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سيــــــاســــــية أرمنــــــية
زارتــونك جريــــــدة
سيــــــاســــــية أرمنــــــية
زارتــونك جريــــــدة

Նուիրուած
Յովհաննէս
Թումանեանի
150ամեակին
«Զարթօնք»ի
Գրականութեան
եւ Արուեստներու
Յաւելուած
2 - Յատուկ
Թարգմանչաց
«Զարթօնք»ի
Գրականութեան
եւ Արուեստներու
Յաւելուած
- Թիւ 2
Յատուկ
Թարգմանչաց
3 -- Թիւ

ԱՀՄԱՏ
ՆՈՒՐԻԶԱԴԷ
Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ
ԱՀՄԱՏ
ՆՈՒՐԻԶԱԴԷ
Հայ ժողովուրդի
պարսկախօս
զաւակը
Հայ ժողովուրդի
պարսկախօս
զաւակը
Յովհաննէս Թումանեանի
ոչ հայ բանաստեղծն
Ան միակԱն
ոչ միակ
հայ բանաստեղծն
է այսօր է այսօր
Պատիւ
Արժանաւորին
Պատիւ
Արժանաւորին
աշխարհի
մէջ,
աշխարհի
մէջ,
150ամեակն է
որ կը ստեղծագործէ հայերէն

