Սիրունիի կեանքէն...

Սիրունի

* Շրջանաւարտ՝ Էսաեանի նախակրթարանէն
(1904), Կեդրոնական լիսէէն (1909), Պոլսոյ համալսարանի իրաւագիտական բաժնէն (1913).
* Հիմնադիր՝ Էսաեան Սանուց Միութեան (1908),
ուր կը կազմակերպէ՝ Զօհրապի,Վարուժանի,
Սիամանթոյի, Շանթի եւ այլոց հետ գրական
ասուլիսներ, հրատարակելով նաև զանոնք (1913),
* Հրատարակութիւն՝ «Նաւասարդ» տարեգիրքի,
Դանիէլ Վարուժանի հետ (1914),
* Մասնակցութիւն՝ «Արեւելք», «Սուրհանդակ»,
«Ազատամարտ»ի խմբագրութեանց (1908-14),
* Պահուըտելով Թաթավլա՝ թաքստոցի մը մէջ
(1915-18), կը փրկուի Մեծ Եղեռնէն,
* Հաստատութիւն՝ Ռումանիա (1922),
* Աքսոր՝ Սիպիրիա (1944-1954),

Մօրը՝ Մարիամին, եղբայրները՝ Հայկ
(ոտքի) եւ Գրիգորին (նստած) հետ (1904):

* «Էջմիածին» ամսագրի մէջ ուսումնասիրութիւններ՝ Եղիշէ Արք. Դուրեանի, Գարեգին
Արք. Խաչատուրեանի, Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի, Կոմիտաս Վարդապետի եւ
ուրիշներու մասին (1960-61),
* Հրատարակութիւն՝ «Պոլիս եւ իր դերը» քառահատոր երկերուն (1965 ),

Ահա բեղուն և բազմաչարչար կեանք մը ևս...
Բանասէր, հրապարակագիր, գրող, մտաւորական

Յ. Ճ. ՍԻՐՈՒՆԻ (ՅԱԿՈԲ ՃՕԼՕԼԵԱՆ)
(1890 Ատաբազար-1973 Ռումանիա)
Եկէ՜ք Միասնաբար Ոգեկոչենք
30 Մայիս Ուրբաթ Ժամը 20.30-ին, Ֆէրիգիւղ՝ Նազար Շիրինօղլու սրահ

1886

2014

ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐԺԱՐԱՆ

* Երբեմնի աշակերտին՝ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի հրաւէրով այցելութիւն Հայաստան,
սերտ կապեր՝ հայրենիքի մտաւորականութեան հետ (1965-71),
* Պատուոյ նախագահ՝ « Ռումանիոյ Արեւելագէտներու Ընկերակցութեան», (1971),
* Յոբելեան՝ իր ծննդեան 80-ամեակին (Փարիզ-1970),
* Յետ մահու, անդամ՝ Ռումանիոյ Կաճառին (2012)
Իր յուշերէն...
«Ղալաթիոյ եկեղեցին տեսակ մը ուխտավայր էր Պոլսոյ հայութեան համար: Կառուցուած
յանուն Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչի` ան ժողովուրդին ծանօթ էր իբր «Ամենափրկիչ»: Պոլիսը,
ամէն հինգշաբթի, ժամադրութիւն կու տար Ղալաթիոյ ժամուն բակը: Ոչ միայն անգործ
մարդիկը, կիներ, աղջիկներ` որոնք ժամէ ժամ կը պտըտէին ուխտի, այլեւ գործի մարդիկ ալ`
շուկայ երթալէ առաջ` անգամ մը կու գային Ամենափրկիչին: Ղալաթիոյ հինգշաբթիները
տեսակ մը ամուսնական սակարան ալ էին: Յաճախ հոն կու գային հանդիպումներ
ունենալու եւ ընտրութիւն կատարելու երկու սեռէ ապագայ թեկնածուներ»:

Սիրունիի կեանքէն...
* Շրջանաւարտ՝ Էսաեանի նախակրթարանէն
(1904), Կեդրոնական լիսէէն (1909), Պոլսոյ համալսարանի իրաւագիտական բաժնէն (1913).

