ա ի ձ արդում դո րծա կց ե լ սո վԼ ս/ ա
Հայաստանի ֆինաշխատողների։
կան Հ՛ոլ ա ս տ ան ի
հետ :
Փորձը ո լ մի քանի անուանի դերասանների,
ապա րգիւն անցաւ ու. նու
շուտով մ ասնակցու թե ամր 5 Իմ Սիրտը Լեղ

ներում կ թատերաիսա ղի էլ Սպի՜
տակ Զիու Ամաււը պատմոլածքի շա
ղախով՝ առանց հեղինակի, համա
ձայնութեան՝ անտղնւօրկն նկարս,
հանուած ԻՄ ՍԻՐՏԸ ԼԵէԻՆԵՐՈՒՄ
է ն՝ անյարիր ոճով իրագործուած ՝
վատորակ ֆիլմ կ : Այն այսօր գտնրւում է Երեւանի, շուկայում ՝ ռուսե
րէն տտբերւսկով։ փամանակին Ա ա՜
րոյեանր՝ իր իրաւունքը պահանջե
լու նպատակով ՝ մի, նամակ ուղղեց
Սփիւռքս,հայութեան
հետ կապի
կոմիտկի նախագահ' Վարգգկս Հա
լէա լյա ս պես,ն ին . Պէտք է ասեմ, որ
ժընեւի կոնվենցիայի մասնակից
երկիրները նախքան որեւէ հեղի
նակի գործը շարժանկարի վերա
ծելը, պէտք է թոյ լտուուր֊իւն րստանան հեղինակից ; Ասեմ ինչի հա
մար : «Իմ սիրտը լեռներում 4՜» պի՜
էսի ոեժիսորր, դիրեկտորը, դե
րակատարները էարու)
են չհամա
պատասխանել ալդ պիէսի պոտէն-

ցիալին, քանի որ դրանց ոչ նխ1!
ընտրուր իւնր կը վնասի պիէս)1^’
հեւլինս ղին եւ որ ամենակաթեւոր1ւ
է' հս7յ հանդիսատեսին: /---/Այ11
ամէնը մեծ հոգս կարուլ է թուսւի
սակայն պիտի ասեմ, որ ÇP^IL1
նոյնպէս հոգս է: Եւ֊ այն, ինչ
եմ գրում, իմ երկար տարիննր?
դժուարին աշխատանքի արդիլն 1
է, եւ ես ուզում եմ, որ թոլոր ժ111)11
վուրդները 1ւ մասնաւորապէս
ժողովուրդը, որ մարդկային Յ^ւլի
զուտ ազնուական շերտն է
մում, իմ գործը կարդայ այնպէս՛
ինչպէս ես եմ գրէք' չաղաւաղողս ՝
չփոփոխուած, պարզ ու շիաակ
Մպրիլ՝ 1976, Փ՚որիզ}^՛•
.
Հայաստանում Ա ա րոյեանի "I
մո ւածքն ե ր ի ց ՝ յետ մահու՝ է1^
գործոլել
Երկուսը

վեց կարճամետրհ
խաղա րկային՝
I
կ

(Շսւր-ը Դ •՛ էջ)

Fonds A.R.A.M
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Ա Ռ Ահ

ԱՒ Տ Ր

ԵՒ

Ի՞ՆՉ <1ԷՏՔ հ ԽԱՂԱՆ-P
ԽԱՂԱՑԱՆԿԵՐ
ԱԶԴԱՅԻՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՄԱ ՀԱՄԱՐ
Ազգային Թատրոնը կը սպասէ
սււելի խաղաղ ու բարենպաստ օրե
րու գործնապես կեանքի կոչուելու
համար: Եւ քանի որ աւեփ քան քա
րերն ա շաղախը, խաղացանկն է
հիմնաքարը որեւէ ազգային թատ
րոնի, ԹԱՏԵՐԱԿԱՆ ԱՐ11ԻԵՍՏՆԵ֊
Րր;, յարմար գտաւ, իր քսանհինգե
րորդ տարեդարձին աոթիւ, հիմ
նաքարեր հաւաքել սկսիլ: Ուրեմն
խմբագիրները դիմեցին տասներկու
թատրոնի մարդոց ու հանդէսից մօաիկ ընկերներու, որպէսզի յարմար
խաղացանկեր թելադրեն, նաեւ դե
րասանախումբ եւ
բեմադիրներ,
այն ինչ կարելի է նախօրօք կանխասւեսեք դասական ու արդիական վերարտադրութիւններու համար: Եր
կու րան մեզ կը հետաքրքրէ այս
զանազան ու զգայաշարժ պատաս
խաններուն մէջ: Աոաջին,
որքան
անհնարին է տարուան մը խաղա
ցանկին մասին մտածել աոանց անգրադաոնալու այնպիսի աոաջ ար կներու մասին, ինչպէս' նոր խաղ մը
պսւտուիրել երիտասարդ հեղինա
կի մը, երիտասարդ դերակատար
ներու եւ երիտասարդ րեմադիրի
մասնակցութեամբ • • • :
Երկրորդ,
ինչպէս ստացուած պատասխաննե
րը կը բաժնուին երկու մասի- ւքէկ
կողմդ անոնք որոնք կը վերյիշեն
խաղ մը իբր թատերգութիւն, ւքիւս
կողմէ անոնք որոնք կը յիջեն զայն
իրր շատ սիրուած ու հիանալիօրէն
յղացուած բեմադրութիւն մը : Երբ
Ազգայից Թատրոնը այս՝ օրերուս
վերջապէս կեանքի կոչուի,
հե
տեւեալ թելագրութիւնները պիտի
յանձնենք անոր խաղացանկի ընտ
րութեան յանձնախումբին ուշադ
րութեան :
Ցանկ մասնակցող անձերուն _ Լօրանս 0 լի՛է է՛է2 ՜ դերասան եւ
բեմադիր
Օ'Նիկ - թատերագիր
Լլմըր Րայմ - թատերագիր
_ Հա ր ըլա Հլըրման3 - բեմադիր
_ Օրիոլ Լթ - դերասան եւ բեմա՜
Գհր
_ Ր՝ որնթոն Ուա յարը ֊ թատերսււՒր
- ՈԴչըր տ Ո /֊ո րֆՏ - դերասան,
բեմագիր
— Աւիլիըմ Աարո յեան3 - գրող եւ
թատերագիր [տե՛ս. իր դրութիւ"
նը)
- քԼաքէլ Գրոթը/պ' ֊ թասւերսր

ԳԻթ
- ^լ1՚ւՒըմ

Պրատ ի" - բեմադրուէեան արտադրիչ
֊ Արթիւր Հոփքինզ2 - թՆԱտերէԱ՜
կիր ել բեմադիր
—
֊ Ւբուին Շոու}3 - գրող եւ թատե
րագիր

այն ա րուեստալի ու իրւական
կուն քներէն, որոնք ինծի կը թ Հ
թէ կարիքն ունին ան յա պա ղ
՝ւ առա՚նձնանա/ոլ
լու ել նե րծծոլելո լ ա մ եր իկ՜
եան ցեղին կողմէն'. Ւմ մտադրու
թիւնս է, այստեղ, թելաղրել միայն
մեթոտ մր եւ ծրագրի մը նախա՜
գիծը՛. Րնականարար, չատ մը ղան՜
ց ա ռո ւմն եր պիտի ըլլան •
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Անկեղծ ըսեմ , ըլլալիք բան էէ ՚
երկ ա ր ա մ ե տ ր տ մ ֆիլմի մը հա
մար /ապաւէնէ մը գինը ինքնին՝
ըստ «The Consumers’ Research»2^ եւ
րստ ընկերոջ մը որմն անունը կը
նա խ րնտ րեմ էրոել, 137,50 տոլար է :
Կը մնայ 162,50 տոլար մանր մունը
ծախքերու համար, որոնք յաճախ
1 _ Խոտի տերեւներ14
Ուալթ
ահագին դրամի կը կարօտին՛. Ւմ
Ուիթմտն^~ ջ, սլւստ շսւճեց ուած P ը՜՜
գաղտնի հաշիւներուս համաձայն,
ր^ստափոո Մ ո ՐւԿ^՜ե ել ^լեւե[լմ
շնո րհքով ֆիլմ մը 347,504՜ե 395,օ0
1իողպէնէթ11-ի կողմէ . խաղի
տո լարի կր նստի : 3 ի ն ո լէ սենթ ալ
ղե րա կա տա րնե ր ը անանո
սլխոխ
ըս տ կա ց ո ւա Հլ է շտապ պէտքերու,,
ըլլան } ո շ սլա տում , ոչ նախա դէծ ,
ինչպէս պատ կե ր ա հ անմ ան կրկնոլ"
ղուտ թատրոն։ P եմա յ ա ր ղար ո ւմը
թիւններ, ծխախոտ, հեռադիրներ,
գո յներ եւ լուսա րձա կո լած պատ՜
կամ Ուիւ Հէյզի2 աշխ ատա կազմը
կերներ թերեւս քլորիս Արոնսոն^-քւ
կաշառելը, եթէ յանկս։րծ պատմու
ձեւաւորում ով։ Առանց ընդմիջում՜
թիւնը գռեհիկ է, կամ այդպէս բան
մի։ Մի քանի մամ ուղիղ դիտում՛,
մը՛. Տ)իլմ ըսելով՝
Ը"ել կուզեմ
էք րամ չտ ո լթ իւն' Փօլ Պ ո ըլմ3'.
գործ մր որ կրնայ ամ բողջ աշխար
2 _ Թոմ Սոյըր եւ Հաք Ֆինն20,
հին սոլսառրուի/ , ել Որ կրնա։ դր՜
//* “'[՝•[֊ ՝ոլէ յն21~էն , պատ չաճեց ուած ռեհիկ 1 257,643,50 ահարի շահ՛
Հա րլ է} անտ պըր [լ2՜ ի կողմէ, Պատ~
բերել ,
մութիւն, բեմ ա յա րդա ր ո ւմ , միջա
Մ տածէ1 ասոր մասին։ Մ արմ՜է
րարներ, եւլե. :
արդեօք ֆ ի լմ շինեէւ Անչո'ւ.շտ թկ
Հ-Շիք ակօ 1905~1925, ազատ խա
կ ՛արմէ ։
ղի վերածուած րոլոր ա յն մար՜՜
Ի՞նչ ՈԼ նի որ դուն չունիս շա բնա
դո ց կողմէ ու անոնց համար որոնք
նկարի un վոր տկա՚լ, արտադրիչ մը՛.
Շի քակօն ստեղծեցին. է] անտ պըր կ ,
Հրա՞մ : էհ , այո՛ , բայց արդեօ՝ ք
Րանաստեղծական հանդէս23 եւ Հարքեզմէ աւելի երջանիկ է, կամ վեր
բիթ Աոնրոէ™, Հաշէլ Լինտսէյ23,
ջապէս երկոլքնէդ մ ր ը փորացաւ
էտկար Լի Մ ասթըրզծ , Պ էն Հէչթ21 և
ունի : Արտադրի չը անշուշտ : /»հչ„Դ:
ուր ի չներ :
Որովհե տեւ քեզմէ աւելի լալ երե
4
Տուրոլդմբո ց՜
կատակնե ր
ւակայութիւն ունի՛. Րնա կանա րար,
(դս։ րաս կի րլրէ։ չա րման կա րն ե ր էն} ,
առս։ 9ին ընե լիքդ ե ր ելա կա յո լթ ի ւնդ
պատ չաճէց ո ւած Ս աք Աէնէթ2հ-ի,
մշակել է՛. Զես կրնար Աւետարա
Հալ Րօօթ՚-ի, Հարբի Լանկտոն31-ի ,
նէն սլատմ ո լ թ իւններ գողնալ utԱնապ Փ"լլար։ո32~ի ել ուրիշներու
ռանց
աշխոյմ երեւակայութեան
կողմէ'.
մը՛. Ուրիշ ի՞նչ ունի որ դուէ չու՜
5 _ Լրատուական մապաւէններ ,
նիս՚. *Լյկա բագի՛3 ր : է Հ , ձեւուէ մը,
րնտ բութիւնն եր առաջին շը2_ա՝էւ1'
այո՛ ;
լրատուական տ ես ե ր իղնե ր էն , նա
ttî/ կը կարծէ որ խելացի է : '1՚սւն
խապէս ցուցադրուած պաստառի՛ն
ալ կրնաս սորվի լ ինքղինքգ խելտ
վրայ, յետադային աւելի լրիւ֊ Եւ
ցի կա րծել։ Կրնաս նոյնիսկ սո[*վիւ
արուեստով բեմին համար թատե՜
ընկեր գտնել ել. մարգոց վր^յ ազգե"
րականացած, րնտ րուած, դասա
ցու֊թիւն ունենալ՛. Րարդ դործ մ ը
ւորուած եւ պատ չաճեց ո ւած առա
չէ : Առաջին ընելիքդ արթննալ է , ե՜
ջին շրջանէն, տյդ ճա ր տ ա րա րո ւես՜
թէ կրնաս՛. Յե տոյ ինքզի՛նքդ հ ամո
տ ին առրն չուած անձերու կողմ է î
ւլէ՛ որ ածի լուիս կամ գո՛նէ ակռա
6 — Հոտրվի Հ34 , 7 — Ծ է՛ծս։ ղաչա րմ ներդ խոզանակես, Լուացուէ՛ . նթէ
խաղեր33 , 8— Զուարճալիք36 , 9— Շ ա՜
տաք ջուր կա յ , ել անկէ վերջ որեւէ
ր անկար վերակերտումներ32 , առա
բանէ։ պա տրաստ ես :
ջին շրջտնի ամէնէն յայտնի եւ սիրՊատ բա՛3 ստ :
ւած ա րա րներէն •
Լաւ, սկսի՛նք՛.
10 — Մ ա րզախաղեր . պէյզպո թ ,
նւստ պարզ է, կէ ուզես քանէ։ մը
ֆութպոլէ, ձիարշաւ0, եւլն . :
հարիւր տոլարով ֆի/մ մր պատ
11 _ Զտյն աս փիւռ^
րաստել՛. Լա՛լ, խելքդ բանեցո' լր
12. - Տ ա րմա րո ւես տա ս ի րա րան ո լ- եւ մպտէ' : Երբ մինակ ու տխուր ես ,
թիւն2* (Movie love) (ժամանակակից եւ բոլոր ընկերներդ քեղ լքած են,
շա րմա րուեստի կենցաղային աղդե՜
յիշէ' "Ր մէկը հաձ "Ը մոլ մասիդ
ց ութ իւն} :
կը մտածէ, մա՛յրդ՛. "Նստէ՛ եւ իր են
նամակ մր գրէ, եթէ իր հասցէն
կրնաս յիչել՝ Հրամ մի' ղրկեր i Ձոլ՜
ղեր քու դրամդ՛. Միայ՛ն դիանալ
կ՝ուղէ թէ իր տղա՛ն լալ է :

Անվերջ Հյ էյքսփ ի ր կատարէ լ հա
ճելի բան է՛, [նատրոնի մասին մը~
տածել, բազմավաստակ դերասան
ՈՒԻԷԻԷՄ ՍԱՐՈՅԵԱՆ
ներու եւ դերասանուհիներու հաչ՛
<յ։ս։ո րարի, Եղա՞ւ՛.
Կեանքի կոչ ուած որեւ է Ազգային լոյն, ա խո րմելի է ու հանգստաւէտ՛.
Հիւսել խաղեր որոնք բան մր ունին,
“'‘որոնի բացման եղանակին առի
թՈլԼ, սլիտի նա իւ րնտ րկի տեսնել բան մը որ թատրոնի կը նմանի,
կ“։րգ մը խաղեր, որոնք տակաւին ամէնուն համար ընդունելի , լալ է'.] գործր. վերջին հաշուուէ՝ ըլլա J nt"[“'շակիօրէն թատերական խաղեր Րա յց բուն ըն ելի քը թատրոն Ստեղ նանուն կամ ոչ՛ Եթէ ա յսպիս է։
Հ^ն հ Անոնք, աւելի շատ, ամե րիկ՜ ծելն է՛. Հալէրական ատաղձէ մեկ՛ թատրոն մը կեա՛նքի կոչուի, պիտի
^•ան թատերական զօրութենական նած, Մ ասնաւո րապէս եթէ ձեր
ուզէի որ ղիս է՛ բ ը աչխատակից նկա
Գթեր են, եւ թերեւս, ներկայի, տեն չանքը Աղգա յին թատրոն՛է է ՚ տէ։ ունենայիք, մասնակցելու ա շ՜
մողովուրդին
համար էս ա տ անքն եր էն մէկուն, զոր ուրա էս
’^P թատրոնին հետ առըն չո լած ալս ինքն՝
թատ բո՛ն մը. տեղի մր ո.- մամանա
պիտէ։ ըլլայ ընտրելու լաբմար պա՜
պէտՀ է առընչուած ^_ԸԼ
թատրոնը, եւ եթէ ձեր ցան հուն , թե րեւս էսադ մը ամ երիկեա՛ն
1ւսն չանդրադառնալու
համար սր կի
կութիւնը , ինչ որ կը կարծեմ պէաք ազգային փ ո քրա մ ա Ա՛ն ո լթ եան մր
՚1" [“աղերը պիտի կազմեն սկիդ
ՐՐ իսկական ամերիկեան բեմական է ['[ԼաJ ’ մամանակը, տեղն ու մո
վ ե րա բերող, հաւանաբա ր՝
Հայե
"'րսւեստին, անցեա լին ^է^ ա Ը՜ ղովուրդը թատերախաղին հերոսը րու :
դա րձնելն է'.էք րր իրագործէք այս
'^աս, ունենալուի, ներկային մէ^
Թարգմ- Ժիրայր Չպաքեան
փոքր
աշխատանքը,
մամանակը
հա
զզու թիւն մր, եւ ! ա ր ա տ b ւ 1լտ
["“Լականո ւթիւն մը՝ ապագա յին սած պիաի ըլլայ կեդրոնանալու նը~ 1) Theatre Arts, Feb. 1941. Հրաաարակլաղ անանուն ա րուեստ ին եւ աւելի լել է 1916- 1964, ԱՄՆ
'Պ= Ւմ խ աղերս կփնտրեմ ամե
2) Laurence
Olivier 3) Eugene O’Neill 4)Elmer Rice
1’Ւկեան կեանքին՝ ներքին ու ա բտա- անհատականութիւն ունեցողին, լիմը
5)
Harold
Clurman 6)Auriol
Lee
'Գ'՛ նկարագիր ել խմոր ունեցող արմէք ամբո ղջա կանո լթե ան

Լաւ, սկսա՚նք՛.
՚ Առաէին բա՛նը որ պէտք է ( րստ
Ա^ եթրօ՜Կ ո լտուին՜Ա ա յէ ր ին , պատ
մութիւն մրն է որ ունէ։ սկիզբ մը,
մէջտեղ մը եւ ՛Լերջ մը : Ա ի՝ մտա՜
հոգուիր սկիզբին ,
մէջտեղին եւ
վերջին մասին, Աշէսարհի վրայ չը~
կա f բան մը որ չունենայ սկիզբ ձր,
մէջտեղ մր ել վերջ մր, 'նոյնիսկ դե
րասանուհի մը î Ոեւէ մէկր կրնայ
պատմութիւն մը հնարել, ե։. ոեւէ
պատմութիւն կ' ունենա y սկիզբ մը,
մէջտ եղ մը եւ վերջ մր'. Ա. ա րտ ր ,
Ր • արար, Հ •
արար՛. ['րիկոլա՚ն
դէմ, Երեքշաբթի, 1908:
Յաջորդ
առաւօտ , Նոյղ, °րը, կէսօըէե Հերջ՛
Ի՞նչ ունէ։ որ գուն չունիս ; Կ ր
յՒ?.և՞“ ՛■
Պարզ թող ըլլայ,
Րիչ մը սէր
գՒը
itwJa պաՐԳ թոԴ ըւ±այ ՛
Հե տեւեա լ պատմութիւնը քեղէ։
գաղափար մը կրնայ տալ՛.
Տեսարանը տեղէ։ կՀունենա լ ք՛ո
ւլ աքէն դուրս՛. Երիտասարդ մը 12
աո լա բնոց քոս թիւմ մը հադուած՝
կր քալէ դէպի ա րեւմուտք , ամ այէ։
ճամբու մր վրայ, Ասիկա սկիզբն
: Երկար կր քա լէ ; Երբեմն կը սոլ֊
ւէ , երբեմ՛ն ոտքր ձեռքը կր շա րմէ ,
ե լ տ տ ենԸ մէյ մԸ չտպա դրո լոզ ըառ
մ՝ը կ՚ըսէ , Որ ֆիլմի ձայներիղէն կը
ւոուի որպէս ՀհՄէրի»'. Ահ աւ ա ո խ կ
սիրայի՛ն երեսակը՛. Րալեյէ երբեք
չե ԳաԳՐեՐ1 ե^չ "Ր մէջտեւլն է՛. Եր
րեմն օդը կը փոխուէ։ : Ւ վերջոJ հա
գուստները կբ մւս շին , մանալանդ
կօշի կնե ր ը ՛. Ասիկա վերջ՛ն է : Իր ոտ~
քերուն՝ կօշիկին տակէ՛ն դուրս ցրց~
ւելէն ճիշդ առաջ, ահագին աղմուկ
կր լսուի ֆիլմէ։ ձայներիզին վրայ՛.
Ասիկա գագաթնակէտն է : Կը ցու
ցադրուի խոշոր պատկերը իր ուո՜
քերում։, յետոյ մէկէն է։բ աչքեբուն՛.
Այդ պահ ո ւն կ անդրադառնանք որ
Կո.!Ր
Ալեէն մարդ ինքղէ^ւքին
հարց ։։/ի ա է։ տայ թէ ինչւղէ՞ ս *1յխ.
Եո ր ո կ ն գէպվւ ա հա ամ ա է ի ճամ բան
հասաւ..
չ ո I1 Ղ՜1էաոԳՒ^յ հուրցու"
դրումն է'
Ալս սլատմութիւ՛ն ր ամ էն ուր դը՜
րաւ եչ է lil 'ււ՚եալ շարմանկարի վե՝
րաե ու ի ւ մօտաւորապէս 379,50 տո
լարի ծախքով՛. Եթէ աշխարհիս վր՜
րայ ոե։է մէկը կատարեա/ է, "'J"
պատմութիւնն ալ է :
Թարգմ-՝ ՀԱՀԱՆ ՐԵՐՈՀՐԵԱՆ
(1) How to Make a Movie for $300
(1939)•
(2) Consumers՛ Research- 1928^
հ^մնուա^- առեւտրական հանդէս
որ
ծանօթ եված է էր պահպան՛ողական գաղա՚փ ա րն եր ո ւն համար :
(3) Will Hays (1879 - 1954) - Հոլիվուտէ։ ֆիլմերու արտադրական գրաքըննութեան սահմանումներու հաստատող՛.

7) Thornton Wilder 8) Richard Whorf
9) William Saroyan 10) Rachel Crothers 11) William A. Brady 12) Arthur
Hopkins 13) Irwin Shaw
14) Leaves
of Grass 15) Walt Whitman 16) Chris
topher Morley 17) William Rose Benet
18) Boris Aronson 19) Paul Bowles
20) Tom Sawyer and Huck Fin 21) Mark
Twain 22) Cari Sandburg 23) Poetry
Magazine 24) Harriet Monroe 25) Vachel Lindsay
26) Edgar Lee Masters
27) Ben Hecht 28) Slapstick Comédies
29) Mack Sennett 30) Hal Roach 31)
Harry Langdon 32) Snub Pollard 33)
Newsreel 34) Vaudeville 35) Burles
que 36) Honky-tonk 37) Comic Strip
38) Baseball 39) Football
40) Track
41) Radio 42) Movie Love.

Fonds A.R.A.M
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Էջ 4 Հ Կիրակի , Յուլիս 6, 2008
(Շար- B- էջէն)

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

I

գծանկարչական
(շարժ անկարչա՜
կսւև) ել մէկը սվւկեիկային (տհԱ
կցուած ֆիլմերի ցուցակը): /(/ա
ղարկային ֆիլմերը միւսներէն՝ գը՜
ծ անկա ր շա կան ին եւ տիկնիկայինին
համեմատելիս } պիտի նկատենք,
օր կ երկիններս առաւել յաջող պատ՜
կերացումով են մօտեցել Ա ա րո յեա
աշխարհին՛. Այգոլհանգերձ ղը
րանը բո լորե էլ նկա րահանուե լ են
հեղինակին խորթ դենարների ''է՜
մ ան վրա J : Դծան կա րչա կան առա՜
ջին ֆիԼմԸ
ՆՌՆԵՆԻՆԵՐԸ,
պա
տումի ոճը խորամանկօրէն խեղա՜
թիւրէ լ՝ ան յա րիր կեր պոկ կւՆՌԼՍկ
երգին է 4.'/"/ "՚ ՜* ա JՐ Ւ ՐՒH 'Ըո1-րս
գտնուող -.ողը՝ նռնենիների >ա~
մար՝ անապատ ել չբեր յայտարա֊
րելով ՝ բովանդակութիւնը յամա
նակի քա րողշութեանն է յա րմ ա քե
ցը րել- այն ինչ Աարո յեանը գրէլ է

ոչ մի խօսք չասացի նք,

ԱՕԱՋ ֊ Մ Ի Տ f

որու] հետե ւ

ասելու շատ ու շատ թան ունէինք,
բայց դրս) համար րաոեր չկային:
Երկրորդը՝ ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԱՄԵ
ՐԻԿԱՑՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴԻՆ, յա
ջող պատկերային ոճ ունի- Աակայև
գրու թիւն ր
այստեղ եւս խեղա
թիւրուած է՛ Օրինակ՝ բնագրում
կա, Աչքերդ գոցիը, րայց չքնես:
&/'/Վ ու՜մ յսու.մ ենք Աչքերդ չգոցես,
ո ր չ/ մխանգամայկյ աարբեր բան Լ
յո լ.չում : Լսում ենք նաև. ճամբո րգխ
հօրեղբօր բ ւԼևբագրուա^- այս խօս՜
ՔԸ Ես հող ունէի, անուն: Աա նա
խորգ ֆիլմի պէ
Ա ւիիլռքահա յին
Ա արո յեան ին անպատկան խօսքով
ներկ ա յա ցնել է . կան ոլ~րխչ ան յա՜
բխր մխջամտութ խլններ եւս*. Եր'
րորգ ֆիլմը' ՏԱՆ ԽԱ՚ԼԱ՚Լ ՀՈՎ.՜
ՏՈՒՄ, անւոեղխ յաւեչում ուԼ խօ՜
un ւմ Լ ձ՜խրանխ մասխն՝. Փուխ ո խու
թէ ալ՝ է ենթարկեյ նա1ւ Ա արո յետնի
յիշած , հա f գէմքերի անունները՛.
Օրինակ' աղատա գրական շա ր մ՜ ում՜
ների վիպասան Ր աֆֆին , ֆ ի լմի
հ եզինա կխե րը գա րձրել են Վսւրղան
Մ ամիկոն եան՛. Մի դէմք՝ որն Բ՛
Աշխարհամարտից յետո յ , ղրկուած
իր պա տմ ա կան կրօնա կան [['fJ-pl’H 1
ա ա րբե ր բո վան գա կո ւթ եա մբ , կե֊
րըսաի՛ն մո ղո կր գա կանա g ո լե լ կը
ս ո կե տ ա կան Հայաստանում : Տիկ՜
նիկային ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՄԵՐ ԳԻՒ
քԼՈՒՄ՜ը նիւթ ունի Ա՛ ա շխա րհա
մարտի օրերը՛. Ան կախ նրանից՝ ոը
կցոլան ե piuJ-շտո ւթիւն ը անտեղի եւ
յաւելեալ
շեշտ է պարտագրում
պատումին տ ի կն ի կա յ ին ոճը շատ
լարմար է Ա արո յեանին՛. իիտմանա֊
կագրա կան ու բո կան գա կո ւթ եան
անյարիր միջամտումները ներկայ
են նաեւ այս դո րն՜ ո ւմ : Օրին ակ
բուն
պատմոլան՜քում յիշատակ՜
ւ ան է Զ ա ը լ ի Զալիլինի Զէնքն Ի ք|>-~
Ա՜հ»15. ֆիլմի ձա յնե րիղ ր մեղ յ ուշում
է Ոսկի Փնտոոդները’6 ֆիլմի մէկ
ղրու ագր :

8 Ո Ի Ց Ա Կ'
Ո Ի Ի Լ Ի Ը Մ
ԵՐԿԵՐԻ

Ս Ա Ր Ո 3 Ե Ա Ն Ի
ՀԻՄԱՆ

ՆԿԱՐԱՀԱՆՈԻԱԾ

(Ընդգրկուած է լքիայ q շարժարուեստի
մարգում նկարահանուածը : բագաոոլած
է հեոուստատեսութ-եան համար
արտադրուածը )

ՎՐԱՅ

ՖԻԼՄԵՐԻ

Կ(Խ) - ՀԷՅ, Ո՞Վ ԿԱՅ ԱՅՆՏԵՂ (1979)
դերակատարներ' Ա • Պ ո դօ չեանւ, (ք . Ա էթ..
իւ անեան
րեմադիր'
րոպէ :

կարմապետեան . 48

Ս արատ

Հոլիվուտեան արտագրոլթիւններ (ԱՄՆ)
Կարճամետրաժ (խազար կայ ին ) * Կ( Խ )
— The Good Job
(ԼԱՒ ԳՈՐԾ) (1942)
director : William Saroyan.
Երկարամետրաժ (խազարկային)' Ե(1ս)
— The Human Comedy
(ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՏԱԿԵՐԳՈՒԹԻՒՆ t
(1942)
starring : Mickey Rooney
director : Clarence Brown; 117 min.
Ե(Խ) — The Time of Your Life
if Ո ԿԵԱՆԳԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ) (1948)
starring : James Cagnay and Jeanne
Cagney
direction : H. C. Potter; 101 min.
Կ(Խ) — Hello Out There
(ՀԷՅ, Ո՞Վ ԿԱՅ) (1949)
starring : Henry Morgan and Marjorie
Steele
director : James Whale; 40 min.
Սովետական արաադբո ւթիւննե p I IJ ՍԱ՜ l
Կ(Խ) — Hello Out There
(ՀԷՅ, Ո՞Վ ԿԱՅ) (1963)
directors : Boris Yachin,
nov; 40 min.

