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ՀՏԴ 821.19 
Չարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամՉարենցյան մի երկրորդ պատգամ....    

««««Որպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներՈրպես գորշ, դեղին տերևներ» » » » պոեմըպոեմըպոեմըպոեմը    

Մալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան ԳայանեՄալումյան Գայանե    

Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. պատմական ժամանակահատված, ժողովրդի 
ճակատագիր, ինքնության հունդ, ինքնություն, արտագաղթ, պատգամ 

 
Դարի շնչով էիք ապրում, 

Դարն եղավ ձեզ հուղարկավոր: 
Եղիշե Չարենց 

 
«Գիրք ճանապարհի» ժողովածուից հետո ժամանակի քաղաքական 

բազմաշերտ ու բազմակերպ իրավիճակներում Չարենցը փրկության ելք 
գտնելու որոնումների մեջ էր: Աստիճանաբար խորանում էր կասկածը, 
որ իր երգած ըղձյալ այգաբացը չի լուսավորելու մթան մեջ խարխափող 
երկրի ուղին, և իր ողջունած հեռուն գուցե «խեղճության ու սխալի 
արդյունք է՝ սերունդների երթին ի վնաս»: Որքան ցավալի էին կորուստ-
ները, այնքան խիստ էին անպատասխան հարցադրումները: «Դեպի լյառը 
Մասիս» պոեմում կասկածների իրարամերժ ելևէջներ էր սփռել, որոնք, 
սակայն, պատասխան չէին հոգեմաշ տվայտանքների:  
 Եվ իր կյանքը ամբողջ եղել է սին մի հարց՝ 
 Աննպատակ ուղղած և ամպաշեն [5, 219]: 

Ինչքա՜ն կարելի է անգո-չեղյալից «հարբած ու գինով» փրկություն 
աղերսել և երկիրը քաղցած ոհմակներին կեր տալ: Ամեն ինչ զոհաբերել 
հանուն անգո Ավարայրի, թղթե սաղավարտներով ու փայտե նիզակնե-
րով պատմություն կերտել՝ «Զգեցած սուտ փառքի մի միֆական անուն»: 
«Քանի՞երորդ անգամ զոհվի արքան մանուկ». 

 Արդեն հոգնե՜լ ենք մենք այս անիմաստ բախտից, 
 Դու մինչ ե՞րբ, Արա, մանուկ մնաս, 
 Եվ մինչև ե՞րբ, այսպես,– մահովմահովմահովմահով հաղթես [2, 178]: 
Նաիրի երկրի ապագայի տեսլականը մարգարեաբար կռահելով՝ 

Չարենցը ուղիներ էր մատնանշում, այլաբանական պատկերներով ու 
ծածկագրերով պատգամներ հղանում: Նրա փրկված ձեռագրերը թան-
կարժեք մասունքներ են թեկուզ այն հիմքով, որ դրանց գերակշիռ մասը 
գրվել է առանց տպագրված տեսնելու հույսի, այսինքն՝ ավելի անկաշ-
կանդ ու անկեղծ: 
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1967 թ. Ռ. Ղազարյանը հատվածաբար տպագրել էր «Երկու սոնտ N. 
S.-ի հիշատակին» վերնագրով մի պոեմ (սոնտ՝ ըստ Ս. Մալխասյանի՝ 
կրոնապես բաժանված, օտար. գնչուական սոնթ ցեղի անունից): Պոեմում 
արծածված հիմնահարցերը, ցավոք, արդիական հնչողություն ունեն, ինչն 
էլ պատճառ դարձավ այս անդրադարձին: 