Երկու Խօսք
Երկու Խօսք

որ կը ստեղծագործէ հայերէն
Թարգմանչաց
տօնըուզեցինք
այսօր ուզեցինք
իւԹարգմանչաց
տօնը այսօր
իւԻն՜չ ես թռչում, խեւ-դեւ սի՛րտ,
րով: 1894-ին գրած է «Դէպի Անհունը»
րայատուկ
կերպով
րայատուկ
կերպով
նշել:ետեւ,նշել:
Հազար
բանի
սի՛րտ,
պոէմը,
ուր բանաստեղծը
կ՛անդԻրանցի
մեծանուն
թարգմանիչ,
բանաստեղծ
Իրանցի
մեծանուն
թարգմանիչ,
բանաստեղծ
մերհազար
յաւելուածը
Այսօրուայ
յաւելուածը
Ոսկեդարի
Թարգ- ԹարգԵսԱյսօրուայ
ոմեր
՞նց հասնեմ
տեղՈսկեդարի
րադառնայ
յաւերժ
ու բանասէր
Ահմատ Նուրիզադէն
ծնած է 1951
ու բանասէր
Ահմատ կեցութեան
Նուրիզադէն
ծնած է 1951
անդրադարձին
մանչաց մանչաց
շարժումին
անդրադարձին
կողքին կողքին
Քեզ պէսշարժումին
թափով,
թեթեւ,
սի՛րտ:
գաղտնիքներուն,
կեանքի
թուականին,
Իրանի
Էնզելի ունաւահանգիստի
թուականին,
Իրանի Էնզելի
նաւահանգիստի
Հայաստանի
մշակութային
օրացոյցին
մէջ
մահուան
առեղծուածին:
«Պոէտն
«Ղազիեան»
թաղամասը:
Էնզելին
կը գտնուի
յատուկ ակնարկ
է, որ նուիրուած
«Ղազիեան» թաղամասը: Էնզելին
կը գտնուի
յատուկ ակնարկ
մըն է, որմըն
նուիրուած
է թարգ- է թարգՓետրուար
19-ը
տօն է` Ամենայն
հայոց
բանաստեղծ
ու
Մուսան»
պոէմին
մէջ
ծաղԻրանի
հիւսիսային
նահանգներէն
Իրանի
հիւսիսային
նահանգներէն
Գիլանի Գիլանի
մանչական
ժամանակակից,
մեծ շարժումի
որ
մանչական
ժամանակակից,
մեծ շարժումի
որ
Յովհաննէս
Թումանեանի
ծննդեան
օրն
է:
Բանասրած
է
անտարբեր
ու
գռեհիկ
մէջ՝
Կասպից
Ծովի
ափին:
Իր
բնորոշմամբ՝
մէջ՝
Կասպից
Ծովի
ափին:
Իր
բնորոշմամբ՝
իրանցի մտաւորական,
բանաստեղծ
ստեղծեցստեղծեց
իրանցի մտաւորական,
բանաստեղծ
տեղծ, արձակագիր, գրական-հասարակական
վերաբերմունքը
ստեղծագորՂազիեանը
«միջազգային»
քաղաք
էր, ուր կը
Ղազիեանը
«միջազգային»
քաղաք էր,
ուր կը
եւ թարգմանիչ
Ահմադ Նուրիզադէն
եւ թարգմանիչ
Ահմադ Նուրիզադէն
Իրանի Իրանի
գործիչին 150-ամեակը Հայաստանի ու Վրաստանի
ծական
աշխատանքի,
գրողի
եւ
բնակէին
նաեւ
հայեր:
Հայերէն
խօսիլ
բնակէին նաեւ հայեր: Հայերէն խօսիլ սկսած է սկսած է
մէջ։ուր
Ան
ունի
մեծ
թիւով
թարգմանութիւններ՝
մէջ։ Անմէջ,
ունի
մեծեւս
թիւով
թարգմանութիւններ՝
ան ապրած ու ստեղծագործած
է, հասարակութեան
փոխյարաբեմանուկ հասակէն.
ապա
վեց ամսուան
մանուկ
հասակէն.
ապա մօտ
վեցմօտ
ամսուան
հայերէնէ
պարսկերէն։
Կը տիրապետէ
հայեհայերէնէ
պարսկերէն։
Կը
տիրապետէ
հայենշուեցաւ
եւ պիտի
շարունակուի
նշուիլ
յոբելենական
րութեան
նկատմամբ:
ընթացքին
հայերէն
գրել-կարդալ
է
ընթացքին
հայերէն
գրել-կարդալ
սորված սորված
է
րէնին,
եւ աշխարհի
մէջ տուրք
այսօր ուտակաւին
Յարգանքի
գրականԹումանեանի
ստեղծագործուրէնին,ձեռնարկներով:
եւ
աշխարհի
մէջ
այսօր
տակաւին
իրանահայ
բանաստեղծուհի
Արշիի
մօտ (Արշալոյս
իրանահայ
բանաստեղծուհի
Արշիի մօտ
(Արշալոյս
ժառանգութեան
արժեւորման
թիւնը
զգալիօրէն
կապուած
է բա-է Սպա- է ՍպաԲաբայեան):
Հայերէնը
կատարելագործած
Հայերէնը
կատարելագործած
ապրողոչ-հայ
միակբանաստեղծն
ոչ-հայ
բանաստեղծն
է, որԲաբայեան):
կը
ապրողստեղծագործական
միակ
է, որ կը
ձեռնարկներ
պիտի
շարունակենեւկատարուիլ
այս համալսարանի
նահիւսութեան
հետ («Սասունցի
Դահանի համալսարանի
Հայագիտական
ամպիոնի
Հայագիտական
ամպիոնի
գրէ հայերէն
բանաստեղծութիւններ,
այդ
գրէ հայերէն
բանաստեղծութիւններ,
այդ եւ հանի
տարի Երեւանի, Թիֆլիսի եւ համայն հայ սփիւռքի
ւիթ»,
1902,Խաժակ
պոէմ):
Անոր
վիպերգները
ժամանակի
վարիչ Խաժակ
Տէր Գրիգորեանի
մօտ՝
ժամանակի
վարիչ
Տէր
Գրիգորեանի
մօտ՝
կ՛ընէ՝
մեծ յաջողութեամբ
ուրոյն կերպով:։
կ՛ընէ՝ մեծ
յաջողութեամբ
եւ ուրոյնեւկերպով:։
մէջ:
հիմքը
հայկական
եւ ստանալով:
արեւելեան
մասնաւոր
դասեր
Ան
իր թարգմասնաւոր
դասեր
ստանալով:
Ան իր առասթարգՆուրիզադէն
ծանր հիւանդ
է Ան
այսօր: Ան
Նուրիզադէն
ծանր
հիւանդ
էծնած
այսօր:
Յովհաննէս
Թումանեան
է 1869
թուականի
պելներն
ու աւանդութիւններն
(«Ախթամար»`
մանչական
գործունէութիւնը
մանչական
գործունէութիւնը
սկսածենէսկսած
1967- է681967- 68
մինչեւ գրեթէ
հիմա
գրեթէ
անծանօթ
մնացած
է
մինչեւՓետրուար
հիմա
անծանօթ
մնացած
է
19-ին Դսեղ գիւղին մէջ (այժմ` ՀՀ Լոռիի
1892,
«Փարւանա»` 1903, «Թմկաբերդի առումը»`
թուականներուն:
թուականներուն:
յատկապէս
հայկական
սփիւռքներուն
մէջ: Հայաստանի
յատկապէս
հայկական
սփիւռքներուն
մէջ: ստացած
հայ ժողովուրդի
ու գրականութիւնը։
Ան
մարզի
մէջ): նախնական
կրթութիւնը
է 1902,
«Հսկան»`
1908,
«Մի Նուրիզադէն
կաթիլ
մեղր»`
1909,
ժողովուրդի
մշակոյթնմշակոյթն
ու գրականութիւնը։
Ան
Հայաստանի
մէջ
Ահմատ
կըհայ
յիշեն
մէջ Ահմատ
Նուրիզադէն
կը յիշեն
Ինչքա
ցաւէեմ
տեսել
ես, պատուոյ
արժանացած
մը
եւ
հայրենի
գիւղին,
այնուհետեւ
Ջալալօղլիի
(այժմ`
«Աղաւնու
վանքը»`
1913, պարսկախօս
«Թագաւորն
ու չարչին»`
արժանացած
է ՜ն
շարք
մըշարք
պատուոյ
գիրերու գիրերու
եւ
որպէս
«Հայ
ժողովուրդի
Յաւակնութիւնը
չունինք ՆուրիզաԱհմատ
Նուրիզաորպէս «Հայ
ժողովուրդի
պարսկախօս
զաւակ»: զաւակ»:
Յաւակնութիւնը
չունինք
Ահմատ
Նենգ
ու
դաւ
եմ
տեսել
ես,
շքանշաններու:
Նշելին
են՝
Ստեփանաւան)
ծխական
դպրոցին
մէջ:
1883-1887
1917):
20-րդ
դարու
սկիզբը
Թումանեան
մշակած
է
շքանշաններու:
Նշելին
են՝
Ստորեւ
կը
բերենք
Նուրիզադէի
հեղինակած
Ստորեւ կը բերենք Նուրիզադէի հեղինակած
դէի գործերուն
նուիրուած
յաւելուած
դէի գործերուն
նուիրուած
գրականգրական
յաւելուած
Տարել,
ներելՓափազեան»
ու սիրել,-«Կարպիս
պարգեւը,
թուականներուն
յաճախած
է
Թիֆլիսի
Ներսիսեան
երկու
տասնեակէ աւելի հայկական ժողովրդական
-«Կարպիս
Փափազեան»
գրական գրական
պարգեւը,
հատորները.
հատորները.
մը հրատարակելու:
Այսօրուանը
ազնիւ ակնարկ
մը հրատարակելու:
Այսօրուանը
ազնիւ ակնարկ
Վատը` լաւ
եմ տեսել ես:
Աւստրիա,
2000-ին.
հեքիաթներ
(«Տէրն
ու ծառան»
(1908), «Ոսկու
դպրոցը: Թումանեան սկսած է ստեղծագործել
Աւստրիա,
2000-ին.
Հայերէնէն
պարսկերէն
թարգմանութիւններ.
Հայերէնէն
պարսկերէն
թարգմանութիւններ.
մըն է Այդպիսով՝
միայն: Այդպիսով՝
արժանին
մըն է միայն:
մասամբ,մասամբ,
արժանին
Թումանեանի
նախաձեռնութեամբ
-«Մովսէս
Խորենացի»
շքանշանը՝
Հայաստանի
կարասը»
(1908),
«Քաջ Նազար»
փոխադրել
1880-ականներու կէսէն: Որպէս բանաստեղծ յայտ-«Մովսէս1899-ին
Խորենացի»
շքանշանը՝
Հայաստանի
- «Խնձորի
այգին»,
«Անձրեւ»
եւ ուրիշ
18 պատ- «Խնձորի
այգին»,
«Անձրեւ»
եւ ուրիշ(1912)),
18
պատմատուցենք
մեծ հայասէրին,
եւ Թարգմանկը մատուցենք
մեծէհայասէրին,
եւ ԹարգմանԹիֆլիսի
մէջ
ստեղծուած
է
«Վերնատուն»
գրական
ժամանակի
նախագահ
Ռոպերթ
Քոչարեանի
Գրիմ
եղբայրներու,
ռուսական,
հնդկական,
ճափոնիկը
դարձած
1890-ականներուն
(«Բանաստեղծուժամանակի
նախագահ
Ռոպերթ
Քոչարեանի
մըւածքներ՝
15
հայ
անուանի
գրողներէ.
մըւածքներ՝ 15 հայ անուանի գրողներէ.
խմբակը:
կողմէ
2001-ին.
թիւններ»,
հատոր
1-2,
1890-92):
նական,
իտալական
եւ այլ
ժողովրդական
հեքիաթներ:
կողմէ 2001-ին.
- Իրանահայ
բանաստեղծ
ՎԱՐԱՆԴ-ի
բանասչաց
կը
նշենք
ուրիշ դիտանկիւնով:
- Իրանահայ
բանաստեղծ
ՎԱՐԱՆԴ-ի
բանասչաց տօնը
կըտօնը
նշենք
ուրիշ
դիտանկիւնով:
Պետական
համալսարանի
-Երեւանի-Երեւանի
Պետական
համալսարանի
պատուոյպատուոյ
տեղծութիւններու
ընտրանին.
տեղծութիւններու
ընտրանին.
«Խմբ.» «Խմբ.»
կոչում 2001-ին.
կոչում 2001-ին.
տարի
հայ բանաստեղծութիւն»
կոթո- դոկտորականի
-«Հարիւր-«Հարիւր
տարի հայ
բանաստեղծութիւն»
կոթո- դոկտորականի
-Հայաստանի
Գրողներու
միութեան
«Կանթեղ»
-Հայաստանի
Գրողներու
միութեան
«Կանթեղ»
ղային աշխատասիրութիւնը,
որով ներկայացուած
ղային աշխատասիրութիւնը,
որով ներկայացուած
Ընթերցողը
կրնայ հետաքրքրել
Նուրիզադէի
Ընթերցողը
կրնայ հետաքրքրել
Նուրիզադէի
շքանշանը
2005-ին:
շքանշանը 2005-ին:
մէկ 70
դարու
հայ բանաստեղծներէ
է վերջինէ վերջին
մէկ դարու
հայ 70
բանաստեղծներէ
«Պատասխան»
վերնագրով
բանաստեղծութիւնը,
«Պատասխան»
վերնագրով
բանաստեղծութիւնը,
Նուրիզադէի
մասին յիշատակումներ
Նուրիզադէի
մասին յիշատակումներ
ունին շա-ունին շաերկեր:
Գիրքը
ունի նախաբան՝
Հայոց պատմութեան
երկեր: Գիրքը
ունի
նախաբան՝
Հայոց պատմութեան
իր հայերէն
որով կըորով
սկսիկը
իրսկսի
հայերէն
առաջին առաջին
հատորը՝հատորը՝
տեր...երկու
ստորեւ
երկու մէջբերում.
մէջբերում.
ու հայ ժողովուրդի
մշակոյթին
վերաբերեալ
(148 ստորեւ
ու հայ ժողովուրդի
մշակոյթին
վերաբերեալ
(148 տեր...
«Բարեւ
Ձեզ, հայեր»-ը:
«Բարեւ Ձեզ,
հայեր»-ը:
Հրաչեայ
Մաթէոսեան
Հրաչեայ
Մաթէոսեան
էջ): Մեծադիր
այս հատորը
1369 էջ է.
էջ): Մեծադիր
այս հատորը
1369 էջ է.
(Հայրենի
անուանի
գրող ու գրականագէտ)
(Հայրենի անուանի գրող ու գրականագէտ)
- Ակսել Բակունցի
- Ակսել Բակունցի
«Ցոլակ» «Ցոլակ»
վէպը. վէպը.
Պատասխան
Պատասխան
հայ գրականութեան
ամենամեծ
«Նա հայ«Նա
գրականութեան
ամենամեծ
թարգմա-թարգմա- Հրաչեայ
Քոչարի «Պաքուի
Կոմունը».
- Հրաչեայ
Քոչարի «Պաքուի
Կոմունը».
Ինձ
Ինձ հարց
են հարց
տալիսեն տալիս
նիչն է աշխարհում,
ով իր երկերով
ապշեցրեց
հայ
նիչն է աշխարհում,
ով իր երկերով
ապշեցրեց
հայ
- Եղիշէ Չարենցի
երկերու ընտրանին.
- Եղիշէ Չարենցի
երկերու ընտրանին.
Հայերն ամէնուր,
Հայերն ամէնուր,
ժողովրդին:
Ամենայն
վստահութեամբ
կարող
եմ
ժողովրդին:
Ամենայն
վստահութեամբ
կարող
եմ
«Վաթան,
վաթան»
անունով
հատոր
մը՝
- «Վաթան, վաթան» անունով հատոր մը՝
Թէ խնջոյքներում,
Թէ խնջոյքներում,
ասել,
որ
այսպիսի
մի
երեւոյթ
հայ
գրականութեան
ասել, որ այսպիսի մի երեւոյթ հայ գրականութեան
Յովհաննէս
Թումանեանի
բանաստեղծութիւններու
Յովհաննէս
Թումանեանի
բանաստեղծութիւններու
Թէ՛ հանդէսներում.Թէ՛ հանդէսներում.Թումանեան
հրապարակած
է յօդուածներ, որոնց
պատմութեան
մէջ
չի եղել»:
պատմութեան
մէջ չի եղել»:
եւ պոեմաներու
ընտրանին.
եւ պոեմաներու
ընտրանին.
Ահմադ Նուրիզադեհ,
Ահմադ Նուրիզադեհ,
մէջԹորանեան
արծարծած
է հասարակական կեանքին, գրաԹորոս
Թորանեան
-Վահագն
Դաւթեանի
երկերու ընտրանին. Թորոս
-Վահագն
Դաւթեանի
երկերու ընտրանին.
Դու,չես
որու
հայ
ու չես
ծնուել հայ,
Դու, որ հայ
չեսչես
ծնուել
հայ,
կանութեան,
բանահիւսութեան,
հայոց լեզուի զար(Սուրիահայ
գրող ու գրաքննադատ)
(Սուրիահայ
գրող ու
գրաքննադատ)
-Նարդոսի
«Ամալիա»
-Նարդոսի
«Ամալիա»
վէպը: վէպը:
ո՞նցզգալ
գիտես
մեր հոգին,
Ապա ո՞նցԱպա
գիտես
մերզգալ
հոգին,
գացման
առնչուող
հարցեր:
Գրած
է հետազօտու«Նա
իր
ստեղծագործութիւններով
հայերին
«Նա իր ստեղծագործութիւններով հայերին
Իր հեղինակած
հատորները.
Իր հեղինակած
հատորները.
Մեր
հայութիւնը.
Մեր հայութիւնը.
Նահապետ
Նաղաշ
Հովնաթանի,
ազգային
հպարտութիւն
է պարգեւում,
եւ մենք
ազգայինթիւններ
հպարտութիւն
է Քուչակի,
պարգեւում,
եւ մենք
պատմութիւնն
ու մշակոյթը»
-«Հայոց -«Հայոց
պատմութիւնն
ու մշակոյթը»
պարս- պարսՉէչես
՞ որու
հայ
ուստեղծագործական
չես
ծնուել
Չէ՞ որ հայ
չեսչես
ծնուել
դու
հայ: դու հայ: հասունուՍայաթ
Նովայի
մասին:
Կատարած
պարտականութիւն
ունենք
գովաբանել
Թումանեանի
Հայհատորը.
արձակի լաւագոյն էջերէն են Թումանեանի
պարտականութիւն
ունենք
գովաբանել
այսէ թարգմանումեծայս մեծ
կերէն
կերէն հատորը.
Ես եւ
ստիպուած
ու կիսակատակի
Ես ստիպուած
ու կիսակատակի
Ա.
Պուշկինէն,
Ջ.ուՊայրընէն,
Մ. Լերմոնմարդու,
բանաստեղծի
հմուտ թարգմանիչի
թեան
ժողովրդայնութեան
ամենաբարձր փուլը
պատմուածքները,
որոնցհայերէն
մէջ կ՛առանձնանայ
մարդու, թիւններ
բանաստեղծի
ու հմուտ
թարգմանիչի
-«Բարեւ
Ձեզ, հայերէն
հայեր»
բանաստեղծու-«Բարեւ
Ձեզ, հայեր»
բանաստեղծուՄի
բան
ասում
եմ,
Մի բան
ասում
եմ,
տովէն:
արժանիքները,
ու
ցանկանալ
որ
իր
հզօր
սկսած է 20-րդ դարի առաջին տարիներուն: թիւններու
Անոր «Գիքոր»
(1895,
հրտ.`
1907, համանուն ֆիլմը` արժանիքները,
1934,
ու ցանկանալ որ իր հզօր գրիչը գրիչը
թիւններու
առաջին
հատորը.
առաջին
հատորը.
Եւ
ինձ
փրկում
եմ
լուրջ
պատասխանից.
Եւ ինձ
փրկում եմ լուրջ պատասխանից.
Թումանեան
աշխոյժ հասարակական գործումիշտ
բեղուն լինի»:
ստեղծագործական
սկզբունքները յատկապէս
1982)
պատմուածքը:
Մանկական
գրականութեան
միշտ բեղուն
լինի»:
-«Մենութեան
եւ երազներում»
հայերէն
-«Մենութեան
գիշեր եւգիշեր
երազներում»
հայերէն
այս
րոպէինմէկ
կ'ուզեմ
մէկ պոէմներուն
ընդ միշտ, բանաստեղծութիւններու
Բայցցայտուն
այսԲայց
րոպէին
կ'ուզեմ
ընդ
նէութիւն
ծաւալած
է: 1905-1907-ներուն
մեծպատճաջանքեր
Ահմատ
Նուրիզադէն
հիւանդութեան
դրսեւորուած
ենմիշտ,
ու լաւագոյն
էջերէներկրորդ
են «Շունն
ու կատուն»
Ահմատ
Նուրիզադէն
հիւանդութեան
պատճաբանաստեղծութիւններու
երկրորդ
հատորը. (1886,
հատորը.
Լուրջ ու անկատակ
Լուրջվիպերգներուն
ու անկատակ
գործադրած
է
ցարական
իշխանութիւններու
հրահռով
ներկայիս
Թեհրանի
«Քահրիզաք»
խնամքի
մէջ: «Հառաչանք», «Լոռեցի Սաքօ»,
հրտ.`
1892),
«Անբախտ
վաճառականներ»
(1886,
ռով
ներկայիս
Թեհրանի
«Քահրիզաք»
խնամքի
-Պարսկերէն
բանաստեղծութիւններու
երկու
-Պարսկերէն բանաստեղծութիւններու երկու
Պատասխան
տալ
այս
կրկնուող
հարցին.
Պատասխան
տալ
այս
կրկնուող
հարցին.
րած
հայ-թաթարական
ընդհարումներուն
վերջ
կեդրոնը
կը
մնայ,
եւ
հարկադրաբար
դադրեցուցած
«Մարօ», «Անուշ» (համանուն օփերա` 1912, հատոր:
ֆիլմ` հրտ.`
1899), չափածոյ եւ արձակ այլ գործեր:
կեդրոնը կը մնայ, եւ հարկադրաբար դադրեցուցած
հատոր:
–
Այո՛,
բարեկամ,
ընկեր,
հարազատ,
– Այո՛,1983),
բարեկամ,
ընկեր, մէջ
հարազատ,
տալու
համար:գործունէութիւնը։
Այդ պատճառով երկու անգամ ձերէ իր գրական
պոէմներուն
պատկերուած է հայ նահաԿեանքի
վերջին
տարիներուն
(1916-1922) գրած
է իր էգրական
գործունէութիւնը։
Ստացած
շքանշաններ
ու գնահատագիրեր
Ստացած
շքանշաններ
ու գնահատագիրեր
պետը, գիւղը իր սովորոյթներով, պատկերացումքառեակներ,
որոնք
իրենց անդադար
տեսակի
մէջ
Ահմատ Նուրիզադէն
մօտ
40
տարի
ու բակալուած է (1908-09, 1911-12): Առաջին համաշԱհմատբազմաթիւ
Նուրիզադէն
մօտ 40 տարի
անդադար
ու
¾ç 02
¾ç 02
ՌՈՒԲԻՆԱ
ՕՀԱՆԵԱՆ
ներով, ընկերային-կենցաղային
հակասութիւննեկատարեալ
են: իրանցիներուն
ՌՈՒԲԻՆԱ
ՕՀԱՆԵԱՆ
մեծ նուիրումով
ներկայացուցած
է
մեծ նուիրումով
իրանցիներուն
ներկայացուցած
է
¾ç
02
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¾ç 01
խարհային պատերազմի տարիներուն սերտօրէն
համագործակցած է զօրավար Անդրանիկի հետ,
երկու անգամ եղած Արեւմտեան Հայաստան,
անձամբ (դստեր հետ) մասնակցած Էջմիածինի մէջ
հաւաքուած արեւմտահայ գաղթականութեան եւ
յատկապէս որբ երեխաներու խնամքի կազմակերպման: 1918-ին հիմնած է Հայոց հայրենակցական
միութիւններու միութիւն (ՀՀՄՄ)` տեղւոյն վրայ
ժողովուրդի ինքնապաշտպանութեան գործը կազմակերպելու նպատակով: Առաջին աշխարհամարտի աւարտէն ետք ՀՀՄՄ ծիրէն ներս Թումանեանի
գլխաւորութեամբ ստեղծուած է Քննիչ յանձնաժողով` Փարիզի մէջ հրաւիրուելիք վեհաժողովին
պատերազմի մէջ հայերու կրած վնասներու մասին
փաստաթուղթ պատրաստելու համար:

02
¾ç 08

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ
ՍՏԱՑԱՆՔ
Թումանեան
եւ Զօրավար

Անդրանիկ

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով

Օր մը սեղանի շուրջ Թումանեան կ՛առաջարկէ
Յովհաննէս Թումանեանի հիւմըրով ըրած այդ
խմել Անդրանիկի կենացը եւ կ՛ըսէ.
գեղեցիկ եւ իմաստալից համեմատութիւնը շատ
- 20 տարի առաջ կար երկու նշանաւոր բան՝ աշխոյժ ծիծաղ կը յառաջացնէ սենեակին մէջ։
Խրիմեան Հայրիկը եւ իմ «Շունն ու կատուն», 20 Անդրանիկը անոր կը պատասխանէ.
տարի անցած է ու դարձեալ երկու նշանաւոր բան
կա՛յ, իմ «Շունն ու կատուն» եւ «Անդրանիկը», կը
-Կ’անցնին տարիներ, ոչ ես կ՛ըլլամ, ոչ ալ
խմեմ երկու նշանաւորներէն մէկուն՝ Անդրանիկի Թումանեանը, բայց կը մնայ նշանաւոր բան մը՝
կենացը։
«Շունն ու կատուն», խմենք անոր կենացը։
* * *

ՇՈՒՆՆ ՈՒ ԿԱՏՈՒՆ

Ըսուած է, որ «Մարդկութեան մանուկի հոգիի անաղարտութիւն պէտք է»։ Մեր հանճարին
“Շունն ու Կատուն” կարդանք ստորեւ։ Մանկանանք քիչ մը:
«Խմբ.»
Ժամանակով Կատուն ճօն էր,
Շունն էլ գըլխին գըդակ չունէր,
Միայն, գիտեմ ոչ` որդիանց որդի,
Ճանկել էր մի գառան մորթի:
Եկաւ մի օր, ձմեռուան մըտին,
Կատուի կուշտը տարաւ մորթին:

Թումանեան Երեւանի եւ իր ծննդավայր Դսեղի
մէջ ունի տուն-թանգարաններ: Անոր անունով կը
կոչուին Երեւանի տիկնիկային թատրոնը, դպրոցներ, փողոցներ, գրադարաններ Երեւանի եւ երկրի
տարբեր քաղաքներու մէջ: 1980-ին Հայաստանի
գրողներու միութիւնը սահմանած է Թումանեանի
անուան ամենամեայ գրական մրցանակ:
Թումանեան մահացած է 1923-ի Մարտ 23-ին
Մոսկուայի մէջ, թաղուած է Թիֆլիսի Խոջիվանքի
պանթէոնին մէջ, սիրտը` Դսեղ գիւղին մէջ:

- Բարի՛ աջողում, ուստա Փիսօ,
Գլուխըս մըրսեց, ի սէր Աստծոյ,
Ա՛ռ էս մորթին ու ինձ համար
Մի գդակ կարի գըլխիս յարմար:
Վարձիդ համար միամիտ մընա՛յ,
Համա-համա շատ չուշանայ:
- Աչքիս վըրայ, քեռի Քուչի,
Մի գըդակ ա, հօ մի քուրք չի.
Քու թանկագին խաթեր համար
Ուրբաթ օրը համեցէք տար:
Փողի մասին աւելորդ ա,
Մեր մէջ խօսելն էլ ամօթ ա,
Ի՜նչ մեծ բան ա, տօ՜, հէ՛ր օրհնած,
Միա՜յն, միա՜յն մի գդակի վարձ:
Ուրբաթ օրը քեռի Քուչին`
Ուստից առաջ` բաց-բաց կուճին
Թափ-թափ տալով` ծանըր ու մեծ,
Ուստա Կատուի շեմքում կանգնեց.
- Ուստեն ո՞ւր ա… փափախս ո՞ւր ա…
- Մի քիչ կացի, հրես կերեւայ:
Ուստեն եկաւ քուրքը հագին,
Շանը տեսաւ, բեղի տակին
Իրեն-իրեն քիչ փընթփընթաց,
Ու մուշտարու վըրայ թընդաց.
-Ցուրտը տարա՞ւ… վա՜հ, տընա՛շէն,
Չես թող անում մի շունչ քաշեն.
Հեշտ բան հօ չի՞, հըլա նոր եմ
Ցըրցամ տըուել, թէ որ կարեմ:

- Դէ հէ՛ր օրհնած, էտե՛նց ասա,
Էդ բարկանալդ էլ ընչի՞ս ա:
Փող եմ տըուել, վախտին կարի,
Թէ չէ` ասա, էգուց արի:
Համ ասում ես, համ չես կարում,
Համ խօսում ես, վըրէս գոռում,
Հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ, հա՛մ,
اكوبيان
سيفاك
:رئيــــــــس التحريــــــر
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Քանի, ախպէր,
գընամ
ու գամ…
Ծով է իմ վիշտն, անափ ու խոր,
Ասաւ Քուչին ու նեղացած
Լիքն ակունքով հազարաւոր.
Վերադարձաւ գլուխը բաց:
Իմ զայրոյթը լիքն է սիրով,

zartonkadl@gmail.com

Իմ գիշերը` լիքն աստղերով:

P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon

+961 1 444225

Մին էլ եկաւ, դարձեալ չըկար.
Էս անգամը դիպան իրար.
Էլ անպատիւ, անկարգ խօսքեր,
Էլ հին ու նո՜ր, էլ հէրն ու մէ՜ր,
Էլ գող Փիսօ՜, էլ քաչալ Շո՜ւն…
Բանը հասաւ դիւանբաշուն:
Շունը մինչեւ գընաց, եկաւ,
Ուստա Կատուն կոտըրն ընկաւ,
Գըլուխն առաւ ու մի գիշեր
Հայդէ՛, կորաւ. էն կորչիլն էր...
Էն օրուանից մինչեւ օրս էլ
Շունն էս բանը չի մոռացել,
Մըտքում հըլա դեռ պահում ա,
Որտեղ Կատուին պատահում ա,
Վեր ա թըռչում, վըրայ վազում,
Իրեն մորթին ետ ա ուզում.
Իսկ սեւերես Կատուն յանկարծ
Ետ ա դառնում ու բարկացած
Փըշտացնում ա. մըթամ նոր եմ
Ցըրցամ տըուել, թէ որ կարեմ:
Յովհաննէս Թումանեան
1886թ.

