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Համարատու՝ Ալֆոնս Պուրժուա դը Սոա 

1861-ի նոյեմբերից՝ Վիկտոր Լանգլուա (մինչև վերջ) 

 

1860 թ.‚ հունվար‚ N 1 

Մասնավոր հայտարարություն 

«Մեր տպարանեն ելած ԱՐԵՎՄՈՒՏՔ անուն թերթի Շարագրին հետ ամենևին 

հաղորդակցություն չունինք տարիներեն ի վեր‚ ուստի և ոչ անոր սկզբունքին հետևող կամ 

անոր գրությանց հավանող էինք։ 

Ընկերություն մի առաջարկած էր մեզի տպել այս թերթը‚ ուր ոչ քաղաքական‚ և ոչ 

կրոնական նյութերու վրա պիտի խոսվեր‚ և ձեռագիրները քննության տակ իյնալեն հետո 

պիտի հանձնվեին մեզ։ Հիշյալ ընկերության վրա վստահելով ստորագրություն տված էինք 

տարի՝ մի շարունակելու համար այն թերթի տպագրությունը։ 

Երբ որ պ. Շարագիրն սկսավ պատվավոր և պատկառելի անձանց դեմ անձնական 

խնդիրներով զինիլ և այս թերթը լրբությամբ և ժպրհությամբ ՄԱԼԱԿՈՆԵԼ‚ բողոքեցինք 

քանիցս անգամ առ մասնավոր անդամս ընկերության‚ և ոչ ինչ օգտեցինք։ Այսու 

ամենայնիվ մեր ստորագրությունը ձեռքերնին էր‚ որով կարծեինք‚ թե բարոյապես ազատ 

ենք այն թերթի պատասխանատվութենեն ու մեր տպարանին ազատությունն ալ ապահով 

էր։ Բայց շատ անձինք այսպես չմտածելով‚ կարծեցին‚ թե մենք ևս կամավ հանձն առած ենք 

լինել գործիք ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻՆ ամեն սրբապղծական հայհոյությանց‚ մինչ ի մեկ նոյեմբեր‚ 

1859։ 

Հրապարակավ ծանուցանեմք արգո հասարակության‚ որ ոչ միայն ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ 

հոդվածները մեր սկզբանց դեմ էր‚ այլև ատենով ԱՐԵՎԵԼՔ անուն հանդեսի ԺԵ թերթը 

չտպվելուն մասնավոր պատճառ եղանք‚ աղաչելով մեծապատիվ Հակոբ Էֆենտիյին‚ որ 

նամակ մի գրե առ Շարագիրն ու կերպիվ իմն արգիլե զայն։ Մեծապատիվ էֆենտին հանձն 

առավ գրել‚ և ահա‚ այն նամակին դեմ էր այն անհիմն հոդվածը‚ որ ԱՐԵՎՄՈՒՏՔԻ 7-րդ 

թիվին մեջ տպվեցավ լի զրպարտությամբ ու մեր ձեռքը կապած՝ չկրցինք ո՛չ մերժել‚ և ոչ 

պատասխան տալ այն ատեն։ 

Թող գիտնա հասարակությունը‚ որ մեր տպարանը ազատ է‚ և ազատ պիտի կենա‚ 

բայց չենք ուզեր հայհոյությանց և ազգատեցությանց գործիք կարծվիլ‚ նույնպես և պատվելի 

անձանց թշնամի‚ որոց հարգը և կարիքը մեզի չափ ճանաչող քիչ կա. ուստի և պարտք 

համարեցինք այսպես նաև ծանուցանել արգո հասարակության»։ 



Ճանիկ Արամյան 

 

1860 թ.‚ ապրիլի 13‚ N 14 

Փարիզի հայ վաճառականներն են. 

Արամյաններ (Հասցե. Rue BONAPARTE 40) (հիմնականում Ճանիկը) 

Թագվորյաններ ( -,,- Cité Trévise‚ 6) 

Թույսուզյաններ ( -‚‚- Rue Quinanpoix, 81) 

Կոմիտաս Փանոս. ( -,,- Rue de l'Echiguier‚ 19) 

Մանանյան  ( -,,- Rue Richeheu‚ 41) 

Մանուկյաններ ( -,,- Rue Bleue‚ 1) 

Պետրոսյաններ ( -,,- Rue Bleue‚ 1) 

 