1989 թ. Դ. Գասպարյանը «Լրաբեր հասարակական գիտությունների» 
ամսագրում տպագրեց պոեմն ամբողջությամբ: Ծանոթագրության մեջ 
նշվում է, որ Ռ. Ղազարյանի կողմից փրկված էջերը (բնագրային տարբե-
րակներ, սևագրություններ ևս կան) որոշ չափով կորցրել են իրենց 
որոշակիությունը, բառերը լուծվել, ներծծվել են թղթի մեջ, բայց ընդհա-
նուր առմամբ ձեռագիրը հստակ է, ընթեռնելի: Ինքնագիրն ունեցել է 
թերթիկ, որի վրա վերնագիրն էր գրված (հեղինակային այդ ձեռագիր-
թերթիկը տպագրվեց «Վերջին խոսք» գրքում [2, 145]), «Նորահայտ 
էջերում» պոեմը խորագրվել է առաջին տողով՝ «Որպես գորշ, դեղին 
տերևներ»: Մինչ այդ «Հայ երգի պատմական ուղին և հայ երգչի ճակատա-
գիրը» ներածական խոսքով և «Որպես գորշ, դեղին տերևներ» վերնագրով 
տարբերակների, բնագրային տարբերությունների, սևագրությունների 
հետ այն հրատարակվել է Դավիթ Գասպարյանի «Ողբերգական 
Չարենցը» գրքում [4, 194-225]: Չարենցը նշել է գրելու տարեթվերը՝ 1936-
1937 թթ: «Դա հայոց Այբ-ի ու Բեն-ի անցած ամբողջ ճանապարհն է, 
որպես ազգային ոգու պատմություն, հայ հանճարի ճակատագիրը՝ 
ենթարկված ժողովրդի պատմական ճակատագրին» [1, 413]: Նկատենք 
նաև, որ «Ողբերգական Չարենցը» և «Վերջին խոսք» ժողովածուներում 
հրատարակված տարբերակները դրսևորում են էական տարբերություն-
ներ. առաջինում 301 տողից հետո երկու ութնյակներ կան, որոնք բացա-
կայում են հիշատակված երկրորդ գրքում: «Վերջին խոսք» ժողովածուում 
այնուհետ հրատարակվել է ևս 102 տող, իսկ «Ողբերգական Չարենցը» 
ժողովածուի տարբերակում բնագիր ենթադրվող տարբերակը կազմում է 
482 տող:  

Իր ժամանակի ողբերգական դեպքերի վավերագիր այս պոեմը 
ուղերձ էր վտանգված հայրենիքի գալիք սերունդներին: Անձնավորված 
են ժամանակի երևույթները խորհրդանշող Հողմը, Քամին, Հունտը 
(Չարենցի մոտ՝ «տ»-ով), Տերևը, Մահը, Փորձությունը: (Իր իսկ խոսքերով՝ 
հասկացողը կհասկանա):  

 Որպես գորշ, դեղին տերևներ 
 Ցրում է Հողմը, ցրում- 
 Անդադար, սերդե սերունդ- 
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 Նաիրյան երգի արևկեր, 
 Աներկիր հունտը անմահ… 
 Որ չընկնեն նրանք, չամրանան 
 Հայրենի հողերի վրա, 
 Այլ իբրև դեղին տերևներ 
 Թշնամի դաշտերում մեռնեն… [1, 55]: 
Միջանկյալ նշենք, որ Հունտի-Սերմի գաղափարը մինչ այդ Չարենցն 

արծարծել էր «Կոմիտասի հիշատակին» պոեմում. 
 Եվ հայրենի հերկերից 
 Ահով զրկված բռնավոր 
 Հունդն հայրենի երգերի 
 Քամիների տրված չորս 
 Տարածվել են աշխարհի 
 Կողմերն ամեն հողմատար – 
 Ընկել սարի ու քարի 
 Ե՛վ անհարիր, և՛ օտար... [3, 618]: 
 Հոգևոր մտքի «թալանը» ժողովրդի հիմքը քայքայելու խորամանկ 

ծրագրի սկիզբն էր (հիշենք ապրիլի 24-ը): Սակայն ցրողն այս անգամ 
օտարը չէր, մեր հավիտենական ոսոխը չէր. մեզ «ազգային հունտից» 
զրկողը «արեգակներ մորթոտող» պողպատե առաջնորդն էր: Ո՞վ էր 
տեսել՝ մարդկությունը իր նոր Փրկիչին պատկերի «այսպես անփայլ», 
իբրև «Զարհուրելի երևույթ չեղյալ՝ ձեռքին կարմիր մի կացին».  