جريـدة سياسية أرمنـية
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش

+961 81 306 447
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ
ՍՏԱՑԱՆՔ
Դառնացած Ժողովուրդ

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

Նկատի ունենալով, որ մեր այս յաւելուածը
նուիրուած է Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ՝ Յովհաննէս Թումանեանի, ծննդեան 150-ամեակին
ուզեցինք այստեղ հրատարակել Թումանեանի
մէկ կարեւոր յօդուածը, որ գրուած է 1910ին:
Որքա՜ն ուշագրաւ է հոն յիշուածը: ինչքա՜ն
այժմէական են անոր միտքերը:
Մեր ժողովուրդին համար ամէն բանէ առաջ
պէտքէ իմանալ է մեր սխալներն ու հիւանդութիւնները, եւ բուժուիլ.. ԲՈՒԺՈՒԻԼ։
Կարդանք մեր հանճարին գրածը. “Ներսից
ենք փչացած...”։
«Խմբ.»

Մամուլ կայ։ Տասնեակ տարիներով ու անհամար
դէպքերով փորձուած է, է՛լ հայհոյանք, է՛լ զրպարտութիւն, է՛լ ափաշկարա սուտ, է՛լ չարախօսութիւն,
կեղծաւորութիւն։ Նեղ թայֆականութիւն հօ ոչ մի
գիւղում գուցէ էնքան անվայել կերպարանք չի առել,
որքան սրա մէջ։ Մի յայտնի հրապարակախօս
պատմում էր, թէ պարզ խօսում էին մեր խմբագրատանը, թէ էս կամ էն գրողին, ինչքան էլ լաւ գրուածք
հրատարակի, միշտ պէտք է զարկել, ծաղրել կամ
լռել, մի խօսքով ամեն կերպ աշխատել սպանել,
միայն նրա համար, որ մեզ հետ չի, մեր թայֆիցը չի։
Էդպէս էլ մտէք ազգային, հասարակական,
գրական գործիչների մէջ։ Մէկը միւսի հռչակն ու
յաջողութիւնը տանել չի կարողանում։
Հիմի եկէք ուսուցիչներին տեսէք։ Դասերից
աւելի շատ է՛ն աշխատանքի վրայ են, որ իրար ոտի
տակ փորեն, եւ շարունակ մի որեւէ չնչին դէպք, որ
կարելի էր ընկերական շրջանում հեշտ վերջացնել,
ազգային հարց դարձրած, տարիներով ձգտում են
պաշտօնական ճանապարհով, դատարանով ու
մամուլի էջերում մէկը միւսին անուանարկել, հալածել ասպարէզից ու սպանել բարոյապէս… ո՛չ մի
մեղմութիւն, ո՛չ մի ներողամտութիւն, ո՛չ մի սահման
չարութեանը։
Ինչո՞ւ է էսպէս։
Պարզ հասկանալու համար երեւոյթի վրայ պէտք
է նայել բնութեան ու պատմութեան օրէնքների բարձրութիւնից, էն լայն, խաղաղ ու խոր հայեացքով, որ
նրանք միայն կարող են տալ։ Ուրիշ ընղհանուր
հանգամանքների հետ զարհուրելի ծնող է եղել մեզ
համար մեր պատմութիւնը։ Նա երկար դարերով
մեզ դրել է բարբարոս ժողովուրդների ոտների
տակ։ Իսկ ամեն կենդանի գոյութիւն, որ ոտնատակ
է ընկնում, եթէ չի մեռնում, այլանդակւում է,
դառնանում ու փչանում։ Էսպէս է բնութեան օրէնքը։
Էն հասարակ վարունկի թուփն ինչ է. յայտնի է,
որ եթէ նա էլ ոտի տակ է ընկնում՝ էլ նրա պտուղը
չի ուտւում, էնքան է դառնանում։ Նրա համար էլ
ձեզ թոյլ չեն տալ, որ նրա թուփը ոտի տակով անէք։
Էնպէս դառնանում ու դաժանանում է եւ մարդը,
նրա հոգին, սիրտը, միտքը, ու ներքին դառնութիւնը
դուրս է տալի, յայտնւում է ե՛ւ աչքերում, ե՛ւ դէմքին,
ե՛ւ խօսքերում, ե՛ւ գործերում, ամեն տեղ, ամեն
ասպարէզում, ու ամբողջ կեանքը դարձնում է դառն
ու դաժան։ Եւ էս տեսակ կեանքը կունենայ, այո՛,
շատ բան, ե՛ւ «յառաջադիմութիւն», ե՛ւ «կուլտուրա»,
ե՛ւ «մամուլ», ե՛ւ «գրականութիւն», ե՛ւ «դպրոց», ե՛ւ
«բարեգործութիւն», բայց էդ բոլորը ներսից ճիճուի
կերած պտուղի նման են, եւ տառապում են
հիմնական պակասութիւններով, մի ընդհանուր

Մտածմունքներ կան, որ սաստիկ ծանր են, բայց
դուք դատապարտուած էք մտածելու, չէք կարող
փախչել նրանցից։ Նրանք է՛ն ծանր հիւանդութիւնների նման են, երբ դուք գիտէք, որ ձեր մարմնի մէջ
կրում էք քաղցկեղի խոցը, բարակացաւի բացիլները
կամ ժանտախտի թոյնը։ Չէք կարող անց կենալ ու
արհամարհել, կամ նրանք պէտք է ձեզ յաղթահարեն
ու սպանեն, կամ դուք պէտք է մարդկային հանճարի
տուած ամեն միջոցներով վեր կենաք ցաւերի դէմ
ու ազատուէք, առողջանաք. իհարկէ, եթէ էնքան
արիութիւն ու հասկացողութիւն ունիք։
Էն մարդիկ, որ երկար ու լուրջ զբաղուել են մեր
ժողովրդով, մեր մարդով, միշտ եկել են մի ծանր
եզրակացութեան, թէ շատ չարութիւն կայ մեր հոգում։
Էսպէս են ասում նրանք եւ ասում են խորը
ցաւով, ինչ ցաւով որ կարելի էր ասել, թէ բարակացաւի բացիլներ կան իմ կրծքում։
Բայց քիչ են էս տեսակ ազնիւ ու քաջ մարդիկը։
Մեծ մասամբ ախտի գոյութիւնը ընդունելով հանդերձ, իրենց առողջ են համարում ու միշտ ուրիշներին են հռչակում հիւանդ։ Ամեն մինը ինքը չար
չի, կեղծաւոր չի, հայհոյող չի, ստախօս չի, թայֆայական չի, էդ ամենը իրենից դուրս ուրիշներն են։
Բայց, իհարկէ, սրանց չպէտք է հաւատալ, ոչ էլ
ականջ դնել։ Ճշմարիտը էն է, որ մեր ամբողջութիւնը
տառապում է մի ծանր ու խոր բարոյական
հիւանդութիւններով։
Նայեցէ՛ք։
Գիւղացի ռանճպար մարդիկ են, հարեւան,
միասին մեծացած, իրար հետ օխտը բեռը աղ ու
հաց կերած, բայց եթէ մէկի արտը լաւ է գալի կամ
անասունը բազմանում՝ միւսը նախանձից հիւանդանում կամ ինչպէս իրենք են ասում՝ «արնով է
ընկնում»։
Վաճառականներ են, առուտուր են անում,
թեկուզ մրցակիցներ էլ չեն, բայց մէկը միւսի յաջողութիւնը լսելիս քունը կորցնում է ու էնքան էլ իր
գործի վրայ չի մտածում, որքան նրա յաջողութեան
ՀՐԱԺԵՇՏ
վրայ է դարդ անում, ու տեղն ընկած տեղը ոչինչ չի
«Այստեղ ահա կը բաժանուենք.
խնայիլ նրա գործին վնասելու։
Մնաս բարեաւ, սիրելի.
Հոգեւորական է. ինչքան վարձ ու պատիւ կուզէք
Այսպէս ես չեմ ցաւել երբեք...
տուէք - միշտ դժգոհ է, բողոքում է, գանգատւում է
Դառնութիւնով սիրտս լի։
անարդարութիւնից, եւ գիտէ՞ք էդ անարդարութիւնը
Այստեղ ահա քեզ թողնում եմ
որն է, որ իր ընկերն էլ է նոյնը ստանում կամ նա էլ
Եւ չգիտեմ, ուր կերթաս.
է կարողանում ապրել։
Կասկածներից ես դողում եմ...
Քաղաքացի թէ գիւղացի՝ երկուսը վէճ ունեն
Թող պահպանէ քեզ Աստուած։
իրար հետ։ Ոչ մի դատաստանում չի վերջանում
Ա՛խ, առանց քեզ տխուր կեանքիս,
նրանց վէճը, տեւում է ä³ï³ëË³Ý³ïáõ
երկար տարիներËÙµ³·Çñ`
եւ յաճախ
 سيفاك:رئيــــــــس التحريــــــر
ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
Օրը տարի կըاكوبيان
դառնայ,
իրենց ամբողջ կեանքն ու կայքը դնում են էդ վէճի
Բայց ուր լինիս, դարձեալ հոգիս
վրայ, մինչեւ կարողանում է մէկը միւսին խեղդել,
Շուրջդ պիտի թրթռայ։
zartonkadl@gmail.com
P.O.BOX
11-617
+961յիշիր,
1 444225
գետնին
հաւասարել կամ հէնց երկուսն
էլ փչանում
են։ Beirut-Lebanon
Մնաս բարեաւ, բայց միշտ

ցաւով, որի ճարը դրսից անել չի կարելի։ Էդ տեսակ
կեանքը կը տայ եւ տաղանդաւոր մարդիկ, սակայն
նրանք էլ կը լինեն դառն ու դաժան։ Բայց նա չի
կարող ծնել ազնիւ մարդիկ, բարի սրտեր ու բարձր
ոգիներ, հէնց է՛ն, ինչը որ դարձնում է մի կեանք
գեղեցիկ ու հրապուրիչ եւ մի ժողովուրդ թանկ ու
համակրելի։
Արդ՝ եթէ մենք ունենք ազգային իմաստութիւն,
հոգու արիութիւն եւ առողջ բնազդներ, անկարելի է
աչքներս փակենք մեր էս ծանր հիւանդութեան
առաջ եւ չզգանք, որ մեր հոգին շատ է դառնացած,
մեր ներքին մարդը շատ է փչացած, եւ դրա դէմ
կռուելու, առողջանալու առաջին պայմանը էն է, որ
մենք ե՛ւ մեր սրտերում, ե՛ւ աշխարհքի առաջ անկեղծ
խոստովանենք ու ճանաչենք մեր դժբախտութիւնը։
Ապա թէ էդ փրկարար գիտակցութեանը կը հետեւեն ինքնակատարելագործութեան բարձր ցանկութիւնն ու ազնիւ գործը։
Ուրիշ ճանապարհ չկայ. ներսից է լինելու հաստատ փրկութիւնը, որովհետեւ ներսից ենք փչացած։
1910 թ.