Կ(Խ) ֊ՎԱՐՍԱՎԻՐԸ, ՈՐԻ ՔԵՌՈՒ ԳԸԼՈԻԽԸ ԿԾԵԼ-ՊՈԿԵԼ ԷՐ ՎԱՐԺԵՑՐԱԾ
ՎԱԳՐԸ (1983)
դերակատարներ' Գ - Ստրգսեան ՝ քք . Qui—
քո յեան
բեմադիր' Վ. (քելքոնեան. 18 րոպէ-.

Կ(Խ) - 1854 ԹՈՒԱԿԱՆԻ ԱՄԵՆԱՑՈՒՐՏ
ՋՄԵՌԸ (1988)
դերակատարներ'
lf . Ջանի բե կեան , Ա .
lj‘iu ս\պ ար եան
բեմադիր' Վ- Ա՚ելքոնեան. 18 րոպէ՛.

Կարճամետրաժ (Գծանկարչական)' Կ(Գ)
Կ(Գ և Տ) - ՆՌՆԵՆԻՆԵՐԸ (1987)
բեմադիր' Եւ . [Tուրադեան . 9 րոպէ :
ւյարճամետրաժ (Տիկնիկային)
Կ(Գ1ւ Տ) ֊՛ՊԱՏԵՐԱԶՄԸ ՄԵՐ ԳԻՒՎՈՒՄ
(1989)
բեմադիր' Գ • Ս*արտիրոսեան . 10 րոպէ՛.
Կ(Խ1 -ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ԱՄԵՐԻԿԱՑԻ ՃԱ
ՆԱՊԱՐՀՈՐԴԻՆ (1990)
բեմադիր' Եւ՛ Մ ուրադեան. 9 րոպէ՚Կ(Գ) _ ՏԱՆ ԽԱՎԱՎ ՀՈՎՏՈՒՄ (1991)

Andrei Smir-

Աովետ • Հայաստանի արտադրութիւ ններ

բեմադիր' Եւ* Մ ուրադեան . 9 րոպկ՛

Ռուսական արտագրութիւն

(ՍՍՀՄ)
Ե(Խ) _ ԻՄ ՍԻՐՏԸ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ է (19751
Գերսւ կատարներ' Աօս Ասւրդսեսւն , Ւգեոտի 11մոկտունոկսկի
բեմադիր' էեւո՚և Ղ՚բիդոբեան - 70 բոպէ :

ուշիմօրէն շարմ՜արո լեստ ի լեղոլոկ
ապրեցրել՝ բացայայտէ յ ու հնչեցը
րել է Ա արոյեան ի կէպի խորքը՛. Նս'
ղուսպ միջոցներոկ՝ արւանց որեւէ
ղպացամոլ հնարքի՝ լտջողել է մեղ
հաղորդել հեղինակի գառնութիւնն
ու տագնապը : ԱՀետարա կո յս մին լ
օրս , ԱՐ Տ ՍհՐՍ ՈՒՄ՜Ը , Ա արո յեանի
գրութիւն ից քաղուած- ամ ենա յաջող
իր ա ղո րծո ւմն է շա jij~iu րո ւես տ ո ւմ :
i} ա տ կ ա պ է ս պիտի բնգգծ՜ենք՝
որ
ֆւ՚ւ^Ւ
'/Վ*7/' մի9ել ղ.ան ո ւ.ո ղ
տարբերու-թխւննե ր^յ այստեղ գո ր՜
ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ
Հրում են հեղ խն ակ ի գրական զգա
Փոքր տարիքից ես գրել
սկր՝ ցական հոսքխն ո է_ յեղու. խն ոշ թկ
սեցի
անիմաստութիւնից, անօգ՜ հակառակ՝ u,Jf չարմ-արուեստի գր՜
տակարութիւնից,
աննշանակու- ծ՜ոկ աղնւօրէն՝ ապրեցնում ու բա
թիւնից,
անկարեւորութֆւնից, ցա բս լտու մ են Ս արոյեանխ քսեն թուր
ադքատութիւնից, ստրկութիւնից, թ՛ եան 'tiuuiufr մւյ ո ւմն ու թաքո ւն
վատաոոդջութիւնից, յուսահատու- թա խիծը՛. Դիտողը՝ աոաջին ան֊
թիւնից, խենթութիւնից ել րոլոր գամ լին եէուք ՝ յսաա կօըէն ա ե սն ո ւ_մ
տեսակի անգրաւիչ, րնական ու ան է Ղ:ԸորԼե 111~Ըայատու.կ) ոչ դրամախուսափելի թաներից խոյս տալու "•եկ հոգեբանական ընթացք հետե՜
համար: Ես յաջողել եմ իմ խենթու- լ-որԼ ո^ն ու. ղգացումբ ՝ որն բխւեյ կ
թիւնը
բաւականին արդիւնաբեր խո բաւղէս ապրոլած ՝
զգացուած
կերպով ծածկուած պահել ; Գրել է կիճա!լների խորքից ե ոբ ղերծ֊ է ըղ՜
Աւսրոյեանը : Նա իր Խնդալիքը17 -/<
դա յա ց ո ւն g գրոլաղնե ր սլա տ կերե֊
պր՝ յոռետես լինելու բերումով՝ լու միտումից՛. Ա արո յեան ի գրա
կանութիւնը մտքի ՝
րբլաg մ ո լ^ւ ք ի
հիւանդագին ե' ճնշիչ գործ է ՝՝“'
մարել, Ո աւել է՝ որ ա ին տեղ բացա շարմման շարունակական հոսքն է ՛.
կայ է J-պիտը՛.
Հետաքրքիր
է, Ա ի բան՝ Որ խիստ յարմար է շա ր՜
~լէնց այգ գրութեան -.իման կրայ Ju/jim էստին : Ասւեդ ծագործութ-իլիրագործուած ԱՐՏԱԲՍ ՈՒՄ ֆիՀ՜ նր արուեստ է, ոչ թէ պատմու
մ ում է, որ աոաջին անգա մ լինե֊ թիւն. իսկ արուեստը երգից է սե
/'“խ Սաբո յեան խ արձակխ հոսքխն րում: Եթէ նոյնիսկ դա ատելու
"» ամ աւցաաասխան ,
սլա ա կե րա յ խն
թեամբ լեցուն արուեստ է, միեւ
*քգա լուն յեղու, ու ոճ է մ շա կո ւե յ : նոյն է. երգից է սերում; /. . ./ ԱրԲեմագիրը՝ Անգրէյ Զուագինցել*, ւեստի իշմարտութիւնը զգացմուն

Ե(Խ) — Izgnanie / Le Bannissement /
(Արտաքսում) , (2007)
starring ; Konstantin Lavronenko, Maria
Bonnevie
director : Andrei Zviaguintsev; 150 min.

քի Ճշմարտութիւնն է- ոչ բանակա
նութեան19: Դրել է նա :
ԱՐՏԱՔՍՈՒՄ՜ը նկարահանուել է
Եւրօսլայի մի քանի երկրներոլմ :
Այն մեծապէս գհահատոլեց 2007ի
Դաննի Փառատոնում որպէս ռուսա
կան ա րտագրութիւն եւ պա րդելա֊
տրուեg լաւագոյն դերասանի մըր՜
ցանակոկ՛. Ֆիլմր՝ Որ անմիջապէս
ներառոլել էր Հայաստանի Ոսկէ
0'իրան Փառատօնում ՝ ա րհա մտ ր
հոլեց այնտեղ : Ս ա ինքնին կրկին
հաստատում էր թէ Աարո յետնի
բոլն արմ՚անիքների
նկատմամր՝
•^,այաս‘յ>սյ^յո>-մ ինչպիսի անտարբերոլթիւն կայ ել րնդհանրապէս որ
քան մա կե ր ե ս ա յնօրէն է նաե րնկտլլել մՒչ տ *. Երբ Սարոյեանլւ կեա նքի
1Լեր?.ին տարիներում' 1976՜//ե , կըր՜
կին Աովետական Հայաստան ա յ g ե֊
/նց՝ մերմ՜եց Վբսրգգէս Համտղասպ֊
եան ի հ րաւէ ր ը՝ որ 1978^ե ա յնտեղ ,
պաշտօնապէս իր ծննդեան 70ամեայ
յոբելեանը տօնուի՛ Մ իեւնոյն օրե
րին՝ Կինոյի Տանը մի շարք հայ
կական ֆիլմեր գիտելուց յետոյ՝
նա ֆ ի լմա շխատ ո ղներին հետեւեալ
հարցն ոլղղ Եց ■ «Ի՞նչ է ձեր նպա
տակ» : Մի Կարց՝ որ ի ղօրոլ է գեռ
մին չեւ. այսօր :

եան

Եսւնօթ •
1) pjuբխ Հսկա ե-Հանդիպումներ Ուի]իըմ Սարոյեանի հետ Լ Վահագն Գալեր

, Երեւան 1979)

էջ 163:

2) The Daring Young Man on the
Flying Trapeze (NY, Random House;
1934).
3) Howard Estabrook.
4) Clarence Brown.
5) Clarence Brown : Garbo & Beyond;
by Scott Eyman — The Velvet Light
Trap, N°18, Spring 1978.
6) Thornton Wilder.
7) Our Town.
8) H. C. Porter.
9) James Whale.
10) SIGHT & SOUND

(1967 / 1968՛

London).
11) ԵՆԶԵ ՀԱՄԱՐ է

ԿԵնՕՆ,

տսւկան Արուեստ ՝ 1 , 1961 :

12) Andrei Simonov.
13) Boris Yachin.
14) Աովետական Արուեստ՝ 8, 1988
15)

ԱՐԲԻ ՏՈվՀԱՆՆԻՍԵԱՆ
Փարիզ
Ապրիլ-Մայիս 2008

[1]ովետւսկարւ1

Shoulder Atfms (1918).

16) Gold Rush (1925).
17) The Laughing Matter (Doubeday
N.Y., 1953).
18) Andrei Zviaguintsev.
19) W. Saroyan, Razzle Dazzle (Hgr
court, Brace&Co., N.Y., 1942), P-

imprimé sur les Presses du Journal «Haratch» — 83 rue d’Hauteville 75010 Paris — Siret : 571 027 317 000 15 __ Commission Paritaire : N’ 0609 K 84976

Fonds A.R.A.M

H ARATCH

կիրակի
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 5

LE PREMIER QUOTIDIEN ARMENIEN EN EUROPE FONDE EN

Directrice : ARPIK MISSAKIAN________

D I M A N C H E

83, rus d’Hauteville — 75010 Paris
Tél. : 01 47 70 88 60 — Fax : 01 43 00 06 70
Courriel (email) : jha0atch@aol.com
Ա ԺԱՆ ր ր Գ ԱԳր Ո Ւ թ ի ի. I

5 OCTOBRE

2008

ՄԻՏ-fi ԵԻ ԱՐՈՒԵՍՏ
ԹԻհ

345

LE NUMERO: 1,20 £7

1925

ՀԻՄՆԱԳԻՐ'
ypq. ՏԱՐԻ - ԹԻԻ 22-045

ՇԱԻԱՐՇ

ՄՒՍԱՔԵԱՆ

(1884՜1957)

Ֆրանսս։ : Տար • 250 եւ րօ __ Վեցամսեայ : 135 եւրօ
Արտասահման : Տար- 300 եւրօ (Ամէնօրեայ աււաքում)
270 եւք » (Շարաթ-ական սսւաքում) —Հատր : 1,20 եւրօ
C.C.P. Paris 15069-82 E
84' AWINKE

Fondateur SCHAVARCH MISSAKIAN

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ

ՀԱՅԵՐԷՆԸ'

ԼԻԻՍԻ ԱՍԼԱՆԵԱՆԻՆ'
Մ անկայս նամ
(Assistante Maternelle)

ff Ի Ա Լ Ե Ջ Ի Ո Ի Թ Ե Ա Ն
ՐԵՐԴԵՐՈԻՆ
Ան տ ար ա կ" J ՛՛ , մանուկէ

մը հա՜
մար, մէնչեւ երեք տարեկան հասա
կը՝ ամէնէն անջնջելէ ու անւէոխա
րանելէ շրջանն է լեզուական
ու
հոգեկան զանազան կա ր ո ղո ւթ է ւններոլ ծլարձակումէդ ու աշխար հն
ընկալելու անկրկնելէ փորձառու
թեան : Ե' եթէ ան բախտն ունենա յ ,
ձնողները ա յղ ուղզութեամբ աշ~
խււտած ըէԼան ՝ անոր ամէնէն բե՜“
ղուն շրջանը կ ըԱա յ նաել երկլեզւութեան առաջէն հ էմնա ըարերո ւ
հաստատումէն :

Սփխ֊ւլքեան աււաջին
տպսււոթոՆթ-իւննհր'
ԵՐԷԼԵԶՒՈՒԹԵԱՆ
ԾԽԱՊԱՏ ՐԱՍ Տ ՈՒԹԻՒՆ
Ի՞նչ կր պատահէ մէնչեւ երեր
աա րեկան : Աք է ղէ քա կան աճ էն կո գ~
լվն ՝ է՞նչ հոգեկան ու լեզուական
ձեռքբե ր ումներ կ՚ունենայ՛. Ս ուն
կան՝ կեանքէն հետ առաջէն հանգէ՜
պումնեբն են՝ առաջէն տպաւո րու՜
թէւնները՝ որոնք բո /" ր ը էրենք
հետքեր ր կը ձգեն նո րածէնէն
['ն ոլ ուղեղէն մ էջ ՝ որուն վբա յ ,
որուն հետ՝ կը կառո լ ցուէ մանու
կէն
ա չխ ա ր հ րն կա լո ւմը »
կ ա պր [։
կեանքի իր
առածին փո րձառո ւ~
թիւնը։ (էրքան տպաւո րութիւնները
հարուսԱյ ըլլան ՝ այնրան երախա՛՜
յին հոգեկան աշխարհը հարուստ
կր գա ռնա մ մանուկ հասակէն։
Այս տպա ւո րութ իւննե րուն ստա՜՜
ւյումր կը կատարուէ նաեւ լեզուէ
'ï!՛ կամ լեզո լներու մէջողով՛. Անոր
կաթնակերէ առաջէն զուտ ձայնա՜
jfi բարբառումներին մինչեւ յօրէա
ւորուաե- ձախեր ու. արտաբերումն՝
/(/ անոնց իմաստային առըն չու
թիւններ ո լ հաստատումը՝ հոգեկան
ղա րգա ղման հսկայական ոստում
նհր կը կատա րէ ՝ որոնց վրայ "յ
սրսգայէն գեռ պէտէ կառուղու էն
ն"ր խօսելու՝ կարդալու՝ գրելու՝ եւ
Րնդհան րապէս ազատ ա րտա յա յտ ը'
ս տ ե զծա գո րծ ելո լ կարոզու.
ները :
ս էական մա մ ան ա կա շրջան էն Լ
-, որ հա f մանուկը փապրէ Ըս
ւքայ էն էր առաջէն փո րձառու
ներր՝
ընտանեկան
յաըկկ'1՛
' եւ դուրս՝ կը ստանայ ապ
ներ՝ ձա յնա յին ու զգա յակահ }
զական մասնաւո ր վերաբերում
ապալորութէւններ որոնք կը
՛բերէն ըստ աշխարհագրական
րէն՝ ըստ րն տ ան է քէն ներս հ րն֊
չե զո ւն եր ո Ljj ու ա ի ր ո ղ մէջարէն : Լեղունե րուն մէջեւ կԸ
ղծոլէ գո յակցական գաշտ մը ,
' աճէ ՝ կը զարգանայ ըստ լեզու֊
էւն կրա^ ու փոխանցած զգաԸա՜
ու մտաւոր բովանդակութեան
'Ութեան ;

ԵՐԿՄՇԱԿՈՅԹ ԻՆՔՆՈՒԹԻՒՆ
Եւ լեզուները թա րգմաննե ր ը կր
հանգէսանա՚հ հայկական ու տեղա՜
կադ մշակոյթներուն, կարելէ է ը՜'
սել մշակոյթներու առաջէն հան
դիպումները տեղէ կթ ունենան ս՚յս
պահուն՝ որոնք յետադայէն մա
նուկէն առօրեա յ էդ անբամանելէ
մասն էկը պէաէ դառնան , անոր լէ՜
նեղութեան՝ հոգեկան ղա րգա ցմահ
ու ներքէն բախումներուն ու հաշ
տեցումներում առանցքը՝ երկու մ ր՜
շակո յթներու գոյակցութեան դա շտր :
ոզները՝ ընտան էքը՝ երա էւա
ներուն համար օրէնակէ գեր կը կա
տարեն՛. Այն էնչ՝ դպրոցական տա
րէքէն՝ ուսուցէչը կամ ոլսոլց է չ՜
ներն ալ պէտէ ծառա յեն էբր °ը1՚~
նա կ: "Ծն ողներուն՝ էրենց բնածէն
լեզուէն հանգէպ ունեցած ուշադրութէւնն ու կապը եւ այլ լեղուներուն հանգէպ ունեցած վերաբերու
մը՝ կթ առաջնորդեն գեռատէ մա
նուկը էր լեզուական աճ էն ՝ էնք՜
նաճանա չման ու ար տա քէն աշխար
հէն
հետ յարաբերելու առաջէն
քայլերուն մէջ որոնց հետքերուն
հետեւելով՝ ան կ'էւրացնէ էրեն հր~
րամցոլածը ;
Գէտական հ ետազօտա կան հըս՜
կայական կալուած մըն է մէնչեւ ե~
րեք տարեկան մանո ւկներո լ լեզո լա
կան կա լազութ էւններու ձեռքբե ր~
ման ուսումնաս էրու թէւնը :
Կ ալ՜
լած մը որ բազմազան կրթանքնե
րու թ էրաէյն է' լեզո ւա գէ տ ո ւթէ ւն ՝
հողե բանութ էւն ՝
մանկաբումու
թէւն՝ նեարդայէն բմշկական գէ՜
տ ութ էւն եւ մանկավարմա կան գէ՜
աո ւ֊ թ է լնն ե ր :

ԴԻՄԱՑ

ռո յցներուն
կողմէ ՝
բաղդատած
գպրոցներոլ մասէն եղած վերաբե
րումէդ ու քարոզչութեան եւ կամ
րնդհանրապէս մչակութայէն տու
ներէ ու զան ա զան ակումբներէ ներս
գո յոլթէւն ունեցող աւե լէ բա րձր
տար էքէ մանուկներու կամ պատանէներուն ուղղուած հայերէն լեզուէ
գա ս ըն թաց քն եր հաստատելու ջա՜
նա գրո ւթեան : Արդէն՝ ընդհանրա
պէս գպրո ցնե րու հանգէպ գոյու՜
թէւն ունեցող ռւշա դրո լթէ ւն ը րո~
լոբովէն անբաւաբար է՝ ո՛ւր մնաց
ն ա էւա գպրո ց ա կան շրջան է երախա՜
ներուն ց ո ւցա բերո լածը՝ որ պար
զապէս չ՚լոյութէւն մըն է՝ ոչնչոլթէւն :
Թէեւ ա յս ն ախ ա գպր ո ց ա կան շըր~
ջանէ պա ա ր տ ս տո ւթէ ւն ը ա հզո ւդական նուէր մըն է թէ երախա յէն ՝
թէ հայ համայնքէն ու հ էւրընկա լ
երկրէն՛.
Երախան այս տարէքէն
1լ էւրացնէ՝ գրեթէ բնազդով՝
այն
բոլոր էնքնութենական լեզուները
որոնք կր դո րծածո ւէն էր անմէջա
կան շրջապատէն մէջ՝ որոնց շնոր՜
հէւ ան փոքր տարէքէն կր զէնուէ
ապրե լու համար՝ էր հոգեկան աշ
խարհ ր կը կառուցէ ՝ կեան քէն "՚
Գրեց'

եւ ԺԻԼՊԷՐ ՏԱԼԿԱԼԵԱՆԻՆ >'
Լեզո լար ան

պատոլաստ է արմէք ունէ յ Ս.յ՚է
պատուաստը
կրնայ բռնել եթ Լ
մանկապա րտէզը ամոլը կրթական
ու մ ան կավարմա կան հ էմքեր ու
նենա f ՝ այսէնքե' լեզուական հա
ւասար բաշխոլմ հայերէնէ ու տե
ղական լեզուէն մէջեւ՝ երկլեզւոլ֊
թեան համազօր զարգացում եւ այս
ուղղութեան'բ լալ պատրաստուած
անձնակազմ ել մէամամանակ եթէ
րետանէքն ալ ըմբռնէ եր կլե զւո ւ~
թեան կա րեւո րութէւնը ել տան մէջ
ա րձագանգէ գպրո ց ը ուսուցուած
հայերէնէն՛.
Իոկ եթէ մանուկ մը՝ մէնչեւ վեց~
եօթր տարեկան՝ լեղուներու այս
տարրական փո րձառո ւթէ ւն ը չւս պ~
րէ. եւ մէայն նաէւա կրէ}ա րան է տա
րէ քէն սկսէ հայերէխ ս ո ըւէե լո ւ ՝
ա յգ փո ր ձ ա ռո լթէ ւն ը ՝ գոնէ լեզուէ։
է լրաց ման առումով՝
ար կածա
կս ընգրա կադ է ու ահորոշ։ 3 աճաէէ՝
այս էրավէճակը կ'ըսուէ թէ համա
զօ ր է որեւէ օտար լեզոլ- սորվելու
գրութեան ՛. Աակայն ան աւելէ բարդ
է քան սոսկ օտար լեզու մը սորվե
լու երեւոյթը՝ որ արդէն էնքն էն
հսկայական ջանք՝
մամանակ ու
տ րամագրո լթէւն կր պահանջէ ՝ էնչ

ժհՐԱՅՐ ՋՈԼԱքեԱՆ

մշակոյթներուն ընծա յած զանազան
բարէքները ամբողջոլթեամբ կա
րենալ վա յե լելոլ ու յետադայէն ալ
անոնց բերելու էր մասնա կցոլթէլ՜
նը՚. նոյն բանը կարելէ է ըսել հայ
հ ա լա քա կան ո ւթ եան համար՝ որուն
ամէն մէկ անգամէն զարգացումը
ընդհ՛
մակարդակը բարձրացնե
լու ուղղութեամբ տարուած հէմ՜
նաւոր քայլ մըն է՛. Հէւրընկալ եր՜
frf ա խան մէնչեւ երեք տարեկան կէ րն ալ նպաստէ էր րամէն ը կը
իթ ունեցած լեզուական փո րձառու՜ ստանա յ "լրէշ լեղուներու եւ. մչաթեամբ էւրացոլցած կ'ըլէաJ լեզու կո յթներու բեր ած ներգրո ւմ էն ՛.
էն առըն չուած յետագայ զարգաց
ման ՝ այս էնքն' մանկապարտ էզէն
սկսեալ մէնչեւ նախա կրթարան է , ՀԱՅԵՐԷՆԸ
ԼԵԶՈՒԱԿԱՆ ՊԱՏՈՒԱՍՏ
մէջնակարգէ ու թերեւս համալսա
բանէ մէջ դասաւանդուած կրթանք
Լյ աէւ ut գպր ո ց ա կան շրջանէն հա
ներուդ
բոլոր նա խա գրեա լնե ր ը : յերէնէ էլրացոլմը կանխահաս երկչ՜
թայց նաեւ այս մա ման ա կա շրջա լեզլութեան բնական ճանապար հն
նէն ՝ անոր էնքնութէւնը կը թրծուէ է : Հա յկական
դպրոց յաճախելու
սփէւռքեան երկմ շակութա յէն խո֊ նախա պատ րաստո լթէւն մըն է նա
ր էն փ ո րձառո ւթեամբ :
(Հաճախ՝ եւ՛. Հա յկա կան 'ԷՈԼըոց էն մէջ հայե
գառն փ ո րձա ռո ւթ էւն մը՝ այնքա րէդ լեզուէ գա սա լան գութ են էն լէ՜
նով Որ էնչ որ կը ստանայ հայկա օրէն օգտոլե լու ՝ զայն կատարելա
կանէն այն լէ ա րմ է ք հէմնա լոր մա֊ գործելու համար լաւագոյն
ռանգութէւնը չէ՝ որուն կտա կտ ցր՝. Հա հ մանուկը՝ եթէ մէնչեւ ե~
րեք տարեկան՝ ընտանեկան օւ\ա~
տէ րն է՝ [‘Ատ էնքեան՝.
է՛էն
մէջ չէ ապրած երկլեզւութեան
Այս մա մանա կա շրջանէն կարե
ւորութեան ան գրա գա րձր հէմնա փո րձա ռութէլն ը՝ արդէն ա րմատա՜
կան էն մէջ մէայն ծնողներուն ու պէս շատ բան կո ր սն ց ո ւց ած է՝ եւ
շադրութեան ենթակայ կալուած մը եթէ յետադայէն բախտը ունենայ
հանգէսացած է եւ շատ յաճախ բո հայկական մանկապարտէզ մը յա
լս բովէն լքուած կալուած մը՝ գոնէ ճախելու՝ այնտեղ էն ստանա լէք utգէտութէւնը լեզուական
Աքրանսայէ հայ համա յնքա յէն կա՜ յե րէնէ

որ գմուաը գտան ելէ հ ոգե վէճա կ
է վեց—եօթը տարեկան մանու կէն
մօտ։ Եեանքն ու դպրոցական դա
սընթացքները այնքան աւելէ գրա՜
ւէ չ պահեր կջ ընծայեն ՝ այնքան utւելէ պահանջկոտ ու պա րտալորէ չ
պայմաններ կր ստեղծեն անոր՝ որ
դմուար թէ ան էնք ըստ էնքեան
մզուէ հայերէն սորվելու՛.
Եւ երեւակայեցէք որ այս է շատ
մր մչակութայէն տուներու՝ ա~
կումրներու ու եկեղեցւոյ կէ ց հաս
տա տուած հայերէն լեզուէ գա սա
լանգման յաճախող մանուկներուն՝
պա տ ան էն եր ո ւն պարագան ՝ ուր հա
յերէնէ դասընթացքներ կազմակեր
պուած նն մէայդ նախա կրթարան է
տարէքէն վեր աշակերտներուն հա
մար՛. Այս պատճառով ալ անոնց
դերը կր մնայ զուտ խո րհ րգան շա~
կան Ո չ-հ այս։խօս
ման ո ւ!լհ ե րո ւն
համար՝ էսկ հայախօսներուն հա
մար ալ ֆրանսերէնէ կամ այյ տե
ղա կան լեզուէն ամէնօրեայ դպրո
ցական կրթութեան սնուցողական
թափը չունենալով կը մնայ անն ըքան :