1860 թ.‚ ապրիլի 20‚ N 15 

Ծանուցումն 

Գրքածախության արտոնություն մի գնեցինք այս օրերս‚ որով կարող պիտի լինիմք 

ֆռանսերեն ու այլևայլ լեզուե գրքերն այն պայմանավ գնել հրատարակողներեն‚ ինչ 

պայմանավ որ այլ գրքածախք իրենց խանութին մեջ ծախելու համար գնեն‚ որոց բուն 

գիներուն վրա հարյուրին 5-են մինչ ի 40 (ըստ տեսակին) կոտորելով պիտի վճարիմք։ 

ՈՒստի ծանուցեմք արգո հասարակության‚ թե‚ ով որ գրքերու հանձնարարություն ուզե 

մեզի տալ՝ իրեն պիտի ձգեմք ամենայն հրատարակչաց մեզի ձգածն‚ ու մեր աշխատանացը 

փոխարեն‚ հարյուրին 10 պիտի առնեմք։ 

Ֆռանսերեն և այլ գրքեր ուզողը մեզի պիտի ղրկե իր ցուցակն ու դրամը (առ Ճանիկ 

Արամյան) ի փողոցն ՊՕՆԱՓԱՌԹ թիվ 40 (rue Bonaparte 40)։ Եվ կամ պիտի հանձնե առ պ. 

Եդուարդ Մուրատյան ի Կ.Պոլիս։ 

Ճանիկ Արամյան 

 

1860 թ.‚ մայիսի 11‚ N 18 

Սկսում է հրատարակվել Պուետ Խաչատուր Միսաքյանի «Տքնությունք 

հայրենասիրի»-ն։ 

 



1861 թ.‚ հունվարի 4‚ N 37 

«Բարեգործական ընկերության» հառաջադիմություն գտնելույն վրա մեր հույսն ի 

դերև չելավ առայժմ։ ... Մասիս լրագիրն ի սկզբան եկեղեցականաց այս ընկերության մեջ 

մտնելը պատեհ չհամարեց։ Բայց պարոնայք Աղաթոնին ու Շիշմանյանին նամակն 

հրատարակած ժամանակը բան մը չըսավ։ Հետո Պ. Ոսկանյանին նամակն ալ 

հրատարակեց լռությամբ։ 

 

Նույն համարում. 

Զմյուռնիա‚ 30 նոյ.‚ 1860 թ. 