Բանաստեղծութիւններ Յովհաննէս Թումանեանէն
Որ քեզ շատ եմ կարօտել.
Եւ տեսութեան ժամի համար
Չըմոռանաս աղօթել»։

ՏԵՆՉ

***

«Մէկն էլ այն է հոգուս անթիւ տենչերի,
Որ իմ աչքով տեսնեմ յոյզը ջըրերի,
Ալեկոծուող ովկիանոսի մի տագնապ....
Ահեղագոչ ալիքները լեռնաչափ
Բարձրանային իրար վրայ անդադար
أرمنـية
سياسية
جريـدة
Եւ մըրրիկը
նրանց
վրայ
սաստկանար...
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش
Եւ դիտէի ժայռի գլխին ես կանգնած,
Երբ հողմակոծ կոհակները մոլեգնած
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ

Վկայութիւններ Յովհաննէս Թումանեանի Մասին

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով
Համադրեց՝ ՌՈՒԲԻՆԱ ՕՀԱՆԵԱՆ

ԵՂԻՇԷ ՉԱՐԵՆՑ

«Կարծես կախարդ լինէր, որ շոգիի ու էլեկտրականութեան դարում արթնացնում էր անցեալը։
Նա, այդ լոռեցի Յովհաննէսը, համաշխարհային
պատերազմների եւ վուլկանային* յեղափոխութեանց մեր այս ահռելի դարում հրաշք էր, անկարելի
հանճար՝ զարմանալի զարմանք»։
«Նա մեծ էր աւելի, քան եղաւ։ - Երկնքի նման
ընդարձակ:
Ովկիանի նման իր ոգին ընդգրկել էր կեանքը
անեզր։ -Ու հոգու ափերին նստած նա նայում էր հայեացքով պայծառ –
Եւ որսում էր երգեր ու խոհեր, եւ տեսնում էր
հրա՜շք երազներ»։
*Վուլկանը հռոմէացիների կրակի աստուածն
էր։ Վուլկանական՝ բոցավառ, կրակոտ, հրաբ-խային։

ԴԵՐԵՆԻԿ ԴԵՄԻՐՃԵԱՆ

«Յովհաննէս Թումանեանը դարագլուխ էր մեր
գրական կուլտուրայի պատմութեան մէջ։ Նա
բարձրացնում է մեր կուլտուրայի արժէքը, բարձրացնում է նրա տեսակարար կշիռը։ Նա պատկանում է իր ժողովրդին, որին ծառայեց նա իր գրչով
ու խօսքով»։

ԱՒԵՏԻՔ ԻՍԱՀԱԿԵԱՆ

«Նրա կախարդական գրիչը ուր դիպաւ, կատարուեց իսկական արուեստի հրաշքը, - լինի առակ
թէ քառեակ, հեքիաթ թէ պատմուածք, հովուերգութիւն թէ վիպերգութիւն: ...Նա եղաւ մեզ համար
այն, ինչ որ եղաւ Պուշկինը ռուսների համար,
Միցկեւիչը` լեհերի համար»:

ԶԱՊԷԼ ԵՍԱՅԵԱՆ

«Յովհաննէս Թումանեանը ճառագայթող մարդ
էր: Բանաստեղծ` ոչ միայն գրչով, այլեւ իր անձով,
իր կեանքով եւ կենցաղով: Անսպառ վեհանձնութեան
տպաւորութիւն մը կը գործէր, որովհետեւ անիկա
ինքզինքը կը շռայլէր անհաշիւ: Կեանքի դժուարին
ճամբաներու վրայ կը քալէր ձեռքերը բեռնաւոր
գանձերով եւ շնորհներով: Հարուստ էր եւ զեղուն
բարոյական ուժերով, գերակշիռ ուժերով, որովհետեւ նաեւ իր մղիչ ուժը սէրն էր:
Բայց ոչ արդի սերունդը, որ գալիք սերունդները
չեն մոռնար զինքը: Վերագնահատման ամենախիստ բովերէն Յովհաննէս Թումանեանի անձը եւ
երկը դուրս կու գան անեղծ եւ պայծառ: Անիկա իր
էութեան ամենաբարձր արտայայտութիւններով
միշտ պիտի մնայ ներկայ եւ թերեւս պիտի ըլլայ
միակ հաստատ օղակը, որ ապագան պիտի կապէ
անցեալին»:

ԼԷՕ

կողմից- եւ Դվալը, եւ Լալվարը, եւ` ուրիշ հարիւր ու
մի գագաթներ այս միեւնոյնն էին ասում մռայլ
ժպիտներ հագած...»։

ՎԱՀԱՆ ՏԷՐԵԱՆ

«Այսօր Թումանեանը իր լեզուն հասցրել է այն
բիւրեղանման պարզութեան, որը մօտեցնում է
նրան Պուշկինին, եւ որը նրա գերագոյն
արժանիքներից մէկը պիտի համարուի»:

ՍՏԵՓԱՆ ԶՕՐԵԱՆ

«Այո, Թումանեանն իր արուեստով նման է
կախարդի. բնաւ չէք զգում, որ գրել է. թուում է երկը
ժողովրդական մի կենդանի խօսք է իր ձեւերով,
երանգներով ու յոյզերով. զգում էք, որ բանաստեղծը
ելնում է իր ժողովրդի ընդերքից, իր մէջ ներծծած,
խտացրած այն ամէնը, ինչ կոչուում է ժողովրդի
կեանք` նրա մաքուր, ազնիւ հոգին, նրա մարդասէր
աշխարհայեացքը, նաեւ նրա տառապալից առօրեան,
աղքատի ապրուստը... Մի խօսքով` Թումանեանի
երկերում կայ, ինչպէս Տէրեանն է նկատել, «հայրենի խինդ ու ժպիտ եւ հայրենի վիշտ»»։

ՀԱՄՕ ԲԵԿՆԱԶԱՐԵԱՆ-

(անուանի բեմադրիչ)
«Հայաստանում չկայ այնպիսի մարդ, լինի չափահաս կամ երեխայ, որին ծանօթ չլինի նրա
«Շունն ու կատուն» հիանալի երկը: Հայ ժողովրդի
սիրելի բանաստեղծը` Թումանեանը, որ իր քաղցրահնչիւն չափածոների ու կլասիկ յստակութիւն
ունեցող արձակի մէջ արտայայտել է ժողովրդի
խոհերն ու զգացումները, այդ փոքր լեգենդի մէջ էլ
ցուցադրել է իր վիթխարի տաղանդի առանձնայատկութիւնները»:

ՄԱՐՏԻՐՈՍ ՍԱՐԵԱՆ

«Հմայիչ էր Յովհաննէս Թումանեանը որպէս
բանաստեղծ ու մարդ: Նա իր մէջ կրում էր ժողովրդի
լաւագոյն գծերը- գրականութեան մէջ սէր դէպի
ժողովրդական ստեղծագործութիւնը, իսկ կեանքում
լայն հիւրասիրութիւն եւ սէր դէպի իր ընտանիքն ու
երեխայները:
...Այժմ, նոր կեանքի կերտման այս դարաշրջանում, անցեալի ֆոնի վրայ մեծ բանաստեղծի կերպարանքն աւելի ու աւելի է ցայտուն ելնում որպէս
փայլող գագաթ...»։

ԱՐՄԷՆ ՏԻԳՐԱՆԵԱՆ-

(անուանի երգահան)
«...Յովհաննէս Թումանեանի գրեթէ բոլոր
գրուածքները կարելի է այս կամ այն ձեւով երաժըշտութեան վերածել, այնքան տրամադրող ու հնչուն
են դրանք; Մեր բանաստեղծներից եւ ո՛չ մէկը այնքան չի օգտագործուել կոմպոզիտորների կողմից,
որքան Յովհաննէս Թումանեանը»:

ՎԱԼԵՐԻ ԲՐԻՒՍՈՎ

(ռուս բանաստեղծ, արձակագիր, պատմաբան)
«Թումանեանի չափածոն առաւելագոյն ուժի կը
հասնի քնարական պոեմներուն մէջ, ուր կը տեսնես
ժողովրդական կեանքի խոր ճանաչողութիւն եւ
աշխոյժ ներթափանցում ժողովրդական ոգիի
խորքը: Այլ ժողովուրդի ընթերցողներուն համար
Թումանեանի պոեմներուն (օրինակ`«Անուշ»-ին)
ծանօթանալը ժամանակակից Հայաստանն ու
անոր կեանքը ճանչնալու գործին մէջ աւելի շատ
բան կու տայ, քան կրնան տալ յատուկ հետազօտութիւններու հաստ հատորները: Բանաստեղծը ցայտուն ու վառ գիծերով կը վերակենդանացնէ հայրենի ժողովուրդին կենցաղը, բայց սա կ’ընէ որպէս
արուեստագէտ` կեանքի կոչելով անմոռանալի կերպարներ, ոչ այնքան անհատականացուած, որքան
տիպական: ...Թումանեանի չափածոն իր ամբողջութեան մէջ նոյնինքն Հայաստանն է, հնադարեան
ու նոր, մեծ վարպետին կողմէ յարութիւն առած ու
տպաւորուած ոտանաւորի մէջ»:

ՔՈՌՆԷՅ ՉՈՒԿՈՎՍԿԻ

(ռուս բանաստեղծ, արձակագիր, մանկագիր)
«Անոր, որ գրած է «Մի կաթիլ մեղրը», «Շունն ու
կատուն», «Մուկիկի մահը»` իրապէս որ կարելի չէ
համաշխարհային արուեստի առաջնակարգ վարպետի շարքը չդասել»:

ՓԱՒԼՕ ՏԻՉԻՆԱ

(ուքրանացի բանաստեղծ)
«Ի՜նչ երջանիկ է Հայաստանը, որ ծնած է այդպիսի իսկական մարդասէր: Ի~նչ երջանիկ ժողովուրդ է, որ դաստիարակած է այդպիսի մեծ սիրտ:
Ե՛ւ սիրտ, ե՛ւ կամք, ե՛ւ միտք: Թո՛ղ ամբողջ աշխարհը
գիտնայ, որ մենք անսահմանօրէն հզօր ենք եւ հարուստ` մշակոյթով: Թո՛ղ համաշխարհային բանաստեղծութեան աստղերը իրենց հայեացքը նետեն
հայկական հանճարի ստեղծագործական ջուրերուն
մէջ»:

ՏԻՑԻԱՆ ՏԱԲԻՁԷ

(վրացի բանաստեղծ)
«...Բանաստեղծներու մեր խումբը սերտօրէն
կապուած էր հանգուցեալ բանաստեղծ Յովհաննէս
Թումանեանի հետ, որ շատ աշխատած է հայ եւ
վրացի ժողովուրդներու մշակութային մերձեցումին
համար: Այդ տեսակէտէն զինք պէտք է համարել
ռահվիրայ»:

ՍԱՆՏՐՕ ԷՈՒԼԻ (Ալեքսանտր Կուրիձէ)

(վրացի գրող)
«Յովհաննէս Թումանեանը սիրելի բանաստեղծն
է ո՛չ միայն իր ժողովուրդին, այլ նաեւ եղբայրական
միւս ժողովուրդներուն եւ ամէնէն առաջ վրաց
ժողովուրդին համար:

ԳԱՐԵԳԻՆ ԼԵՒՈՆԵԱՆ
«Դսեղը երեք կողմից շրջապատուած է վիթ(գրականագէտ, արուեստաբան, Գուսան ՃիւաՎրաստանի մէջ Յովհաննէս Թումանեանը
խարի, անդնդախոր ձորերով: Ես լռում եմ, Յովհանամէնէն աւելի ժողովրդականութիւն վայելող ու
նէսը պատմում է, պատմում է անվերջ, մի աննման նիի որդին)
«Թումանեանը կենտրոնական դէմք էր Թիֆլիսի սիրուած բանաստեղծներէն մէկն է: Իր երկերը
քաղցրութեամբ ու հիացմունքով:
...Այդ րոպէին նա ինձ թուում էր մի տիտան, մտաւորական շրջաններում, նրա մօտ լինում էին խորապէս թափանցած են ընթերցող շրջանակնեորին տուած է ամենադժուար հիւսուածքներ կազմել զանազան ուղղութիւններ եւ քաղաքական համոզ- րուն մէջ: Իր լաւագոյն երկերը թարգմանուած են
լեռնային ամէն տեսակ հմայքներից, մի կախարդ, մունքների տէր մարդիկ. նա հեղինակութիւն էր վրացերէն լեզուով: Իր երկերը կ’ուսումնասիրեն
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ ՍՏԱՑԱՆՔ

Վկայութիւններ Յովհաննէս Թումանեանի Մասին

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով
¾ç 04

ԶՕՐԱՎԱՐ ԱՆԴՐԱՆԻԿ

«Անհատներ կան, որոնց ներկայութիւնը հանրային ու ընկերային կեանքին մէջ հմայք, ուժ,
վստահութիւն եւ ոգեւորութիւն կը ներշնչէ: Այսպիսի
անձերուն կեանքը եւ անոնց մատուցած ծառայութիւնները ժողովուրդը ոչ միայն կը դիտէ եւ կը
վայելէ հանդիսատեսի աչքերով, այլ գիտէ յարգել,
սիրել եւ գնահատել: Այսպիսի ժողովրդային դէմքերէն մէկն էր հայ գեղջկական բանաստեղծութեան
ռահվիրան, բանաստեղծ Յովհաննէս Թումանեան:
1904-ին առաջին անգամ ըլլալով տեսայ եւ
ճանչցայ զայն իր բնակարանին մէջ Սեւքարեցի
Սագոյին միջոցաւ: Բանաստեղծը իր զուարթ ու
խնդուն բնաւորութեամբ լաւ տպաւորութիւն եւ
անուշ զգացումներ ունենալու հմայքը ստեղծեց
մէջս: Առաջին տեսակցութեամբ մտերիմներ ու
բարեկամներ էինք: Մէկ նայուածք մը բաւ էր
հասկնալու ու ճանչնալու անոր սրտի անբիծ ու
նկարագրին անաղարտ վիճակը: Մագնիսական
ուժ մը քաշած կապած էր զիս իրեն աւելի սիրելու,
աւելի մտերմանալու, աւելի հիանալու եւ յարգելու:
Բաց էին իր տան դռները բոլորին առջեւ: Վանքի
մը պէս ամէն օր ուխտաւորներ եւ այցելուներ կը
մտնէին ու կելնէին` վայելելով այդ նահապետական
տան ճոխ բարիքներն ու սեղանները: Առանց հիւրի
սեղան չէր նստեր եւ ոչ ալ օրը կը փակէր առանց
բարի գործ մը կամ ծառայութիւն մը կատարելու:
Վրէժխնդրութիւն, քէն, ատելութիւն, չարիք, նախանձ` կեանքի այս զգացումները անծանօթ էին
իրեն: Բիւրեղի պէս մաքուր եւ պարզ էր իր սիրտն

ու հոգին, ու մանիշակի չափ խոնարհ ու քնքուշ:
Տիպար հայ էր` ազգասէր ու գործունեայ: Այս
գեղեցիկ ու բարձրագոյն յատկանիշներով օժտուած
բանաստեղծը ոչ միայն սիրելի ու յարգելի էր հայ
ժողովրդին, այլ կը յարգուէր եւ կը սիրուէր ռուս,
վրացի, պարսիկ եւ թաթար ժողովուրդներէն…
1915-ին, երբ Վասպուրականը գրաւուեցաւ ռուսերէն, Թումանեան Վան եկաւ տեսնելու իր ժողովուրդն ու հայրենիքը աւելի մօտէն: Ի՞նչ տպաւորութիւններով վերադարձաւ` չեմ գիտեր, բայց երբ
1915-ին Մեծ գաղթը եղաւ ռուսերու կեղծ նահանջով,
բանաստեղծը իր տունը, իր ընտանիքի վայելքները
թողուցած, եկաւ իր երկու չափահաս աղջիկներուն
հետ Էջմիածինի, Իգդիրի եւ Երեւանի վանքի պատերուն տակ խռնուած գաղթականներուն օգնելու»:
*

*

*

ԼԵՒՈՆ ՀԱԽՈՒԵՐԴԵԱՆ
գրականագէտ)

(լեզուաբան,

«Թումանեանի աշխարհը»
«...Հայկական երկարատեւ պատմութեան ոչ մի
ուրիշ ժամանակ յոյսերի այդքան մեծ վերելքներ ու
վայէջքներ, մեծ պատրանքներ եւ առաւել մեծ
խորտակումներ չի խտացնում, որքան XIX դարի
վերջին եւ XX առաջին երկու տասնամեակները՝
Թումանեանի ապրած ժամանակը:
Թումանեանը եղաւ այդ ամէնի ականատեսն ու
մասնակիցը եւ նրա գիտակցական կեանքը, - աւելի
պակաս, քան մի քառասնամեակ, - անցաւ հրդեհների մէջ: Տարիների հեռուից բանաստեղծի վաղաժամ ճերմակած կերպարանքը երեւում է հրդեհի
բոցերի մէջ, կարօտած հայեացքը Պառնասի բարձունքներին, միտքը անիրաւուած ժողովրդի հոգ-

սերի եւ անկատար մնացող բանաստեղծական յղացումների հետ, մի ձեռքով գրելիս, միւսով՝ փրկելիս:
Բանաստեղծն ուզում էր տիրութիւն անել իր
ժողովրդին, կանխել վերահաս աղէտը, որ միշտ
վերջինն է թուացել, բայց վերջինը չի եղել: Պետական գործիչ՝ պետականութիւն չունեցող ժողովրդի
մէջ, հայրենանուէր կեանք մի հայրենիքի, որ շատ
թշնամիներ ունէր ու քիչ բարեկամներ: Թումանեանն ապրեց համաշխարհային եւ ազգային պատմութեան ահեղ ժամանակներում, երբ աշխարհներ
էին քանդուում ու բարձրանում: Եւ բախտաւոր եղաւ
այնքանով, որ հասցրեց լինել իր ժողովրդի գոնէ մի
մասի փրկութեան ականատեսը, բախտորոշ այդ
իրողութեան մասնակիցը՝ կեանքով ու գործով:
Բանաստեղծն այնտեղ էր, ուր մարդիկ զգում
էին իր կարիքը:
1921-ին, երբ այլեւս չկար ժողովրդի բնաջնջման
վտանգը, ու թուում էր՝ թէ նրա բանաստեղծն էլ
կարող է հանգիստ շունչ քաշել՝ նա իր նուիրական
յղացումները թողած յօժարակամ գնում է ոչ թէ
մուսայի, այլ ժողովրդական հոգսերի յետեւից:
Այդ տարուայ աշնանը Երեւանում հիմնադրուում
է Հայաստանի օգնութեան կոմիտէն, եւ շատ է
թախանձում բանաստեղծը, որ իրեն նախագահ
չկարգեն: Նոյն օրը նա շրջում է Երեւանի փողոցներում, տեսնում սովամահութեան ծանր պատկերներ: «Եւ երբ յաջորդ նիստը բացուեց,- պատմում է
ականատեսը,- Յովհաննէսը մի կրակոտ ճառ
ասաց՝ թէ երբ մի ժողովուրդ սովամահ է լինում
փողոցներում, պէտք է թողնել ամէն ինչ, մոռանալ
ամեն բան եւ գնալ նրան փրկելու»։