Ճնշեց ոգին մեր մարդկային, որպես անսիրտ մի արդուկ,– 
Բռունցքն այս չոր, որ պիտի նոր խոսք ու ցնորք մեզ բերեր (1,139) 

Արյունատենչ այդ Նեռի առջև խնկարկում էին գրեթե բոլորը՝ մի 
մասը վախից, մի մասն էլ՝ կույր հավատից: Ոգևորվածների պակաս էլ 
չկար. նոր կյանքի ստեղծման գովքն էին անում՝ օտար կառքերին լծված: 
Ըստ էության՝ թվացյալ էր երկրի ազատ ընտրությունը, խաբկանք էր ինքն 
իրեն միավոր զգալու տենչը, երբ սոսկ զրոներ էին՝ աչքերը հառած 
վերևում բազմած ու վերևից նայող միավորին: 

 Հավաքվել էին երբ հազիվ 
 Դաշտերում իրենց հարազատ, 
 Հայրենի Հողմն էր ահա ժանտ 
 Հալածում նրանց՝ բիրտ ու զազիր… [1, 55]: 
Օտար դաշտերում գերեզման անգամ չունեցող նաիրյան հունդը 

անհիշատակ մեռնում է: Կենսատու ընծաների նման մեր բյուրավոր 
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սաղմերը շռայլորեն ցրում ենք աշխարհով մեկ չնչին մի հույսով. «Որ եթե 
կարող են - աճեն»: Նոր չէ երևույթը. արտագաղթն ամեն անգամ ամոթալի 
փաստի առաջ է կանգնեցրել ճարահատ նահանջող հայությանը:  

 Այդ ե՞րբ է եղել հարազատ  
 Իր երկրի, կամ օտար կողմերի 
 Մահաշունչ, դժնի հողմերից  
 Նաիրյան երգի սաղմը – ազատ [1, 58]: 
Անազատության մեջ անգամ նախնիներից ժառանգել ենք ամենա-

թանկը պահպանելու պատգամը՝ «փորձանքների համար անմերձ» դարձ-
նել պտուղի միջուկը, հունդը, որից պիտի նոր ծիլեր ծնվեն: Նրանց կտա-
կելու ավելի թանկ ոչինչ չունենք, քան աստղային երազներով սնվող մեր 
«անմահ ու ինքնագոհ» ոգին. 

 Տանջանքի, սովի, հարվածի, 
 Մենության, դառնության, լացի 
 Բոցերում կարծրացած ոգի. 
 Օ, ոգի, օ, սաղմ նաիրյան, 
 Աշխարհում չկար ոչ մի թույն, 
 Որ լուծեր հյուլեն քո արյան… [1, 59]: 
Շեշտվում է նաև տարամերժ այդ ոգու ճակատագրական ներհակու-

թյունը. «Միացման չենթակա տարր»: Ու կռահելով, որ դա ժողովրդի կոր-
ծանման պատճառ կդառնա, միաբանության կոչող իր հայտնի պատգամը 
ծածկագրեց. «Ո՛վ հայ ժողովուրդ…»: 

Պոեմի համընդհանուր ճնշող տրամադրությունը ցրում է փառաբա-
նության երգը, երակների մեջ տրոփող կարոտը Նաիրյան երկրի, որը 
Չարենցի համար հավիտյան մնաց իբրև «ուղեղային մորմոք, սրտի հի-
վանդություն»: Պարտությունները չխլացրին ոգևորության կոչող այդ երգի 
ձայնը.  