ՀԱՅԵՐԷՆԸ
ՕՏԱՐՈՒԱԾ ԼԵԶՈՒ
Եւ֊ էնչո՞լ հայերէն սորվէ լր

ո չ-
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ՄԻՏ-fi

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ*

Աակայն՝ այս չի նշանակեր թէ հա պաշտօնա պէս իր հողատարածքին
յերէնի ուսուցման համար չօդտա՜ վրայ ճանչցած մի ք՛՛՛նի փոքր՛"
դործուին
օտար լեզուներ ուսու մասնական լեզուներ՝ ինչպէս J"'
հայախօս երախայի մը ~»ամար աւե՜՜
ցանելու
մեթոտները՝
որոնք հետա՜ ն ա ր էն ր ՝ ո ուս L ւ՚էնԸ »
ըը"՚ել՚էնը,
լի բարդ է ni անորոշ րան օտար յե ՜
քըրքրական ու անհրամեշտ են։ ա ս ո ր եր էնբ : Հայաստանի Հանրա
դու մԸ սորվքէլը* էյնխա/էրենք թէ
տար լեղու. սորվի էր ոեւէ մանուկի Այստեղ է որ կը զգացուի դպրոց֊ պետութիւնը հա յկական իրակ՛ս—
համար՝ ինչպէս նաեւ, հա ք մանու՜՜ ներուն եւ այլ հայերէևի դասըն նութեան մէջ ինքն ո ւթեն ական նոր
թացքներուն ստանձնած ծանր պար- ազդեցիկ հասցէ մը}, է՝
սակայև
կին համար անոր ուղեղին մ է ջ լեղ
ա
ա
կոնէ
ո
լ
թիւնը
որոնք
յանձն
!լառ~
մինչ
օրս
զբօս
սւչրջ՚ս
յ
ին
մտայնու
ւական անւսրատ մաքուր կջ ti բ բանալու նմ ան կ ուր պիտի արձանա՜ նեն այն ինչ որ ընտանիքը չէ կրցած թիւնը կը գե րա կշռէ մշակութային
դրուին նոր լեզուէդ, ստացուած հա յաջողցնեէ եւ. ա յն ին{ որհ ամա յն՜ ու ի}, քն ո ւթեն ս, կան ~,արցերոլ լո լ ըն
քԸ' Ւ P ամբողջութեամ բ առած՜ ^ենա ր կու մին՝ Հա յտստան^Ա փ իւ ռք
չիւնները » բառե րն ու քերա կանա
չէ ,ս,րս։րերութիւհն'երուն մէջ ;
կան օրէնքները , երբ. արդկն տեղա՜ տասնեակ տարիներէ ի վեր՝
կան լեզու մը զօրաւոր կերպով ի՛՜ կրցած իրականացնել՝ tuյսինքն
Ա'օտիկ ապագային մեծ սպասում
եր կմշակութա յնո ւթեան հող մշա
բացուած կ անոր կողմէ։ Ւ ո կ ''այե
ներ պէտք չէ ունենալ՝ որով իբր
րէնի պարադային նոյն վեց՜եօթը կել։ Ընտանիքը չէ սնած համայն
անկախ
պետութիւն ՝ Հ^ւսյաստան
աարեկան մանուկին համար, կրնայ քային ներդրումէն՝ ոչ այ համայն դես անկարող կը մնայ բնիկ հա
մաքուր կջ մը բանալու պարագայ քը րնտանիքնեըոլ ներդրումէն :
լաս տան ց ի քաղաքացիին տնտեսա
մբ հանդիսանալ ՝ եթէ ընտանիքէն
կան ու ընկերային տա ր րա կան պա
ներս անոր հետ բնաւ չէ կատարհանջն երը գոհ ացն ելո լ : Ա չակոլթաԵՒՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՒՒՆԸ
։ ած հայերէն խօսելու փորձր։
յինն ու. կրթա կանը երկրորգական
ԲԱԶՄԱԼԵԶՒՈՒԹԵԱՆ
կամ երրորգական կարգի մնացած
Աակայն ՝ երբ մանուկին հետ հա
ՆՈՐ ՏԱՐԱԾՔ
յերէն խօսելու՝ անոր հայերէն սոր
կալուածներ են շատ
թէական է
վեցնելու փորձեր եղած Են տունկն
ս պա ս ել հա քե րէն ի պա չտ պան հան՛
Ընտանեկան nt. համա յնքային կ"՛—
ներս՝ առանց պկտք եղած միջոց
գի ս ան ա լո ւ
արեւմտահայ եր է h ի
ո ո լցէն վեր կա / նաեւ պետական
հ անդէ սլ անկանխակալ կեցուածք
ները ձեռք առնուած ԸԷԼաէոլ ^'լ ա՜
լեղուական ո՛ կրթական քաղաքս՛ռանց պէտ ք եղած մամանա կը յատ
ցուցաբերելու.^ ընղհանուր առմամբ
կւսնութիւնր եւ տեղական երկրին
կացուած բ f / ա յ ո լ լեզուական փոր
հ ա յերէն էե զուի իլրտցմտն քաղա
սահմանադրական ու օրէնսդրական
ձառութիւն մը փոխանցելու ու ապ
քականութիւն մշակելու պետա կս,},
՝,ամակարգին ստեղծած իրավիճարեցնելու ՝ մանուկը ընտանեկան ան՜
կր որ թո յլտոլՈ լթիւններ ո լ ել կաշ քաղաքականութիւ՛ն մը։ Այսու հ անյաջոդ փորձին փորձարկութեամբն
ղերձ կա րեւո ր է ընդդծել որ
ահ
կանդումներու օրինական դաշտ մր
ու. լի շխա ա կովն կ "ր կը վերադառչունի սփի ւռքահ այ ո ւթի ւնը երկ
կ բ սահմանէ ՝ ուլ, դալառա ,ւՒն։
նայ կամ կ՚երթայ հայերէն սորվե՜
փեղկող՝ իրարու, թ շ},ամ ա ցնո ղ տն g—
փոքրամասնական ու օտար լեզու
լո ւ մ ի օ ր եա յ հ աս տ ա ա ո լթ ե ան մօտ՛.
եա յ ի խորհրդային չ1՚ջ՚Աեի խանգա
ներ}, ո ։. մ շտ կո յթներ ը ապրելո լ ՝ գո~
Ե ան ևՒ սաս։ մնացած- փոխանցման
րիչ դո րծո լնէոլթ իլն ր։
յատեւե յու եւ դո յակցելու զանազան
պարագաներ ւսլ՝
մեծ Հայք կամ
հնւսրալո րութիւններ ու. արգելքներ
{իրանստյի մէջ Հա յ ut ս տան ի տս,—
մայր մը կամ այլ ոլարադա յ մը րն՜
կ՚ունենան : Ուր համայնքային կա ր ի ('ն նշումը {իրանսա — Հայաստան
տանիքէն ներս "» ա յ ախ oùn/վմ ե ան ա~
ռս յցներու դո րծե/ո լ ՝ կ րթական ո՛ — Ափիւռք ղ ո րծա կց ո ւթեան կա րե
ո անցքը
հանդիսացած
մշա կութա յի}, դո րծո լն է ո ւթի ւն ծա ւոր երեւոյթ մըն էր։ 1‘սկ մշակու
յանկարծակի օր էն կր
-էեռանայ։
ւալելու
ի ր ա լա ս ո ւթ ի ւնն եր ը
կր թային մարղին մէջ <(.լե ղո լա կան»
Ընդհանուր աո մամը՝ նոյնիսկ եթէ
սահմ անէէ-լփն :
"՛ J" օ ր ին ա կան
բնա դ ա լա ո.ին
դրականութեան 5
յեղուն չէ իւրացուած ՝ հայկական
սահմանին մէջ}, է որ կարելի է մի թատրոնի՝ *
գրաւած սահմանա՛
ենթահոդ մր կրնայ ապրուտսլծ ԸԷ1ալ
՛՛՛քն հայերէ}, լեզուի իւրացման րն~ փակ տեղն այ խօս ո ւն պա տկերը
աան մէջ՝ հայկական ինքնութեան
զ.ոլնե յ ի
քաղաքականութիւն մր բա ց թո ղ ո ւմն ե ր ո լ :
տիրող զգացում մը առկայ ը/ լա լ՝
մշ ակե լ :
արւանյլ ո լ, յեզո ւն ամբո ^ա պկ ս փո
Ար էրա րել ՝ եթէ {իրանաս յի պա
խանցելու պայմանները ապահովԲՆԱԾԻՆ ԼԵԶՈՒԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ
՛ծ ՐԱ"՛}, :
Ա ւրեմն ՝ յետագա յին ՝ րսէ դան նկատի ունենանք ՝ այն Ըն չ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
երբ ուշ տա րիքին այդ փոխանցումը "ր անցեալին անհնար էր ընել Տէր՜
կա տարելու փորձը կ՚ըլլայ դպրոցի րանսայի պետոլթեա}, ֆրանսախօԸնտանեկան յ"'['կէն ներս փոքր
կամ հայերէնի դասընթացքի մր սակեդրոն յ եզո լա Լլ ան քաղաքակա
տարիքին
հայերէնի՝ իբր բնածին
՛Դրոցով՝ պէաք է այդ նախաձեռ- նս, թեան սլս, աճառով ո,, անոր կըր՜
նութեան դերակա տա րնե ր ր'
ա յ- թական համակարգին այլ փոքրա լեզու՝ փոխանցման ձախո զո ւթեան
ո ւս ո ւմն ա ս ի ր ո լ"ինքն' ծնողներն ու դպրո ցին պա մասնա կան ու դա լա ուս յ ին լեզո ւնե՜ պա տճա ւլն եր ո ւն
թիւնը
կրնայ
թերեւս
անոր առաջքն
տասխանատուները դիտակից ր յ~ ներուն հանդէպ
Հ ամ ակեց ո լթ ես,}։
/"•}, ա յն բոլոր դմոլւս րութ իւննե- այքամերմ- ո։ անհամատեղելի կեց~ էսռնելու միըե երուն մասին մը~
դառ տածելու մ զել : Ւսկ եթէ րհսւանհ—
լ՛ուն զորս երախան պիտի դիմագր- , ածքով , այսօր կա րե լի կը
բաւէ- տի րապետե}։ բոլոր մանկէս՜ նա յ րազմ ա լե ղո լ ու. բաղմ ամ շա կո յ թ կա}, յարկէն ներս անկարէյ ի է այդ
վ՚սրմակա<լ։ յենակներուն՝ յտջոդե- Ե‘֊րո ՛դա կան Մ իոլ/մեան ստեղծու- փո խանդումր՝ կա՞}, արդեօք ա յ~
լբնտրանքներ ՝ ուրիշ ճանապարհ
մի}, բերում ով :
ցրնելո՛ համար այդ ուսուցումը՜.
ներ , ծնո ղները փոխարինող անձեր
Անյաջող փորձը սրբագրել՝ մա
Եւրոպական Մ իոլթիլնը 1992^^ կաւ1 կառոյցներ՝ որոնք պիտի կա
նաւանդ փոքր տար իքին, անո լկիևե- կը քուէարկէ Եւրոպական Լիզոլնե րենա յին ստանձնէէ այն ինչ ծնո ղնե~
րու մօտ՝ դմուարին հարց է՛. Փոքր րու Ուխտը (Շւաւթ էօթօփէէն սւէ րր խն կրցած ի ր ա կան ւս ղն ել :
տարիքին ամ էնօրեա յ գործածոլթե- ԼաՏկ) 2,
" ր լայնախոհ
լեզոլաքանածին յեղուի իւրացումը մ ա~
նէ դուրս այլ լեղու մր սորվիլը մա՜ կան քաղաքականութեան մը որդե
նուկին համար ինքնակամ չէէ Այդ գրումն է՝ որ բազմա լեզո ւա յ ին նոր նուկին մ Օսյ էը կա տ ա ր ո լի բնակա
ո րո շոլմր րնդհանրապէս հաստա քաղաքական համակարգ մը կը նաբար ՝ ամ էնօրեա յ շփում ով յ Ար յ ա ջո ղո լթի լև ը ծնողներէն կ'ե},—
տս ւթ են ա կան է կամ ծնողական : ստեղծէ ՝ ուր հզօր պետական լեզու՜
Ա ՛սևուկ յ։ !լ ենթարկուի այղ. ընտ- ներու կողքին ՝ ինչպէս' անգլերէն ՝ թս՚դրէ երեք հ իմ ևւս կան պայմաննե
րութեան։ Աակայն կրնայ ներքնէս՜ {իրանս երէն՝ դեըմաներէն ՝
հւ֊լն • ՝ րու առկա յոլթիւնր .
պէս հակառակիլ եթէ պա յմաններն 1րսն պաշտօնապէս ընղուն ո ւած վա~
Ա — Հ,"՚մ ողում բնածին լեղոլի փո
ու. կազմակերպութիւնը համ ողի շ ւտռտյի^, ու փո քրւսմ ասնութփ ւ_ննե~ խանց ման կա րեւո րա թեա}, ե։ դի
շ ըլլան իրեն համար։
րու լեղուներ՝ որոնց կարգին հայե"՜ ՛ո՛ս կցոլթիլ}՛ անոր ինքնոլթենական
րէնր եւ յատկապէս ա րեւմտահա— "՛լ՛մէքին ՝
Պետական դպրոցական
համա
յերէն տարբերակը՝ իբր Եւրոպ"՛—
կա րգը օտար լեզուներու դասալան՜
Ո
(իամանակ ք
էրումր կր պա րտադրէ ըստ պե լռա .//' 'եիըկը հաստատուած՜ փոքրւս՜
մ տ սն ո լթի ւնն եր ո լ ընած՜ի}, լեզուն ՝
/■ — Հ,ա յե րէն ի բաւարար գիտու
կան օր էն սահմանուած կրթական
որ անհ ե տ ա ց մ ան
տան դի}, ենթա թիւն ու միջո ցներ ;
ծրագրի։ Երր այդ որոշումը ընտա
կա J ըլլալով պաշտպանու թիէ.}, կրր~
նեկան նախաձեռնութիւն է՝ նո ըՀն
Երր՚՚բղ
պայմանը'
հայերէնի
հ՚՚՚յ վայելել՝ նիւթական նեցուկ
պարտադրութիւն մրն է մանու կթ,
դիտո ւթի ւնը ,
անհ րամեշտ ութիլն
ս տանար Եւըո մի ութեան տ ա րահ—
համար՝ սակայն պա ր ա ա դր ո ւթի լն
մրն է y նոյնպէս' հ այ կա կան մչա՜
./>/'>/ Մէջ-մը դպրոցական միջավայրէն՝ ուս
կութա յին փ՚՚քրիկ շտեմարանի մր
ման սահմանուած՛ վայրէն ու անոր
{հրանսան կջրնդո լն ի հա յերէն ը դո յութիւնը՝
մ ա}, կա կան դիրքե
սահմանած մամեր էն դուրս։ Ու իբր փոքր ամաս}, ական լեզու՝ թէե, ր՛" ՝ երդերու՝ խազերու։
րեմն ՝ կա րելի եղած ին չափ ա յդ. չէ ստորադրած Եւրոպական ԼեզուԵրկր ո[,գ պայմանը
մ ամտնակն
պա րտ ա գրո լ թփւ.նբ պէտք է հաճելի },երոլ Ուխտը 3. Ներկայիս միայն
ալ մեծ- հարց է՝ յատկապէս ներ
րնկերայ ին ու ստեղծագործական Ե իպրոս ի Հանր ա պ ետ ո թի ւն}, է , որ
(՚11՚"1
պայմանները յարդէ՝
երբ հայերէնր պա շտօնա պէս ընդունած կ՛" J դերաճ քաղաքներոլ տնտեսա
կան ու ընկերս,յին պա յմաններոլն
բնական ու Ւեք րսա ինքեան պա՜ է իըը ՛ի ոքրամասնական բնածին
մէջ՛.
Եըբ երկու ծնողները կ 1ա շխա■'Հանւ$ Հէէ» ։
լեդոլ իր հանրապետութեան տա
տին՝ եւ ընտան իքէն ներս ուրիշ հա
րածքին եւ. ստորագրած վերոնշեալ
U է կ խօսքով' հայերէնը ^այ մայերէն գիտցող անձ մը չի կրնար ըղ՜
Ուխտը :
(tnt կին -•ամար ին ըն ո լ թ են ա կան արաղիլ անոնց զաւակի}, հետ՝ ան կը
" րևչոլթիլններ ունէի՝ զորս չունէին
Անկախ Հայաստանի Պ'• Հանրա յանձնուի մանկամսուրի մր կամ
յ,նզ.հ ան րապէս օտար լեզո ւներու ու- պետութիւնն ալ լլն դո լնած է Ե՚-~ մանկախնամի մը։ Ա,ս պահէն տրսուզման '•ետելոզ
մ ան ո ւկ}, ե ր ր : րո պա կա}, լեզուներու Ո՛ խտր եւ '1՜էն ^տ յերէնի ստացում ր վտանգ ր֊

՛լ

լ

Ոլ

j

՚ած կ՝ըլլայ՝ շաբաթը հինդ Օր ,
խան կտրուած ըԱալով ընտ,„նԼ,ն
անմիջտկան շրջանակէ}, .
'՜
Իսկ աոաջվ,}, պայմանը էական յ_
Անոր բացակայութեան կսւրէո՝ ,,
յաջողցնել որեւէ լեզուակդ ‘Հ
թանցում։ Եթէ ծնողներուն
.սիրէ տյն մտայոնլթիլնը թկ
բանի պիտի ծառս,յէ հայերէ},
ԱիԼԸ հիւրընկալ երկրի մԷԼ՝ է
հարցը երախաներուն ապադայխ՛
վերաբերի ՝ լեզու սորվիլը սլէտ^
ծառայէ ապագային դիւրութեամբ
գործ մը գտնելու» ՝ կս,մ մինչև Հ
նոնց անտեղի մտավախոլթիըլ^ թյ_
զհայերէն "որվիլը կրնայ վնսւսել
երախային ֆրանսերէն կամ ,„եղւս.
կան լեզուն սորվելուն» ել դԼո'
Հև ախ ֆրանսերէնը թող ս՛՛րվի՝ յէ,ոս յ' հայերէնը» է, կ„,մ շո,տտլ
տեղական միջավայրի}, համարէր֊
,ած քաղաքացի երեւելու՝ աեղազթ
ին նմանելու տրամադրութիւն մը։
Նոր դադթած հայ ընտանիքներուն
համար օտար կամ այյ երրորդ ա,խտըհէն փախած ՛սնձի երեւոյթը
թօթափելու ցանկութիւնը ։ թառն
ամուսնոլթիլններո, պա րադա յին և
նո յնիսկ հտյ ղոյդերոլ պարադա
յին՝ այլ րարդ կացս, թիւններ կը
ստեղծ ուի}, եթէ ամուսիններէն մէ
կը որեւէ սլաս,ճառով հո՚էյաոակկ
' ո, յ եր է},ի ո, սմ ան :
Ընդհան րապէս
լ,„ յնախոհոլ'
թիւնը եւ մշա կո լթա սիրութիլնը
բնական դեղա տոմսերն են նման
դիրքերոլ առաջքն առնելու համար։
Ոո՛յց կայ նաեւ Հայերուս պարա
դային '"JL է ա Լլա}, ազդակ մը բնա
ծին հս,յա խօսութեան կառչելոլ.
հայերէնը ապրեցնել՝ կը նշանակէ
('ԸՐ ինքնանկւսխ
Հ ա լաքա կանու՜
թիւն ուըիլ հ ա լա քա կան ո լթի ւննե՜
րու կ" ՛լք ին դոյատեւելոլ ի րալոլնը
ստանալ՝ որուն շնորհ իլ էլա րելի է
'•ետա պնդել Հայոլ ճա կատա դրին
առըն չուած՜ բոլոր միւս պա յքա րնեL՛ ր :
Հայերէնը ապրեցնել Եղե՛ւնի
՛էէ մ եղաշլ առաջին ել մեծագո յն
յաղթանակին է՝ /եզոլով մշակոյթը
կ ՚՚՚ոլըի։ միայն զոհերուն եւ նա՜
'•՛ստակներուն յիչտտակը չէ որ կը
J աւերմանա յ , ս, յ լ անոնք կր չարու՜
նա կեն ապրիլ իրենց բնորոշ ու վե
րա պրո ղներոլ սերունդին փոխան
ցուած մշա կութա յին մ ս։ ռան գո լ՜
թեւս}, րնդմէջէն։

ՄԱՆԿԱԽՆԱՄՆԵՐ
ՈՒ ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐՆԵՐ 4
ԿԱՆԽԱՀԱՍ ԵՐԿԼԵԶՒՈԻԹԵԱՆ
ԼԾՈՐԴՆԵՐ
Տ) րանսահա յ հ աւաքա կանո ւթի՛
նը բնալ չէ փորձած օգտոլիլ ֆրան
սական ման կախնամներու ու ման՜
կամէւոլրներո,
համար հաստատ
լած դրութենէն ՝
որ ֊.սկայական
ներդրում մը պիտի բԼլաԸ նախա
մա}, կա պար տ է զե ան
լԸ^՚՚՚^՚ի
նուկիներուն եր Լչլեզւ ութեան դՈԼ՚՚-Ը
րանւս լու։ Արդարեւ՝ {իրանաս զա
նազան պաշտօնական եւ անպաչ
տօ}, ,1'տ րմ ին}, եր ո լ միջոցս"՝ [մւ
պէս' Ընտանեկան Ա ատ կտցումնե
րս, (իանձանակ (Դէս սՐԱէւՄԱ1սիո^
Ֆամիլիալ) , Ընկերս՛ յին Ապա'։Ո՜
վագր ո ւթիւն ՝ քաղաքապետարան,
թազա պետա բան ք նաեւ' . անկախ թ՜
կերոլթիլններ ու Հ ա ս տա տ ո ւթի
ներ՝ հիմնած են մանկամսուրներ
սլաարաստա ծ ման կա խնամներ հ ո
րոնք կ'օգն են ծնողներու, բեո֊ը
յմեւ_ցնելու. ՝
անոնց ա շխ &1/1 £ւ
մամերուն ել արձակ օրերուն ՝
խ ա դսլրո ղ ա կան տարիքէն լ ւ
5-6 տա րեկան մանու.1լներուն խ՚լւ1
քր յանձն առնելով :
/7, չս գրութենէն 1լ օգտուփն [
կանա բար բոլո ր այն հսէյ ծնողների
որոնք աշխ ատ անքfi մ՜ամերուն
կրնար f/րենց ղաւ.կք/ն հելո
Այս դրութիւնը կարելի է ն11ւ1“ հ''՝հ
ծւսծել կանխահաս

երկլեզւուլ

Fonds A.R.A.M

-« 6 ԱՈ-ԱՋ - Մ Ի Տ f
ս,մր^պնԳման Համ"'ր, '"նոնց կող֊
յէ որոնք կարոզութիւնը չունին
հայերէնի գիտութեան պակասի բե֊
րումով լեզուական փոխանցումը
կատարելու,
անոնք կրնան հայ
մանկախնամներու դիմել որպէսզի
իրենց զաւակը պահեն ել մ ի ամա
յանա կ մանուկը հայերէնը ի ւրա ցը
նէ բնական պայմաններու մէջ եւ
նաեւ իրեն հասակակիցներու շըր֊
Լապատի մ ԷԼ, որովհետեւ մանկա
խնամ մը պաշտօնապէս կրնայ մի֊
այամանակ մինչեւ երեք երախայ
պահել իր տան մէջ.

Ե Ի

րան սան ալ իբր հ իմնա գիր պետու
թիւն յտմրաքայլ կր բացուի բազմալեզւոլթեան : Հայերէնի գործս՛֊
(է՜ութեան համար ալ այլ լեզոլհերու
կո՚Լքին դոյատեւելու ու զարգանա֊
լոլ նոր հորիզոն մը [չուրուագծուի ,
եթէ անշուշտ այգ առի թը ն պատ ս՛
կա յա րմա րօրէն օգտագո բծուի հայ
համ այնքներուն կողմէ-.

Աշխարհ այնացումի գարուն հա
մատարած միալեզւական վտանգը
բոլոր ազգերոլ գլխ ուն կանգնած է
դամոկլեան սուրի նման : Անդլերէ֊
նի միահեծան իշխանութիւնը կր
Այգ գրութենէն կրնան նաեւ օգ~ սպառնայ բոլոր լեղոլներու զար~
տուիլ
Հայերէն լալ գիտցող եր գացման : Աս որ կ՚՚՚Լքին կան նաեւ
նողներ որոնք երբ նորածին երա այլ պետ ուիմ իւններու սահմանած
խայ մը ունենան, կրնան ուրիշ ըն֊ մի ալե զւո լթ ե ան ա քց անն եր ,
աանիքներէ երկու երախայ ալ ըն պէս ֆրանսերէնը, Ա)րանսայի մէջ,
թոյ՛եր էնո՝ թոլրյւեո ։ մէ9, արառե֊
դունի լ իրենց տան մէջ, իբր վարք րէնր'Մ
իջին Արևելքի մՀ նոյ
ձատրուած աշխատանք, ել իրենց
դաւ ակր խնամելու զուգահեո օգ նի ս կի արևե լահա յերէն ը Հա յաս
տակար ըլլալ նաեւ ուրիշ ընտանիք տանի մէջ.. Ա իա լեզլո լթ իւնը, ըԱ"՛ J
ան անգլերէն, ֆրանսերէն կամ հա
ներո t :
յերէն, մէկ լեզուի մէջ լճանալու,
Ասկէ անգին կարելի է նաեւ ծ ր֊ մէկ լեզո լա մտ ածո զութ ե ամբ սահնողական կամ րն կեր ա կց ա կան ման
մա՛հ ա փ ա կո ւելո ւ վտանգը կը ներ
կամսուրներ բանալ ու պա շտօն ա֊ կայացնէ, ուրիշին, այլին բացոլե
պէս ընդունիլ երախաներ ու պետա
լու հնա րաւո րոլթենէն , լսյ[խւտ՜
կան նպաստներ ստանալ զայն տնօ րութեան
կարողութենէն ին քնա
րինելու համար :
զրկում
է։ Ընտանիքի մէջ հա
Ահաւասիկ, նոր կրթական ու մը~ յերէնի վերահաստատումը կարե
մըն է պա յքա րե֊
չակութային ասպարէզ մը հայ երի ւոր կռուան
լու
մշակութային
ինքնուրո յնու֊
տասարդութեան ել զո րմ ելու տա
րիքի անձերոլ համար, որոնք մաս թիւն պահպանելու, միատեսակ ու
ու մշա֊
նագիտական աշխատանք տանելով միա քարթակ ընկերային
կութային
արմէքներու
տիրապե
միամամանակ պիտի նպաստեն ըն
տանեկան ՀԱ1 յերէն ի վերահաստատ տութենէն ձերբազատելու, ա յ լո
ման ընտանիքներէն ներս ու անոնց րէն մտածեյոլ ազատութիւն պաշտ
ղալտ1լները
բնական
եղանակով պան ելո լ.. Ընտանեկան Հա յեր էնը
սորվին հայերէնը երկլեզու կամ եր կ յ ե զւո ւթե ան բա ց ո ւելո լ սեմն է :
րաղմա լեզու միջավայրի մէջ֊. Ա՛՛ Ան ինքն ութենական պա յքա ր ի Հիմք
սրս րէղ մը որ աւելի արգասաբեր է է եւ միամամանա կ հաւաքական մ ը~
քան Հայերէնի ուսուց ի չներունր որ շակոլթային լճացումի գէմ մղուած
ներկայիս շատ սահմանափակ կը գաղափարական պայքար,
մնայ, նկատի առնելով հայկական
դպրոցներուն սահմանափակ թի՚֊Ը
ել այնտեղ պաշտօնավարելու կան
չուամ հա ! ո լս ո ւց ի շն ե ր ո ւն սահ
մանափակ պահանջքը՛.

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՀԱՅԵՐԷՆՆ 5
ԷՌՈԻԱՆԸ
Ա ինչեւ երեք տարեկան, նախա
ման կա պարտ է ղե ան շրջանին ստաց֊
ւած ու ապրուած լեզուական մշա
կոյթը ա նփոխարինելի է՛. ԵԼ այս
մամանա կահատոլած ին համար ծը
նույները մշակուած կրթական թե
րս գր տն քն եր ո լ ու տարրական ծրադրի կա ր իքն ունին : Նաև քա ջալե
րանքի կա ր իքը, ման կավարմա կան
տարրական գի տելիքներո ւն ծանօ
թանա լու, հ ե տաքրքր ո ւե լու երկլեզւոլթեան յենակներով.. թքնողներու
համար ա րհեստավա րմ մանկախը
նամներոլ սերունդի մը պատրաս
աո ւթի լ_նը և տեղե կատ ո լական ց՚մնց
մր, հսկայական ներգրում մը պիտի
ըլլար այս կալուածէն ներս՛.

ԱՓՐԱՅՐ ՋՈԼԱՐԵԱՆ
(1) ԺՒւպէթ Տալկալեան - լեզուա
բան Են կանխահաս երկլեզւութեան
մասնագէտ : Ունի բազմաթիւ գի
տական յօդուածներ եւ երկու հրա
տարակուած աշխատանքներ՝
Gilbert Dalgalian — Enfances Plurilin
gues (2000), Ed. l’Harmattan; Recons
truire
l'éducation —ou le désir d ap
prendre (2007), Ed. Temps.
(2) Եւրոպական Լեզուներու Ուխ
տը (Charte Européenne des Langues)
նպատակ ունի պաշտպանելու, քաջալերելու պատմականօրէն Եւրոպայի տարածքին հաստատուած ու
խօսուած գաւաոպյին ու փոքրամասնական լեզուները:
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ԱՐՈՒԵՍՏ*-

ԵՐԱԽԱՆԵՐ ՊԱՀԵԼՈՒ
ԶԱՆԱԶԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

(*)

Երկու հիմնական եղանակներ գո
յութիւն ունինԱ - Հաւաքական պահպանութեան

Մ ԱՆԿԱՄ ՍՈՒ ՐՆԵՐՈՒ
ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

կեդրոնները
ի - Անհատական պահպանութեան
միջոցները

Մանկամսուրները
երախաներ
կ՚ընդունին
կանոնաւոր կերպով
գործի կամ այլ պատնաոով իրենց
զաւակներուն ցերեկուան
հոգա
ծութիւնը ապահովելու անկարելի
ութեան առջեւ գտնուող զոյգերէ:
Դ՚ոյութիւը ունին երեք տեսակի,

Ա - ՀԱՒԱՆԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԿԵԴՐՈՆՆԵՐԸ

լքսւնկաւքսուրներ •
Երախաներ պահելու զանազան
կաոոյցներ գոյութիւն ունին որոնք
կրնան այս մարգին մէջ ծնողները
գոհացնել՝ մանկամսուր, մանկապահոց (halte-garderie), մանուկնե
րու այլազան ընդունարաններ (stru
cture multi-accueil) եւ մանուկներու
պարտէզ (jardin d’enfants) : Րոլոր
այս հաստատութիւնները ենթակայ
են յատուկ կանոնականութեան եւ
ստիպուած են գործելու Շրջանային
Ընդհանուր Խորհուրդի կողմէ մաս
նաւոր արտօնագիր ստանալէ ետք :
Դեռատի
մանկան պահպանու
թեան արհեստավարժ գործողներ
կ՛ապահովեն այդ աշխատանք ը : Ըն
դունելութեան վայրը կը յարգէ անվտանգութեան չափանիշները եւ անոր ներքին կարգն ու սարքը կը խըթանէ մանուկներու ժրաջանութիւ
նը:
Ըստ կառոյցին ներքին սարքաւո
րումին, երախաները կրնան ընգունուիլ կանոնաւոր կամ ժամանա
կաւոր կերպով մինչեւ իրենց ման
կապարտեզ արձանագրութիւնը :
Կը մատակարարուին շրջանային
կառավարական մարմնի մը կողմէ
(թաղապետ, քաղաքապետ, գիւղա
պետ, եւլն-) կամ անձնական նա
խաձեռնութեամբ անտեսուած կա
ռոյցներով (ընկերակցութիւն, ըն
կերութիւն • • • ) :
Ընտանեկան
Յատկացումներու
Դանձարանը (Caisse d’Allocation Fa
miliale) կ՚օժանդսւկէ բոլոր մանկա
կան հաւաքական ընդունարաններու
տնտեսութեան: Ծնողներէն ալ կր
պահանջուի վճարում մը,
որուն
գումարը կը սահմանուի ըստ պաշ
տօնական աստիճանացուցակի որ
նկատի կ՚ու նենայ ընտանիքներուն
եկամուտը

(3) Ֆրանսա յ ի Սահմանադրական
Խորհուրդը 1999ին ընդմիջեց Ֆրան
սայ ի պետութեան կողմէ Եւրոպա
կան Լեզուներու Ուխտի ո րդհգրու
մը, առարկելով որ ան կը հակասէ
Ֆրանսայի
Սահմանադրութեան
2րդ յօդուածի տրամադրութեան՝
«Հանրապետութեան լեզուն ֆրան
Այսպէս նախադպրոցական չըխ'՜ սերէնն է»: Սակայն, 2008 Յուլիսին
նի հայերէնի փոխանցման ՀլսԸ!}Ը սահմանադրական բարեփ՛ոխումով
կը վերիմաստաւոր է Հայերէն ի ու
մը, 75-1 յօդուած, Ֆրանսան գա
սոլցման համայնքային համ ակար֊ ւառական լեզուները ընդունեցաւ
դը, փոքր ու մեծ կառո յցներուն ա շր իբր ազգային ժառանգութիւն:
խաաանքը , կը վերարմելոր է ընտա
նեկան յա ր կէն սկս եալ մինչեւ միօր
(վ) Տե՜ս«ԿՈՉ
"ԾՆՈՂԱԿԱՆ
նայ ել ամէնօրեայ դպրոցներոլ, ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐ՜՜Ն»,
Լարա Վարմշակութային տուներու,
եկեղեց դանեան, «Յառաջ», 2004 Սեպտ- 2:
իս J աշխատանքը, մինչեւ արուես
""" գէ տն եր ո ւն անտեսուած է^ՐՐ- "՜
(5) Այս յօդուածին մէջ գործա
րոնք մանկական աշխարՀին համար ծած եմ բնածին կամ ընտանեկան
մշակութային ու ման կավարմա կան հայերէն 1ւ ոչ՝ «մայրենի» եզրը, նո
■ Ղնղարոլեստա կան ծրագի րնե ր խա~ րածին մանուկին սորված առաջին
'թը, գրքեր, երդեր պատրաստող լեզուն կամ լեզուները բնորոշելու
մշակներ են.. Ընտան իքէն ներս հա համար: Ւնչո՞ւ:
յերէնի վեր ահա ստատ ո ւմը հայկա
«Մայրենի»ի հասկացութիւնը, նեղ
կան դպրոցական ց"'նցի մը ստեղ
կու գայ մեր այսօրուան բազմամըՀումին նա քս ա պա յմ անն է î
շակոյթ իրականութեան լեզուական
դրութիւնը բացատրելու: Ար
Ե ւ֊ր ո պա կան Մի ու.թիւնը,
իբր
դէն
Եղեռնէն ու տարագրութեան
բազմազգեաց գե ր պետ ո լթի ւն , րազ֊
շրջանէն
ի վեր անորոշ են անոր ի՜
մ՚սլեզլոլթեան նոր տարածք մըն է
մաստային եզրերը: Սփիւոքի մէջ,
Ոլ նոր փորձառոլթիւն մը, ուր Ա) ը