«Զմյուռնիո հայ ազգ կամ ազգային կառավարություն ըսելով‚ գլխավորապես երեք 

անձինք (Աղ.‚ Տիլ. և Կար.‚ և երբեմն Պաշ.) և իրենց հավատարիմ արբանյակները կը 

հասկըցվին։ Ասոնք եռապետություն մը կազմած են‚ որուն ձեռքին է Զմյուռնիո բոլոր հայ 

հասարակությունը‚ և կարող է ուզածին պես զայն կառավարել։ 

Բոլոր հասարակությունը այս եռապետության բուռն իշխանությանը տակն է‚ հինգ 

տարիե ի վեր ասոր հարստահարությունները կը քաշե‚ ասոր բռնությանց զոհ կըլլա և 

ծանր լուծին տակ կը նեղվի‚ ասոր ըրած հրամաններովն և դրած կանոններովը 

կկառավարվի‚ թեպետև անիրավ ըլլան՝ կուրորեն կհնազանդի անոնց։ ... Ազգային 

տարեկան իշխանները‚ հիվանդանոցի և այլ հոգաբարձուները‚ դպրոցի վերատեսուչները 

այս Եռապետաց հավանությամբը կը կարգվին‚ իրենց համախոհները տկար և տգետ 

անձեր և միամիտ մարդիկ կը ընտրեն‚ որպեսզի դարձյալ իրենց ձեռքին ըլլա ազգին սանձը։ 

Ազգային սնտուկը հարյուր հազարավոր պարտքեր դիզեց‚ վեցը յոթը տարվան միջոցի մեջ‚ 

այս Եռապետաց իշխանությունը ազգին մեջ երևան գալեն ի վեր։ Ազգային անշարժ 

ստացվածքները աժան աժան վարձու կուտան‚ որպեսզի իրենց ալ սեփականած մասն 

առնեն մեջեն‚ մանավանդ երկուքին գրեթե‚ ըսեմ նե կարծեմ չեմ սխալիր‚ ապրուստին և 

հարստության կեսը ազգային սնտուկեն է։ ... Այնուամենայնիվ‚ այժմյան լուսավորյալ և 

ազատամիտ երիտասարդաց խումբ մը արդեն սկսած են տրտնջել ասոնց կառավարության 

վրա‚ դժգոհիլ անոնց բռնած ազգակործան ընթացքեն‚ և եթե առիթ մը պատահի՝ 

պատրաստ կեցած են անոնց լուծը բոլորովին ազգին վրայեն նետելու և զազգը անոնց 

հարստահարություններեն ազատելու։ 

... Այս եռապետությունը կարողություն ունի իրավունք ունեցող մեկը անիրավ 

ցուցընելու դատարանին մեջ‚ և իրավունք չունեցողը իրավացի և արդար երևցընելու. իրեն 

շատ ստակ տվողը իրավունք կունենա‚ չտվողը՝ անիրավ կհռչակվի‚ ո՜հ‚ ինչ սոսկալի 

կաշառակրծություն։ 

... Ասկե չորս հինգ տարի առաջ Մեսրոպյան վարժարանին մեջ պատահած 

խռովություններուն և կռիվներուն պատճառ այս Եռապետները եղան‚ իրենց քանի մը 

արբանյակներովը. լուսահոգի Տ. Անդրեաս Փափազյան բազմարդյուն վարժապետը‚ որ 

քսան և վեց տարիի չափ նույն վարժարանին մեջ ներքին վերատեսչության և մեծ 



վարժապետության պաշտոնը խիստ արժանավորությամբ կատարած էր‚ առանց կրիցը զոհ 

ըլլալով‚ ստիպվեցավ վարժարանեն ելնել և շատ խայտառակություններ ասոնց‚ 

մանավանդ մեկուն կողմանե կրելե ետքը‚ վերջապես ցավով յուր թշվառ կյանքը կնքեց։ Այս 

Եռապետաց մեկն էր‚ շուկայի մեջ Անդրեաս վարժապետին պես պատկառելի անձին այս 

խոսքը ըսողը‚ թե «Որովհետև Կոստանդյանը քեզի կպաշտպանե‚ շատ ծեծ պիտի ուտես»‚ 

քանզի ինքը Կոստանդյանց հետ ատելություն ունի‚ քանզի Կոստանդյանք իրեն պես 

անիրավ մարդերը չեն սիրեր»։ 

 

1861 թ.‚ փետրվարի 1‚ N 39 

«Ատենե ի վեր ցավով կը լսենք‚ Զմյուռնիո ազգայնոց մեջ ծագած վեճերը և անոնց 

դժբախտ հետևությունները։ Այս վեճերուն դժբախտ հետևություն մըն է ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ 

անուն կիսամսյա հանդիսին և Տետեյան տպարանին խափանումը։ Միությունն իր 23-րդ 

թվովը քանի մը երևելի անձանց հրապարակավ դպչելուն համար‚ նույն անձանց կողմանեն 

խափանվեր է»։ 

 

1861 թ. հունիսի 28‚ N 49 

«... Թուրինի ԻԹԱԼԻ անուն լրագրին խոսքին նայելով‚ Հռովմայեցվոց‚ Վիքթոտ 

Էմմանուելի տված աղերսագրին‚ որով կաղաչեին թագավորին‚ որ զիրենք ալ յուր 

պաշտպանության տակը առնու‚‚ նա պատասխաներ է եղեր‚ թե՝ «Կըհուսամ‚ որ ձեր 

բաղձանքը քիչ ժամանակեն պիտի կատարի։ Իմ նպատակս եղած է միշտ Իտալիո 

ժողովուրդը մեկ ընել‚ և ասոր համար Հռովմը մեզի պետք է...» »։ 

Նույն համարում – Խաչատուր պուետ Միսաքյանի հոդվածը Կավուրի մասին։ 

 

1861 թ.‚ սեպտեմբերի 13‚ N 54 

«Ցավով սրտի կիմանամք‚ թե Զմյուռնիա նոր հրատարակիլ սկսած ԾԱՂԻԿ անուն 

տասնօրյա հանդեսը‚ քաղաքին հայոց մեկ մասին անհաճո գալով‚ խափանել տվեր է 

տեղվույն կառավարության ձեռամբը։ 

Կըցավինք նաև‚ որ պատվական ԱՐՇԱԼՈՒՅՍՆ ալ‚ միայն մեկ կոչման 

անխոհեմությունը կընշավակե (թեպետ առանց ցուցանելու) և մյուս կողման ապօրինավոր 

ընթացքը չզրուցեր»։ 

 