 Ես գովք եմ երգում քո անմահ 
 Ինքնությանն այդ բարձրաբերձ,  
 Որ իբրև անխորտակ մի բերդ, 
 Դարձրեց մեզ հավիտյան – մա՛րդ: 
 Փորձությամբ կարծրացավ քանի – 
 Այնքան պիրկ դարձավ ու տոկուն [1, 60]: 
Զարմանալի մի համոզմունքով Չարենցը գովք է հղում նաև մեր ոգին 

չափող «մահաշունչ Փորձությանն ու Մահին, կործանիչ ուժերին 
վայրագ», քանզի դրանք «դասատու են դառնում փորձանքի»: Գուցե 
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բոլորի համար, բայց ոչ մեր ազգի: Անհարիր էր թվում սխալներից դաս 
չքաղելու միամիտ համառությունը, որին զոհ էր գնում ամենաթանկը: 
Զուգահեռ է տարվում իր կենսատու տերևներն ընծայաբերող ծառի հետ, 
որն ընդհանուր ցնծության մեջ չի էլ կռահում զոհաբերության ինքնախոր-
տակ գինը և «Գալիքի ցնծալի շքերթ Հռնդուն ցրտերի միջով» դեպի մահն է 
ուղարկում բյուր տերևներ-սաղմերը: Եվ նա, ով ընդունակ էր քողազերծ-
ված վտանգն զգալու, «մահից առաջ մահացող» թևաթափությամբ նաիր-
յան անաղարտ երգի պղտորված ակունքն էր ողբում, ափսոսանքով 
հիշում «ոգով աներկբա» այն կենսառատ երգիչներին, որոնք այս անգամ 
ընկնում էին ո՛չ թշնամու ձեռքով, ո՛չ էլ օտար հողերում. 

 Հայրենի Հողմի այս մոլի 
 Գերանդու եռանդուն թափով 
 Գետնահար փռված, անխոս, 
 Օ, վերջին հերկերի ծիլեր… [1, 62]:  
Անփառունակ ներկայում «ոգու սայթաքումը» ստիպում է ևս մեկ 

անգամ հետադարձ հայացք գցել ժողովրդի անցած ճանապարհին. գուցե 
փրկության ելքը անցյալի մթին թավուտներում կորած այդ ուղիների 
խաչմերուկներում պիտի փնտրել: Հնամյա անտառում բուսած դարավոր 
կաղնու սաղմը անմահ ավյունի հյուլեներ է ծնել, որոնք ժառանգաբար 
անցել են իբրև ջիղ ու արյուն: Իրավունք ունե՞ն այժմ գետնաքարշ տա-
րածվելու «հանցապարտ ժպիտով խեղճ, որ ներքուստ կա դրված ձեր 
մեջ»: Ազգի անլիարժեքության բարդույթի ցավոտ ակնարկը՝ այդ խեղճու-
թյունը (որ օտարները մազոխիզմ են անվանում), հերթական անպատաս-
խան հարցադրումն է հնչեցնում. 

 Եվ զարմանք է պատում, և անդուռ 
 Տարակույս ու կասկած անգամ,– 
 Թե ի՛նչը ձեզ թեքեց այնքան, 
 Որ դարձաք անկամ այդքան դուք… [1, 63]:  