ա — հաւաքական ման կա մ ս ո ւր h եր
(crèches collectives)
ր ֊ ընտանեկան մանկամսուրներ
(crèches familiales)
զ — ծնողական մանկամսուրներ
(crèches parentales)
ա - Հաւաքական մանկամսուրներ
կ՚ընդունուին մինչեւ չորս տարե
կան : Անոնք կանոնաւոր կերպով
20էն 60 երախայ կրնան ընդունիլ:
Անոր ներքին դասաւորումն ու ման
կավարժական սարքերը կը նպաս
տեն մանուկներուն մարմնային ու
հոգեկան կարողութիւններու արթր նութեան: Մանուկ ներուհ խը՜
նաժ՚քը յանձն կ՚առնուի դեռատի
մանկան արհեստավարժ զանազան
մասնագիտութեան տէր խմբակի մը
կողմէ (մանկամշակ, դաստիարակ,
մանկաբՈյ ժ. մանկախ նամ • • • ) :
„ -'՜Ընտանեկան մանկամսուրնեթու պարագային մանուկները կը
պահուին մանկախնամին տունը:
Մանկախնամը պաշտօնեան է քա
ղաքապետարանի մը կամ այլ Շըրջանային Խորհուրդի: Կը վարձատրըւի անոր կողմէ: Երախաները
մանկախնամին կը յանձնուիհ պաշ
տօնական խողովակով, ան իրա
ւունք չունի մերժելու իրեն հոգաոչ ալ կարելիութիւնը ունի իրեն
անձնապէս դիմող ծնողներուն ըն
դառաջելու: Կրնայ միաժամանակ
առաւելագոյնը երեք երախայ պա
հել :
գ - Ծնողական մանկամսուրներ կառոյցներ են որոնք կը տնօրինուին
ծնողական
ընկերակցութեան մը
կութքէ, որ կը մասնակցի մանուկ
ներուն ընդունելութեան արհեստա-

assssasïi

ան կը կրէ նաեւ հայրենասիրու սին հետ, որոնց զաւակները դըպթեան, հայրենաբաղձութեան զօրա րոց երթալով «մայրեն»ախօս դար
ւոր շեշտ մը: «Մայրենի»ն կը յիշհ՜ ձան ու բոլորն ալ մոռցան իրենց
ցընէ, թերևս ալ աւելի կը թաքցնէ մօր աւանդած գաւառայինը :
Եւ դեռ կայ Խորհրդային Հա
թօթափումը կամ կորուստը, տարագիրներուն երկրէն իրենց հետ բե յաստանի պարագան ուր «մայրե
րած գաւառային կամ գիւդացիա- նին բռնազբօսիկ ուրիշ իմաստ ու
նէր: Հ՛ոն ալ բոլոր գաւառախօս եւ
կան մշակոյթին, մտայնութեան,
հողին ու միջավայրին համն ու արեւմտահայ ախ ou Հայերը ստի
հոտը կրած բառապաշարին; «Մայ- պողաբար սովետական «մայրենին
րենի»ով մէկ օրէն միւսը գաւառա սորվեցան, ՚ որուն քարոզչական մե
ցի, գիւղացի Հայը դարձաւ սփիւռ- քենան արեւելահայերէնը «Մայր
պետական
լեզուն
քւսհայ
քաղաքացի: «Մայրենի»ն Հայաստան»ի
հռչակելով,
«մայրենի»
կ՛ընդուներ
յաճախ կը գործածուի «լքւսքուր»
արեւելահայ երէն կամ արեւմտա- միայն խորհրդային արեւելահայեհայերէն ըսելու փոխարէն, որ գըպ- րէնը, արեւմտահայ երէնը մահուան
րոցը սորվուած է, հեոու անոր ար դատապարտուած նկատելով: Մըմատական իմաստէն որ մօր կողմէ տայ նութիւն մը որ դեռ ի զօրու է
փոխանցուած լեզուն կը յատկա Հայաստանի Դ- Հանրապետութեան
օրով կարգ մը պետական շր ջ տնակ
նշէ:
Առնենք պարագան Միջին Արե ներու մօտ:
Արեւմտեան Սփիւոքի տարածքին
ւելքի թրքախօս հայ գաղութնեընտանեկան
կառոյցը այնքան յե
րուն, որոնց զաւակները բոլորն ալ
«մայրենին սորվեցան հայկական ղաշրջուած է, որ երկմշակութայդպրոց յաճախելով: Նոյնը կարելի նութեան դրութեան մէջ հայերէնը
է ըսել Եղեռնէն ետք Արեւմտահա- շատ յահախ կրնայ բնածին ըլլալ
յաստանէն տարա գրուտ ծ բոլոր Հա~ կամ ընտանեկան լեզուն ըլլալ ու
յերուն որոնց մէջ տեղի ունեցան մօր կողմէ փոխանցուած 2ԸԱալ,
ներգաւառային խառն ամուսնու- այլ' հօր կամ մեծ հօր, մեծ մօր
թիւններ'
խարթերդցին մշեցիին կամ այլ ընտանեկան պարագայի
հետ, կամ թրքախօսը գաւառախօ- կողմէ:

Fonds A.R.A.M
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կէն ներս թնակոդ 18էն մեծ տարիքի
բոլոր չափահասներուն համար՜ թղթածրարը ապահովագրուած
ուղարկել կամ անձամբ յանձնել
Շրջանային Ընդհանուր Խորհուրդի
նախագահին:
Եթէ ձեր թղթածրարը լրիւ չէ, 15
օրուան ընթացքին ձեզմէ պիտի
պահանջ ուին պակսող փաստաթուղ
թերը :
Եթէ ձեր թղթածրարը լրիւ է, ըս֊
կարենայ գոհացում տալ մանուկնե տացագիր մը կը ղրկուի կամ կր
րուն ֆիզի ք ական ապահովութեան ֊ յ անձ նուի ձեզի : Ստացագիրին վը
թուականէն սկսեալ.
ու հոգածութեան հիմնական պա րայ նշուած
հանջներուն,
օժանդակել անոնց Շրջանային Ընդհանուր Խորհուրդի
ներդաշնակ զարգացման,
նկատի նախագահը՝ երեք ամիս ժամանակ
առնելով ծնալերուն սպասումները կ՚ունենայ ձեր դիմումին ընդառա
ջել ռւ :
կրթական մարզէն ներս :
Այ ս ժամանակաշրջանին, աըժե՜
Որպէս
մանկախնամ գործելու
համար, պէտք է կամ ֆրանսահը- 1 որա մ մը պէտք է կատարուի մար
պատակ ըլլալ, Եւրոպական Միու զային յատուկ սպասարկութիւննեթեան եւ կամ Եւրոպական Տնտեսա րուն կողմէ, որպէսզի կարելի ըլլայ
կան Գօտիի անդամ երկրի քաղաքա գնահատել ձեր տրամադրած ընդու
ցի ,
իսկ, օտարահպատակներուն նելութեան պայմանները, նկատի
համար ,ուժի մէջ եղող եւ գործե ունենալով ձեր դիմումը, երւսխալու իրաւունք տուռդ կեցութեան ներուն թիւր զոր կարող էք րնթուղթի տէր ըլլալ եւ դատապար դունիլ եւ ի պահանջեալ հարկին, ետուած չըլլալ այս ասպարէզի մէջ րախաներուն տարիքը եւ ընդունե
լութեան յատուկ ժամանակաշրջա
գործելու ՜կապուած հարցով :
նը:
Ձեր հետ մէկ կամ մի քանի տե
սակցութիւն
ներ, ինչպէս նաեւ ձեր
ՒԴՋՊԷՍ Կ'ԸՆԹԱՆԱՍ
տունը այցելութիւն մը տեղի պի
ՀԱՒԱՆԱԳԻԸԻՆ ՍՏԱՑՈՒՄԸ
տի
ունենալ,
որոնց նպատակն է
\
Շրջանային Ընդհանուր Խորհուրդը գնահատել ■
կանոնաւոր կերպով սւեղեկասւուական ժողովներ կը կազմակերպէ այս
- ձեր տրամադրելիու թիւնր եւ
ասպարէզին վերաբերեալ :
Հաւա- ձեր կազմակերպուելու ու յարմա
նադիր ստանալու առաջին դիմու րելու հարու) ութիւնր •
մին տոթիւ, ձեզի խորհուրդ • կւո
տանք որ մասնակցիք այս ժողովնե֊
- ձեր հաղորդակցութեան եւ երկ
րէն մէկոնէՀ որպէսզի աւելի լաւ խօսսւթեան կարողութիւնը եւ խօ~
գիտնաք մանկախնամի դերին ու սակցական ֆրանսերէն լեզուին տի
անոր
պատասխանատուութիւննե- րապետումը •
րուն, անհրա ժեշտ ունակութիւննեը:՝ւն ու երախայ ընդունելս պայ
- ձեր դիտարկելու կարողութիւնն
մաններուն մ՜ասին, զոր այս ասպա ու ընկալումը անհատապէս
ամէն
րէզին մէջ գործողէն կը պահան- մէկ երախայի կարիքներու, ծնող
ջուի :
ներուն սպասումները նկատի
ա֊
ռած,
Որմէ ետք պէտք է- ուշի ուշով լրացնել դիմու մնա- մանկախնամի գերին ու պւսդ բի
- թժշկական քննութենէ մը անց տասխ անատուութ իւններուն մասին
նիլ, վստահ ըլլալու համար որ ձեր ձեր ունեցած գիտութիւնը •
առողջական վինակը ձեզի կը թոյ
լատրէ երախաներով զբաղիլ֊ եթէ ձեր սլան վինակը, մեծու
- ձեռք թերել անպարտռււթեան թիւնը եւ մթնոլորտը կր թոյլատ
դատւմկան տեղեկագիր, տան յար- րեն որ ապահովուին անչափահաս
ներուն հանգիստը եւ անվտանգու֊
թիւնը, նկատի առած անոնց թիւն
ու տարիքը, որոնց համար հաւսւնագիրի դիմումը կատարուած է եւ եթէ կարող էք կանխորոշել խոլոր
միաժամանակ; Պէտք է պաշտօնա այն հաւանական կալոնգները զորս
կան հաւանագրի տէր ըլլալ,
այս ձեր բնակարանը կը ներկայացնէ
ասպարէզին մէջ գործելու համար : փոքրիկներուն եւ նախատեսել այն
Այս հաւանագիրը ապահովութեան անհրաժեշլո յարմարանքներր հա
երաշխիք մըն է:
ւանական արկածներու առաջքն աո֊
Երթ մանկախնամը ուղղակի աշ նելու հաւ քար :
խատաւորն է ծնողին, պէտք է պաշ
տօնապէս աշխատանքային պայմա
Նկատի պիտի առնուին նաեւ ձեր
նագիր մը կնքուի ու վարձատրու ընտանեկան պարագաները եւ անոնց
թիւն մը նշանակուի,
որը յա հւսմախոհութիւնը ձեր աշխատան
ճախ Ընտանեկան Յատկացումներու քային ծրագրին:
Գանձանակին կողմէ մասնաւոր հա
Եթէ երեք ամսուան ժամանակա
տուցման միջոցով իթր նպաստ գրե շրջանի աւարտին, պատասխան ըսթէ ամբողջովին ետկը վնաթուի ծր- տացած չըլլաք,
լռելեայն հաւանողին, որուն գումարը, ըստ ընտա նագիրի մը տիրացած կ՚ըլլաք, որ
նիքին եկամուտին, կրնայ տարբե Շրջանային Ընդհանուր Խորհուր
րիլ:
դին նախագահին կողմէ վկայագի
Երկրորդ
պարագային, աշխա րով մր կը հաստատուի :
տանքային պայմանագրով տնձ մը
Հաւանագիրի մերժումին պարա
վարձատրել ընտանեկան յարկին գային ծանուցանող նամակը կը
մէջ երախան պահելու համար, հոս բացայայտէ
դրդապատճառներր,
տլ նմանապէս Ընտանեկան Յատկա- ինչպէս նաեւ մերժողական որոշու
ցումներու
Գանձանակին
կութքէ մը վերաքննութեան ենթարկելու
մասնաւոր նպաստ մո կո ԱԱտկաս֊ համար ձեզի յանձնարարուած մի
ւ ի ընտանիքին :
ջոցներն ու պայմանաժամերը:

ՄԱՆԿԱԽՆԱՄԻ
ՀԱՒԱՆԱԳԻՐ (AGRÉMENT)

ՍՏԱՆԱԼՈՒ ԴԻՄՍՒՄՆԱԴՐԻ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Իթր մանկախնամ աշխատելու հա
մար պէաք է ստիպողաբար ՀԱՒԱՆԱԳԻՐ մը ստացած ըլլաք Շրջանա
յին Ընդհանուր Խորհուրդի նախա
գահէն :
Դիմումը զոր կր կատարէք չի
կրնար ընդգրկել միաժամանակ սււելի քան երեք երախաներու հիւ
րընկալութիւն (art. Լ. 421-4 du Code
de l’Action sociale et familiale) :
Եր է հաւանագիրը շնորհուի ձե
զի, կը ստանաք նամակ մը որ կը
ճշդէ, ըստ ձեր հիւրընկալման հնա
րաւորաւ թիւններ ուն ,
երախաներուն քանակը զոր կրնաք հիւրընկա
լել, եւ պահանջեալ պարագային անոնց տարիքն ու հիւրընկալման ժա
մ՜անակաշրջանը ;

ՀԱՄԱՌՈՏ ՛ՏԵՂԵԿՈՒԹԻՒՆ
Իթր մանկախնամ աշխատելու հա
մար պիտի դիմ՛էք րհուաճագիր ստա
նալու կամ ձեր ունեցած հաւանսւգիրր վերանորոգելու. Նոս արհես
տին գործունեութիւնը կըկտյանայ
երախաներ ընդունելու մ՜էջ, սեփա
կան տան մէջ. առօրեայ ժամանա
կաւոր կերպով, վարձատրութեան
փոխարէն, անոնք կրնան յանձնուիլ
ուղղակի ծնողներուն կողմէ կամ
ընտանեկան մանկամսուրի պարա
գային Ընտանեկան
Ընդունելու
թեան (Relais Familial) գրասենեակի
մր խողովակով: Այս միջոցով ծընողներ պիաի կարենան հաշտեցնել
իրհնց ընտանեկան կեանքն ու ւսշ՜
խատաքային ու ընկերային պար֊
տաւորութիւններր :

(ք անկախ նամը, ծնողքին կողքին,
(րացուցիչ աշխատանք կր տանի, ի֊
րեն յանձնուած երախաներուն հանգըստութեան ու անոնց կրթութեան
պատասխանատուն է, սահմանուած
աշխատաժամի համար :
Պէտք է
Հ

ւ]աբժ անձնակազմի օգնութեամթ
(մտնկամշսւկ, մանկավարժ, օգնա
կաններ) : Ընդունուոդ մանուկնե
րուն քանակը սահմանուած կը մնայ
20ով :
Ծնողական մանկամսուրները կը
ջանան մանուկներուն արթնութիւ
նը քաջալերել ծնոզներու մասնակ
ցութեամբ :

Բ - ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Մանուկը կրնայ'
ա - ընդունուիլ մանկախնամի մր
տան մէջ
թ - պահպանուիլ
ընտանեկան
յարկին մէջ ծնողներու կողմէ վարձ տարուած անձի մը կողմէ;
Առաջին պարագային, մանկախընամը քաղաքապետարանի մը տրնօրինած ընտանեկան մանկամսու
րի մր աշխատաւորն ըլլալով հան
դերձ, իր տան մէջ կ՛ընդունի մա
նուկները. կրնայ նաեւ վարձատրը’Խ ուղղակի ծնողքին կոդմէ: Այս
պարագային մանկախնամը իր տան
ժէջ կրնայ ընդունիլ երեք երախայ

Ի •

որուն կէսը պէտք է անցընէք Q^l
քան ոեւէ երախայ ընդունիլը fcL Հ
նացեալը'
աշխատանքի սկսհլո^
առաջին երկու ամիսներուն ընթաօքին: Ինչպէս նաեւ շտապ օգնու
թեան տարրական խնամքը գիտնա
լու:
Փ Յարգելու հաւանագիըին
մագրութիւնները երախանելտլ քա_
նակին ու ընդունելութեան եղանա
կին վերաբերեալ
(միաժամանակ
3 երախայ եւ ընդամէնը' 6, բացի’
յատուկ արտօնութեան պարագանե
րէն) . տունէն ներս, երեք տարեկա
նէն վար ձեր զաւակներուն, թոռնե
րուն, կամ ազգականներու զաւակ
ներուն ներկայութիւնը, անոնց թի
լին չափով կը զեղչէ հաւանագիըին
թոյլատրած երախաներ ընղուներս,
քանակը ;
Փ Շրջանային Ընդհանուր Խորհուր
դի նախագահին տեղեկացնելու բո
լոր այն կարեւոր տնցուղարձերը,
ձեր ընտանեկան վիճակին ու գոր
ծունեութեան վերաբերեալ (նոր երախաներու ժամանում ու մեկնում,
արկածներ, մահ...):
ՓԵթէ մասնաւոր անձի մը կողմէ
գործի կոչուած էք, անձնական
մասնագիտական պատասխանատրւութ ետն ապահովագրութիւն ու
նենալ պաշտպանուելու համար բո
լոր այն վնասներուն դէմ զորս երա
խաները կրնան յարուցել իրենց ըն
կերակիցներուն եւ անոնց հանդէպ
որոնց զոհը իրենք կրնան ըլլալ :
Փ Համակերպելու աշխատանքային
օրէնսդրութեան տրամադրութիւններուն, եւ եթէ անհատի մը կողմէ
աշխատանքի կոչուած էք' համա
կերպելու մանկախնամներու արհեստակցութեան
պ111] մահագրու
թեան (Convention collective), որուն
գործադրութիւնը ստիպողական է:
Ինչպէս նաեւ գործատիրոջ հեա
կնքուած աշխատանքային պայմա
նադիրին :
Փ Եթէ տեղափոխուիք, ձեր նոր
հասցէն հաղորդէք նոր բնակութիւն
հաստատած մարզի Ընդհ- խոր
հուրդի նախագահին, որ ամիս մը
պայմանաժամ կ՚ունենայ այցելելու
ձեր նոր բնակարանը եւ հաստատե
լու ձեր հաւանագիըին լիազօրու
թիւնը:
Փ Յարգելու
ձեր հաւանագիբին
կցուած ու ձեզի յղուած մանկախընալքի գրքոյկը:
ՀԱՒԱՆԱԳԻՐԸ ձեզի, թոյլ պիտի
տայ '
Փ Մասնագիտական
աշխատանք
տանելու, ուղղակի ծնողներու կող՜
մէ կամ ընտանեկան մանկամսու՜
րային կառոյցի կողմէ գործի լբծ՜
ւ ելով.
♦ օգտուելու

առաւելութիւններէ' վճարուած ար
ձակուրդներ, ընկերային ապահո
վութիւն, ծերութեան, գործազըբ՜
կութեան, եւ այլ ընկերային հա
տուցումներէ :
Փ օգտուելու տուրքի յատուկ դբու՜
թենէ,
Փ օգտուելու լրացուցիչ արհեստա
գիտակաց վարժը նթացներէ • • "
/• • •/

(**) Աքս
(*) Սոյն ։ո եղ և կաւո ո լա կան քՕղոլածլ։ առնուած է Ընտանեկան Ց ա որ֊
կացոլ.ո,
ձ տնակք, (CAF)
Համ ա g ուն g ա f ին կայքԷ$Էն՝ 4 ասղ կ'
www.caf.fr

ընկերային զանազան

դրութիւնը Հաւանադք՚ր

ՒՐՐ ՄԱՆԿԱԽՆԱՄ ՊԱՐՏԱՒՈՐ ԷՔ'

ս ւո ան աէո լ դ֊ի^ք ո ււմնագրէն բուց^1111
րողական բամնէն առնուաք կ*
լք ո ւմնա ղիրը ւղէտք Է Շրջ^Հ

Փ Հետեւելոլ 120 ժամուան արհես՜
տավարժակտն պատրաստութեան.

Ընէք հանուր 111 ո րհո ւրդի նա ի։լ1՚ղււ1
հին յղել (Cerfa 13394*01):
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Մ ԻՍԱՔԵԱՆ

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔենՆհ ՏեՂԸ
ՄհՐ ԻՐԼւՕԱՆՈհԹհԱՆ

bl> WIMhPbin. ՄԷՋ
նետեց Ա ոսկուա՝ ուր մնաց մինչեւ
Խորհրդային Մի ութեան փլուզոլ՜
մը :
Մ ոս կսլա յ է, մէջ ալ գաղթական էր
Ալիքեան : Ար բնակէր կեդրոնէ։ պրգ՜
տիկ մէկ յա րկա բամինը՝ կր դասա
խօսէր Ա աքսիմ Աորքի համալսարա
նին մ էջ, ուր ուսանած֊ աէ էր,
թարգմանութիւններ 1լ ընէր ՝ կ՛ ա չ՜
խատա կցէր հայրենի մամուլին Եւ
գիրք կը հրատարակէր՝ եթէ եւ երբ
հնա րաւո րո ւթի ւն ը ունենար ; //ր ուիհետ եւ՝ իրեն՝ ինչպէս շատերում։
համար՝ հ րատա րա կո լի լը մեծ գրմ՜
ւա ր ո ւթի ւնն եր ո լ կապուած էր :
Իննս ո ւնա կան թուականներու ըս֊
կիզրէն ի ՚Լե[՚ Ալիբեան վերադար
ձած է էի բանան , կը գտնո լի ա յն
վայրը՝ որ հարազատ եղած էր ի՜
ր են • Ե րեւանը ՝ Ա ոս կո լան իր տ ե֊
1եՐԸ էէ1ւն » էէեն ևզած'. Լիբանանը
այլ էր քառասունական թուական
ներուն՛ պատանութեան իր միջա
վայրն էր՝ ինքնիրագո րծումի ճի
գերուն վկան : Բանաստեղծը դտա ծ
էր վերջապէս իր տեգր :
աըեւՒ էէ ըսել՛. Տարբեր էր ա~
մ էն բան :
Պուրճ—Համուտ ը՝ ուր բնակեցալ
ան սկէ՚ղբը՝ այնքան փոխուած էը,
որ ա րեւելումի գմ ո լա ր ութիւն ու
նեցող Ալիքեանը չէր կրնար իսկ հօ֊
րենական իր տան թաղը երթալ ու
ռան ձին: էիւս բայան ու Պիքֆայան՝
ուր բնա կեցաւ յետագային՝ ընդար
ձակուած էին աներեւակայելի չա
փերով՝ Պայատան՝ ոը իր յաջո րգ
Այո տեգը չատ որոչ չէր եր կա ր ա- բնակավայրը եղաւ Լեոնա լի բանա
աեն Ալիքեան ի վարած կեանքին եւ նի մէջ՝ գոյոլթիւն իսկ էոլՆէր իր
ստեղծած քերթողութեան բնոյթին պատանութեան շրջանին իբրեւ ծա
պատճառով՛. Անվայր մարգ էր ան նօթ գիւղ :
մե,լի համար եւ անկայք բանաս
Աւելին՛ Պէյրութէն հիւսիս տա
տեղծ : 'թաղաքէ քաղաք փոէսագրը- նող ճանապարհը՝ որ պտոյտներու
'"'ձ ծնունդէն ի վեր , ո՛ չ խո րհ րգա~ դասական սկղրնակէտ էր՝ փոխլած էր անճանաչելիօրէն : քէամսլՏայ՝ ՞ չ սփիւռքահայ' իր քեր թո
ղութեամր՝ կարծես
քսաներորգ նա կին նեղ՝ հին ճամբայ մրն էր
երկայնքին
սլքտալով
գարու սկիզբէ, արեւմտահայ բա ան'Որուն
1
լ
երթա
յինք
Տպա
յէ
ել
\,ահր
ըլ
նաստեղծութեան ալանգը կը չա~
ւ՚ոմեակէր մաման ա կի եւ միջոցի փալսլ: ՛Ծովեզերքի կողմը գա րաւո ր
ծառեր կային՝ զորս Ալիքեան կ'ան
“ըստ ո լարներէն անդին :
'Ծնւս^ր 1Լլեքս անտ ր է թի սանեա“ լու նէր մէկ առ մէկ: Նախկին քնա
^ին մէջ ՜Լ^2Տին ՝ միայն մանկու րական վայրը վերածուած էր երկ
թիւնը անցուցած է հոն՛, ջասնեւսկ կողմ մայրուղիի՝ ճամբան լայնցտծ
մը տարէ, ետք փոխագրուած է Պ է J~ էր ծովուն կողմ էն եւ ծառերը
1’ուխ ուր յաճախած է Համազգա յայտնուած էին մայրուղիի կեդրո
ցի Հ այ ճեմարանը մինչեւ 1.946, նը ՚ • ՚
Լէ արդը՝ ուրեմն ՝ օտար էր մի չտ
““֊արտելով անոր ՜է\ամ եայ րնթացՐԸ՛ 1947//Ճ ներգաղթ ա ե է Հայտս֊ շրջապատ ին յ
Տարիներու րնթացքին՝ հակա
'""'ն ել հաստատուած՝ Ե րեւան :
ռակ
մենութեան ո լ լքումէ ահաւոր
սկսած է ա էս ո լր պատմո՛ւ
թիւն մը՝ որ բամինն է [' ներգաղ~ պահերոլ՝ որոնց ա րձա գանգը կր
թ՛ո ծ ուրիշ բանաստեղծներու նա֊ գտնենք այգ օրերու իր քերթուաձ
իրեն պէս ագրար մկրտուած եւ ներուն մէջ՝ ան իր ուրոյն ոլորտը
1"տ րութեան
ն շալա կ
գա րձած : ստեղծեց' ինչպէս ըրած էր ամբողջ
Ա^՚՚ւ֊րան իկ թերզեան ր
մ աղացաւ կեանքի բն թացքին՝ մտերիմ սեփա
ի"1 րհ րգա լո ր պայմաններու մէջ՝ Ա- կան անկիւն մը՝ ուլ, ապաստանե
րտմ Արմանը լռութեան գատապար- ցաւ ստեղծադո րծելու համար՛. Ե1֊
ւ,’^ղ ինքղինք՝ Ալիքեանր պան՜ քերթո ղա գի րքե րը յս^ո բդեց ին ի՜
րարու ՚ ԾղրՒԱԸ» 1993^1/, Հեզ իրի
"ւխս, գա րձա լ սեփական
եի'րին մ էջ : Հազիւ քանի մը տարի կուն, 1995^ե, Ֆարայա, 1998/4>,
՛Եւս,լէ ետք Ա րեւան՝ ան խեքզինք Ծղրի՜թը, Սորէ՜ն, 2004/րե: իանաս-

* * *

ԲԱԺԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

ibpiuüuui : S»up- 250 եւրօ — Վեցամսհայ : 135 հւրօ
Արտասահման ; Տար- 300 հւրօ (Ամէնօրհայ առաքում)
270 եւրօ (Շար արական առաքում) —.Հատը : 1,20 եւրս

(1884ՀԼ957)

Fondateur SCHAVARCH HISSAKIAN

Դ

երեւանի Ա ս։ րգիս էյ ա չեն ց~Փ րին~
թինֆօ հրատարակչատունը հոյա
կապ նուէր մը ըրած է մեզի այս
տարի՛ հրապարակ հանած է Աբր ահամ Ալիքեանի բանաստեղծոլթէլններոլ և թա րգմանո ւթիւններո լ հա
ւս ընտիր մէկ հատորը՝ 478 մի Լակ
չափի էջերու մէջ՝ իրեն յատուկ այն
նուրբ ճաշակուէ՝ որ գիրքը կը վե
րա եէ
ա!լհահւսՍո յ
առա ր!չայ չւ :
Ջա յն ձեոնելր ել գիտելր զգայա՜
կան հաճոյը է ընթերցումի իմա
ցական տօնէն առաջ՛ Հա դաստանի
Ազգային քէ ո զ ո ւէի նախկին նախա~
ղահր Պ՛ & ի գր ան Ր՝ ո ր ո ս ե ան ը ՝ իր
մասնա կց ութիւնր բերած է բանի
այս կոչունքին' մեկենաս գառն ու
լով հրատարակութեան'.
Կ'ըսուի՝ թէ Ալիքեան էն երկրո րգ
Կտտոր մըն ալ պիտի հրաաարակ՜
Լ Ւ չուտոլԼէ Երանի այն ատեն հ ե~
ղինակը առիթ ո ւնենա յ ստուգիչ
սրբագրութիւն
կատարելու
ւ/ը՜
ս[էսղի
ր Հ րատա րա կութի ւննեբու
ահխո ւս ւս փ ելի վրիպակները նուա֊
ւրսգսյնի իջեցնել ու հնարաւորու
թիւն ս տ եզծոլի :
Այո հատորը դումա ր մրն է յոյզի
ել խոհէ, վաթսոլնամեա լ արտայայ
տութեան՛. f] լթսունամեա կին առի
թով մ է կտ եղելով իր վաստակին
յատկանշական
էջերը'
բանաս
տեղծ — թարգմանիչը վերջնական
իր տեղը կը ճշդէ կա րծես մեր իրա
կան ութեան և գրա կանութե ան մէջ՝.