Յովհաննէս Թումանեանը Ով Անուանեց Ամենայն Հայոց Բանաստեղծ
Վահան Թոթովենցի յուշերէն
1915 թուականին Յովհաննէս Թումանեանը իր
դստեր՝ Նուարդի հետ Թիֆլիսէն մեկնեցաւ Էջմիածին,
ուր ապաստանած էին Հայոց ցեղասպանութենէն
մազապուրծ հայ գաղթականներ, որոնց մէջ մեծ թիւ
կը կազմէին անապաստան, խնամազուրկ որբերը:
Իր անմիջական ղեկավարութեամբ կը բացուի որբանոց, ուր ապաստան կը գտնեն շուրջ 3000 երեխայ:
Իր ջանքերով Էջմիածնի մէջ բացուեցաւ նաեւ հինգ
հիւանդանոց՝ 500 մահճակալով:
Շատ յուզիչ եւ ուշագրաւ են Թոթովենցի յուշերը.
«Թումանեանը վազում էր կէտից կէտ, վրանից
վրան... մի մեռնողից դէպի ուրիշ մեռնող: Կարգադրում էր, հրամայում, հայհոյում, կշտամբում, ժպտում,
շոյում, զայրանում: Մի օր էլ, տեղատարափ անձրեւին,
նա վազեց, բռնի կերպով բաց արաւ նոր կառուցուող
հայրապետական վեհարանը, որը մինչ այդ
անձեռնամխելի էր: Գաղթականները լցուեցին ներս:
Զայրացած կաթողիկոսը կշտամբում է պոետին,
ասելով.- Ինչպէ՞ս էք համարձակուել, չէ՞ որ Ձեզ հետ
խօսում է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը...
Թումանեանը պատասխանում է.- Բայց Ձեզ հետ
էլ խօսում է Ամենայն Հայոց Բանաստեղծը»:
Սա թերեւս ամենամեծ գնահատականն է, որ
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ
ՍՏԱՑԱՆՔ
Քառեակներ

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը հարստացաւ հետեւեալ հատորներով
«Քանի՜ ձեռքից եմ վառուել,
Վառուել ու հուր եմ դառել,
Հուր եմ դառել՝ լոյս տուել,
Լոյս տալով եմ ըսպառուել»։

ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ԹՈՒՄԱՆԵԱՆ

Քառեակները շատ նուրբ, ազնիւ, խորը եւ
գեղեցիկ են: Ես առաջ Պուշկինի, Լերմոնտովի
ազդեցութեան տակ էի, հիմա Արեւելքին եմ
գալիս. գալիս եմ դէպի մերը:
Քառեակները շատ ուժեղ շտրիխներ են, դրանք
իմ հոգու կենսագրութիւնն են։
Ինչո՞ւ սկսեցի քառեակներ գրել
1915 թուի Սեպտեմբերին սպանուեց եղբայրս Ռոստոմը։ Ռոստոմը բնականից բանաստեղծ մարդ
էր. շատ լաւ գիտէր արեւելեան նաղլերը - պոեմները.
թուրքերէն- Ասլի Քեարամ, աշըղ Ղարիպ եւ այլն, եւ
այլն եւ շատ բայաթի, ու միշտ նուագում էր ու երգում։
Մահից յետոյ զարմանալի կենդանի նրա ձէնը մնաց
ականջիս մէջ ու երգում էր շարունակ։ Էդ երգերից
ազդուած սկսեցի բայաթիներ գրել − քառեակներ եւ
սկսեցի հենց իրենցից. – Արտաշը (հետն էլ հայրենիքի
կարօտը, ծղրիդ եւ այլն)։
«Ինչքա՜ն քառեակ կը գրէի ես երկու տարում,
ինչքա՜ն բան կանէի... խանգարեցին, չթողեցին մարդ
իր գործով կենայ, երկո՜ւ տարի կորցրի, երկո՜ւ տարի
իմ կեանքից հանուեց... Ի՜նչ եմ գրել մինչեւ հիմա, մի
քանի տող բան, էն էլ ձեռաց, ոտի վրայ, ի միջի այլոց
եւ կամ հիւանդ ժամանակ։ Կացէք մի վեր կենամ,
սարքուեմ, նստեմ ու հանգիստ գրականութեամբ
պարապեմ»։
Դստեր՝ Նուարդ Թումանեանի յուշերէն
Չէր կարողանում տանել, երբ իր ներկայութեամբ
քառեակները վատ էին կարդում կամ շտապ։ Ինքը
կարդում էր դանդաղ շեշտով, հատ-հատ, ընդմիջումներով եւ ամէն մէկը կարդալուց յետոյ զրուցում էր,
բացատրում։ Այդ երեկոյ իր նոր գրած քառեակներից
մի քանիսը կարդաց։ «Արեւելքի եդեմներին իջաւ
պայծառ իրիկուն...», «Հէ՜յ, ագահ մարդ, հէ՜յ անհոգ
մարդ, միտքդ երկար, կեանքդ կարճ...», «Քուն թէ
արթուն օրերիս շատը երազ եղաւ...»։
*

*

*

Ստորեւ ծաղկեփունջմը՝ Թումանեանի քառեակներէն։

«Ինչքա՜ն ցաւ եմ տեսել ես,
Նենգ ու դաւ եմ տեսել ես,
Տարել, ներել ու սիրել,Վատը՝ լաւ եմ տեսել ես»։
«Լինէ՜ր հեռու մի անկիւն,
Լինէ՜ր մանկան արդար քուն,
Երազի մէջ երջանիկ,
Հաշտ ու խաղաղ մարդկութիւն»։

«Երկու շիրիմ իրար կից,
Յաւերժական լուռ դըրկից,
Թախծում էին պաղ ու խորհում
Թէ՝ ի՜նչ տարան աշխարհից»։

«Մնացել է բերդը մեզ,
Յաղթանակի երթը մեզ.
Անց են կացել` ով կային.
Հիմի կը գայ հերթը մեզ»:
«Հէ՜յ ագահ մարդ, հէ՜յ անհոգ մարդ.
		
միտքդ երկար, կեանքդ կարճ,
Քանի՜ քանիսն անցան քեզ պէս,
		
քեզնից առաջ, քո առաջ.
Ի՜նչ են տարել նրանք կեանքից,
		
թէ ինչ տանես դու քեզ հետ,
Խաղաղ անցիր, ուրախ անցիր
		
երկու օրուան էս ճամբէդ»։

«Ի՜նչ իմանաս Ըստեղծողի
		
գաղտնիքները անմեկին,
Ընկեր տըւաւ, իրար կապեց
		
էս աշխահքում ամէնքին.Բանաստեղծին թողեց մենակ,
		
մեն ու մենակ Իրեն պէս,
Որ Իրեն պէս մըտիկ անի
		
ամեն մէկին ու կեանքին»։
«Ո՞վ է ձեռքով անում, ո՞վ,
Հեռուից անթիւ ձեռքերով.
-Ջա՜ն հայրենի անտառնե՛ր,
Դուք էք կանչում ինձ ձեր քով»։

«Ամէն անգամ Քո տըւածից
երբ մի բան ես Դու տանում,
Ամէն անգամ, երբ տեսնում եմ,
թէ ի՜նչքան է դեռ մընում,
Զարմանում եմ, թէ՝ ո՜վ Շըռայլ,
ի՜նչքան շատ ես տուել ինձ,
Ի՜նչքան շատ եմ դեռ Քեզ տալու,
որ միանանք մենք նորից»։

«Ո՜վ իմանայ` ո՛ւր ընկանք,
Քանի՛ օրուայ հիւր ընկանք,
Սէրն ու սիրտն էլ երբ չկայ`
Կրա՜կ ընկանք, զո՜ւր ընկանք»։
		
اكوبيانինձ
سيفاك
:رئيــــــــس التحريــــــر
ËÙµ³·Çñ` ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
«Աղբիւրները հընչումä³ï³ëË³Ý³ïáõ
էին ու անց կենում,
«Զուր եմ փախչում,
խաբում,
Ծարաւները տենչում էին ու անց կենում,
Հազար կապ է ինձ կապում:
Ու երջանիկ ակունքներին երազուն
Ամէնքի հետ ապրում եմ,
zartonkadl@gmail.com
P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
+961 1 444225
Պոետները
կանչում էին ու անց կենում»։
Ամէնքի չափ տառապում»։

«Երնէկ էսպէս՝ անվերջ քեզ հետ		
իմ կենաքի հետ լինէի,
Հազար երնէկ՝ դաշտում մենակ՝
		
երկընքի հետ լինէի:
Բայց ո՞վ կը տայ էն վայելքը՝
		
ինքըս ինձ էլ չըզգայի,
Ու հալուէի, ծաւալուէի,
		
ամէնքի հետ լինէի...»։

«Ո՞ր աշխարհքում ունեմ շատ բան
		
Միտք եմ անում՝ է՞ս, թէ էն.
Մէջտեղ կանգնած՝ միտք եմ անում,
		
Չեմ իմանում՝ է՞ս, թէ էն.
Աստուած ինքն էլ տարակուսած,
		
Չի հասկանում ինչ անի.
Տանի՞, թողնի՞,- ո՞րն է բարին,
		
Ո՞ր սահմանում, է՞ս, թէ էն»։

«Տիեզերքում աստուածային
		
մի ճամբորդ է իմ հոգին,
Երկրից անցուոր, երկրի փառքին
		
անհաղորդ է իմ հոգին:
جريـدة سياسية أرمنـية
Հեռացել է ու վերացել
).م.م.تصدر عن شركة شيراك الصحفية (ش
		
մինչ աստղերը հեռաւոր,
Վար մնացած մարդու համար
www.zartonkdaily.com
+961 		
81 306 447
արդէն խորթ
է իմ հոգին»։
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ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՄԲ
ՍՏԱՑԱՆՔԹումանեանի
Յովհաննէս

Նախորդող ամիսներուն «Զարթօնք»ի գրադարանը
հարստացաւ
հետեւեալ հատորներով
Գոհար
Միտքերէն
Յովհաննէս Թումանեան