Հարցը հռետորական էր. Չարենցը գիտեր պատասխանը, որն առա-
վել խոցող էր իր՝ այդ Հողմը հայրենի դաշտեր բերողներից մեկի համար: 
Ինքը փորձում էր հավատալ, որ հեռուներից բերած կրակով Նաիրի երկ-
րի լուսապսակ գալիքը պիտի երգեր, մինչդեռ երեսպաշտության, 
խաբեության բարձրագոչ խոստումներով բթացրին մեր զգոնությունը: 
Քանիերորդ անգամ… Դեռևս «Պատմության քառուղիներով» պոեմում 
Չարենցը սթափության ոչ բացահայտ կոչ արեց՝ ներկայացնելով մեր 
«անանցյալ անցյալի» անմխիթար պատկերը, որը խոսքի մտրակածեծ էր 
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կարծես «անղեկ ու անգաղափար» ընթացքի «անկերպարանք ու անդեմ» 
առաջնորդներին, որոնք ազգափրկիչ հորջորջված կոչերով վերջին 
խարիսխն էլ վաճառքի հանեցին, ժառանգված գանձերը անիմաստ վատ-
նեցին: Օրհասական իրավիճակներ անցանք՝ ահի ու թշվառության քարա-
վաններով, և դաս չքաղեցինք, հիմա էլ ահազարհուր սպասումով գլխիկոր 
կանգնած ենք նոր արհավիրքի առջև: Անցյալի սխալները քննարկելը և 
ճշտորեն վերլուծելը փրկության խարիսխ կդառնա՞ն: Սրանք հարցեր էին, 
որոնց պատասխանը Չարենցը մարգարեաբար կռահում էր և զգոնության 
կոչ էր անում, քանի դեռ ամեն ինչ տանուլ չէինք տվել: 

Պտուղի միջուկը քայքայելու և ոչնչացնելու վերջնական նպատակով 
«Կարմիր Հողմերի ցնցող ճառագայթը» թափանցեց մեր էության մեջ. 

 Բայց գտավ այնտեղ միայն ջուր, 
 Որ վաղուց նեխած էր արդեն… 
 Քողարկված առողջ թվացող 
 Նաիրյան կարմրավուն կեղևով – 
 Թե ներքուստ, ավաղ, թե ձևով – 
 Դուք ընկած եք խեղճ նվոցով… [1, 64]:  
Ինքնախաբեության մեջ ապրող ժողովուրդ, որի ինքնությունը 

զառանցանքի է նման, «Հողմերի ահարկու շառաչից» ցնցված մարդկային 
ամբոխ, որ հանուն մի կտոր հացի (իմա՝ սոսկ գոյության) պատրաստ է 
հանձնվել ահին, որ մահվան բաժին չդառնա: 

 Լքեցին ոմանք երգը հերկի, 
 Ծախեցին ոմանք իրենց ձիրքը 
 Եվ խեղկատակներ դարձան, 
 Խռպոտեց ոմանց ձայնը վսեմ… 
 Նման է թվում հրաշքի, 
 Որ ինքնությունը դեռ կա [1, 65]:  
Չարենցը խոցված էր իրենից խոհեմաբար հեռացած և իրեն մատնած 

ընկերներից. «Բարեկամը հեռացավ, թշնամին տևեց»: Նա համեմատու-
թյունների շարք էր ստեղծել՝ «գորշ հողին կպած մացառներին» խանգա-
րող հսկա կաղնու, լուսաստղի և չնչին ամպերի սև զորքի, մարդուկների 
դավերը որպես Արարատին նետած քար ներկայացնելով: Բայց հետագա 
տարիներն իրար խառնեցին բոլոր երանգները, մի անորոշ ներկապնակ 
դարձավ հասարակությունը: Այժմ այդ բոլոր մարդուկներն էլ, մացառա-
յին գոյություններն էլ, դավաճանող մատնիչներն էլ նույն Հողմին զոհ 
գնացած նաիրյան սերմերն են, որոնց չփրկեցին խռպոտած ձայնով վսեմ 
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դիֆերամբներ երգելն ու ինքնապահպան բնազդից ծնված ստորաքարշու-
թյունը.  

 Եվ ահա մահաբեր Հողմերի 
 Հռնդուն տենդին ընդառաջ – 
    ՆրանցՆրանցՆրանցՆրանց երգն է շաչում հիմի 
 Դիերի վրա ձեր դեռ թարթող… [1, 67]:  
Այդ դիերին է ցավով նայում ինքը. «Գագաթով աստղերին հասած մի 

վերջին սոսի կենդանի»: Համեմատությունը պատահական չէ. կաղնին 
տարածականությամբ է հզոր, իսկ սոսին (մի տարբերակում էլ՝ բարդին) 
բարձրուղեշ է, անթաքույց երևացող, ինչպես ինքը՝ Չարենցը:  