Courriel (e-mail) : jhapatch@aol.com

C.C.P. Paris

15069-82 E

84’ ANNEE — N° 22-066

տեղծր իր վերջնական կայքր հաս
տատած էր մայրենի քերթողու
թեան մ էջ :
* * *
Հեզ իրիկուն խ ոբագիր ի կրկնու
թեան կտրելէ է հետեւեալ բացատ՜
բութէւնը տալ.
վնրԼին հատորը
հատ ընտ էր մողովածոլ է եւ բնա
կան օր է'հ կրնայ կրկնել արդէն գոր
ծածուած վերնագէր մը: Իսկ «հե~
զ»ը'ամէնէն յարմար որակականն է
հաւանօրէն Ալիքեանէ բանաստեղ
ծութեան գերակշիռ մասը բնորո
շելու համար՛ ան բնութեան մրրմ ունջ է , յ/J յԳի
խոհի հանդարտ
ա րտս։յայտոլթիւն ՝ ինքնա սոյզ հոգիի ինքնաբաւ ապրում : «Իրիկու~
ն»ը կրնա յ ա կն ա ր կո ւթի ւն ր յ/ա /
նաեւ
ոլթսունամեակի տարինե
րուն ՝ որոնք իրի կնա յին լո յսով կզօ
ծեն իր կեանքը :
քէողովածուի յառաջաբանին մէջ
որ կա րեւո ր է մէկէ աւելի պատ
ճառներով՝ Ալիքեան կ' անդրա դառ
նա յ բան ա ս տ ե ղծ ո ւթե ան գերին իր
կեանքին մէջ՝ ա րուեստ Ւ եւ Jատ"
կապէս քերթողութեան ը4“բոն ո լմին՝ աշխարհընկալումի իր ընդհա
նուր կեցուածքին ;
ճ աս։ կանչական է լեզուէ մաս էն
Ւե ըս ածր .
Քերականութեան օրէնսգիր պատ֊
մ-ռւնանն ու պաճուճանքը մէկ կողմ,

ԳՐԻԳՈՐ ՇԱՃՒՆեԱՆ
իմ լեզուս Նորին Սրթազնութիւն
Ամթոզջական Հայերէնն է:
Ամբողջական այս Հայնրէնը ո՛չ
մէայն մնայուն կայքն է էր քերթո
ղութեան՝
այլեւ
արտայայտուէ՜
թեան անզուգական միջոցը' արեւ֊
մըտահայերէնր զատած ր //ա յ թէ՛
ա ր ե լելա հ այ եր էնը: Երկու պարա
գաներուն ալ՝ ճշգրիտ ու հարազատ
է այս լեզուն: Իր արեւմտա հա յ եր է~
նը մէամամանակ ճոխ է և բնական ՝
երբեմն արեւելահա յ եր էնէ յատուկ
ձեւերով («գրութիւն»' «վէճակ»է
տեղ՝ «կիսել»' «բամնել»Ոլ փոխս,—
րէն) , էր արեւելահայերէն ը պատլաստուած արեւմտահայերէնէ բա֊
ռա պա չարայէն հարստութեամբ ու
ա րտա յայտ չա կան նրրութիւններով
(«գունեան» բառով՝ օրէնակ՝ Հ^գոլնալոր»է՝ <Հգունագեզ»է տ եղ) :
Ալիքեան իր յառաջաբանին մէջ
կը խ օսի նաեւ բառերոլ հանդէպ ունեց ած իր վերաբերումին մասին:
Իր խոստովանի՝ որ զտարօրինակ
սիրով» մը կը սիրէ զանոնք՝ «մօ֊
տիկ ֆիզիքական հեշտանք ին ու հո
գեկան վերացման» ու բացատրած
կփլլտյ մենագրոլթեան մօտեցող
իր հակումը ճիչդ՝ այլ հ ա զո լա գիւտ
բառեր գո րծածելո լ ՝ առանց ն կա տ ի
ունենալու ընթերցողներու ծանօ
թութիւնը անոնց : Րանաստեղծոլթեան մը մէջ ԼզԱտոլգիչ կշեռք»)՝
Ալիքեան գառն կատակի առարկայ
kt՛ դ֊տրձնէ այս իրողո ւթիլնը , ո ւ~
բիշի
ալ («Անդրադարձ»)
կր պա շտպանէ հա յկազեան բն ի կ
բառերոլ իր ընտրանքը:
Պէ տէ հաստատել^ որ հազոլա"“
գխտ բա ռերո լ դո րծածո ւ֊թփւնը ար^
Ղ՜եէ՚ք
քերթուածի առածին ընկալումին : /> սկ անկէ անգին ՝ անոր մըա երիմ ըմբռնումին հ ամար մեծ ղո~
հողս ւթիւն մը չէ բառարանէ օգտա

գործումը՛. Մանաւանգ որ տն կապւած է գեղարուեստական բացառիկ
հաճոյքէ մը վայելումէն՛ վաւերա
կան ո ր բանաստեղծէ։ գործը ըն
թացիկ յօդուածէ պէ ս կը կա րգացոլէ .
Ալիքեան կր խօսի տա կալին պատ
կերային իր համակարգին մաս ին՝
բան ա ս ա ե ղծ ո ւթ ե ան մ կջ թեչադրա՜
կանութեան կա րեւո րո ւթ եան եւ իր
հ ա ւա տ տ ր մ ութեան'
քեր թ ո գա կան
աւանդական րմբռնումին : Ան կր
հաւատայ՝ որ «սկսելով փոզթւսն
եր զերէն, rfbji շարականներէն եւ
անցնելով Շնորհալիէն^ Ակ նայ ան
տունի ներէն ու Քուչա կէն մինչեւ
Մեծարենց եւ Չարենց (•••) մեր
րանաստեղծութեան էութիւնը ( • • • )
իր ողնածուծով կը մնայ անւիո՜
վւոիյ» • Համես տօ բէն կր խուսափի
յայտարարելէ՝ բա fց վստահաբար
համոզուած է՝ որ իր տեղը յիշուած
անուններու շարքին է՝ մամանակի
անջրպետ Ւն
վրայէն ■
Այլ
տեղ
(«.'Րեր թողէ մը»՝ «Ա ե ռ երգ») ան
գէմ կ' արտայայտուի անտեղի նո
րաբանութեան բանաստեղծութեան
մէջ եւ կը դատապարտէ սեռի սան՜
ձարձսւկ ներկայութիւնը հոն:
Ե ս /լա կան
«արուեստ
քերթութե ա ն» է այս յառաջաբանը • Ալ1՚Ք՜
եան հոն կը խօսի նաեւ զինք գրե
լու մղող մարմաջին եւ իր բանաս
տեղծութեան բնոյթին մասին.
Ես, ընգհանրապէս, կը ստեղծագործեմ, որպէսզի սիրոյ երկիւղած
հայեացքով թեթեւցնեմ իրերու տի
րապետութիւնը վրաս : (...)
Ինծի համար ամէն բանաստեղ
ծութիւն բնութենէ քաղուած մէկ
կամ քանի մը պատկեր-յոյզերու
ներքուստ հիւսուող բոժոժ է, ոս
տայն, երբեմն կրճիմ, որ քակուե՜
լոլ համար յաւելեալ ւիոիոսթերութիւններոլ յոյժ անհրաժեշտ կարի
քը ունի:
Այլ տեղ՝
հետաքրքրական ել
պատկերաւոր բացատրութիւն մը
կու տալ արուեստին՛ ան «թոչկո՜
տող կայծ է, բուխ մի ծուխ», որ կը
ծնի՝ երբ գիտողութեան առարկայի
եւ արուեստագէտի նայուածքները
հանգիպին իրարու («Արուեստ») :
Ուրիշ ատեն Ալի քեան ա յսքան
խօսսՐծ է իր մասին: Ամէն պա
րագայի՝ լաւ է Որ այս մ ո ղո ված ու
ին առիթով խօսած է՝ որովհետեւ՝
յարմարագոյն ‘եիԼոցն է ան՝ ի՛ ր
իսկ ընտրութիւնը նԼլատի ոլհենա—
լով՝ վերջնական կարծիք կա զմելոլ իր մասին եւ իր քերթողու
թեան :
Այս հատորին բովանդա կութիւնը
ճոխ է եւ այլազան: Հոն կը գըտնենք րանաստեզծութիլններ ՝ որրՀհք
սիրերգ են՝ լքումի տրտունջ՝ հայ
րենասիրական ապրում ՝ հայրենի
ա րմէքներոլ փա ռերգ ՝ հայ եւ օտար
բան ա ս տ ե ղ ծնե րու սգերգ՝ համա
մարդկային
սէ րի յայտարարու
թիւն՝ բայց եւ մամանակակից իրա կանոլթիւններու մասին
խոր
հը րգածոլթիւն ու բողոք' առըն չբ
լած սեփական կեանքի գառնոլթիւններոլն :
Ր անա ս ա ե ղծոլթ իւններոլ
կա
ռոյցն այ Լէը հ ա մա պա տ ա ս է, ան է
կարծես այս րամանոլմին: Մտերիմ
ապրումներու երգը ի րագո բծուած է
համեմատաբար կարճ կտորներով ՝
մինչ խո րհ րգւսծա կան գրոլթիլն֊
՞ները երկարէ,։ շուն չ քերթուածներ
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ՍԻՄՈՆ ՎքԱՑԵԱՆԻ ՆԱՄԱԻ ՄԸ
ԵՒ ԻԸ ԱՄԵվԾՈԻՄԾԱՅԻՆ
ՀԱՍՑԷԱՏԷԸԸ
Գրեց'

«ԼԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Լ/Ա/ւ1*ա Լիներ վան y
որոնք» ամ բո ՛մ
պատմութիւն մը կը պատմեն մե
Գէ' Իսկ ուրիշներ պատմութիւնը կր
կրեն է ր են ւյ բո վան դա կո ւթենէ ն ան
կախ :
վերջինն եր ո ւն չարքին կը
պատկանի (50ամեայ հնութեամբ եւ
անյայտ մնա րաե՜ նամակ մը՝ որուն
հետքը գտած ել ղայն քաղուածս՛բար ներկա յացոլցած էր հայրենի
պատմաբան Ն՚՚րիկ Աարդսեան քա
նի մը տարի առւսի.
համակը Սիմոն վրա րեանի կոդ՜
մէ Մայիս 10, 1945/'հ ՀՀԱան ^)րան֊
ցիսկոյից Նիւ Եորք Ամերիկա՜յի
Հայկական Ազդային ԵոմիտԷի (Ա*
Հ՛Ա՛Կ*) քարտուղար Ա. իէօրեա~
նին» ղ րկուաե Էր՝ դրած է Ա արգըսեան : Այս ՛նամա կը՝ սակայն՝ հասրէատիրո՜ջ հասած }է [՛ ։ Միացեալ
Նահանգներու պէս երկրի մը մէ9 ալ
ւրաեսական շարժ՜ ան կարներու Jul~~
/ոուկ ղէպքեր կր պատահ ին y քան ր
որ Ն* 1]արգսեան աւելցուցած
որ Հ^նամակր ճանապարհին "որսա
ցել՛ են Նիւ Ե որքում Խ • Ս • Հ • Մ •
հ իւպա տ ո ս ո լթ ե ան ա շի/ ա ա ա կ ի ցն երըւյ լուսանկարել են եւ ուղար
կել Մ ոսկուա'
արտաքին դո րծոg
ժողկ ոմիսաըիւ՚՚տ» : Յօդո ւածա դը
րին ներէյա յսւցոլցած հատոլաենե՜
Ըյ՛ «թա րդմանու աե՜ են ռուսերէն
բնադրից»՝ որ հանգրոլանած
է
Աո ւս ս։ ս տան ի Արտ ա քին 'Ըաղաքականոլթեան Ար ի։ իլին մէջ՝ եւ լրւելեա յն պէտք է հասկնանք՝ որ հայե
րէն բնադիրր պահպանուած չէ ՝
.ոտնի Որ վր ա ր եան պատճառ չունէր

էն
(«թուղթ
չափաբերական»՝
«Ծղրի՛թը՝ նորէ՚ն») ՝ որոնք պատ
մ՛ողական կերպ ունին յաճախ եւ
դառն քննա դա տո լթե ան չեշտ : Անձ
նապէս ՝ ես կը նախընտրեմ մ Աւե՜՜
րիմ երդը բնութեան լոյսով ցօղո
ւած ու պա յծառ, կամ դառնու
թեան ու բողոքի շեշտերով բորբո
քուն :
Ասոնց վրայ էլ աւելնան թարդմանաւթիւնները : Ալիքեան շս։ ա։ թա րդմանած է՝
արձակ ու րանաստեղ—
ծութ իլն ՝ գլխաւորաբար ֆրանսե
րէնէ ել ո ո լսեր էն է՝ կեանքի պայ
մաններէն եւ ՜հրատարակիչներու
պահանջներէն թելադրուած՛. Այս
հատորի՛ն մ է ՀՀ սակայն՝ առա}) է
միայն բանաստեղծական գո րե ե ր
ել մէկ արձակ երկ միայն «Փ " ր~
թո լկալեան նամականի»ն՝
որ ս իբային
բանաստեղծղւթեան բա
ցարձակ ա րմէքնե րէն է : Եւ լալ րրած է իր ընտրած քերթողներն ու
քերթուածները միայն պահելով,
որովհետեւ անոնք համա շվուս րհային դր ա կան ո լթ եան մնայուն ա րմէքներէն են ել արդար ու տեղին Հ
որ՝ ընտ րուած դործերու այս մո
ւլ ո ված ո լի՛ն մէջ կա պոլին իր անու
նին :
Ալիքեանի
բան ա ս տ ե ղծ ո ւիմի լն ը
դասական է բառի կրկնա կ իմաստներով* աւանդական է ան՝ իր ար
մէ։։ տնե ր ը կը ի։ ր է մեը աղդային
քե ր թողութեան ՛Ալուցքները եւ մլր
նա լուն արմէք կրնայ նկատոլիլ ար
դէն' առանց սպասեյոլ դա լի ք մամանուկներու վճիռ ին*.
Անիկա տաղաչտփուած կարճ կամ
երկար ո։ նմ անա պ է ս կարճ ու եր
կար տողերով հ իլսուած մտել։ իմ
ղբո յց է ընթերցողին հ ե,,, կամ դառ
նութեան ու բողոքի ճիչ՛. Մեղմ (եւ
այլազան) կշռոյթն է անոր մնայուն
յատկանիշր եւ անսեթեւեթ յանգը՝
ո ը կարծես ին քնաբե ը կերպով կԳր֊
լելնայ տողի վերջաւորութեան ՝ tu-

Ամերիկայի մէջ ռուսերէնով դրելու
կուսակցական հա րցերու մասին՝
երբ նամակը ոլղզուած էր "՛չ մ ի~
այն թղթակիցին՝ այլեւ յանձնւսխումբի անդամներոլն • Հաւանաբար «ռուսերէն բնադիրը» խո րհ ըր՜
դտ յէն ա չխատա կիցներո լն կողմ Լ
կատարուած թ ա ր գման ութի ւնն է՝
որուն հայերէն բնագրին լուսանըկարը կո րսուած կամ ոշն չա ցո լտե է :
'1քամակը փտստօրէն ՄԱԿ-ի հիմ
նադիր խորհ րդամողովին մասնակ
ցած դաշնակցական պատուիրակու
թեան «աշխատանքների ~>ա չո լեա րլութիւնն է»1: Արդարեւ՝ Ա այիս 7 ֊
1945/'>z պատուի րա կութիւն ը յուշա
գիր մը ներկա յաց ոլցած էը խորհ ըրդամողովին եւ մասնակցող սլատլիրակութիւններ ուն 2 : 3» դո լած տ դի ~
ր ր այն ո ւհե տ եւ կր ձեռնարկէ անոր
պա ր ո ւն ակութԼան վել. չու ծու մին :
Մեղ ետաքրքրողը՝ սակայն y նա
մակն է որպկս առարկայ եւ ո՛ շ թկ
այլապէս շահեկան տնոր բուէան դա
կութխ֊նը : Հարցը այն է՝ որ անոր
դո յութիւնն ու կո րո լս տ ը ծանօ թ է
ին անհետացումի մա ման ա կա շրջա
նին իս կ y սակա յն յետա դա հ ճակա
տս/ գի ր ը անծանօթ մնա g ած Էր՛
Ա յդ պատմ ութեան ծալքե րո ւն բա
ցումր կ' ենթադրէ Սփիւռքի դա շ՜
նա կց ա կան — բո լշեւի կեան
հակա
մարտութեան էջերէ՝!։ մէկուն վեր
ընթերցումր :
Այդ ԷՀ ին ներկայացումը կը պա
հանջէ նախ ել առաջ՝ ճշգրտումներ
կատարել նամակին 'ոլրՒ էն չպէ ս
Հ

ռանց օիգի ե։. արուեստականու
թեան :
Ի ան ա ս տ ե ղծ ո լթ ե ան մնա յուն ձե
ւեր ալ օգտագործած է ԱէիրԵանը՝
հնչեակ՝ գազել ել պոէմ ՝ բայց ա~
ղատ շարմած է առ հասարակ , հե
ռու ամէն կաղապարումէ՝ պարա
դային համեմատ կարճ կամ երկար
տուներով՝ առանց կաշկանդումի
եւ բնական ու տպաւորիչ տողանցոլմներով ՝ որո՛նք շարմում կր հա
ղորդեն աո դե րուն ել ա շխոլմութիւ՛ն :
Ընոլթիլ նն է մայր աղբիւր ը այս
քերթողութեան ել մանկական տըպաւո րութիւններ ր ՝ որոնք նո յնպէս
կապաս։}) են բնութեան : Հալանօրէն
ալեք սանտրէ թեան մանկու.՜՜
թիւնը հեղ ինա կին աւելի արձակ բ p—
'նութեան յուշերով յա տ կանշո լած
է ։ քա՛ն քաղաքա յին ա պա ւո ր ո t.թի ւննե րով. Ալիքեան շատ լալ կր
ճանչնո։ յ կենդանական եւ բուսա
կան Ա՛շխարհները՝ որոնք իր ղրո յցի՚հ առարկան են միշա ել իլ, պատ
կերային համակարգին մնայուն ու
անսպառ ս։ ղբի ւր ր :
Ի ան աս տեղծո լթի ւնր
Ալիքեանի
հոգիին սնունդն է ել ճակաաադիրբ
մի ամամանակ :
«/* անա ս տեղծու֊
վերնադրուած առաջին րեր—
թո ւած մբ (կջ 99) , կբ ի/օսի առանց
ս/նոբ ապրելու անկարելիութեան
մաս ին y բայց եւ անոր հետ ապրէ՜՜
լո, դմուա րութեան z Նոյն վերնադիր՚՚վ այլ քերթուած մը (էջ 201) ,
մտերիմ սահմանումն է բանաստեղ
ծութեան հետ ունեցած իր յարս։—
բարութեան հետեւեալ աւարտով*
Ես էլ ուզեցի, ցանկացայ
սաստիկ - . *
Ի՜նչ փոյթ, թէ հացըս կսնծեց
հունդոՆւէ •
Ինձ չէր յագեցնի ո՜չ մի այլ
խորտիկ,
0՜ սուրթի թաւլարջ,
թանասւոեղծոՆթի՜Նն :
Ամբողջ հատորը՝

բովանդակու

ԵՒ

ԱՐՈՒԵՍՏ»

ոեւէ իրազ եկ անձ կրնայ կռահել՝
Նիւ Եսրքի «Ամերիկայի Հայկական
Ազգային Կոմիտէ»ն 1944 Դեկտեմ
բերին Դ՝աշնա կց ութեան *» իմնած
«Armenian National Committee of America»î, էր' հայերէնով ծանօթ իբրՆւ
«Ամերիկայի Հայ Գատ ի 3 անձնս։թու մբ»ը :
Փակագիծի մ էջ՝ կարմէ աւելցընել՝ որ այդ կազմակերպութիւնը
կարճ կեանք ունեցաւ-. Անհետացած
ըլլալու է նոյն տասնամեակի ՛Ա
ւարտին՝ քանի որ 1950/' ն ա րդէն
յարո լթիւն պռսփ էր Հայաստանի
Անկախութեան Ամերիկեան կոմիտէն (American Committee for the Independence of Armenia) 3' վահան Գ"՚րտաշեանի հիմնած ու 1918-1934^
փաստօրէն դլխաւո րած նոյն անու՛ն
կտ ղմա կեր պո լթ եան անունով , որ
1965/'Ն վերստին կոչուեցաւ Arme
nian National Committee of America.Իսկ ո'՞՛Լ ie անոր քարտուղարը
1945/»ե:
Ն- Սարդս եան «Ս • Զ°րե ա ն» ա՜՜
նունը տառադա րձած է ռուսերէնէ ,
աոանց սլրսլտելու այդ անձին։ ինք
նութիւնը : Այդ տարիներուն Գ՚"շ
'և ա կց ո լթե ան։ հետ ա ռրն։ չո ւած ՛"
ա յդ անունը կրոց անձ դո յութիւն
չունէր : Սակայն։՝ գոյութիւն ո ւն։ Է ը
անձ մը՝ որ կապրէրՆիւ Ե՛՛րք՝ հա
յերէնով կը թղ թա կց էր վրացեա՚նի
հետ եւ պաշտօն կը վարէր Հայ Գաin ի Յանձնախումբին մէջ՛. Այդ ան
ձը կոստան Զ՛" րեանն Է[՛՝ ինչպէս
վկա յած է նո յնինքն Վ^րացեանը
1961/' չս՚դ՚ջ դր՛՛՛ած ել մեր կողմէ
հ րատա րակուած անաիպ յօդո լածի
մը ծ էջ՝ որ կը քննադատէր Հէա ր եան։ ի այդ թուա կան։ ին կատա րած հա
կա դա շն։ ա կց ա կան։ ելո յթր Երեւանի
ո ատիօկս։ յան։Էն։. —
«Երբ 1945/'Ն 4,
Նիւ Ե Ո րքո ւմ ՝
Գ՛Ա շ՛նա կցո լթ իւնն։ հիմնեց Հայ Գ"'~
ի 3 անձնախումբը՝ Հէտրեսւնւը JOմս։ րա կամ յանձն առաւ ա շի։ ա տ ա կ-

թիւնր ամփոփող տողերու սահմա
՛նածէն անդին ՝ մտերիմ ղր" յց մըն է
բանաստեղծութեան էութեան հետ
ել մասին*.
Սւ միամամանակ խո
նարհ ու հպարտ գիտակցութիւնը՝
թէ բանա ս ա ե ղծո լթ ի ւ՚ն ը իլ, ապա։։—
տտէւ՚ն է եւ կեանքի հ ան գան ա կը :

Ծնեալ րանաստեղ են է Ալիքեան :
Ե եանքի տառապանքն ու հաճո յքներր հաստատած են զինք իր կոչումի՛ն
ծ էջ, բանաստեղծութիւն ը դա րձոլ՜
ցած իրեն համար ճգն անք ու Հրճըլ
լանք*. Անիծեալ եւ օրհնեալ բանա։։—
ա եղծն եր կան՝ Ալիքեան ե՛ւ մէկը
ոլ միւսը եղած է կեանքի պայման
ներուն բերումով* Ի՛ ն չ ալ եղած ըլ
լայ սակայն պա րադայա կան իր հս։~
կազդեցոլթիւնը՝
բանաստեղծու
թիւնը եղա}), է միչտ իրեն համար
'սրաչքներու աշխարհի վրայ բ"՛՝ց~
է֊ող դուռ*. Եւ հակառակ ամէն ինչի՝ խ՚ք սիրով ընդունած է իր ճա
կատագիրը՝ հաւատարիմ մնացած'
տ րիս։ ուր իր շնորհին*.
3*յս շնորհի վաթսունամեայ բեր
քին վկայարանն է ներկայ մողովա—
ծուն : Հոն համադրելով իլ, բանաս
տեղծութեան հատընտիր էջերը ել
վփքջին անտիպներու փունջ մը
բանաստեղծը էլը հաստատուի իր
տեղը մեր գրականութեան մէջ՝
Գողթան երդերէն մեր օրերյ։ երկա
ր՛՛դ "ս էլի չդթային ծայրը՝ Մ եծարենց ի ել Տէրեան ի անմիջական դր
ր ս։ ցն ո ւթ ե ա մբ :
Եւ խորհրդանշական պէտք է հա
մա բիլ այն երեւո յթը ՝ Որ 1983/-Ն Ե֊
րելանի մէջ իր նախասփիւռքեան
•Լև[վի'ւ՛ երկը Հ րատարակոզ Ալիք՜
եան "'J" դործով վերադա րձած է
Հայրենիք՝ մեր գրականութիւնը եւ
Գթ՚ք գնահատող անձերու խնամ
քով՝ եւ. անկայուն մեր իրականոլթեան մէջ կայուն վա յր դա րձո լցած իրեն համար յ ա ւեր մս։ կան Հա
յաստան ր :
Գ* ՇԱՀԻՆԵԱՆ

9^L "միջակ մտաւորականներթ

վաճառականների՛ հետ՝ ամսս,^.
ճարով՝ ի Հարկէ՛.Ուա չին կթըՀ֊ձ
առ ոտս Սենատորների՝ հս,յա^^
տական պարբերաթերթ խմբագրի
մողովների մասնակցեց» 0 .
Եւրոպական լեզուներով՝
եանի անո ւնը Constant Zarian կը
ւէր* Տրամաբանական է՝ որ Q,
Zarian// ինքնութեան անծանօթ „էլէ
ռուս աղէս, նամակին Հ ա ս ց կ ա տ լ,
անունը
գրէր ռուսերէն K կամ Ը
տառերով*, վերջինը կը համս,սլա"՛ ասխան է հայերէնի «Ա»ին՝ խ,կ
Zarianfi ձեռագիր a-ն' անվարմ խ,թերցումի հետեւանքով՝ դարձայ է
0 (ռուսերէ՛նի մ էջ նոյն հն չի լն ս։ կա՚և
արմէքը ո ւն/',) :
հւնդրոյ առարկայ նամակին ճա
կատագիրը արդէն կանոլխէն մտահոդած էր նամակադիրն ու հասցէս,,
"՛էրը : Անթուակիր ՝ սակա յն Մ ա յխ
ւօ, 1945£ե
դրո/-///ծ երկսւողուԼ
մը՝ Զարեան կը հաղորդէր Հրացեանին՝ թէ «սպասուած նամակը
չստացանք . ամ էնքը անհամբերըսպասում են եւ զարմանում * . . Այ„
նամա էլնե րը պէ՞աք է շս։ բ ո լն ս։ կել
ղրկել քեղ» ՝ ակնա րկելով ամերիկ
եան պաշտօնա կան աղբիլրներէ ըս֊
աացուած դր ո լթի լնն եր ո ւն :
Ւսկ
Մայիս 21/ւե կ'աւելցնէր՝ թէ «այդ
՛նամակը որ գրած ես ինձ ել որին
ա՛նհամբեր սպասում էինք՝ ինչպէս
երեւում է ՝ կորած է *. (•••)»: Երեր
օր ետք՝ արդէն կը պարզոլէր կո
րուստին իրողութիւնը եւ՝ աւելի՛ն՝
ապօրինի ա րա րքի մը կա ս կած ը* «Այսօրուայ
Ասատոլրին դրած
՛նամակիցդ վեր Հինա կանա պէ ս (sic)
յայտնի եղաւ՝ որ Մայիս աին՝ իմ
անուանս ղրկած զե կո ւց ո ւմդ եւ նա
եւ էնձ ուղղած նամակդ կորել են*..
Այդ բանը թէ ինձ և թէ ո՛՜ր ի շ յւսնձ՜
նամողովի անդամներին մտահո՜
գութիւն պատճառեց * արդեօք դիտ
մամբ դողա ցած կը լինե՞ն*, ֆս։։։՜
տելու համար բարի եղիր մի երկու
նամակ գրելու օփրԱ^ հասցէին Ulil՜
նշան բովանդակութիւնով՝ տեսնե
լու համար թէ նորից պիտի գողա
նա՞ն՝ իսկ կարեւոր նամա կներ ը գը՜
րիր Ս*1_իխանեանի հասցէով կամ Ա՜
աստոլրի» 6 :
t[՚ դրութեան թուականէն գրեխէ
երկ ոլ տա րի ետք' Ս արտ 1947/՚ե;
նամակին կո րսուած ՀՐ ! !ա tf "[T՜
զուեցալ *.
Աւելի՛ն*
կռուախնձոր
րլարձաւ :
Առաջին քարը նետեց Ամերիկա
հայ 3 ՛""."։ջ՛լի ՛է՛ա էլա՛ն Ս իութեահ
պաշտօնաթերթը Նիւ Եորքի «Լրա՜
բեր» շաբաթաթերթը՝ որ խւէբտ
գրականով մը կը մ եղա դրէ ր Գաչ
նակցոլթիլնը՝ որ «Գաշնակ կու
սա կցապետերը կը հետապնդեն Հ^տ
յաստանի անջատումը Սովֆտակս՚՛՛
Մ ի" ւթեն էն ՛եւ անոր յա րումը այս
պէս կո չլած Արեւելեան Պլոքթ1'» ՜
Առ այդ՝ քանի մը փաստտրէխեր
կէձ
ՐաԳՐէՐ ’ որոնց կարգին մեզ
էլը հետաքրքրէ հետեւեա լը*~
«Սիմոն Հրացեան՝ Գաշնակ մանր
ֆիւհրերըy Ա ան Ս) բանս իս կո յի մէ^_
յուշագիր մը ներկայացուր Միա3
եա լ Ազգերոլ Համամողովին : U.J't
յուշագիրը կը վերջանա ր Ս րքա~<տյ
գաւառներու Սովետական Հայտս
տանի կցման պահանջով*.
Մի ա մամանակ՝ մանր ֆի^Ր^րԸ
կը ԳՐԷՐ Իտալական 9)աշիսա"»կտ
կուսակցութեան անդամ Կս"^ան
Զա րեանին ել այսպէս կոչուած
Ազգային Ե ոմիտէ ին ՝ թէ ինքր
խատի համոզել Անգլօ-Ամերիկ լս
շրջանակները, որ Հայերը հակա
սովետական տարր են եւ կարող
անոնց շահերուն ծստայել Մի?Ր
Արեւելքի մէջ, պայմանաւ, որ M"
աանիան եւ Միացեալ Նահանգները
իրենք լուծեն Հայկական <արցըԵւ ապա 1լ աւելցնէր* այն պար
գային, որ թոյ տարուի Մոսկաա
յի ջանքերով ազատագրել I P
Հայաստանը, Հայերը պիաի ի,1
Սովետներոլ գիրկը» 8 (ըսԳԳ^րու՜
ները մերն են — Ա • Մ •) :
.
Նամակին մէջ՝ սակայն՝ այս Հ
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-<8ԱՈ-ԱՀրալար^ղԸ^ԸԸ Հետեւեալ տեսքը
nt^l'> Ը""' “^՚ ԱաԸզԱեանի հրապա„ս,կուսէն--

(վքենք Անգլիացիներին ել Ամերի1,ա>1ՒնեԸհն '111ւււ։ւ!յ՚" !1Լ!ւինվԿ "/' Հաճը րոլշեւիկներ չեն, թայց իրենք
Դիպուած են պահանջել Թուրքա
հայ սատանի միացումը Խորհրդա
լի Հայաստանին, միայն դրա հա
վար, ոը Հայկական Հարցը լուծե
լու այ1 միջոց չկայ : Եթէ Ամերի
կացիները եւ Անգլիացիները Հայե
րի պահանջների նկատմամր ցուցա
բերեն թարեացակամութիւն, ապա
երանք կաթող են օգտուել Հայերի երախտագիտութիւնից •
Մ երձաւոր
Ըրեւելքոււք Հայերը նրանց համար
կր դաոնան վստահելի տարր, հա
կառակ պարագայում' հայութեանը
կր նետեն "րոլշեւիկների գիրկը"» 9
{րնդդծումները մերն են - 1Լ - Մ - ) :
Լնչսլէ" կը տեսնուի ՝ ոճական եւ
բովանդակային նրբերանգներ կան ,
կը հերքեն «Լրաբեր»ի վերա
շարադրանքին
վաւերականութիւ
նը՛. վերջինս ճշմարտանման է՝ ինչ
որ հաւասար չկ ճշմարիտ ըլլալուն՛.
թնականաբար , ա յս ելո յթը չէր
կրնար անտեսուի լ խնդրին միւս դե
րակատարներուն կոդմկ ; Պատաս
խանելով «Լրաբերէին ու հերքելով
այդ նամակին ասրն չո ւթեամբ ե~
ղած
վերադրումները , վրացեան
հարց կոլ տար՝ թկ «ե՞րբ կ դրա})
՛մանր ֆի ւրհ ե ր ր" տյդ նամա կը " ի՛
տալական ֆա շիս տա կան կուսա կրութեան անդամ կոստան Զարեա
նսն" ՝ ինչպէ՞ս ընկած կ նամակը լր րա րե րա կաննե րո լ ձեռքը ել ին չո ւ
iինչեւ այմմ անոնք հրապարակ
լեն հանած տյդ նշանաւոր ւիաստաթւռւլթբ»՝ մի ա մա մանէ ա կ պահան
ջելով խնդրո լ առարկայ նամակին
հրապարակուիլը 10 : թանի մը օր
ետք այս պահանջը արձանադրելով՝
Պո u թընի «Հ ա յրենիք» օրա թերթին
ի՛մբա գր ա կան ը դի տել կու տար , թկ
^Լրաբերի»ի հ րա պա ր ա կո ւմ կն
ի
յայտ կոլ դա ր , որ նամակը գո'ԼզԸ~
ւած կր ել ո՛չ թկ կորսուած "i
նոյն թիլին մկջ՝ Զարեան պա~
տասխանած կր ֆ աչա կանո ւթեան
յարած ը/՝Լ"1 մեղադրանքին , ինչ
Ոբ նաեւ առիթ տուած կր «Հայ րենքւք»ի խմբագրութեան՝ «Լրաբեր»ի
հետ հաշուե լարդաը կա տ ա ր ե լ ո լ վեքոյիշեալ խմրազրականով • —
«Ն/'ւ Եորք՝
15 Մ արա 1947
կարգելի՛ պր - 1] մբադի ր ՝
միայն այսօր իմացայ , որ 11 Լրա
բեր՛ թերթը իմ մասին գրել է իըԸ
թկ ես 11 խ ւո ա լա կան քխաշխստ կու
սակւյութե ան անրէ ամ՛ եղած եմ :
նախ՝ իտա լական քաղաքաց ի Հէի~
^'ս ա,!Ղ կուսակցութեան ան~
ղում չէի կ ա րորլ լինել-. Ապա' այդ
խւսակց ութեան ցուցակները հրա—պարակ հանոլած էի^ելով' չտա
գիորին կ ստուգել անդամներ խ ւս
հունները, Ամեն ա յն դկպս ես ՛/[՛"ոականապկս յայտա բարում եմ որ
b" ոչ իտա լական ֆաշիստ կուսակբութէ ան եւ ոչ էլ որեւկ ուրիշ կու~
‘"“կցոլթեան անդամ եղած եմ :
նդ նոյն յօդուածի մկջ խօսում
^‘ll ինձ ուղղուած /'^Հ ՈԸ նամա կի
^ասին- Արդ՝ ղարմանալի չէ՞ , որ
Ա՚)Գ նամակը ես չեմ տեսել՝ նրա
մասին գաղափար չունեմ ՝ իսկ նլր
բանք նրանից մէջբերումներ են ա
նոլմ. . .

