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Ժողովածուն տպագրութեան է երաշխաւորել Խ. Աբովեանի 
անուան ՀՊՄՀ բանասիրական ֆակուլտետի խորհուրդը:

«Հայ – ֆրանսիական գրապատմական առընչութիւններ» խորագրով 
այս նիւթերի ժողովածուն նուիրւում է Հայաստանում Ֆրանկոֆոնիայի 
17-րդ միջազգային գագաթնաժողովին: Ընդգրկուած նիւթերը շօշափում 
են գրական յարաբերութիւններ, թարգմանական խնդիրներ, մշա կու-
թային եւ հասարակական հարցադրումներ: 

Գլ խա ւոր խմբա գիր
Սուրէն Դանիէլեան, բ. գ. դ., Պրօֆեսոր

Խմ բագ րա կան խոր հուրդ
Սրբուհի Գէորգեան, հ. գ. դ., Պրօֆեսոր
Մարտին Գիլաւեան, բ. գ. դ., Պրօֆեսոր
Աէլիտա Դոլուխանեան, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, բ. գ. դ., Պրօֆեսոր
Ալբերտ Մակարեան, բ. գ. դ., Պրօֆեսոր
Աշոտ Գալստեան, բ. գ. թ., դոցենտ
Քնարիկ Աբրահամեան, բ. գ. թ., դոցենտ (պատասխանատու խմբագիր)
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ՈՂՋՈԻՅՆԻ ԽՈՍՔ

ՍՐԲ� ՀԻ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ

հ. գ. դ., պրո ֆե սոր
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ 

ու սում նա գի տա կան գծով պրո ռեկ տոր

Այս նստաշր ջա նով, ըստ էու թյան, ամ փոփ վում են Հա յաս տա-
նում Ֆ րան կո ֆո նիա յի 17-րդ գա գաթ նա ժո ղո վին նվիր ված գրա-
կան եւ մշա կու թա յին հա մալ սա րա նա կան հան դի սու թյուն նե րը:

Հայ-ֆրան սիա կան հա րա բե րու թյուն նե րը եւ մաս նա վո րա-
պետ գրամ շա կու թա յին առն չու թյուն նե րը բա վա կան եր կար 
պատ մու թյուն ու նեն, եւ այ սօր էլ շա րու նա կա կան են փոխ ներ-
թա փան ցում նե րը: Տար բեր աս պա րեզ նե րում վճռո րոշ դեր են 
ունե ցել հա յազ գի այն պի սի ե րեւե լի ներ, ինչ պես Գ րի գոր Օտ յա-
նը, Խո րեն Գալ ֆա յան- Նար- Պե յը, իսկ մեր օ րե րում` ան զու գա-
կան Շառլ Ազ նա վու րը, ո րի թո ղած ժա ռան գու թյու նը եր կու 
երկրնե րի մշա կույթ նե րում հսկա յա կան է ու տի րա կան:

Իսկ հայ, մաս նա վո րա պես ա րեւմ տա հայ թեւի գրա կա նու թյան 
հա մար վճռո րոշ են ե ղել գրա կան զար գա ցում նե րի եւ ուղ ղու-
թյուն նե րի ֆրան սիա կան ներ գոր ծուն ճա նա պարհ նե րը (դա սա-
կան ռո ման տիզմ, սիմ վո լիզմ, նեո ռո ման տիզմ, նա տու րա լիզմ, 
ա վե լի ուշ՝ էք զիս տեն ցիա լիզմ, բերգ սո նիզմ եւ այլ հո սանք ներ ու 
շար ժում ներ), այ սինքն` Պետ րոս Դուր յա նից մին չեւ մեր օ րե րը, 
մին չեւ Զա րեհ Խ րա խու նի:

Թույլ տվեք Խ. Ա բով յա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան 
ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան ա նու նից 
ող ջու նել այս գի տա կան նստաշր ջա նի մաս նա կից նե րին եւ մաղ-
թել արդ յու նա վետ աշ խա տանք: Դ րա նով մեր հա մալ սա րանն իր 
ներդ րումն է բե րում Ֆ րան կո ֆո նիա յի գի տամ շա կու թա յին նա-
խա ձեռ նու թյուն նե րում:
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ՆԱՐ-ԴՈՍ ԵՒ ԱՆՐԻ ԹՐ� ԱՅԱ.
ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԸՆԴՀԱՆՐ� ԹԵԱՆ ԴՐ� ԱԳՆԵՐ

Ս� ՐԷՆ ԴԱՆԻԷԼԵԱՆ

բ. գ. դ., Պ րօ ֆե սոր
Խ. Ա բո վեա նի ա ն. ՀՊՄՀ

Վ. Պար տի զու նու ան. Հայ նոր եւ նո րա գոյն գրա կա նու թեան 
եւ նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիո նի վա րիչ

«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րո նի տնօ րէն

Բա նա լի բա ռեր – Նար- Դոս, Ան րի Թ րուա յա, ֆրանսա գիր գրող, 
վի պա սան, «Սար դը», «Մա հը», նա տու րա լիզմ, գրա կան ա ռըն չու-
թիւն ներ, հա յե ցո ղա կան փի լի սո փա յու թիւն:

Mots-clés: Henri Troyat, écrivains francophone, romancier, “L’araignée”, 
Nar-Dos, “La Mort”, naturalisme, relations littéraires, philosophie con-
templative.