 Ահա ես – միայնակ, բարձր, 
 Ամայի անտառում ցցված՝ 
 Արդեն բութ կացնով խոցված – 
 Սպասում եմ ահա իմ հերթին… 
 Ախ, քանի՜ անգամ բարձրացավ 
 Սև կացինը, որ ինձ զգետնե, 
 Եվ որքա՜ն ձգտեցին գտնել 
 Իմ երգի արմատները կարծր, – 
 Դիմացած քանի՜ հարվածի, 
 Եվ կրծքից, և բնից խոցված – 
 Հայրենի ավյունով լցված – 
 Չկտրեց և ոչ մի կացին…[1, 6]:  
Այս տողերը թվագրվել են 1937 թ. փետրվարի («Վերջին խոսք»-ում՝ 

մարտի) 17-ին: Դեռ հավատի մի փոքրիկ նշույլ կար, որ իրեն՝ այգաբացի 
գովքն առաջինն ազդարարողին, չեն համարձակվի դիպչել: Մինչդեռ 
Հողմը վաղուց էր թևում բանաստեղծի գլխին, և եթե անմիջապես չէր 
բզկտում, պատճառը զգուշավորությունն էր նրա հեղինակության առջև. 

 Նա վաղուց է ձգտել ինձ խեղդել,– 
 Բայց կամ չի հասել գագաթիս, 
 Կամ սարսած ուժից արմատիս՝ 
 Կաղկանձել է շուրջս լկտի… [1, 67]:  
Վստահության հետ, սակայն, ահագնանում էր Քամու ձեռքով քշվելու 

և Հողմին զոհ դառնալու տագնապը: Բայց երգով թե առանց երգի, 
Չարենցի համար նահանջ չկար: Մի ցավ էր միայն ասղնտում սիրտը, 
հոգու աչքերի դեմ անվերջ տեսլանում էր ազգապահպանման բնազդից 
ծնված ուղերձը, որ դարերից անդին հնչում է իբրև հերթական պատգամ, 
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որին պե՛տք է ականջալուր լինենք, եթե ուզում ենք ոչ թե սոսկ գոյություն 
ունենալ, այլ լինել: 

 Չի հասնի նոր կյանքի սակայն 
 Միայն այն հունտը, թեկուզ 
 Բյուրապատիկ անգամ չարչարած, 
    Եթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչԵթե ինքն է իր մեջ արդեն փուչ… … … … [1, 69]:        
Հունդի փոխարեն Հողմը միայն նեխած ջուր գտավ: Ի՞նչ էր 

ակնարկում բանաստեղծը: : : : Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է Եթե փուչ է միջուկը, կեղևն էլ ի՞նչն է 
պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ:պահպանում. կեղևն ինքն էլ դառնում է ավելորդ: Ուրեմն Թումանյանի 
խոսքերին համահունչ՝ ներսից փրկություն որոնելու ազնիվ մղումն է 
միայն Նաիրյան երկրի հունդերը փրկելու և ապրեցնելու ճանապարհը: 
Այս է պատգամում մեծ Չարենցը:  

 
ԳրականությԳրականությԳրականությԳրականություուուունննն    

1. Եղիշե Չարենց, Նորահայտ էջեր (պոեմներ, բանաստեղծություններ, 
հոդվածներ և այլն): Կազմեց, առաջաբանը գրեց, բնագրերը պատ-
րաստեց, ծանոթագրեց, մեկնաբանեց Դավիթ Գասպարյանը: 
Երևան, Երևանի համալսարանի հրատարակչություն, 1996, 636 էջ: 

2. Եղիշե Չարենց, Վերջին խոսք, Երևան, «Հայագիտակ» հրատարակ-
չություն, 2007, 326 էջ: 

3. Եղիշե Չարենց, Անտիպ և չհավաքված երկեր: Բնագիրը պատրաս-
տեց և ծանոթագրեց Անահիտ Չարենցը, Երևան, Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ հրատարակչություն, 1983, 711 էջ:  