վրանք զզուելի , ան բա ր ո յա կան
բարքեր են' ան արմ՜ ան լբադրու֊
/մեան ել մեր յ՜ողովրդին ՝ որի ա~
հունից այդ պարոնները հ ամ ա րձա
էութիւն է֊-jj ունենում խօսելու-.
Տալում եմ՝ որ միջոցներս ինձ
^Ո,1Լ չեն տա լիս' ա յդ պա րոններին
ղաաարանի

առջեւ

պատասխանս!֊

‘ոո՚֊ոլթեան կանչելու-.
Ան ամ յա րգանօք
կոստան Զարեան» 12

ԵՒ

րացեան հեգնանքով գրած կր վերո•Iիչետլ
պատասխանին ծանօթա
գրութեան մկջ՝ թկ «Կ. Q ւս րեսւնը
Ն Այն բան ֆ աշխ սա կ՝ ո բբան ]աալինը' նացի» 13 :
իջարրէ,ւ1Ը
վերջացաւ ինչպկս
սովո րա բար նման բանակռիւներ կը
վերջանային, Մկկ կողմը կը գոհա
նար արձակելով իր մեղադրանքը՝
միւս
կողմը կր
պաշտպանոլէր
տա ըրեր փաստարկներով՝ իսկ ըն
թերցողը'
հ ա կրնդգկմ խօսքերո ւ
աքցանին մկ£ բռնոլած ՝ պարտաւոր
էր [՛Մաստ գտնել այս բոլորին մկջ
ել փորձել ճշմա ր տ ութի ւնր մ ակա֊
բերել յ
Ն ♦ Ա արդս եան խ հրապարակումը
պաբզած կր նամակին ճակատագի
րը ։ Ե ը մնար ճշգել հասցէատիրոջ
բուն ինքնութիւնը՝ ինչ որ ՝ կը կար
ծենք՝ հարկ եղածին չա փ կատար֊
ւած կ ներկայ գրութեամբ ՝ թէեւ
Հայ ՚}՝աա ի Յանձնախումբի ծի ր ին
մկջ կոստան թա րեան ի 1945 — 47/'
գո րծո ւն կո ւթիւնը կը մնայ ուսումնա սիրելի հարց մը ու կ'ենթադրէ
քննել կուսակցական արխյխւևերու
մէջ պահպանուս ղ ու ցարդ անմատ~
չֆլի նիւթերը
քա ր մը եւս աւելց ընելու համար իր կենսագրութեան
չկնքին վրայ-

վ-ՄՆիւ ճըրզի

Կիրակի, Նոյեմբեր 2, 2008. էջ 3

ԱՐՈՒԵՍՏ».

Շ ԱՀԱՆ

ՍԱ ՀՆ Ո Ի Ր Ի

ԱՆՏԻՊ ՆԱՄԱԿ ՄԸ
Թէոդխկխ հՍմէնուձր Տարեց ո
տար
բեր թիլերու
ցրուած են ՀՀԱարգխս
Ա ադա եան» ստորագրութիւնը կրող կարճ
մտածումներու չարբեր՝ որոնցմէ մէկը'
<միաղափարի քանդակներ»
վե բնադրով՝
յայւոարա րուած է իրրեւ ւանտիպ երկէ մը
քաղուած J: Ա • Աաքայեանի մասին- չատ
րան չենք գիտեր ՝ բացի անկէ ՝ որ Սկիւտարի մկջ՝ Թկոդիկի դրացն ութեամբ ապ
րող ու տարեցոյցի խմբագրական աշխատանքներուն օգնող գրասէր մրն էր ՝ օձ—
տուած' արմէքաւոր գրադարանով մը ՝
Որ ի Հարկէ չէր չափոլեր իր դրացիին ա_
ռա ս պելական մատենադարանին հետ։
Նիւ Եորքի Հայց . Եկեղեցւոյ Ամերի
կայի Արեւեյեան- թեմի <էԶօհրապ» Տեղեկատուական Եեդրոնին մէջ վերջերս անակրն կալ կերպով հան դի պեg անք Լուրջ 150
է ջնոց թղթակալի մր ՝ ո լ, կը բովանդա
կէ հայ զանազան գրողներէ թէ՛ Ա • Ա աքա յեանին եւ թէ թէոդիկին , Puijg նաեւ
ուրիշ հասցէատէրևրոլ ուղղուած բազում
նամա կներ ՝ րանաստեղծութիւններու եւ
ձեռագիրներու նմոյշներ։
Ամէնէն նոր
նիւթերը՝ որոնք Ա» Աաքայետնին կը վե

րաբերին ՝ ձԶձ&ական թուականներու վեր֊
ջերուն գրուած են։
Ա եղի այնպէս կը
թուի որ այդ նիւթերը {որոնց մէկ մա
սը մասամբ, ցոլացած է ^Ամէնուն Տարեgnjg»ի էջերուն մէջ՝
ընդհանրապէս'
քա ղո ւաե տբար ՝ Աաքայեանի կո ղմկ մկկ֊
տեղուած են՝ մանաւանդ
եթէ հաշուի
առնենք ՝ Որ հոն կան թէ՛ Թէ ողի կէն եւ
թէ իր կնոջ' Արշակուհի Թէ ոգի կէն անոր
ուղղուած նամակներ։ Թ՛ղթակալը այս
բոլոր նիւթե բուն լուսապատճէնը կը պա
րուն՛ակէ • ցարդ չկար ո դա ց անք տեղեկոլթիւններ հայթայթել բնադի րներուն ճա
կատագրին եւ պատճէններուն հոն հաս
նելու հանգամանքներուն մասին* (Հետա
գա յ[.ն վելւապահելով այդնիւթերուն մէկ
մասին հրատարակութիւնը՝ ստորեւ լոյս
կ՚ընծայենք Թ՚էոդիկի քրոջորդիին' 2]տւք^
եայ Հրահան Շահնու-րի 1930^îf գրտծ նա
մակը Ա արդիս Աաքա յեանին։ *Աամակը կը
հ րատարա կենք պահպանելով լե զո լա կան
եւ ո ւղղա դր ա կան հարազատութիւնը ։
ՎԱՐԳԱՆ ՄԱՏԹԷՈՍԵԱՆ

Նիւ ճըրզի

(1) Նորիկ Ա արդս եան՛՝ հէ]իմոն Վ^րաց՜“
եանի մի նամակի մասին» ՝ Ղ]10շԱւկ ? Հոկտեմբեր 2002,
42:
(2) <&Հայերը և Ս ան Ֆրանս իսքոյի իյոր֊
հըրգամողովը» ՝
Հայրենիք ՝ 20 . Մայիս
1945, էջ 1* «Հայ Գատը Աան Ֆրանսիս£njb խորհրդամողովին մէջ» ՝ Հայրե
նիք , շշ Մայիս 1945 , էջ 1 :
(3) 1950/fî/ այդ կազմակերպութեան
հրատարակութեամբ Պոս թընի ^Հայրենիք^ի տպաբանէն էոյս տեսա լ (իիրայր Միսաքեանի {Ե լրոպա •յԼ)
^Լուսարձակ մը
Հայկական Հարցեն
լԼբայ^
հատորը

(J.

Missakian.

A Searchlight on the
Armenian Question, 1878-1950, Boston,

1950, 154 pages):
(4) բ՚ոլականը

յիշողութեան
վր կ պ
մխէ կ՝ քանի որ հ իմնա դր ո ւթեա-յյ 'Բեկ
տեմբեր 1044^։ թուականդ
վկայած
կ
նոյնինքն
վրացեան ը
իր
խմբագրած
^Հայրենիք՛»
տարեգիրքին
(«Հ1"/
վատի Qանձնախո ւմբ^ ՝ Հայրենիք տարե

գիրք , Պ ոս թըն, 1947, կջ 238):
(5) Սիմոն վրացեան ՝ «(.Երեւանն կ խօսում.-,»՝ Յաււաջ _ Միտք ել Արուեստ,
Ա ա յիս
2001 , կջ 4 :
«(Հայագիտական
պարբերաթերթ՛» ըսելով՝ վրացեա-ը նըկատի ունկր Զարեանի խմբագրութեամր
1946^ե {երկ ու թիւ) չոյս տեսած «Արմի-

նիըն *ք|արթըրլի» պարբերականը : Տե՛ս •
վարդան Մատթկոսեան , Կոսսւաքւ 9,արեսԼնի շուրջ , Անթիլիաս , 1998 , կջ 401՜427 •
վեր ամշա կո ւած

անդլերկն

տարբերակը

Vartan Matiossian, «The Beginnings of
Armenian Studies in the United States:
The Armenian Quarterly», in Barlow
Der Mugrdechian (ed.), Between Paris
and Fresno : Armenian Studies in Honor
of Dickran Koumjian, Costa Mesa (Ca.),

2008, p. 617 642:
(6) Երեք նամակներուն համար , աե՛ս •
«(Համա զգային» ի արխիւ՝ Պկյրոլթ , 3Ո1ցակ թիւ 3, պահարան IV
{ընդգծումը
բնագրային կ) : վերջին
նամակին մկջ
ակնարկուած
անձնա լոր ութիւնն երն են
կուսակցական գործիչ Ասատուր k/տըր֊
եանը (1893-1958) ել բմ. Աբրահամ Ախխանեանը (1900-1977) ,
օր Հայ վատի
Յանձնախումբի ատենապետի
պաշտօնը
կը վարկր :
(7) Կը պահենք («Լրաբեր»
տուկ ուղղագրութիւնը :

իւրայա-

(8) հ.վրացեան նոյն ծրագիրն ունի» ,
Լրաբեր, 4 Մ արտ 1947, էջ 4 :
(9) Ստրգսեան ՝ («Սիմո՛ն վրացեանի»՝
կջ 45-46 :
(10) Ս- վրացեան՝ («Կը ծամեն ու կը
ծամեն» , Հայրենիք , լ8 Մ արա 1947 , 42 1:
(11) ^"Անբարոյական
բարքեր" •■•» ՝
Հայրենիք, 22 Մարտ 1947, կջ 4:
(12) «Նամակ խմբագրութեան» ՝ Հայ.
րենիք , 22 Մարտ 1947, կջ 1: Տե՛ս- նա
եւ վարդան Մ ատ թկո սեան ՝ «Նամականի
կոստան Զարեանի եւ Մուրկն Դարրինևանի»,

Բնականաբար՝ Qui րեանի դէմ ե֊
ղաէ մեղադրանքը անհիմն էր՛- վէԼ

ՄԻՏ*

Բազմավէպ, 1֊4, 2003, 42 254-

255:
(13) վրացեան ՝ «կը ծամեն...»՝ կջ 1:

Փարիզ՜, 29 Օգոստ[ոս] 930
THEOTIG
(lmp. MASSIS)
208biS, RUE LAFAYETTE
PARIS (10e) FRANCE 2
^Ւր^ւՒ ՍարայԼան

լւո ի կ մնացի քու քովդ-, *թանի
անգամներ փ ա փ աքած եմ գրել գոնէ
կարճ նամակ մը եւ ամէն անգա մուն
ալ արգելքներ չեն խո յլատ րած :
Յուսամ թ՜է ներողամիա ըէէաս, եր
բոր ըսեմ մանաւանդ թէ քանի մը
տիրոջ կը ծառայեմ եւ մա մ ան ակի
չգոյուի)եան պատճառաւ կը թերա
նամ պա րտա կանոլթ իլններոլս մէջ՛.
Լ) որհ է որ պիտի աշխատիմ ամբողջ
օրը Լեբբեմն Կիրակին ալ) , ատ են
պիտի գտնեմ կարգա լու՝ գրելու՝
բարեկամներ տեսնելու եւ գեռ - - երիտասարգի հաճոյքներ գոհացը՛
նելո լ. : Հել ի հել կեանք' ա յսքւսն
կ^^ըլլայ •• Եւ- ութը տարիէ ի վեր-.
Եւ առանց բարելա լման յո յսի :
Մեծ ուրախութխն պաաճարրած
է խնձ^ քրոջս մէկ պահարանին վը՜
րա յ ա րձանագրած երկտող — կարձֆ-ԸԳ' ԳՐ-ՐՒա մասին3- Գի U1
«Նահանջը» 4 սիրելի պիտի ԸԱայ
թրքահայերուն եւ մասնաւորաբար
Պ ո լսեցիներուն' սակայն ա յս չափ
մեծ- ընգունելո ւթեան մը չէի սպա
սեր : Վբսրձատ րուած կր նկատեմ
ինքզինքս յ Երկտողիդ հետ միա J-ա
մանակ ստացայ նաեւ Ա- Ահարոն
եանի մէկ նամակը դիրքիս մասին՝
նամակ մը զո ր թերեւս կա րգացած
ես՝ քանի որ թերթերը հրատարակեց ին 5; Ըսեմ' {ել հաւատայ [sic]
անկեղծութեանս) ՝ Որ քուկդ է մա
նաւանդ Որ ղիս հրճուեցոլց իր պարզոլթեամբը՝ իր անկեղծ շունչովը-.
Գի տեմ թէ Ահարոնեան {որուն ոչ
քաղաքա կանութեան ը ՝ ոչ ալ գրա
կանութեան ը
համակա րծիք եմ)
ներբողական կը գրէ յետամնաց չե
րելուլու համար՝ բարեկամ շահելու
համար ել այգ կարգի շողումները
չեն որ զիս կը հետաքրքրէն : Այս
մտածումներով տարուած՝ ճաշա
րան 6 կԼ')երթայի ցերեկը՝ երկու
նամակները գրպանս ՝ երբ հոն հուն~
ԱօպԵտին1 : Պօլսէն եր~
լալէս ի վեր չէի տեսած զինքը ու
կրնաս երեւակայել թէ որքան մեծ
եղաւ մեր երկուքիս ալ ոլրախու~
թիւնը : t]օսեդա ւ խրեն բու. մուսխդ
եւ. տեսայ որ ծանօթներ էյչ- ան ուլ

գրածդ կարգաց եւ խնդրեց որ եր
բոր գրեմ քեղի իր բարեւներն ուլ
հաղո րգեմ : Կ ը տեսնես որ պարտա
կանութիւնս կը կատարեմ ՝ հոգ չէ
թէ ամիսներ վերջ՝.
Ինչպէ ս գիտես ՝ ՊԱւրգեւը՝ մեր
դրացի մանուկը՝ որ հիմ այ իմ հա
սակս մարգ է եղեր հոս եկաւ ել ան
գամ մը այցելեցինք-.
Անկէ լսեցի
որ Նուոլմգ հեռացեր է քովէգ 8: էՀ~
սել է ձեր տունն ալ օտարութեան
մէջ մանչ ունի' այս ի՜նչ գարու
հասանք՝ ամբողջ փողոցնիս վեր էն
վար ըսել է նամակով կը շն չէ եւ.
կարօտախյւո է լւրւն ո ւ.ած է ՛• Ուր ա-“
խանալի կէտ մը կար սակայն այս
լուրին կողքին- ան ալ երկու զաւակ
եւս ունենալդ է՝ բան մը որմէ բը~
նսւլ լուր չունէի- Գուն որ այնքան
շատ մանուկ կը սի րէ իր՝ որքան
գոհ պէտք է ըլ/աս արգեօք ՝ կրնամ
երեւա կա յել : Ա աղթեմ որ բաղդա
ւոր մանչուկն եր ըլլան ել մեր ճամբէն չանցնին : Ասկէ աւելի մեծ մաղ
թանք չեմ կրնար ե րեւա կա յել'.
Եթէ տեղեկութիւններ ուզես ա jn—
տեղի գրական կեանքէն ու գրագէտներուն շուրջ՝ կարեւոր բան Մը չլր՜
պիտի գտնեմ ըսելիք-. Իրաւ է թէ
բոլորին ալ ծանօթ եմ ՝ տարեց թէ
երիտասարդ՝ բայց յուսահատական
վիճակ մը կը տի րէ բոլորին վրայ՛'
Տարեցներէն ամէնէն կարողներն
իոկ {թաշաչեան՝ Զօպանեան) ցնցչբ
լածներ են 9, 1՚սԿ. ևր իտասա րդները
ճզմուած առօրեայ աշխատանքին
տակ, խ-էքէեանին հետ է որ մանա
ւանդ լաւ եմ 10 : Մ ի շտ կը տեսնենք
զինը ու հոս անվերջանալի SOÎréeանցն են բ հւսմսւ կխրներո ւ.
խոլմբով մը շրԼա պա ա ո լ_ած յ
ա Հն միամտութիւն է հաւա
տալ այս ազգին՝ անոր անգո հ գրա
սիրութեան եւ վեհութեան-, թայց
միթէ paSSiOnnéî/Ayjyr,
զբաղի՞ն
ալդ կարգի հաշիւներով-, Եւ եթէ
զբաղէին՝ ի՞նչ կ՚ըլլային մողովուրդները -,
խաւարտեմ նամակս՝ սխրով ՝
բա րեւ.ներով՝ քեզ ել
քոլկինն ե~
բուդ -,
ՇԱՀՆՈԻԻ թէՐԷԱթէճԵԱՆ
Կր ղրկեմ թէոդիկի ամենագեղե
ցիկ եւ ամէնէն աւելի caractéristique
B®"’
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Un centre d'art contemporain à Yerevan :
le Nl’AK

La vie, en lumière, en noir et en travers
par Chaké MATOSSIAN
Docteur en Philosophie et Théorie
de la Communication

Non loin du marché aux puces de
Yerevan (appelé aussi «Vernissage»),
un immeuble moderne d’allure fonc
tionnelle ou bureaucratique, sans pré
tention architecturale, abrite le centre
arménien d’art expérimental contempo
rain créé par Sonia Balassanian il y a
plus d’une décennie. Artiste de renom
mée internationale, originaire d’Iran,
établie à New York (cf. Haratch - Midk
vev Arvest, n" 337, 2 septembre 2007),
Sonia Balassanian s’est investie en Ar
ménie et, contre le machisme ambiant,
a lutté pour dynamiser l’art expérimen
tal chez les jeunes artistes arméniens
auxquels elle a ouvert la voie des mé
dias et techniques mixtes, notamment
la vidéo. Le Centre, appelé NPAK (Norarar Portsaragan Arvesti Guendron), sou
tenu par quelques mécènes comme la
famille Boghossian, est le seul à dyna
miser des projets et présenter un tra
vail artistique à l’égal de ce qui se fait
au niveau international, en vidéo, instal
lations, performance, photo, film, ce qui
n’exclut pas la peinture ou sculpture ex
posées, en toute logique, dans la partie
la plus lumineuse du grand plateau du
premier étage, la grande section obscure
étant réservée aux écrans et installa
tions vidéo. Tout cela n’empêche évi
dement pas qu’il puisse y avoir ailleurs
en Arménie et à Yerevan, là où on ne
s’y attend pas, des artistes de valeurtravaillant en solitaire, comme Ashot
Yan (Krikoryan) dont la peinture très
personnelle et énigmatique s’expose à
ciel ouvert dans l’autre «vernissage»,
marché de l’art populaire réunissant en
plein parc les croûtes figuratives pour

touristes et autres amateurs d’Ararat
bariolé, fleurs et paysages kitch.
Dans le bel espace d’exposition du
NPAK, côté peinture,
Sargis Hamal
bashyan joue sur l’humour avec deux
toiles, Leçon d’anatomie et Sunday, la
première offrant une variation onirique
du célèbre tableau de Rembrandt dans
lequel surgissent une ménine de Vélasquez ou une chaise de Van Gogh. Des
animaux et leurs squellettes circulent
dans l’espace de la toile que l’artiste
fragmente et compartimente pour signa
ler que derrière la figuration d’un être
couché sur la table d'anatomie, s’effec
tue l’anatomie du tableau. La table
c’est le tableau.
Comme on le
sait, l'anatomie ne dira jamais rien de
la vie, présente ici dans le flux des
couleurs dont l’origine a été animale
ou végétale. Et puis, il y a les mains, la
main du chirurgien que Rembrandt, à
la suite de Vésale, avait mise en évi
dence pour valoriser socialement le
travail manuel de l’artiste. Retenant la
Leçon du Dr Tulp et celle de Rembrandt,
Sargis Hamalbashyan met en évidence
les mains de ses personnages, toutes
riches d’expression, témoignant d’une
comunication non verbale recourant à
la diexis avec l’index pointé de l'anato
miste. Dans Sunday,. l’artiste joue sur
les motifs des Vénus et autres femmes
au miroir, un univers féminin limité par
des éléments architecturaux très sym
boliques comme les portes
et les
fenêtres, les premières entre baillées,
et les secondes ne donnant rien à voir
que l’obscurité. La disposition des élé
ments sur la toile produit une division
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թեան աւարտէն բանի մի օր ետք (հմմտ.
Գ՛րիգոր Շահինեան , ԿէրՍսա գրո ւ p իւ (լ նլ

նկարէն օրինա կ մը՝
շունէս :

լու.սալով

nը

(1) Աարգիս Ս ա գա եան , Հ^աւյավււսլվւ
քանդակներդ , Ամէնուն Տարեցոյցը , Պո
չիս y 1914 յ էջ 1271—129 • Մեզի ծանօթ չէ՝
եթէ այդ ղփրրը էո,քս տեսսսծ է :
(2) Հ^էսդիկի տուեալներր ջնջուած են :
(3) Հերմինէ 'fiէրէսթէճեան - Լեմոնճեանի (մահացած' 1962/'ե ) այդ նամակը՝ ըստ երեւոյթին , պահպանուած չէ*.
(4) Շահան Շահնուր , Նահա)(ւջթ ւաւանը
երգի , Փարիղ , 1929 :
(5) Կը թուի թէ իյօսքը կը վերաբերի
Աւետիս Ահ ար ոնեանի 28 Փետը . 1930/»
նամակին , որ լոյս տեսած է Նոյեմբեր 1_
3? 1974/' Հ^Յառաջդի բացառիկին մէջ ու
վերահ րատարակուած է մեր կոդմէ նւքիւորդ հրապարակումին տեղեակ Ըէէաէու
( տե'ս • Վրսրդան Ա*աաթէոսեան ,
ՀԱւե~
տիս Ահարոնեանի եւ Աիմոն Ն ՀԼրացեանի
նամակներ ը Շահան Շահնուր ինդ ՝ pUiq]Hl ,
Ա եպտեմբեր 2005) • Ա.1րէ նամակին 1930/'
Հ րատարա կո ւթեան տուեա քներ ը կը ւդակ_
սին մեղի ,
16) Հաւանաբար՝

«Ֆլ որիադ ճաշար ա-

նը * Լատինական թաղամասին մէ9 :
(7) Աբձա կադիր Տ ով հանն էս Աս պետին
(Օննիկ Զիֆթէ֊Աարազ՝ 1874-1932),
կը
սլ տականի
ՀԼ»ահ ան^ւ առանց
երդիդ ի
ղարդ բսյտնքւ առաջին դրաւոր ա րձա դան _
" ր քոյս ա ե ս ած է <ձհոր Լ՛՛՛է՛ » օր ա~*
թերթին մէջ , Ա եպտեմբեր 19,
1929/^,
«Ա աո աջդ ի թերթօնային հրատարակու —

մաւոննացիսրոՆթֆոԸ Շահան Շահնուրի ,
Անթիլիաս , 1981 Հ էք 43 ) : Շահնուր «վերջ/.ն Լուրթի մէջ 1923# հրատարակած էր
Աովհաննէս
Ասպեքոի երդիծանկար մը
(mliq,, էջ 18) :

(8) Պա րդե լին ինքնութիւնը կ^,

մնայ

անծանօթ : (յտոլ/,( Ա • Աաքայեան (19.1Օ-0 )
19304ն մինչել ձ-^^Օական թ ո ւա կանն եր ը
ապրած է Եթովպիա՝ ոլ այնտեղէն 1970—
/'ե դրած է Շ‘Ա հնո ւրին ՝ որ իրեն պատա ս _
իյանած է 13 Աունուար 1970/' & ամա կով
(Շ ահ ա՛յ, Շահնուր , Նամականի, Գ- հա
տոր, կազմեց Գրիգոր 'Բէօսէեան, ԼՊոս՝ 200», էջ 147) : Շահնուրի ծնրնդ~
ե ան 80"'</* եակին- առի թով ՝ յո ւշա դր ական
կարճ լօղ ուած մ „ հրատարակած է , ուր
կան տոլեալնե ր հօր ել թէոդիկի ղոր.
ծա կղ ո լթ ե ան մասին (*Լլաում Ա . Աաքաեան, «Շահան Շահնուր» , Շիրան
ք}ու՜.
նիս-Տու,իս 1983, £ 97-99) :

(9) Իր կեանքի վերջալո յսին , Շահնուր
ջերմ գնահատանքի տողեր արձանագրած
t Լեւոն Իա շա լեանի մասին , եղրակաղնեե"'! I " f
«Ի աշալն անի գաս ալքո ւթի ւնր ,
խաւարի ումերու ճնշումին ներքե, , անդարմանելի կորուստ մր եղած է մեր ար
ձակին հ՛ամար» (Շահան Շահնուր , Կրա—
Կը կոււքիս., Փարիզ, 1973, էջ 83): //+,
սակայն , իր վերապահ կեցուածքը պա
հած կ Արշակ ԼՀօպանեանի հ անդէ ոլ մին
չեւ կեանրթև վերջր-,