1861 թ.‚ նոյեմբերի 22‚ N 55 

«Երկու ամիս եղավ‚ որ մեր արգո ընթերցողք ՓԱՐԻԶ չեն առնուր։ ... Այն 

ազգասիրությունը‚ որ Պոլսո մեջ և շատ ուրիշ տեղեր ալ՝ ազգայինները միմյանց մահու 



չափ թշնամի ըրած է‚ և իր անձին կարծյացը համար յուր ոսոխը մահու արժանի դատել 

կուտա‚ նույն ազգասիրությունը ՓԱՐԻԶԻ լրագրույն Փարիզու մեջ ալ հարված մը տալով‚ 

իր վրեժխնդրությունը հագեցնել ուզեց։ Լրագրույս տպագրության միջոցները մերժվելեն ի 

զատ՝ հրամանագիրն ալ հետ դարձվեցավ։ 

Բայց մենք ուրիշ տպարան գտանք‚ և Գաղղիո վեհ. Կառավարությունը 

բարեհաճեցավ մեզ ուրիշ հրամանագիր մը տալ‚ ձեռամբ հայասեր և հայագետ արգո Պ. 

Վիքթոր Լանգլուայի‚ ուստի կսկսիմք լրագրույս վերստին շարունակությունը»։ 

(Նախկին համարատուն Ալֆոնս Պուրժուա դը Սոան էր) 

Նույն համարում – Զմյուռնիայի սահմանադրասեր հայոց ճառն է‚ որոնք կոչ են 

անում պայքարել հայոց համար։ 

 

1861 թ.‚ դեկտեմբերի 6‚ N 56 

Ալեքսանդր Դյումայի «Անգութն Պետրոս» վիպասանությունը‚ որը թարգմանել է 

Հակոբ Ոսկանը։ 

 

1861 թ.‚ դեկտեմբերի 20‚ N 57 

«Ազգին ուսումնասիրացը ծառայություններ մատուցանել մեզի ուրախություն է. և 

տեսնելով որ նոքա միշտ դժվարություններ կկրեն Փարիզեն իրենց պետք եղած գրքերը և 

այլն բերել տալու համար‚ մտածեցինք‚ որ այս ծառայությունը պիտի կարենամք մեք 

վրանիս առնում‚ 15 օրն անգամ մի ունեցած  պարապո ժամերնիս իրենց նվիրելով։ ՈՒստի 

կհայտնեմք բոլոր այն հայ ուսումնասիրաց‚ որ պետք ունին Փարիզեն գիրք‚ թուղթ‚ գրիչ և 

այլն բերել տալու‚ կրնան չքաշվելով գրել մեզ‚ և մեք կը գնեմք ուզածնին և իրենց 

կուղարկեմք»։ 

 

1862 թ.‚ մայիսի 9‚ N 66 

«Թուրինի գաղղիերեն ԻԹԱԼԻ անուն լրագրույն մեջ շրջաբերականի մը օրինակը 

կըկարդանք‚ զոր ուղղած է Տորոս Լերին դիկտատոր Լևոն Իշխանն ի Զեյթուն‚ 1862 թ. 

մարտ 2-ի թվականով առ գլխավոր դահլիճս Եվրոպիոյ։ 

Բոլոր շրջաբերականին թարգմանությունն ուրիշ պատեհագույն առիթի թողլով՝ այս 

անգամ միայն անոր նպատակը մերազնյայց կհաղորդեմք‚ որ այս է. 

Տորոսի դիկտատոր-իշխանը կը խնդրե Եվրոպիո գլխավոր տերություններեն‚ նախ՝ 

որ Զեյթունի‚ Կիտեայի‚ Հաճինի և Լարանտայի անկախությունը ճանչըցվի։ 

Երկրորդ՝ Սիսը ետ տրվի‚ և երրորդ՝ Տարսոնն ազատ քաղաք հռչակվի։ 



Ասոր վրա մենք ամենևին խորհրդածություն մը չընելով՝ ԻԹԱԼԻ լրագրույն գրածը 

միայն կըդնեմք հոս. 

«Մոտերս շատ խոսվեցավ Տորոս լեռան դիկտատորին Եվրոպիո գլխավոր դահլճաց 

ուղղած մեկ շրջաբերականին վերա։ Անկե օրինակ մը ստացանք այսօր‚ որ քաղաքակրթյալ 

ազգաց դասուն մեջ իր տեղը բռնելո արժանի ժողովրդյան մը կը վերաբերի‚ և զոր փութամք 

հառաջ բերել։ Տիքտատորը կը խնդրե‚ որ Զեյթունի‚ Կիտեայի‚ Հաճինի և Լարանտայի 

անկախությունը ճանչցվի‚ Սիսը հետ դարձվի‚ և‚ վերջապես‚ Տարսոնն ազատ քաղաք 

ճանչցվի»։ 

Այս խնդիրը‚ որ դիկտատոր-իշխանին պես գործուն մարդու մը կողմանե կլինի‚ և որ 

ինքնին իրավացի է և նպաստավոր Արևելյան  քրիստոնեից ապագային‚ կարժե որ 

Եվրոպական մեծ տերություններն անոր ուշադրություն մատուցանեն‚ զի Արևելքի 

խաղաղությունը կրնա անկից կախումն ունենալ»։ 

 