4. Գասպարյան Դավիթ, Ողբերգական Չարենցը: Կյանքի և ստեղծա-
գործության նորահայտ էջեր, Երևան, «Նաիրի» հրատարակչություն, 
1990, 384 էջ:  

5. Եղիշե Չարենց, Երկերի ժողովածու, հտ. 4, Երևան, Հայկական ՍՍՀ 
ԳԱ հրատարակչություն, 1968, 625 էջ: 
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Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:Второй завет Чаренца:    
поэмпоэмпоэмпоэма «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»а «Как тяжелые, желтые листья»    

Малумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян ГаянеМалумян Гаяне    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: исторический период, судьба народа, ядро 

самоидентификации, идентичность, эмиграция, завет 
Чаренц находился в поисках выхода из многоуровневых и 

многогранных политических перипетий того времени. Постепенно росло 
подозрение, что воспетый им желанный рассвет не осветит путь страны, 
блуждающей во мраке. Мы прошли роковой путь с караванами страха и 
невзгод, однако, не усвоили уроков, и теперь в мятежном ожидании с 
поникшей головой стоим на пороге новой катастрофы. Станет ли 
осмысление ошибок прошлого или их правильный анализ якорем 
спасения? Это были вопросы, ответы на которые Чаренц пророчески 
предвидел, призывал к бдительности, пока мы не потеряли все. 

В бесславном настоящем «ошибка духа» заставляет нас оглянуться на 
то, какой путь пройден народом. Быть может, выход из спасения надо 
искать на перекрестке тех дорог, которые затерялись в темных 
хитросплетениях прошлого. Завязь многовекового дуба, растущего в 
древнем лесу, породила бессмертные атомы вдохновения, которые 
передались нам по наследству в наших нервах и крови. Из инстинкта 
национального самосохранения родилось новое послание поэта, которое 
веками звучит как еще один завет: сохранить зерно, ядра плодов (то есть 
следующего поколения), поскольку, если ядро полое, то и сама скорлупа 
становится излишней. Единственный честный поиск внутреннего 
спасения – это сохранение и возрождение ростков Страны Наири. 
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The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem: The Second Commandment of Charents Poem:     
“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”“As maroon, yellow leaves”    

Malumyan GayaneMalumyan GayaneMalumyan GayaneMalumyan Gayane    

SummarySummarySummarySummary    
Key words: Key words: Key words: Key words: historical period, the faith of the people, identity seeds, 

identity, emigration, commandment 
Charents was searching for a way out in the multi-layered and 

multifaceted political situations of the time. The suspicion that his writings of 
the lustful dawn would not illuminate the way of the country wondering in the 
dark was gradually deepening. We went through fatal situations with caravans 
of fear and misery and did not learn a lesson, and now, with alarming 
anticipation, we are facing a new catastrophe. Discussing and accurately 
analyzing the mistakes of the past – will this become an anchor of salvation? 
Charents was prophetically guessing the answers to these questions and calling 
for vigilance when we had not lost everything. The “slip of the spirit” of the 
inglorious present forces us to look back at the path the people have passed: 
perhaps the way out of salvation is to be found at the crossroads of those paths 
lost in the darkness of the past. The embryo of a centuries-old oak tree growing 
in an ancient forest has given birth to vigorous immortal elements that have 
been inherited as veins and blood. The new message was born from the 
nationalistic instinct of the poet and has been sounding like a new 
commandment through the centuries: preserve the seed, the kernel of the fruit 
(the next generation), otherwise, if the kernel is empty, the peel itself becomes 
unnecessary. The only way of saving and preserving the lives of Nairian seeds is 
the honest impulse of seeking salvation from within.  

 
 
    
    
    
    
    

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    29.03.29.03.29.03.29.03.2022022022022222    թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    31.03.31.03.31.03.31.03.2022022022022222    թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 27.05.2022 թ.թ.թ.թ.    
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