Սիրունի

* Հիմնադիր՝ Էսաեան Սանուց Միութեան (1908),
ուր կը կազմակերպէ՝ Զօհրապի,Վարուժանի,
Սիամանթոյի, Շանթի եւ այլոց հետ գրական
ասուլիսներ, հրատարակելով նաև զանոնք (1913),
* Հրատարակութիւն՝ «Նաւասարդ» տարեգիրքի,
Դանիէլ Վարուժանի հետ (1914),
* Մասնակցութիւն՝ «Արեւելք», «Սուրհանդակ»,
«Ազատամարտ»ի խմբագրութեանց (1908-14),

«Մարդ որքան ալ համոզուած
ըլլայ թէ, այս խորհրդաւոր
տիեզերքին մէջ ինք՝ չքանալու
դատապարտուած հիւլէ մըն է,
այնուամենայնիւ կը մաքառի
պահ մը աւելի տեւելու»:
Յ. Ճ. Սիրունի

Կնոջ՝ Նուարդի եւ եղբօր Գրիգոր
Ճօլօլեանի հետ (Փարիզ 1927):

«...անոնց օրով ճամբայ ելայ, անոնք կեանքը լքեցին, առանց որևէ վայելքի պահ
մը ապրած ըլլալու իրենց տքնութեան, իրենց ճգնութեան և իրենց տառապանքին
* Պահուըտելով Թաթավլա՝ թաքստոցի մը մէջ
փոխարէն: Ես անոնցմէ բախտաւոր եղայ: Բախտաւոր նախ անոր համար, որ իմ
(1915-18), կը փրկուի Մեծ Եղեռնէն,
պարագայովս հերքուեցաւ այն ապուշ առածը որ Հայ ժողովուրդը ստեղծեր է՝ «գնա
* Հաստատութիւն՝ Ռումանիա (1922),
մեռիր, եկուր սիրեմ»: Ես լսեցի, կարդացի ինչ որ թերեւս պիտի գրէին մեռնելէս յետոյ:
Մօրը՝ Մարիամին, եղբայրները՝ Հայկ
(ոտքի) եւ Գրիգորին (նստած) հետ (1904): Այդ երջանկութիւնը տրուեցաւ ինձ ապրիլ, բախտատմամբ այն աւելի մեծ արժէքներուն
* Աքսոր՝ Սիպիրիա (1944-1954),
* «Էջմիածին» ամսագրի մէջ ուսումնասիրութիւններ՝ Եղիշէ Արք. Դուրեանի, Գարեգին որոնք գացին իրենց երազը իրենց սրտին մէջ պահած: Այլևս հասած կը նկատեմ
Արք. Խաչատուրեանի, Մաղաքիա Արք. Օրմանեանի, Կոմիտաս Վարդապետի եւ վայրկեանը, իրականացնելու պատգամը Չարենցի՝ «հոգեկան միութիւն»... Առանց
հոգեկան այդ միութեան մի՛ հաւատաք որ մեր երազները կ'իրականանան. կէս կը
ուրիշներու մասին (1960-61),
մնան: Որպէսզի անոնք կէս չմնան, պէտք է մենք կէս չմնանք, պէտք է ամբողջութիւն
* Հրատարակութիւն՝ «Պոլիս եւ իր դերը» քառահատոր երկերուն (1965 ),
մը կ'ազմենք: Այս պահուս մէջս կ'արթննանանգամ մը ևս անունները այն մարդոց,
* Երբեմնի աշակերտին՝ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի հրաւէրով այցելութիւն Հայաստան, որոնք նման փառքեր վայելելու առիթը չունեցան և մեզ ձգեցին յափշտակիչի դերին մէջ:
Ներողութիւն կը խնդրեմ անոնց աճիւններէն....»:
սերտ կապեր՝ հայրենիքի մտաւորականութեան հետ (1965-71),
* Պատուոյ նախագահ՝ « Ռումանիոյ Արեւելագէտներու Ընկերակցութեան», (1971),

Քաղուած՝ յոբելեանին օրուան իր խօսակցութենէն...

* Յոբելեան՝ իր ծննդեան 80-ամեակին (Փարիզ-1970),
* Յետ մահու, անդամ՝ Ռումանիոյ Կաճառին (2012)
Իր յուշերէն...
«Ղալաթիոյ եկեղեցին տեսակ մը ուխտավայր էր Պոլսոյ հայութեան համար: Կառուցուած
յանուն Ս.Գրիգոր Լուսաւորիչի` ան ժողովուրդին ծանօթ էր իբր «Ամենափրկիչ»: Պոլիսը,
ամէն հինգշաբթի, ժամադրութիւն կու տար Ղալաթիոյ ժամուն բակը: Ոչ միայն անգործ
մարդիկը, կիներ, աղջիկներ` որոնք ժամէ ժամ կը պտըտէին ուխտի, այլեւ գործի մարդիկ ալ`
շուկայ երթալէ առաջ` անգամ մը կու գային Ամենափրկիչին: Ղալաթիոյ հինգշաբթիները
տեսակ մը ամուսնական սակարան ալ էին: Յաճախ հոն կու գային հանդիպումներ
ունենալու եւ ընտրութիւն կատարելու երկու սեռէ ապագայ թեկնածուներ»:

Սիրունին (նստած, աջէն
երկրորդը) թրքական
բանակ զօրակոչուած՝
սպայութեան թեկնածու
հայ երիտասարդներու հետ
(1914):