1862 թ.‚ մայիսի 23‚ N 67 

«Արևելցիք և մանավանդ մերազնեայք‚ որ օր ըստ օրե ավելի կը հաճախեն Եվրոպիո 

այս քաղաքը‚ թեև իրենց ուզածներն առատորեն կը գտնեն հոս‚ բայց գլխավոր 

պակասություն մը անոնց ամենուն առ հասարակ զգալի էր։ Շատ փափագելի էր իրենց‚ 

մանավանդ գաղղիերեն չգիտցողներուն այնպիսի օթևան մը գտնել հոս‚ ուր իրենց լեզուն 

հասկանալի լիներ‚ որպես զի ուզածնին շուտով և դյուրությամբ ստանային‚ և 

պանդխտության մեկ գլխավոր դժվարութենեն ազատ լինեին։ 

Այսօր հաճությամբ կը ծանուցանենք թե‚ այսուհետև Փարիզ եկող արեվելցիք այդ 

պակասության տրտունջն ընելու տեղիք չունին։ 

Վասն զի այս միջոցիս՝ մեր հայրենակիցներեն պ. Ֆարիսի‚ պատվավոր անձը՝ 

արևելցվոց այս փափագը կատարեց լիովին։ «Փարիզու ամենեն զվարճալի ճեմելյաց» 

կենտրոնն եղած փողոցի մեջ‚ որ է ՌՈՒԻ ԴԸ ԼԱ ՄԻՇՈ-ՏԻԵՌ թիվ 13‚ Օթևան մը 

հաստատեց ՕԹԵԼ Տ'ԱԶԻ-ե‚ Տ'ԷՕՌՈՓ անունով‚ որուն դիրքին ամենեն ընտրելագույնն 

ըլլալն իմացնելու համար բավական է ըսել ... թե այս օթևանը ՊՈՒԼՎԱՐ ՏԵԶ ԻԹԱԼԵԱՆեն 

հազիվ 20-25 քայլաչափ հեռավորություն ունի։ 

... Սա իմացնել արժան է մեր հայրենակցաց‚ որ հոն թե՛ ամսական‚ և թե՛ օրական 

չափավոր գնով սենյակներ կը գտնվին. մասնավոր սեղանե ի զատ՝ կա հասարակաց 

սեղան‚ պատրաստ և հրամայված կերակուր‚ ժողովո սրահ և արևելյան բազմոցներ‚ ձրի 

թարգման այլևայլ լեզուաց և մանավանդ տաճկերենի‚  հրապարակի կառք և Փարիզու 

ամեն կողմերը և շոգեկառքաց կայաններն երթևեկող համակառք (օմնիբուս)։ Ըսելու 

չմոռանանք‚ թե մեր հայրենակիցներն՝ այս օթևանին ժողովո սրահին մեջ պիտի գտնեն 

իրենց երկրին այլ և այլ լրագիրները՝ ինչպես նաև մեր թերթերը‚ որով երկրեն ազգային և 

այլ տեղեկություններ առնելե ալ չպիտի զրկվին‚ նաև հոն հավաքյալ պիտի գտնեն Փարիզ 

ճանապարհորդող հայրենակցաց խումբ մը» ։ 



1863 թ.‚ հունվարի 23‚ N 84 

Նյու Յորքի «Հերալդի» աշխատակիցներից է և Օսկանյանը։ 

 

1863 թ.‚ փետրվարի 6‚ N 85 

«Արժանապատիվ Տ. Կարապետ Վարդապետ Շահնազարյան Մանչեսթերի 

Պատվելի ազգայիններեն հրավիրված լինելով իրենց հոգևոր հովվություն ընելու‚ 

մայրաքաղաքես մեկնելե առաջ‚ արժան համարեց Կիլիկիո հարստահարյալ մերազնյայց 

համար հավաքված նվերներուն հաշիվը տալ Զեռնատվության սեղանին»։ 

Հավաքված փողը եղել է 3266 ֆրանկ և 44 սանտիմ։ 

 

 

 

 