20-րդ դա րը, ա ռա ւե լա պէս 21-րդը, սրուած հե տաքրք րու թիւն են 
ցու ցա բե րում մար դու՝ փա կու ղի տա նող ճա նա պար հին, այ սինքն՝ 
մա հուան ինք նա կամ ընտ րու թեան ե ղա նա կին: Այս ա ռու մով լա-
ւա գոյն օ րի նակ նե րից մէ կը տա լիս է Նար- Դո սի (1867-1933) գրա-
կա նու թիւ նը, ո րի վի պա կան փոր ձում տի րա պե տում է ըն տա նե-
կան պա տու մի մո դէ լը, այս տե ղից էլ՝ տի պե րի ներ քին 
հո գե բա նա կան քննու թեան ե ղա նա կը, ըն տա նե կան ա ւան դոյ թի 
պաշտ պա նու թեան յա մառ ջի ղը, ո րով գրո ղը հա կադր ւում էր նա-
խըն թաց դա րա վեր ջի ի րա պաշ տա կան եւ վի պա յին շար ժում նե-
րին։ Նար- Դո սի ստեղ ծած կեր պար նե րի մէջ առ այ սօր ա մէ նից 
կեն սու նակ նե րից է, ա ւե լին՝ ա մէ նից յի շար ժան տի պա բա նա կան 
խառ նուած քը, «Մա հը» վէ պի (1912) հե րոս Լեւոն Շա հեա նը, թէեւ 
ճա նա չուած իբ րեւ ներ փակ, մտա հա յե ցող ան հա տա կա նու թիւն, 
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ո րին մի ջա վայ րը մեր ժում է, ի րա կա նում դի տում «ան շահ», «ան-
պէտ» մի տի պար, մեր մէջ տա րա ծուած մի բնու թագ րում, ո րին 
շա րու նա կում է մնալ կառ չած գրա կան վեր լու ծա կան փոր ձա ռու-
թիւ նը։ Լեւոն Շա հեա նը, յի րա ւի, դա րի դար պաս նե րից ներս 
մտած կեր պար է ու այ սօր էլ ա կա մայ ա ռաջ նոր դում է ու րիշ շա-
տե րի։

Հե ղի նա կը, ընտ րե լով ըն տա նե կան վէ պի ա ւան դա կան շրջա-
նա կը, իր հե րո սին տա նում է դէ պի մի ջա վայ րի մէջ սի րե լի, կեան-
քով լե ցուն ան ձե րից ա նընդ մէջ հե ռա ցու մի բար դոյթ ներ, ո րը 
ձանձ րախ տի ու դրա դէմ պայ քա րի ան կա րո ղու թեան հե տեւանք 
է։ Գո նէ այդ պէս է ներ կա յա նում Շա հեա նը իր հետ ա ռըն չուող 
միւս հե րոս-հե րո սու հի նե րի յա րա բե րու թեան սահ ման նե րում։

Վէ պի քննու թիւ նը մեզ տա նում է նոյ նօ րի նակ հե տաքրք րու-
թիւն նե րով ա ռանձ նա ցող մէկ այլ գրո ղի՝ 20-րդ դա րի ֆրան սիա-
կան ար ձա կի մէջ բա ցա ռիկ նուա ճում ներ ար ձա նագ րած, 1959-ից 
Ֆ րան սիա կան Ա կա դե միա յի ան դամ, ա ռա ջի նը օ տա րա գիր 
«ան մահ նե րի» մէջ, ազ գու թեամբ՝ «ռու սա խառն հայ» Ան րի 
Թ րուա յա յի (Henri Troyat, նոյն ին քը՝ Լեւ Տա րա սով- Լեւոն Թո րո-
սեան, 1911-2007) հա րուստ ստեղ ծա գոր ծու թեա նը, ո րի ա նու նը 
հայ կա կան գրա կան մի ջա վայ րում այ սօր էլ դժուա րու թեամբ են 
տա լիս, չա սե լու հա մար՝ մի տե սակ յա մառ դժկա մու թեամբ, քա-
նի որ միան շա նակ չի ըն կալ ւում1։
1 Հայերիս՝ դեռ ֆրանսահայ քնարաշունչ արձակագիր Վազգէն Շուշանեանից 