(10) Շահան Շ ահնուր ու վահան թէ֊
քէեանի թղթակցութեան համար ( J 93]1941), տե՛ս.
Շահնուրի «Նամական ի»ն
Գ- հատորը եւ Աւետիս Աանճևանի կազ
մած վահան թէքէեանի
«Նամականիէն
(Լոս Անճըլըս , 1983):
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de l’espace similaire à celle de la leçon
d’anatomie; si le tableau est une table,
il est aussi porte ou fenêtre. Il in
combe au spectateur d’ouvrir la toile
comme un corps ou comme une fe
nêtre, de traverser en somme la sur
face du miroir.
La voie choisie par l’artiste dé même
que le parcours du spectateur n’é
chappe pas à la puissance de l’inconnu
qui peut être le destin mais aussi la
chance ou le hasard. C’est la force du
destin ou la promesse de l’aléatoire
que convoque Ararat Sarkissian dans le
grand panneau formé par un assem
blage de toiles. Mises côtes à côtes,
en hauteur et en largeur, elles repré
sentent des cartes de jeu et de ta
rots. L’artiste y dessine
le pape, le
diable, des valets et des dames qui
rappellent parfois
la Joconde. H es
quisse en noir et blanc, rajoute des
couleurs vibrantes, parfois nerveuse
ment, jusqu'à brouiller l'image. Ararat
Sakissian mêle l’humour voyou à ses
dessins qu’il recouvre parfois de graf
fiti ou d’une couche opaque tendant à
les effacer. Il fait intervenir des per
sonnages et des divinités
néoclassi
ques, tel le dieu Amour, dans des
vignettes qui évoquent celles des livres
imprimés de la Renaissance, comme le
Songe de Poliphile.
Par son agence
ment l'œuvre de Sarkissian joue sur la
mise en abîme. Si chaque toile rectan
gulaire se divise en une grille
de
vignettes représentant les cartes, la
juxtaposition des toiles sur le mur réa
lise à son tour, mais cette fois à le
chelle du mur. une mise à plat de car
tes. Le jeu d’effacement et de pertur
bation opéré par les couches de blanc
ou les graffiti colorés transforment la
toile en mur sur lequel le temps et les
passants ont laissé leurs traces. Le des
tin de l’œuvre est de disparaître comme
elle est apparue, par le geste et dans le
temps.
Si nous passons au grand plateau de
l’exposition multimédia, c’est encore le
destin ou le hasard, la catastrophe, que
semble convoquer Vahram Amikian
dans sa vidéo «100 meters» mettant en
situation deux voitures dans un tunnel.
Vitesse et vision produisent l’attente
de l’accident propre à satisfaire la
concupiscence morbide des yeux et la
séquence répétée transforme le regard
en œil visionnaire de ce que l’on sa
vait déjà. C’est une vision canalisée que
nous suggèrent David Kareyan et Diana
Hakobian dans une installation séparée
du spectateur par une paroi construite
en deux parties.
La première, faite
d’un support dans la tradition de l’arte
povera, enduit de gravier et de boue
présente deux trous (hommage à Lucio
Fontana?) par lesquels le visiteur est
invité à voir ce qui se passe sur deux
écrans. Ramené
à son essence de
voyeur, le visiteur doit néanmoins faire
un effort, se pencher, s’accroupir pour
voir par le trou. L’œuvre est volontaire
ment contraignante. La seconde partie
de la paroi, présente une grille derrière
laquelle apparaissent deux robes rigidifiées par la boue. L’œuvre propose
donc une réflexion sur le code perspectiviste (le trou avec le point de fuite et
la grille) associé à la maîtrise du Sujet
ici déstabilisée et déjouée par l’élé
ment de la boue qui a tout recouvert.
Les robes, figées comme les êtres et
les objets après une tragique catas
trophe naturelle, garde encore la trace
de leur beauté et de leur distinction.
Transformées par la boue, elles méta
morphosent aussi nécessairement cel
les et ceux qui les portent ou plutôt le
regard qui les porte. On pense à un ren
versement des mots de Polyeucte «j'ai
vu cette nuit le Christ, il m’a dépouillé
d’une robe sale pour me revêtir d’une
autre toute lumineuse», où à ceux que
Shakespeare prête à Perdita «This robe
of mine / does changes my disposition».
Et si les robes ici ne sont ni lumineu
ses ni belles mais au contraire salies
et enlaidies, elles n'en soulignent pas
moins la capacité de l’œuvre d'art à mo
difier le caractère, ou tout au moins

l’humeur, du visiteur qui |a
Porte en y
portant son regard.
Sans grand risque, entre mélancoli»
oisiveté, Anushavan Hovakimvan
6t
tallé un lit défait, au-dessus
'ՈՏ՝
sont suspendus quelques branch?'
comme un toit primitif, un abri min£
A côté du lit, un écran fait pass8r“
images d eau qu, s'écoule, à lïmag8 ?
temps bien sur, un temps dont S 8
charge I artiste qui revendique son dm»
a la paresse au point de confie”
I écran la tâche de rêver à
sa place.
Sona Abgaryan approfondit quant à el,e
la mélancolie, donnant à voir des vis
ges tristes, vieillis avant l’âge par æ
épreuves de la vie. Elle éclipse ,a
mière de ses prises de vue, pour év
cuer tout espoir. Sa série de portraits
envoûte et méduse par la noirceur d
regard, elle ne veut que la caméra obs
curs pour engendrer son monde où Zurbaran ne serait peut-être pas dépaysé
Pour être plus énergique en apparence
le monde filmé par Shahis Karapetyan
d Ambrosi n’en est pas plus joyeux pour
autant. Sa vidéo nous montre une mul
titude d’enfants en tenue de judoka. Fai
sant leurs exercices, ils tombent, se re
lèvent, rampent et leur activité ’se ré
pète, toujours la' même, à l’image de
notre vie lorsqu’elle est vue du côté
tragique de Sisyphe ou de Prométbée.
Ses prises de vue, dans un noir et blanc
s’approchant du sépia, par leur rythme
et le caractère répétitif de l’action ne
sont pas sans rappeler celles d'Ardavazd Péléchian filmant les bergers ar
méniens
transportant les moutons à
travers les cours d’eau et cascades des
montagnes. Ce sont du reste les mou
tons que Sonia Balassanian a mis en
évidence dans son installation, en re
courant au chiffre symbolique de sept,
pour cet animal hautement symbolique,
lui aussi. Collées sur des endroits stra
tégiques des murs, sept têtes de mou
ton d’un bronze brillant et doré (la
toison d’or ?) que souligne l’éclairage
(la lumière surgit des ténèbres), délimi
tent un espace dont deux coins sont
occupés par des écrans de petite taille.
La vidéo nous montre le bétail, les
vaches et les moutons, menés dans les
paysages d’Arménie, par des paysans
et des enfants que l’on entend crier.
Sonia Balassanian a donné une couleur
verdâtre au film, pour mieux évoquer
la nature perdue dont il ne reste que la
représentation visuelle et sonore. L’ar
tiste nous fait partager sa passion pour
les paysages d'Arménie, une passion
authentique et profonde qui la pousse
à installer ici la tête de l'animal signi
fiant à lui seul la Passion. L’œuvre est
là aussi dans sa fonction purificatrice,
cathartique, comme un dédommagement
de la perte du lien avec la vie du de
hors. Sept têtes sont là, sacrifiées,
pour nous racheter et nous ramener à
la vie dont la vidéo garde la trace. Vie,
mort et résurrection sous-tendent le
travail de Teni Vardanian. L’artiste a
ramassé les fleurs séchées dans les
cimetières pour en faire un tas. Sur le
mur, elle projette l’image filmée de
fleurs agitées par
le vent. L image
des fleurs des champs s'entrelace à la
réalité des fleurs mortes, mais I image
n’est pas la vie, n’est pas la fleur- I
reste le mouvement de la projection,
un cône, comme un cône de vision et
corne d’abondance; il reste la sépara
tion entre les fleurs des champs (fi
mées) et les fleurs de culture entas
sées dans l’espace de l’exposition,
avec leurs rubans et emballages don
gine. Dans le tas, délicatement mainte
nu dans son panier d’offrande, un ou
quet de roses s’est fané, sans dou
une manière de signer pour Var
nian...
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CENT ANS
APRES LA REVOLUTION
DE 1908
L’image authentique du passé n’apparaît que dans un éclair,
image qui

ne surgit que

pour

s’éclipser

à jamais

dès

l’instant suivant.
Walter BENJAMIN
Sur le concept d’histoire

J

Հ.
Le match de football qui s’est déroulé à Erevan le 6 septembre 2008
et qui a opposé les équipes nationales turques et arméniennes en
présence des présidents Abduilah GUL et Serge SARKSSiAN a été salué
par les commentateurs politiques et par la presse non comme une banale
rencontre sportive, mais comme un événement politique. Un événement
porteur d’apaisement dans les relations entre l’Arménie et la Turquie
en une période de tensions et de rivalités internationales marquées par
Is retour en force de la Russie. La rôle nouveau de médiateur reconnu à
la Turquie dans le grand Jeu caucasien, les visites du président GUL
à Erevan et à Bakou, ont laissé supposer à certains que la Turquie
établirait des relations diplomatiques, ouvrirait ses frontières avec
l’Arménie, mettrait fin au blocus, mis en place en 1993. D’autres encore
plus optimistes caressent même le rêve d’une Turquie repentante l.
Ainsi, cent ans après la Révolution de 1908, on retrouve un clîmat
favorable à la fabrique des rêves.
*
**

La Révolution jeune-turque de 1908
est un événement d’une importance
capitale dans l’histoire du peuple armé
nien et particulièrement dans l’histoire
des Arméniens de l’empire ottoman. Les
Arméniens ont participé à cette révo
lution. Ils ont cru qu'elle apporterait la
liberté, l’égalité des droits civiques et
la justice aux sujets de l’empire otto
man devenus des citoyens, sans dis
tinction de race, ni de religion. Sept ans
plus tard, les grandes espérances fe
ront place à la tragédie. Les JeunesTucs, les vainqueurs de la révolution,
seront les organisateurs du génocide
de 1915 et feront disparaître toute pré
sence arménienne en Asie Mineure. Un
siècle après la Révolution de 1908, I é՜
tablissement des faits et leur interpré
tation, l’idéologie et l’évolution politi
ques des principaux acteurs f°nt > objet
de discussions et, loin de faire I unani
mité entre historiens turcs et occiden
taux, suscitent de nouvelles probléma
tiques. Ce qui en soi n'est ni étonnant,
ni scandaleux et constitue la nature
même du travail de l'historien.
La Révolution de 1908 est, cent ans
après, un événement obscur et mal
connu des Arméniens d’aujourd’hui. Il
n’existe, à ma connaissance, aucune
étude sérieuse et approfondie consacrée
à cette question dans la littérature his
torique arménienne à l’exception de ié
quisitoires contre les Jeunes-Turcs pu
bliés en Arménie soviétique après la
manifestation de 1965. Par ailleurs, en
se fondant sur l’histoire du génocide
arménien —des massacres d Adana
(mars-avril 1909) à la fin de la première
Suerre mondiale et jusqu’aux catastro
phes de Cilicie et de Smyrne
la Révo
lution de 1908 est non seulement un
sujet de polémiques et de controverses,

mais a alimanté et alimente des régle
ments de comptes au sein des commu
nautés arméniennes. Dans des milieux
bien pensants de la diaspora, les révo
lutionnaires arméniens
sont presque
tenus pour responsables de la violence
des réactions des nationalistes turcs
—ce qui bien entendu consolide les
thèses de ces derniers— et le Dachnaktsoutioun est périodiquement
accusé
d’avoir été l’allié des Jeunes-Turcs au
début de la Révolution et de n'avoir
pas, par la suite, brisé cette alliance
tactique 2.
C’est pourquoi, ce centenaire mérite
une évocation dans la presse armé
nienne. Dans les limites de cet article,
notre ambition n’est pas de faire une
«histoire à rebours», à la lumière des
événements qui se succéderont de 1908
à 1922 et conduiront à la fin de l’em
pire ottoman et à l’anéantissement des
Arméniens de cet empire, mais de sai
sir l’intensité du «moment 1908» à tra
vers quelques témoignages.

L’année 2008 a été rythmée par di
verse» manifestations
(conférences,
colloques, publications) aux Etats-Unis,
en
Europe, en Turquie, aitour des
Jeunes-Turcs et de la Révclution de
1908. L’une d’entre elles,
une confe
rence intitulée «L’ivresse de la liberté:
la révolution de 1908 dans l’empire ot
toman» s’est déroulée à Paris, dans le

cadre du Collège de France (5-7 juin
2008). Organisée par François Georgeon, spécialiste de la période hamr
dienne, elle a réuni une trentaine de
chercheurs français
et d’historiens
étrangers prestigieux. Ainsi, bherir
Mardin, venu de Washington, I intellec
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tuel kure le plus respecté aux EtatsUnis et en France. Sukru Hanioglu, pro
fesseur à Princeton, auteur d'analyses
monumentales sur les Jeunes-Turcs
dans la période prérévolutionnaire Erik
Zürcher, historien de l’empire ottoman
finissant, directeur du fameux Institut
International d’Histoire Sociale d'Ams
terdam qui conserve le manuscrit du
Le Capital de K. Marx.
Mete Tunçay,
historien turc et publiciste de gauche à
Istanbul. Au milieu de cet aréopage
d’ottomanisants, la présence de jeunes
historiens arméniens fut un fait remar
quable. Nazan Maksudyan traita avec
finesse de la délicate question des or
phelins arméniens d'Adana recueillis, à
la suite des massacres de mars-avril
1909, dans une institution turque créée
par Cernai Pacha. Un thème qui avait
déjà inspiré Zabel Essayan. Robert «op
tas, venu comme elle d’Istanbul et déjà
connu en France pour sa collaboration
active au journal Agos, comme à
la
courageuse maison
d’édition armé
nienne d’Istanbul, Aras, dressa le por
trait de Krikor Zohrab sous les traits
d’un homme politique libéral et cen
triste encourageant, entre 1908 et 1915,
la coopération entre le Comité Union et
Progrès et le parti dachnak. Houri Berbérian, originaire d’Iran, mais fomée à
Los Angeles sous la direction de Ri
chard Hovhannessian,
appliqua
le
concept d’histoire croisée à la «circula
tion» des militants arméniens dans les
trois révolutions russe, perse et turque
de 1905 à 1908. Absent mais excusé,
Bedros Der Matossian,
diplômée de
l'Université Hébraïque de Jérusalem et
de l’Université Columbia de New York,
avait envoyé sa communication sur la
formation des sphères publiques après
1908 chez les Arméniens, les Arabes et
tes Juifs.
Au cours de cette conférence, les
Arméniens furent constamment évo
qués. Révolution politique, aboutissant
à la restauration de la Constitution de
1876 et à l’établissement d’une «mo
narchie constitutionnelle» ottomane, la
Révolution de 1908 n’avait-elle pas des
origines économiques et sociales ? La
réponse de S. Hanioglu à cette question
tomba comme un couperet : la seule
force politique qui ait posé les ques
tions économiques et sociales a été
le Dachnaktsoutioun.

En 1878, après les pertes territoriales
subies par l’empire ottoman dans les
Balkans et en Asie Mineure, le sultancalife Abdulhamid II (1876-1909) met fin

à l’ère des Tanzimat (réformes), sus
pend la Constitution accordée en 1876
et installa un régime autoritaire et panislamiste.
Nés dans les étapes de la question ar
ménienne, les partis révolutionnaires
arméniens —le parti Arménagan (né à
Van en 1885), le parti social-démocrate
Hentchakian (créé à Genève en 1887),
la Fédération Révolutionnaire Armé
nienne ou Dachnaktsoutioun (créée à
Tiflis en 1890)— ont en commun d'exi
ger les réformes pour les vilayets orien
taux de l’empire ottoman (l'Ermenistan)
promises au Congrès de Berlin (1878).
Partis clandestins inspirés du modèle
balkanique,
ils préconisent la
lutte
armée, lancent le mouvement des
fédaîs (groupes de 10 à 15 hommes
armés et mobiles) chargés d’organiser
«l’autodéfense» des paysans (80% de la
population arménienne) contre leurs
oppresseurs (tribus kurdes, mouhadjirs,
Tcherkésses, usuriers, etc.) que les
violences, l’insécurité, la fiscalité opressive, la corruption administrative et
la misère poussent,à émigrer.
Trente années de despotisme hamidien ont eu raison des actions des révo
lutionnaires arméniens (exécutés, em
prisonnés ou exilés) de la manifestation
de Kumkapi (1890) à la révolte de Zeî-

par
ANAHIDE TER MINASSIAN

toun (1894), de l’occupation de la Ban
que ottomane (1896) à la deuxième ré
bellion du Sassoun (1904). Les massa
cres arméniens de 1895-1896 n’ont pas
entraîné l’intervention espérée des
Grandes Puissances. A la suite de ces
avatars, les hentchakians se sont divi
sés entre un Centre «marxiste» et une
aile «libérale» qui s’allie aux arménagans pour fonder le Véragazmial, sans
échapper pour autant aux luttes fratrici
des. L'alliance avec les révolutionnaires
macédoniens conduit aux
potences
dressées à Andrinople (1901). Mais, au
Caucase, la confiscation des Biens du
Clergé arménien (1903), puis la Révolu
tion russe de 1905’ donnent un brusque
élan aux terroristes hentchaks et dachnaks qui attaquent les représentants du
pouvoir tsariste. Durant la «guerre arménotatare» (1905-1906),
un conflit
sauvage, de Bakou à Tiflis, entre Armé
niens et Azéris, le Dachnaktsoutioun
mobilise ses militants et ses fédaîs
,,pour protéger les derricks des pétro
liers arméniens, pour défendre les vil
lages et les quartiers arméniens et de
venir un parti hégémonique.
Tirant les leçons de la Révolution
russe de 1905, du demi-échec de l’atten
tat de Yildiz contre Abdulhamid (juillet
1905) et du blocage de la question ar
ménienne, le Dachnaktsoutioun révise
son programme. Il est encouragé par
les ténors socialistes de la Seconde
Internationale où il est admis en 1907 à
changer de tactique dans les empires
russe et ottoman, à renoncer au mirage
de l’intervention occidentale synonyme
d'impérialisme. La diminution sensible
de la population arménienne dans les
vilayets orientaux, conséquence des
massacres, de la question agraire et de
l’émigration a sonné comme un avertis
sement. A l’heure où l'on assiste au
réveil de l’Islam en Orient, aux révoltes
et aux émeutes de marché à Erzeroum,
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Van, Kastamonou, Sivas (1906-1907), il
devient évident que le régime hamidien
ne pourra être abattu que par l’action
conjuguée des peuples de l’empire et
par l’alliance avec les réformateurs et
les révolutionnaires turcs.
Depuis 1895, un Comité Union et
Progrès (Ittihad ve Terakki Cemiyeti)
animé par Ahmed Riza, un positiviste
exilé à Paris, est une des composantes
du mouvement jeune-turc qui veut sau
ver l’empire ottoman en réformant et en
modernisant l’Etat. En 1902, un Congrès
des Libéraux ottomans réunit à Paris
des Turcs, des Kurdes, des Arabes,
des Albanais, des Arméniens (hentchaks
et dachnaks). Le prince Sabah-Eddin,
adepte du principe de la «décentralisa
tion», accepte l’hypothèse d’une inter
vention des Puissances en faveur des
Arméniens provoquant la rupture avec
Ahmed Riza. A partir de 1903, au paroxysime de la question macédonienne
(dans une
Macédoine contrôlée par
les Puissances, la suzeraineté du Sultan
est devenue formelle), le mouvement
jeune-turc s’étend aux officiers patrio
tes de l’armée ottomane cantonnée à
Monastir, à Serrés et à Salonique. Pé
nétré par la franc-maçonnerie d’obé
dience française, il est en phase avec la
bourgeoisie juive salonicienne pour
empêcher la désagrégation de l’empire
ottoman. En septembre 1907, le groupe
de Salonique fusionne avec celui de
Paris et adopte le nom
de Comité
Union,et Progrès :il contrôle le mouve
ment d’opposition dans l’empire.
En décembre Ï907, sur l’initiative de
Aknouni 3, un militant dachnak cauca
sien, se tient à Paris le Congrès des
partis d’opposition de l’empire ottoman

où tous les courants jeunes-turcs (Ah
med Riza, Sabah-Eddin) sont représen
tés. Le Congrès décide de renverser le
régime
hamidien, sans exclure
les
moyens révolutionnaires, et d’instaurer
un gouvernement représentatif. Mais ce
sont les officiers de Salonique, Niyazi
et Enver qui prennent l’initiative de la
Révolution de juillet 1908 et obligent
Abdulhamid à rétablir la Constitution
de 1876.
Pacifique, si l’on excepte l’épisode
sanglant des mutineries
en Macé
doine, la révolution a pour slogan «Li
berté, Egalité, Fraternité» et pour prin
cipe l’ottomanisme, c’est-à-dire l’éga
lité entre tous
les citoyens de l'em
pire.
Pour avoir une idée des espoirs et
de l’enthousiasme soulevés par la Ré
volution de Juillet 1908 chez les intel
lectuels arméniens, il faut lire la cor
respondance de Zabel Essayan exilée
alors à Paris 4. Le poète Ardachès Haroutiounian (1873-1915),
lui écrit de
Malkara (non loin de Rodosto) «d’une
main tremblante d’émotion et peu ha
bituée à la liberté ! je ne sais pas ce
que je dois écrire, je ne safs pas ce
que je peux écrire. (...) Quand espérezvous rentrer dans votre pays? Avez-vous
encore besoin de vivre sous des cieux
brumeux au nom de la liberté ? (...)
Ensuite tous les autres exilés ne vont
ils pas rentrer ? Quand ? Archak
(Tchobanian), Sissak
(Souren Barté
vian), Yervant (Odian), (Lévon) Pachalian et tant d’autres !».

De Philibé oO i! se trouve, Rouben
Zartarian confirme «Il me manque beau
coup d’éloquence pour vous expliquer
ce que je ressens et vous dire la joie
qui déborde de mon cœur. Il y a que!
ques mois de cela, quand j’étais près
de vous et que nous scellions avec les
Turcs notre pacte d'alliance 5, quoique
j’eusse partagé cette foi avec certitude
en ce qui concernait l’avenir, j’avais
néanmois l’esprit assiégé par les pers
pectives épouvantables
que l’avenir
nous offrait». Pour Krikor Zohrab qui
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témoigné d’une grande sincérité pour
faire oublier le souvenir du passé» 6.

stère pour exiger la démission des mi
nistres.

Voici trois témoignages de militants
dachnaks choisis pour leur qualité 7.

La foule —nous avec elle— se met
en route vers les édifies désignés, ministèrs ou maisons, pour retrouver les
ministres et obtenir leur démission,
en poussant des hurlements furieux, en
martelant de ses pieds le sol, en ap
plaudissant, en chantant ou en pleurant.

«comitédji». En effet, n’avait-il

claré publiquement qu’il était
d'Ittihad ve Terakki ? ...

B O L B S
En juillet 1908, Constantinople —Bo
lis— capitale de l’empire ottoman et
résidence du sultan-calife, est le pre
mier centre du monde arménien par
ses fonctions
(religieuses, économi
ques et culturelles) et par sa démo
graphie (plus de 100 000 Arméniens
répartis dans 34 quartiers européens
et asiatiques). Durant quelques
mois
c’est une ville libre où accourent les
exilés politiques turcs, arméniens, bul
gares, macédoniens, les transfuges ta
tares du Caucase et de Crimée et les
révolutionnaires persans.
Le témoignage de Schavarch Missa
kian (1884-1957).

Jeune —il a à peine 24 ans—, Scha
varch a déjà une expérience du métier
de journaliste. Coursier à 16 ans du
quotidien arménien Sourhantak, il a ac
quis sur le tas les bases de ce métier.
Commis de la célèbre librairie Balentz,
il s’est formé et instruit en lisant des
livres français ou traduits du russe, en
parcourant les journaux anglais, fran
çais et la presse arménienne de Rus
sie. il à\déjà publié de courts «Billets»
dans Arévélian Mamoul de Smyrne.
Entré dans le Dachnaktsoutioun en mai
1907, Schavafçh est, avec son ami Ké
gham Barséghian (1883-1915), un mili
tant de la clandestinité assoifé de li
berté et de justice. Sous la signature
de Barbaros et d'Empost, des pseudony
mes qui affirment sa haine du régime
hamidien et camouflent sa timidité, il
collabore au journal dachnak Razmlk
publié par Rouben Zartarian (1874-1915)
à Philibé (Bulgarie). Fondé sur les frag
ments d’un journal qu’il a tenu irrégu
lièrement et complété par des souve
nirs rédigés au début des années 1920,
son témoignage sur «l’ivresse de la
liberté», a une saveur d’authenticité im
prégnée d’humour 8.
(...) J’ignore s’il ne m’était jamais
venu à l’esprit de célébrer la liberté
du jour au lendemain. Oui, nous tis
sions souvent des rêves, quand le sou
verain était malade, quand le vizir
changeait, quand arrivaient des
ru
meurs de l’extérieur. La question ma
cédonienne était entrée dans sa phase
aigûe et il semblait que nous aussi,
en reniflant la presse étrangère, nous
nous attendions à quelque chose (...)...
Un matin cependant le rêve devint
réalité. Les journaux avaient publié un
entrefilet prudent.
Mais, d’un jour à
l’autre, la situation changea avec la
vitesse de l’éclair...
10 juillet 1908
Yachasen Hurriyet,
yachasen Adalet, yachasen Moussavat
yachasen Millet... Je ne me souviens
plus comment s’est passé le premier
jour. Si je ne me trompe, c’est seu
lement le deuxième ou le troisième
jour que, avec Aram Andonian, Kégham10
et quelques autres, nous mêlant à la
foule, nous sommes allés, à Bab Ali, à
l’entrée officielle de la Sublime Porte,
nos fès rouges plantés de biais et un
drapeau rouge à la main.
(La foule vocifère, réclame le sadrazam, les ministres, elle hurle, «Yacha
sen Mechroutiyet (Vive la Constitutoin),
yachasen Millet»).

Voici qu'apparaît
le Grand Vizir,
Saïd Pacha. Il salue la foule et promet
de démissionner immédiatement.
- Les ministres aussi, les ministres
aussi, où sont-ils ?

lui aussi presse Zabel de rentrer au plus
vite, «la Turquie a aujourd’hui la chance

- Je ne sais pas. Chacun dans son mi
nistère ou chez soi.

inespérée d’une véritable constitution.
La liberté de presse est totale. Nos
compatriotes turcs ont tout fait et ont

Des
volontaires se chargent de
conduire la foule devant chaque mini

Ainsi, elle erre jusqu'au soir et ob
tient la démission de tous les ministres
sauf celui de l’Education qui reste in
trouvable et le fameux Fehim Pacha
qui s’est enfui (et qui sera bientôt dé
chiqueté dans une province voisine).
S’en suivent des discours fracassants
dont nous avions appris par cœur le
début et la fin : «Compatriotes, depuis
trente ans notre patrie a été mise en
pièces dans les serres du despotisme...»

C’est alors que fut organisée, sous la
direction d’un ignoble moukhtar et d’un
groupe de scribouillards, une manifes
tation écœurante contre le patriarche
Ormanian 11 (c’est à tort que cette of
fensive et les tracts imprimés à cette
occasion furent attribués au Dachnak
tsoutioun. Si c’était nous, nous n’étions
pas au courant et pas même l’ombre
d’un dachnaktsakan de l’extérieur n’é
tait encore apparue).
Les prisonniers n’avaient pas été li
bérés. Nous nous sommes rendus jus
qu'aux portes de la prison. On nous re
foula.
- Les gars, allons à Yildiz !
- Allons-y, allons-y, mais à cheval...!
Et, en effet moi, Kégham et Yénok
Chahèn prenons chacun un cheval à
Béchiktach et poussons vers le palais
de Yildiz.
Moi, depuis longtemps, je savais
montrer un cheval (...). Pour Kégham
c’était une première et c’est sans plai
sir qu’il se résigna à cette hasardeuse
expédition. J’éperonnai mon cheval et
arrivai rapidement sur la vaste espla
nade devant le palais impérial où une
foule excitée et vociférante acclamait
le padichah, et hurlait des vivats. Mes
deux camarades poussant leurs che
vaux à l’allure d’un cortège nuptial, ar
rivèrent assez tard. Il n’empàche que,
un an après, Kégham pouvait écrire :
«(...)A cheval, nous avancions sur ces
routes qui à l’époque menaient au pa
lais du plus grand des criminels. Nous,
camarades, nous marchions sur le pa
lais de Yildiz...».

Jusqu’à maintenant je n’arrive pas
à comprendre. Sans aucun doute, nous
voulions voir le visage du Monstre.
Pour dire quoi au milieu de cette masse
composite ? Avons-nous réussi à le
voir ?...
Soudain, un murmure et des mouve
ments de doigts pointés vers le balcon
du palais. Et des téménnahs, des cris...
- Regardez,

regardez,

pas dé
cembre

Ils sont venus, ils sons venus t Deux
personnes pour le moment, les autres
vont arriver petit à petit !
Il me semble que c’est Yéznik qui an.
nonça la bonne nouvelle. A peine sorti
de prison, il était tout feu tout flamme
pour renouer les liens, reconstituer |e
groupe.
Qui étaient les arrivants? Le premier
que nous vîmes, se présenta comme
le «camarade Vahakn». Rien d’autre
Age moyen, corpulent,
moustachu. ||
venait de Bulgarie, mais ses vêtements,
sa façon de parler montraient qu'ij
avait vu
aussi l’Amérique. Homme
simple et actif, Vahakn 13 parlait en
tant que représentant du parti. Sans
dire tout, il donnait des instructions et
annonça, que dans quelques jours, il
nous présenterait un dirigeant impor
tant venu avec lui. Le contact était as
suré par Yéznik et rendez-vous fut pris
à Péra, dans le jardin du Petit Champ.
Nous
attendions depuis quelques
jours dans l’impatience.
Etait-ce une
petite chance pour nous, morveux nouveaux-nés totalement passion et rêve,
d'être admis à voir un intellectuel, un
révolutionnaire, un «Dachnaktsagan»
venu d'Europe, d'un monde de lumière?
C’était une soirée ordinaire. A l’heure
dite, nous allâmes au Petit Champ et
conformément aux instructions, nous
nous sommes tenus près de la grille du
bas. Yéznik après avoir chuchoté quel
que chose avec Vahakn revînt et re
commanda de regarder vers la porte du
haut. Kégham et moi étions toute ouie,
tout œil.
- Voilà, il passe, tu l’as vu? De taille
moyenne, avec une cravate noire et
derrière lui le camarade Vahakn. Du
reste, il n’y avait personne d'autre.
Vahakn, déjà connu pour son appa
rence négligée, et «l'autre», élégant,
chapeauté, ganté, une canne à la main
et une allure de bourgeois. «Mettons
qu’on l’aît vu», puisque, à cette dis
tance, il était impossible de le distin
guer. Il fit un tour et disparut. Son
nom ? C’est Aknouni! C’est tout. Ni
plus, ni moins.
Vahakn nous annonça qu’il allait nous
confier une proclamation manuscrite
avec l'obligation de la faire imprimer
dans la nuit et de la diffuser le lende
main.
- Personne ne doit voir le manuscrit.
Tous deux vous en êtes personnelle
ment responsables. Vous la faites com
poser devant vos yeux dans une impri
merie sûre, vous corrigez, vous véri
fiez le tirage durant l’impression et,
demain, vous distribuez !
Ah, ces jours!... Ces jours!... quand
on nous disait «marche!», courrir était
un jeu pour nous.

le Padichah.