•Ոչ մի պաշտօն կամ կոչում չկայ, որ հաւասար
լինի եւ կարելի լինի համեմատել մարդ կոչումի
հետ:
•Լայնութեան վրայ գնալը հեշտ է, խորութիւնն է
դժուար։ Մարդու խորութիւնն իմանալու համար,
չափելու համար պէտք է գիտենալ, թէ նա ինչ խընդիրներով է զբաղուում, ինչ հարցերով է տարուում։
•Անհատներ կան, որոնք ապրում են եւ նշանաւոր են միայն նրանով, որ մի բարձր պաշտօն ունեն
կամ աստիճան: Առէք նրանցից այդ պաշտօնը կամ
աստիճանը. կը տեսնէք օխտը կորածի մինը:
«Հացի հոգին» - 1910
•Աշխարհում մարդիկ կան, որ ապրում են միայն
իրենց համար, մարդիկ կան, որ ապրում են ուրիշներին տանջելու համար, մարդիկ էլ կան, որ
ապրում են տանջուողներին օգնելու համար: Եւ,
աւա՜ղ, ամէնից քիչը հենց սրանք են աշխարհում:
«Թանկ մարդու յիշատակին» - 1915
•
... Տեսնել ու նկատել միեւնոյն բանը չի:
Ինչպէս որ լսել ու հասկանալ միեւնոյն բանը չի, եւ
էդ պատճառով էլ շատ բան ենք լսում, բայց քիչ ենք
հասկանում:
«Երազը իմ կեանքում»
•Ուրիշ ճանապարհ չկայ, ներսից է լինելու հաստատ փրկութիւնը, որովհետեւ ներսից ենք փչացած:
•Դերասանութիւնը գեղեցիկ է բեմի վրայ, ուր
խաղում են, բայց այն գարշելի է կեանքի մէջ, ուր
ապրում են:
•Անցեալի պատմութիւնը մի լուսատու լապտեր
է, որ ամէն մի ժողովուրդ ձեռքին պէտք է ունենայ
իր ճամբէն անմոլոր գնալու համար։
•Աշխատէք ձեր սիրտը պահել մաքուր ու լիքը
ամենալաւ ու ամենաբարի զգացմունքներով ու մարդուն նայեցէք բարի սրտով ու պայծառ հայեացքով:
•Ճաշակը շատ մեծ բան է։ Կեանքում ամենամեծ
բաները շատ են էժան, նոյնիսկ ձրի, բայց շատ
դժուար ձեռք բերուող։ Մարդիկ պիտի ձեռք բերեն,
կարողանան ձեռք բերել էդ մեծ հարստութիւնը։
•Ամենաուժեղ բանը- ինտուիցիան է, պայծառատեսութիւնը, յայտնութիւնը։ Նա կայծակի թռիչք
ունի՝ վայրկեանապէս լուսաւորում է, հրաբուծի ուժ՝
կատաղի կերպով ժայթքում է։ Երազ, նախազգացում- դրանք մեծ բաներ են եւ կարեւոր։ Ինքնակենսագրութեանս մէջ առանձին տեղ պիտի տամ իմ
երազներին, նախազգացումներին։
•Արդէն հրամայողական պահանջ է դարձել մեր
ազգային կուլտուրան ազգովին պաշտպանելու գործը։
•Հասել ենք մի ժամանակի, երբ բանը գիրքն է,

մանաւանդ նրա համար, ով որոշ տարածութիւն
անցել է արդէն, -նստի ու պարապի։ Ի՜նչ կայ աւելի
լաւ բան, քան գիրքն ու գրականութիւնը։
•Արուեստը պիտի լինի աչքի նման թափանցիկ,
պարզ եւ աչքի նման բարդ։
•Էպոսը շատ մեծ բան է, առաւել եւս մերը,
հարո՜ւստ է, շքե՜ղ եւ թերեւս աւելի մեծ, քան միւս
ազգերի էպոսները։ Համաշխարհային գրականութեան մէջ մեծ տեղ է բռնում մեր էպոսը։ Մենք ունենք մեր հոգու ներկայացուցիչը, մեր հոգու արտայայտութիւնը. դա Սասունցի Դաւիթն է։ Միւս
ժողովուրդներից աւելի հարուստ է եւ լաւ սերպերի
էպոսը։
•Եւ ինչո՞ւ չի կարելի Սայաթ-Նովային նկատել
որպէս հայ ժողովրդի կեանքի ու տանջանքի խորհըրդանշանը՝ նրա պատմութիւնը: Հանճարի կնիքը
ճակատին, քրիստոնէութեան խաչը ձեռքին, դաշոյնը սրտի մէջ… Բայց պէտք է ճանաչել ՍայաթՆովային ու ծանօթացնել աշխարհքին, որ ամէնքն
էլ համոզուեն, թէ չի կարելի յաւիտեան թողնել էդ
դաշոյնը նրա սրտում։
•Եւ ի՜նչ գեղեցիկ են էս խօսքերը, ի՜նչ վեհ ու
պայծառ է էս ազգային իղձը. «Տէ՜ր, ապրեցրու հային եւ պայծառ արա նրան... Էս երգը, էս մրմունջը,
էս աղօթքը, որ հնչել է մեր նոր գրականութեան
արշալոյսին, թող լինի մեր խօսքը, մեր իղձը, մեր
ձգտումը, մեր նպատակը ու մեր ուժը՝ կեանք եւ
ձգտումն դէպի պայծառն ու լուսաւորը։
•Ես էլ ձեզ նման երեխայ եմ։ Հարազատ են ինձ
բոլոր երեխաները, ձեր աշխարհը, որ եւ իմ աշխարհն
է, սիրում եմ ձեզ եւ ձեր աշխարհը։ Այո՛, մենք երգել
ենք ժողովրդի վիշտն ու տառապանքը, եւ երբ
ասում են՝ բանաստեղծը ժողովրդի սիրտն է, ճիշդ
են ասում։ Բայց ինչպէս որ հայ ժողովուրդը հազար
ու մի տեղից վիրաւոր է, այնպէս էլ մեր սիրտն է...
Մենք երգել ենք նրա ցաւը, տանջանքը, վիշտը,
երգել ենք տխուր երգեր ու չենք կարողացել ձեզ
տալ ուրախ ու զուարթ երգեր։ Կը ցանկանայի, որ
մեզնից յետոյ ունենաք երջանիկ բանաստեղծներ,
որ երգեն ձեր հոգուն համապատասխան, զուարթ
ու պայծառ երգեր։
•Ես գիտեմ, մի օր, իհարկէ, ոչ շուտ, իմ կեանքը
մեծ հետաքրքրութիւն ու աղմուկ է հանելու, շատ
բան է պարզուելու, տեսնելու են բոլորովին ուրիշ
բան։ Շատերը ինձ երջանիկ են կարծում, կեանքս
հարթ ու հաւասար, բայց ներքին փոթորկումներիս
ու աղմուկներին շատ են անծանօթ ոչ ոք ոչինչ
չգիտէ։ Գրուածքներս դեռ լաւ չեն կարդացել,
տեսել... եւ ոչ ոք ուղիղը չի գտնելու, չի ասելու երբեք։

«...1896ի կոտորածի ձմեռն էր: Մի խումբ փախըստականներ Սասունի կողմերից հասան Էջմիածին: Նրանց մէջ էր ծերունի Տէր Սարգիսը:
- Հայրիկի աջը կուզեմ համբուրել,- խնդրեց նա
վեհարանում եւ ներս թողին:
- Բարո՛վ, Տէր հայր,- աջը մեկնեց Հայրիկը. Քահանան համբուրեց ու հետ եկաւ, կանգնեց դահլիճի
մէջտեղը յոգնած, խորտակուած:
- Որտեղի՞ց կու գաս:
- Սասունի կողմերէն. ես Տէր Սարգիսն եմ... Ես
քսան հոգուց գերդաստան ունէի, Հայրի՛կ. Տղաներս
կոտորեցին, հարսներս տարան, թոռներս կորան,
տունս թալանեցին, վառեցին, մնացի այսպէս...
- Է հիմի՞...
- Ես ոչինչ չեմ ուզում, Հայրի՛կ, ես... այնպէս, եկել
եմ... եկել եմ... Հայրիկին ասեմ... էլ ոչինչ չեմ ուզում...
- Ու Հայրիկի առաջ կանգնած էր մարդը, որ ամէն
ինչ կորցրել էր ու ոչինչ չէր ուզում: Երկուսն էլ լուռ էին:
- Քանի՞ որդի կորցրիր, Տէր Սարգիս,- գլուխը վեր
քաշեց կաթողիկոսը:
- Ամէնքը միասին քսան, Հայրի՛կ:
- Դու քսան որդի ես կորցրել, իսկ ես քսան հա- ¾ç 03
Մինչեւ երկինք փրփուր ու ջուր ցայտէին
Ինչո՞ւ իմ մեծ քրոջ ձեռքին
զար,- պատասխանեց Հայրիկը,- այդ էլ քսան՝ եղաւ
Եւ,
ոռնալով,
բարձր
ափերին
զարկէին,
Գրում ես միշտ վարժ ու կարգին.
քսան հազար ու քսան... Ո՞ւմն է շատ, Տէր Սարգիս...
Եւ,
խորտակուած,
օրհասական
հեծծանքով
Իսկ իմ ձեռքին խազմըզում ես
Քահանան ցնցուեց ու լուռ կանգնած էր:
Հեռանային խաղաղացած յորձանքով,
Սեւ ագռաւի ճանկերի պէս։
- Ո՞ւմ վիշտն է մեծ, Տէր Սարգիս:
Եւ, խլաձայն մռնչալով, նորից նոր
Ես քեզ վատ բան ի՞նչ եմ արել։
- Հայրիկինը...
Բարձրանային
աղջամղջում
հեռաւոր.
Ե՛կ, խնդրում եմ՝ ինձ համար էլ
- Դէ ե՛կ, Տէր Սարգիս, մօ՛տ եկ, աջդ դիր գլխիս,
Նոր
յարձակմունք,
անհաշտ
կռիւ
զայրագնած...
Գրի էնպէս արագ-արագ,
աղօթի՛ր, օրհնի՛ր, որ այս վշտին դիմանամ:
Եւ նայէի ժայռի գլխին ես կանգնած»։
Էնպէս ուղիղ, սիրուն, բարակ։
Ասաւ ու գլուխը խոնարհեց: Քահանան շտապեց
سياسية
جريـدة
Գրիչը լուռأرمنـية
լըսում,
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Հայրապետի գլխին,
սկսաւ
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الصحفية
شيراك
شركة
عن
تصدر
ԳՐԻՉ
Ճըռճըռում է ու խազմըզում,
աղօթք մրմնջալ ու աչքերը լցուեցին արտասուքով։
«Ի՞նչ կը լինի, ասա՛, գրիչ,
Բայց այս անգամ արդէն կարծես,
Նա օրհնում էր հայոց կաթողիկոսին։ Նրա առաջ
zartonkadl@gmail.com
+961 1 444225
+961 Փոքրիկ
81 306ծտի
447ճանկերիwww.zartonkdaily.com
Ինձ էլ սիրես գոնէ մի քիչ։
պէս»։
խոնարհած
էր Հայոց Հայրիկը...»: P.O.BOX 11-617 Beirut-Lebanon
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