(Օննիկ, 1903-1941) եկող «սրբազան դժգոհու թեան» այս օրինակը ակամայ 
յիշեցնում է անգլիագիր Մայքլ Աւագ Առլէնի՝ երբեմնի Տիգրան Գույումճեանի 
(1895-1956) հայաշունչ նոյնքան «թոյլ հնչողութեան» պարա գան։ Այս հան-
գամանքները շարունակում են խորացն ել աշխար հահռ չակ երկու գրող նե րի 
նկատմամբ «վիր աւո րուած»  հա յերիս խէթ հ այեացքը , որը պա տասխան ար-
ձագ անգ է օ տար  մի ջավ այր երում ն րանց՝ իր են ց ազգա յի ն ակունք ի հ անդ էպ 
միտ ու մ նաւոր ան տարբեր ու թեան, ին չու չէ ՝ նր անց իսկ  դ րսեւո րած արհա-
մարհ անքի դի մա ց։ Հայկական ինքնութեան սրուած ա նմի ջակ ան 
վարքագիծ ն է  սա գրակ անութեա ն դաշտից ներ ս, ինչից տուժ ել են, մեր 
կարծիքով, ոչ  ա յնք ան հա յ ար մատով գրող ները, որ ոն ց ետեւից  փառքը 
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Ան կեղծ լի նե լու հա մար շեշ տենք, որ «լաւ վի ճա կում չէ» նաեւ 
Նար- Դո սը, ո րի ստեղ ծա գոր ծա կան ճա նա չո ղա կան տա րեր քը 
այս վեր ջին տաս նա մեա կին կտրուկ մեր ժե ցին հան րակր թա կան 
հու մա նի տար հոս քե րում՝ դուրս նե տե լով ծրագ րա յին հե ղի նակ-
նե րի շար քե րից։ Ու նենք հա մա հայ կա կան մշա կու թա յին ար ժա-
նա պա տուու թեան «վե րա դար ձի» պա հանջ-հրա մա յա կան, ո րի 
ա ռաջ նա հեր թու թիւ նը եր կու գրող նե րի միաս նա կան բա ցա ռիկ 
ա ղեր սի այս ու շագ րաւ հար ցադ րումն է։

Նար- Դո սի ըն կա լում նե րի դաշ տում խորն է Ա. Թ րուա յա յի 
հետ կեր պար նե րի ձգո ղա կա նու թիւ նը, որի վէ պե րի հե րոս նե րի 
զգա լի մա սը ապ րում է կեան քը բա րե փո խե լու ազ նիւ ձգտու մով։

Մարդ կանց փի լի սո փա յա կան ըն կա լու մը, ապ րուած, բայց 
«այն կողմ նա յին» կեան քը ըն տա նե կան սար դոս տայ նի մէջ, 

հեւի հեւ ս լանում է նաեւ ա յսօր, ա յլ առաջ ին հերթին մենք՝  «հայ  կական  հիա-
ցի կ միջավայրի» նե ղլիկ պատուհաններից ա յս կողմ  գտն ուող ներս։ 
Իրականում  գրակա ն հ ասու նացման բարձր ճ անապա րհին Լեւոն- Անրին 
ի րեն զգ ում էր աւ ելի  իբրեւ ֆրան սիա ցի։ Եւ դա բնական էր. իւրացնում էր 
ամենայն եւ րոպակա նը ՝ քաղաքա կրթութի ւնը , մ շակոյթը, լեզուն , 
պատմութիւնը։ Խմորւում էր խո շորագո յն  արուես տագ էտը, նա եւ ՝ պ ատ-
մաբանը, որը վեր հանում էր  առաջի ն հերթին ռուսական քա ղաք ական, 
գրա մշակ ութ ային կենսագր ակ ան պա տմութի ւնն երը: Նրան իրա կան հռչակ  
բեր եցին Իւա ն Ա հեղ ի (1530-1584), Ալե քսանդր Առաջին ի (1777-1815), Պետրոս  
Մեծի (1672-1725), Եկ ատերինա թա գու հու (1684-1727), Գրիգ որ ի Ռասպուտինի 
(1864-1916) , Լեւ Տ ոլստ ոյի (1828-1910), Անտոն  Չեխովի (1860-1904), Ֆէո դոր 
Դոս տո եւսկու (1821-1881), Իւ ան Տուրգենեւ ի (1818-1883) եւ  շատ ուրիշնե րի մա-
սի ն երկ երը :