Yachasen éfendimiz, yachasen pédérimiz... Kahrolsun istibdad (A bas le des

potisme)...
Nous avons soit-disant aperçu un vi
sage barbu qui se profila comme une
ombre, récita quelques mots et dispa
rut. Ceux qui réellement l’avaient vu
et entendu
racontaient que le sultan
avait chaleureusement exprimé sa joie
au peupie en glorifiant la Liberté et la
Constitution...
Dans ia foule il y avait aussi des Ar
méniens. ils nous apprirent qu’une par
tie des prisonniers et, parmi eux, Yéz
nik Ղ avait été libérée. Voilà ce que
veut dire décoller du sol; nous enfour
chons les chevaux et hourrahl... «Ya
chasen Hurriyet (Vive la Liberté)».
Bien entendu, Abdul Hamid riait sous
cape et préparait des projets diaboli
ques. Mais cette fois en tant que

Nous reçûmes le manuscrit comme
le Saint Sacrement. Des grandes lettres
entrelacées sur une feuille blanche et
brillante. Nous courûmes à l’imprimerie
de Sourhantag, la plus sûre, puisque
nous étions considérés comme les en
fants de la maison. Comme le proprié
taire et le
directeur, Dikran éfendi
(Djivélekian) était mort, Hagop Varja
bédian,
responsable «des nouvelles
nationales» et en même temps rédac
teur de Djéridé, un journal turc en ca
ractères arméniens, avait pris sa suc
cession. Malheureusement il était a
sent. Pour couper court, on nous a 1
«il est rentré à la maison».
Laissant Kégham à l’imprimerie, j®
filai chez Varjabédian, à Yéni Kapou, a
une demi-heure de distance.
Petit homme sérieux, Varjabédian
avait été pour moi une sorte de msn
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tor lorsque j’étais un adolescent inex
périmenté. Mais il avait peur de son
ombre. Par ailleurs, c’était une vieille
baderne devenu encore plus méfiant
depuis la proclamation de la Constitu
tion.
Arrivé à bout de souffle, je lui ex
pliquai
immédiatement mon projet et
exigeai que nous retournions ensemble
à l’imprimerie pour éditer le soir
même la Déclaration.
Après un coup d’œil au manuscrit et
à la signature, il devint jaune, se mit
à trembler et s’écria.
- Tu es fou mon garçon, tu vas m’at
tirer des malheurs, c’est impossible...
- Tu ne sais pas ce qui se passe
dans le monde ? Constitution, liberté
de la presse... Tu n’as pas lu Tirade im
périal ?
-J’ai lu, j’ai lu, mais moi je n’imprime
rien en dehors des nouvelles officielles.
En aucun cas... Et je te conseille de ne
t’adresser à aucune autre imprimerie.
Tu es encore un moutard, tu n’y com
prends rien.
J’étais en feu : échouer à la première
tentative. Et de surcroît, devant un
ami !
Comment non...? Est-il possible de
s'opposer à la Révolution, à la volonté
révolutionnaire, quand les Turcs eux
mêmes sont devenus des «comitédjis»
et quand la secousse générale
fait
trembler le trône de Yildiz...?
- Hagop, cette Proclamation doit être
imprimée. Soyons brefs. Tu n'es pas
responsable, tu écris un mot au typo
graphe et au mécanicien, moi, je me
charge du reste.
- Je ne peux pas, n'insiste pas.
- Si quelqu’un te met un révolver sur
la tempe?... (Je fis même le geste de
tirer un révolver de ma poche).
- Même si tu me coupes la tête, je ne
peux pas... Je ne viendrai pas, je ne
donnerai pas un mot, je fermerai l’im
primerie. Ceci est mon dernier mot...
J’allais exploser. Mais ce n’était pas
le moment
de
mettre le «bordel».
«Cette nuit nous devons imprimer et
demain distribuer». Ensuite, on s’expli

quera avec ce «contre-révolutionnaire».
Je revins et, l’écume à la bouche, je
racontai tout à Kégham.
La nuit était déjà tombée. A qui nous
adresser à une heure si tardive ?
(Finalement, Kégham et Schavarch
trouvent une minuscule imprimerie dont
la propriétaire, un jeune Arménien de
Césarée, exige d'être payé d’avance et
au prix fort. Avec le typographe qu’ils
surveillent de près, ils s'acharnent à
déchiffrer la tortueuse écriture d Aknouni. Une fois composée, le texte doit
être retouché avant d’être enfin im
primé sous leurs yeux. Ils finissent au
lever du jour et dorment quelques heu
res).
Yéznik avait fait distribuer une partie
des tracts
dans les quartiers armé
niens. Le reste devait être distribué par
Kégham et par moi dans le lieu le plus
fréquenté de la ville, le Pont.
Et nous voilà, vers le soir, nous te
nant, à chaque bout du Pont, Kégham du
côté de Bolis et moi de Galata. En une
demi-heure tout fut épuisé.
Le contenu de la Déclaration ? Hélas,
je ne l’ai pas sous les yeux mais il
n’est pas difficile de le restituter. La
Constitution, un régime démocratique,
l’entente entre tous les éléments de la
Population. A bas le despotisme? Sous
la Déclaration, une signature «Le Corps
Responsable de la FRA de Bolis». Ainsi
deux de ses responsables étaient déjà
à Bolis, quant au troisième, Rouben
Zartarian, il, était retenu à Philibé par
le journal «Razmik».
Enfin,

voici Zartarian,

un homme
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jeune, chaleureux, élancé et coiffé
d un bombé (un chapeau melon). Nos
gars I avaient déjà entouré et quant à la
fin on me présenta comme ce corres
pondant de Razmik qui signait «EmpostBarbaros», Zartarian s’étonna de trou
ver en face de lui un môme inconnu. H
avait cru jusqu’au bout que son corres
pondant était Aram Andonian.

VAIM
A I autre bout de l’Anatolie, dans le
la. réception par
les Armé
niens de la révolution qui vient
de
triompher dans les régions européennes
de
l'empire
ottoman
(Macédoine,
Constantinople) se fait avec retard, tant
à cause des distances qu'à cause des
conditions locales. A Van, la population
arménienne majoritaire et relativement
prospère a vécu depuis 1855 —ànnée
de la publication par Khrimian Hayrig
d’Artsvi Vaspouragan (L’aigle de Vas
pouragan) dans le monastère de Varak— une renaissance culturelle. Elle
a donné naissance à des sociétés secrè
tes, puis au premier parti politique ar
ménien, le parti arménagan, mais son
principal fondateur, Meguerditch Portougalian, a du s'exiler à Marseille où il
publie Armenia. En 1896, malgré l’u
nion momentanée des partisans arménagans, hentchaks et dachnaks, la jeu
nesse arménienne de Van a payé un
lourd tribut aux massacres hamidiens.
Depuis, le vilayet de Van, dont l’impor
tance géostratégique entre le Caucase
et la Perse est évidente, subit un
contrôle politique et militaire sévère
du gouvernement turc. Pour toutes ces
raisons, le Dachnaktsoutioun a eu du
mal à s'implanter dans la région, à re
cruter et maintenir des fédaîs dans
les maquis montagnards, à
assurer
l’endoctrinement et l'armement des
paysans arméniens dans un objectif
d’auto défense. En 1907, la «trahison de
Davo», un militant dachnak qui a révélé
aux autorités une importante cache
d’armes, a été une catastrophe soldée
par des arrestations d’intellectuels et
de militants arméniens de tout bord et
par des actes de vengeance. Elle a
longtemps alimenté des polémiques lit
téraires.
Yerguir,

En juillet 1908, Vahan Papazian (18761973), un ex-étudiant, surnommé Koms
ou encore Docteur, est responsable
d’une troupe de fédaîs dachnaks qui a
échappé à la répression et s’est confi
née dans la région de Chadakh 14.
Après de longues errances en mon
tagne pour sécuriser un peu les pay
sans arméniens face aux Kurdes, il est
revenu avec ses compagnons à Veri
Tagh le quartier arménien de Chadakh.
Le 15(28) juillet 1908, démoralisé, il est
vautré sur le toit d’une maison, lorsque
tout à coup, il voit, au loin, surgir un
homme.
«(...) C’était notre Amin,
il venait
de Van. Cette fois, son visage rayon
nait, il tenait à peine debout et sem
blait vouloir voler dans les airs.
Il
court, il hurle de loin - Constitution...
Liberté... Monsieur Aram 15 et tous les
prisonniers sont libérés. Durant un ins

tant j'ai pensé «Il est devenu fou».
- Qu'y a է-il mon gars? Qu'est ce que
tu racontes ?
- Kha, kha, Monsieur
le Docteur,
n'ayez plus peur, c'e6t la liberté... Nous
devont aller à la ville... Tiens, tiens si
tu ne me crois pas; il me remit une
lettre et quelques journaux. De vrai,
la lettre était d’Aram. Il écrivait que la
Constitution avait été proclamée, que
tous les prisonniers avaient été libérés
et que, dans le même mouvement, on
l’avait conduit au sérail sous escorte
d’honneur. Il demandait que Ton des
cende au plus vite à Van, il n'y avait
plus lieu d’errer dans les montagnes.
Les gars s’arrachèrent les journaux(...).
Oui, la Constitution avail été procla
mée. De Salonique, Enver et Niyazi
avaient menacé de faire marcher la
troupe sur Bolis. L'Ittihad avait pris en

ԱՐՈՒԵՍՏ»-----------------------------mains le gouvernement du pays et pro
clamé la Liberté, l'Egalité, la Frater
nité».

Le lendemain, une autre lettre dAram
se fait encore plus pressante. Il faut
descendre à Van où Sarkis et Ichkhan16
sont déjà arrivés, où la joie et l'émotion
sont générales, tous les exilés et les
fuyards sont revenus. Après hésitation
et non sans méfiance, Vahan et ses
hommes décident enfin de descendre.
En route, des villageois, des vieillards,
les larmes aux yeux, viennent au-devant
d’eux. Le vieux Bazig, un danoudér sympathistant, lui, n’y croit pas. Il craint
que ce soit une ruse du «Turc impie»,
néanmoins li promet du thé et un mou
ton. A Sevdkin, près d'une rivière, les
hommes se reposent, enlèvent leur car
touchière et attendent le festin promis.
Soudain, l'apparition, sur la route de
Chadakh à Van, d’une file de soldats
provoque un
accrochage dramatique.
Les fédaîs se croient encerclés. Bazig
hurle «le voilà le hurriyet de ces kafirs»
et ouvre le feu. Le combat s’engage.
Le gros des fédaîs essaye de gagner les
hauteurs à travers le lit d’un torrent
dont les pierres roulent sous leurs pieds.
Les Turcs répliquent mais ne touchent
personne. Les fédaîs continuent à mon
ter, en glissant, en tombant. Finale
ment,ils remarqent que les soldats turcs
viennent ramasser les corps de trois
des leurs et qu’ils n’attaquent pas le
village par représailles. Etonnés, mais
non rassurés, ils passent la nuit à la
belle étoile dans les pâturages d'été.
C’est ainsi qu’ils «ont fêté la lune de
miel de la Constitution».

Au matin, les invitations de des
cendre à Van sont devenues des ordres.
Finalement la troupe de Vahan Papaziah
se sépare de Bazik et, avec les bénédic
tions des bergers arméniens, se met en
route, par prudence voyage de nuit,
pour n’arriver qu’à l'aube au monastère
de Varak. Ici aussi, l’accueil est boule
versant. En leur honneur, on a pré
paré un banquet avec
la participa
tion —nuance importante— de «jeunes
bourgeois» venus de Van. Cet accueil
ne dissipe pas leur méfiance. Ils refu
sent d’entrer à Van en plein jour et en
armes. Ils ne descendent de la mon
tagne que le 31 août (I?)
et entrent
dans la ville à minuit.
Après des effusions, les camarades
de Van leur annoncent qu'ils doivent se
présenter impérativement aux autorités
turques comme Ichkhan et Sarkis l’ont
déjà fait. Le lendemain, le comman
dant militaire, Miralay Tayar bey, corpulant, la barbe et les
moustaches
teintes en rouge,
antipathique, vient
chercher Vahan Papazian et Aram Ma
noukian pour les
conduire chez
le
gouverneur. Avec un sourire hypocrite,
il
commente «Nous étions ennemis,
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et aux grandes
espérances apportés
par la Constitution, à l’obligation de
défendre la liberté conquise».

Le troisième
jour avec des hauts
fonctionnaires civils et
militaires ils
vont s’incliner devant les tombes «des
martyrs de la liberté». «Auparavant, de
vant l’entrée du cimetière arménien,
des soldats turcs montaient une garde
d’honneur. En face d’eux se dressaient
10 à 15 de nos meilleurs combattants,
armés de pied en cape. Messe de re
quiem et discours.
C’était la
Constitution
Nous étions libres.

ottomane.

Il se posait de nouvelles questions,
de
nouveaux problèmes...
Il fallait
consolider la liberté acquise, l’asseoir
sur des bases légales, fonder la démo
cratie...».

MÔUCH-DARON
Le mémorial élevé par Rouben aux
fédaîs arméniens, obscurs ou célèbres,
accorde une place importante aux évé
nements qui ont précédé et suivi • la
proclamation de la Constitution dans la
région de Mouch-Daron 17. Rouben (Mi
nas Ter Minassian; 1882-1951), né à
Akhalkalak, engagé très jeune dans le
Dachnaktsoutioun,
ayant
subi des
épreuves probatoires à Kars, dans l’Aderbadagan et le Vaspouragan, est en
tré, en 1906, dans ce qu’il a appelé
«l’enfer du Daron». Une terre et des
hommes magnifiques subissant le joug
de la misère, des tribus kurdes et de la
bureaucratie ottomane.
En mai 1907,
il succède comme responsable militaire
à Kévork Tchavouche, le héros légen
daire tué au combat de Souloukh. Avec
une poignée de fédaîs et un armement
insuffisant, il a en charge l’auto-défense
des paysans arméniens de la plaine de
Mouch, des montagnes environnantes et
du massif du Sassoun.
Juillet 1908. Rouben erre dans les
montagnes autour de Mouch avec—une
quinzaine de fédaîs. Près de la «Fon
taine de Goreg»,il voit passer une dou
zaine de soldats. Leurs armes sont
ornées d’étoffes blanches. Répondant
aux sommations des fédaîs, ils crient:
«- Nous sommes frères. Venez c’est
la liberté. Je me dis : «L’Osmanli at
trape les lièvres depuis sa charette».
On leur cria de jeter leurs armes. Ils le
firent et s’approchèrent de nous.
Ils
n’avaient même pas peur.
- Nous sommes
frères. C’est
la
Constitution ! Il y aura un Ermenistan
au Sassuon.

désormais nous sommes amis. C’était
Nous ne comprenions pas. Pour nous
Tistibdad (le déspotisme), maintenant
.
c’était
encore une ruse des Turcs. Les
le hurriyet. Je suis sûr que la main
nôtres s'étaient déjà saisis de leurs fu
dans la main, nous allons désormais
sils et allaient éventrer les malheureux
lutter pour défendre notre Constitution».
terrorisés.
Puis soudain, il demande à «Docteur
bey» : comment a-t-il
pu s’échapper
- Attendez s'interposa Gorun, voyons
alors qu’il était encerclé par trois an
neaux de soldats turcs. Vahan Papazian d’abord ce qu’il dit.
esquive et répond «Nous avons sur la
Un Kurde parmi les soldats le re
tête un ’ser kulahi’
(un chapeau qui

rend invisible) quand nous voulons nous
pouvons passer devant vous sans être
vus...». Ils rient de concert, mais Tayar
bey insiste, puis
concède «Bizarre,
bizarre... Oui vous êtes de vrais djinns».
Arrivés devant le sérail, ils défilent
entre deux rangs de soldats qui les
saluent. Un orphéon militaire joue la
marche de «l’Armée de la liberté» de
Salonique. Une foule d’Arméniens et de
Turcs a envahi les rues et les toits.. Les
Arméniens appludissent à tout rompre,
les Turcs se se montrent retenus. Le
gouverneur, l’albanais Ferit Mahmoud
Pacha, un bel homme dans la soixan
taine, le visage orné d’une barbe à deux
pointes, les accueille lui-même sur les
marches du sérail.

connut :
- Notre sort est entre tes mains, ditil, épargne nous.
On se calma et on descendit tous à
la fontaine.
Ils racontèrent qu’à Stamboul
les
fédaîs avaient renversé le Sultan.
Ils
dirent
qu’ïls portaient sur eux des
ordres pour les troupes du Sassoun et
comme aucun d’entre nous ne pouvait
les déchiffrer, c'est eux qui nous les
lirent... Il était ordonné aux garnisons
de Dalvorik, Ichkhandzor, et Guéligouzan de se replier immédiatement et de
rentrer à Mouch. Certains parmi nous
pensaient que les soldats turcs ne li-

«Il donna libre cours à un flot de pro
pos lénifiants à la turca, aux bienfaits
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saient pas ce qui était écrit mais c’était
peu probable, les pauvres diables ne
savaient pas eux-mêmes ce que pou
vait être cette hurriyet. II devait bien
s’être passé quelque chose».

Us fraternisent et rendent, non sans
réticences, leurs armes aux
soldats
turcs, mais non les balles. Extrêmement
méfiant, Rouben se déplace avec ses
hommes dans la montagne,interroge les
bergers qui en savent encore moins
et envoie finalement un messager en
ville. Il en revient avec une lettre «La
lumière de Dieu va se lever. Le mutéssarif a rendu visite à la prélature pour
annoncer qu’il y avait eu une révolution
et que le sultan a accordé une Consti
tution. Tous les prisonniers vont être
libérés. Ecrivez à Rouben en lui de
mandant de rester tranquille. Un firman
de pardon va arriver pour lui».

La suite du récit est savoureuse. Les
villageois rencontrés demandent à Rou
ben ce que veut dire «une Constitution»
Rouben qui n’est pas au courant des
événements se tait, mais les autres
donnent leur avis.
«- Il va y avoir un roi des Arméniens.
- Pas vraiment, mais les Anglais et
les Russes vont envoyer chacun
un
consul pour mettre fin à l’opression.
- Ni roi, ni consul, Sultan Hamid est
crevé, son fils s’est penché sur le sort
l’op
du peuple et ne veut pas qu’on
prime.
- Cette femme Roubina 13 aurait-elle
réussi cette fois. Est-ce qu’elle n’est
pas à Stamboul ?
- Oui, elle est à Stamboul, dis-je.
Tous étaient persuadés que c’était un
coup des nôtres. Ils se réjouissaient
tout en craignant la vengeance
des
Turcs».

Et de fait dans les heures qui suivent,
il y a un accrochage grave près de
Dérek. Les fédaïs abattent cinq gen
darmes mais ils ne sont pas poursuivis
par l’armée. On leur conseille de se re
tirer en attendant le firman de pardon.
Rouben entraîne ses hommes dans la
forêt, mais il va lui-même consulter
l'évêque catholique Nersès, à Mogounk,
près de Mouch.
L'émotion est à son
comble.
«- C’est, la liberté! disait-il.
Il me
montra
le journal
«Buzantïon»
de
Constantinople qui annonçait en gros
titre la Révolution et la proclamation de
la Constitution. Enver et Talaat étaient
glorifiés et l’Ancien régime jeté dans
l’opprobre. Alors c’était vrai !
NI l’évêque, ni le journal n’avaient
une idée précise des limites de cette
liberté, il n’était plus nécessaire de
réfléchir : on était heureux et on se ré
jouissait. Personne dans cette fête ne
se demandait si nous allions tous, en
définitive, y gagner ou y perdre. Du
Sultan à l’évêque, du seigneur au pay
san, de l’humble laboureur au Turc su
zerain, tous s’embrassaient dans l’allé
gresse...».

Rouben
exprime ses doutes, de
mande «en quoi cette Constitution fait
avancer la question arménienne ? A-t-on
nommé un gouverneur arménien ?
Y
aura t-il des réformes dans les provin
ces arméniennes ? ...Notre Bureau estil d’accord avec cette Constitution ?».
La réponse de l'évêque est «Mainte
nant, nous sommes tous égaux...y a-t-il
une meilleure garantie ?».

Malgré les pressions et les appels oe
la prélature de Mouch et des autorités
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turques, Rouben, toujours méfiant, se
retire avec ses hommes dans la mon
tagne. Il faudra que le directeur des té
légraphes et Hamazasp, un membre du
comité dachnak de Mouch, viennent en
personne lui apporter des «preuves».
Dont un télégramme adressé «à Rou
ben effendi, chef
du Comité de la
FRA, annonçant la proclamation de la
Constitution et souhaitant qu’il consa
cre ses forces à la défendre. Il n’y avait
plus de doutes. On s’embrassa joyeu
sement. L’heure décisive était arrivée.
J’annonçais aux fédaïs ma décision
de descendre à Mouch et de me consa
crer à des activités pacifiques. C’était
comme une oraison funèbre». Les vieux

partisans Guerbo et Guialcho Manouk
ont les yeux pleins de larmes. Tcholo
et Manouk protestent vigoureusement.
«Depuis quarante ans
jamais
les
fédaïs ne se sont rendus. Nous avons
fait vœu
de mourir
les armes à la
main. Comment peux-tu les remettre à
Osmanli ? ...Tant qu’il n’y a pas un Etat
arménien avec une armée arménienne,
les fédaïs ne doivent pas se rendre. La
Constitution c’est leur affaire».

Finalement, on opte pour la prudence,
on répartit les hommes entre la mon
tagne et la plaine. Rouben sort de la
forêt avec Gorun et six hommes. Et
c’est seulement après de longs tours
et détours justifiés par la crainte de la
potence qu'il se rend seul, au petit
matin à la prélature de Mouch où il est
accueilli avec enthousiasme par l’é
vêque Vartan. Epuisé, il s’écroule sur
un lit et s’endort. On le réveille et on
lui annonce que les autorités l’atten
dent : on est vendredi, on va fêter la
Constitution, les Turcs sont dans le
quartier arménien en signe de frater
nité.
«A cette époque, mes cheveux ja
mais coupés retombaient sur mes épau
les en se mêlant à ma barbe (...) Je me
coiffais
d’un long papakh tchétchène
dont les poils se confondaient avec ma
chevelure. J’avais aux pieds des mocas
sins légers, je portais le pantalon du
Sassoun, la grande ceinture et la cape
de laine sous laquelle apparaissent les
cartouchières.
Un véritable ours des
montagnes dressé sur deux pattes».

C’est dans cette tenue, qu’il est in
troduit, puant la crasse et la sueur,
dans une salle de réception remplie de
fonctionnaires en redingotes noires pa
rés de leurs décorations et de leurs
épées. A l’extérieur, une foule en liesse
le réclame. Il se montre à la fenêtre,
bredouille quelque mots accueillis par
des vivats frénétiques et des tirs de
joie. Les scènes de fraternisation se
succèdent. Lavé, tondu, habillé, trans
formé en jeune civilisé, Rouben, les
évêques, des membres du comité de
la FRA sont escortés
par des mili
taires jusqu’au sérail. Dans les rues en
vahies par la foule, les officiers doi
vent tirer l'épée pour les protéger de
l’enthousiasme populaire.
«’C’est hissé sur des épaules que je
traversai le marché grouillant de monde
avant de déboucher sur la grande place
qu’occupait tout un régiment’. Les of
ficiels dont le gouverneur Salih pacha
sont assemblés devant une tribune dé
corée de drapeaux. Les discours s’en
çhaïnont. Rouben me sait pas le turc
mais saisit les dernières phrases, tou
jours les mêmes : Vive nos frères ar
méniens, Vive les patriotes arméniens».

La suite de la cérémonie est essentiel
lement militaire : défilés, fanfare jouant
la Marche de la Liberté, salut au dra
peau.
«A leur tour les troupes défilèrent
devant nous, les fantassins en rangs ré
guliers, suivis des cavaliers et de l'ar
tillerie
dans une grande poussière.
Alors seulement, je me rendis compte
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de la témérité de vouloir s’opposer à
cetts force.
Mais c’était maintenant la Constitu
tion, c’était la liberté, cette force était
la nôtre. Tout était bouleversé, le passé
sembtait mort, l’ordre nouveau était au
pouvoir, ce que nous appelions la Ré
volution».

Epilogues
La Révolution de 1908 a représenté
un tournant dans le destin de nos trois
témoins. Schavarch Missakian, fou de
langue et de littérature arméniennes,
met à profit la liberté de la presse
pour fonder avec Kégham Barséghian,
Zabel Essayan et Vahram Tatoul, Aztag,
un hebdomadaire littéraire et politique
qui s’exerce à la pensée critique (16/29
décembre 1908). Lorsque la revue dis
paraît, en automne 1909, avec la fonda
tion du quotidien Azadamard, organe de
la FRA, la vocation de journaliste de
Schavarch s’est affirmée. A travers Ise
vicissitudes de son hostoire elle
se
concluera par la création
à Paris de
Haratch, en 1925.

En décembre 1908, Vahan Papazian
est élu, avec Archak Vramian, représen
tant des Arméniens de Van au Parle
ment ottoman. Réélu en 1912 et en
1914, il est l'un des 10 députés armé
niens (sur 266 en écrasante majorité
musulmans) dont 4 députés dachnaks
et 2 hentchaks dans ce premier Parle
ment où Krikor Zohrab, avocat célèbre

(1) Cf. «Haratch» 13/14-16 septembre
2008.
(2) Le dossier des partis politiques ar.
méniens dans l’empire ottoman a été exa
miné à Genève (27 févr^er.l" mars 2008)
par le Sixième Atelier du AVALS (Workshop on Armenian Turkish Scholarship)
qui se veut un forum de discussions et de
réconciliation
entre universitaires armé,
niens, turcs et autres (R. Suny, H. L.
Kieser, F. Adanir, E. Kaynar, G. Libaridian. A. Arkun, etc. ).
(3) Aknouni (Khatchadour Maloumian;
1863.1915), journaliste, rédacteur de Dro
chak, à Genève, membre du Bureau occi
dental de la FRA, auteur de Les plaies cle
l’Arménie, fondateur aux Etats-Unis de
la
première Croix Rouge
arménienne
(1910).
(4) Elle a été traduite en français par
Léon Ketcheyan dans
sa monumentale
thèse de doctorat, Zabel Essayan (1878՜
1943) sa vie et son temps.
Traduction
annotée de l’autobiographie et de la cor
respondance, Ecole Pratique des Hautes
Etudes, Paris. 2001.
(5) L allusion concerne le Congrès de
décembre 1907 à Paris.
(6) L, Ketcheyan, op.
livre 1. pp. 121.122.
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Rouben se soumet aux ordres de sa
hiérarchie : sortir des forêts, dépo
ser les Armes, Au cours d'une céré
monie déchirante dans le monastère
de Sourp Garabed, quelques 400 fédaïs
paysans «déracinés» désormais «inuti
les», acceptent un verdict «qui signifie
leur arrêt de mort» et se séparent après
une danse collective et sauvage, |a
Yarkhouchta.Rouben part à Genève’pour
entreprendre des études universitaires
qu’il interrompra sur l’ordre de la FRA
pour revenir
à Mouch (1913), d'où
guerre, massacres et révolution le
conduiront jusqu’aux responsabilités
politiques dans l’Arménie indépendante.

Conséquences d’une tentative de
coup d’Etat d’Abdulhamid ou d’une réac
tion des milieux islamistes ou de la
duplicité des Jeunes-Turcs, les mas
sacres des Arméniens d’Adana (marsavril 1909) —30.000 (?) morts et des
milliers d’orphelins— font l’effet d’un
séisme. Ils creusent un fossé et instal
lent un climat de méfiance permanent
entre Arméniens et Turcs. Ils amènent
au gouvernement les Jeunes-Turcs qui,
de défaites militaires en pertes terri
toriales, troquent bientôt l’ottomanisme
pour un nationalisme turc intransigeant.
Anahide TER MINASSIAN

(11) Maghakia Ormanian (1841 . 1918),
patriarche de Constantinople (1896-1908).
Et historien de l’Eglise arménienne. Fi.
gure complexe d’un grand homme d’Eglise. Successeur du patriarche Matthéos
Izmirlian (1894.1896), ale patriarche de
fer», il fut accusé par les révolutionnai
res arméniens d’avoir collaboré avec Ab.
duhamid.
(12) Yéznik Katchuoni (? - ), militant
et propagandiste dachnak.
(13) Vahakn Datévian (1875.1916), mi
litant dachnak, a contribué à la prise de
la Banque Ottomane (1896); organisateur
de la FRA en Bulgarie et aux Etats-Unis.
Directeur de l’orphelinat des enfants ré.
chappés d’Adana (1909).
(14) Vahan
Papazian. նո Houchère
(Mes mémoires), Beyrouth. T.l, 1950.
pp. 591-597, T.2 1952. Publiés 40 an;
après les événements ces mémoires re.
prennent des articles publiés dans Aza
damard, à partir de 1909.
(15) Aram Manoukian, dit Aram Pacha
(1879.1919), originaire du Karabagh. Ré
volutionnaire professionnel,
une des fi
gures centrales de la FRA, a milité à
Bakou, en Perse, à Van. Organisateur de
l’auto-défense de Van en 1915, le «Père
fondateur» de la République d’Arménie
(1918).

(7) Les hentchakians, déjà divisés, sont
encore sous le coup le l’assassinat en
Egypte d’Arpiar Arpiarian. (février 1908)
et le parti ramgavar, dont Vahan Tékéyan
sera la figure de proue n’apparaît pas
avant l’automne 1908.
(8) Cf. Schavarch Missakian, Orèr yev
jamèr (Des Jours et des Heures), Paris,
1958. pp. 341-348.
(9) C’est le 23 juillet 1908
drier grégorien.

et orateur talentueux, est une vedette
Observateur fin et perspicace, Vahan
Papazian tient dans Azadamard'une pré
cieuse chronique de la vie parlemen
taire. Il réussira à échapper au sort de
Vramian exterminé en 1915.

du calen

(10) Aram Andonian (1875-1952), jour,
naliste, écrivain et dessinateur satirique,
historien. Premier directeur de la Biblio.
thèque Noubar (1929, Paris).
Kégham
Barséghian (1883.1915), journaliste, a col
laboré à Aztag, Azadamard, Méhian.

(16) Ichkhan (Nikol
Boghossian de
Chouchi),
Sarkis
(Barséghian - Oda
bachian;
1883-1915),
responsable
de
Lernabar (Sud de Van).
(17)

Rouben,

Mémoires d’un révolu

tionnaire arménien (en arm.) 7 volumes,
Los Angeles (1951.1953). Sous le titre
Mémoires d’un partisan arménien, éditions
de l’Aube, 1990, est une traduction par
tielle en français où l’on peut lire les épi
sodés relatifs à la Révolution de 190 »
pp. 222 et sq.
(18) Il s’agit de

Roubina

Aréchian

(1881-1971) qui a participé en personne a
l’attentat de Yildiz contre Abdulhami
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