Չի կարելի ա սել, թէ ն ա պարզա պէս հե ռացե լ էր  հ այկական  ա րմա տ-
ներից ։ Չէր զ գում դր անք. գուցէ խոր  ծալքերում է ին, եւ արթնութեան խ նդի ր 
պարզ ապէ ս չունէ ր: Դա ար դէն ա զգային վերաբեր մունքի  համըն դհանուր 
հետեւան ք է ր. եթէ հա յ ու թիւնը  չ ի ժայթ քում օտարագր ի գրուա ծք ներից, 
պ իտակները չ են ուշանում ։ Ամերի կա յում ապրող  հ այ  ա րձակա գիր  Սարգիս 
Վահագնը  (ծ ն. 1927), օր ինակ, ն կա տու մ է ն ման  ծայրա յ եղ մօտեց ում ֆրան-
սահ այ արձ ակագ իր Շահան Շահնուրի  ա ռու մո վ (ֆրա նսիա կա ն գրական  
մտք ին քաջա ծա նօթ  Ա րմէ ն Լիւ բէնի  ( 1903- 19 74) մասին  է խօսքը), բայց նո յն 
պ ահին իսկ ա ռի թը բա ց չի թո ղնում «հ այհոյելու» Ա. Թրու այային՝  անուանե-
լով «հ այ ութ եա ն հետ ո չի նչով առ ընչուող  մի ջակութիւն» (Վահագն Ս., 
Գրական համաստեղութիւն, Լոս Անճելըս, 2008, էջ 34): 
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ներք նա պէս ա զա տագր ման ա ռեղ ծուա ծա յին փոր ձը, որ քան էլ 
օ տա րո տի էին թւում ժա մա նա կա կից նե րին, հե ղի նա կը հիւ սում 
էր պարզ ո ճա յին հո գե բա նա կան պա տու մի խոր քե րում։ Ն րա 
ինք նա սի րա հա րուած հե րոս նե րը չէին ճա նա չում յա ճախ ի րենց 
շրջա պա տը, հա րա զատ նե րին, ոչ քիչ դէպ քե րում՝ ի րենք ի րենց, 
եւ այս պէս մին չեւ ի րենց մա հը։ Դի պուկ է նկա տում այս ա ռու մով 
վի պա սա նի բա րո յա կան քննա կան են թա հո ղը եւ ո ճա ւոր ման գե-
ղա րուես տա կան ե ղա նա կը ա րեւմ տա հայ յայտ նի բա նաս տեղծ եւ 
թարգ մա նիչ Աբ րա համ Ա լի քեա նը (1928-2013)՝ յե նուե լով զուտ 
ֆրան սիա կան գե ղա րուես տա կան մտա ծո ղու թեան ըն կալ ման իր 
հսկա յա կան փոր ձի վրայ. «Հե ղի նա կի «տոլս տո յա կան» (տի պա-
բա նա կան նոյն զու գա հե ռով նե րա ռենք՝ «ու րեմն նաեւ՝ բալ զա-
կեան» – Ս. Դ.) ո ճը, ո րի մէջ բնա կան հոս քով ներ ծծուած են ար-
դիա կան վէ պի բո լոր ա ռողջ տար րե րը, մեղմ է ու անխ նայ՝ 
տի պար ներ բնու թագ րե լու ժա մա նակ, թա փան ցիկ է ու թե լա-
դրիչ՝ հո գե բա նու թիւն ներ վեր հա նե լու ըն թաց քում եւ զուսպ ու 
այ լա բա նա կան՝ բնու թեան տե սա րան նե րի առ ջեւ»2:

Ո ճա կան հա մընդ հա նուր կա ռոյ ցի ընտ րու թեան այս ե ղա նա-
կը վե րա բե րում էր նրա բո վան դակ վի պագ րու թեա նը:

Ա. Թ րուա յա յից հա յե րէն լոյս տե սած մէկ-եր կու հա զուա դէպ 
թարգ մա նու թիւն նե րից, ան շուշտ, յի շա տա կու թեան ար ժա նի է 
ան ցեալ դա րի 30-ա կան նե րի վեր ջում գրուած հան րա յայտ 
«Սար դը» (“L’Araignée”)՝ վէ պի եւ վի պա կի սահ մա նին գտնուող 
ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը (Ե րեւան, 2009, ա րեւե լա հա յե րէ նի թարգ-
մա նիչ՝ Պար գեւ Շահ բա զեան, 1920-2019)։

Մեր զու գա հեռ նե րի մէջ կենտ րո նա կա նը Ա. Թ րուա յա յի վէ պի 
գլխա ւոր հե րոս Ժե րար Ֆոն սէ կի ճա նա չումն է եւ Նար- Դո սի հե-
րո սի հետ հո գե բա նա կան «մանր» թուա ցող խա ղար կում նե րից 
բխող ինք նա ճա նաչ ման, բա ցա յայտ ման կա ռոյ ցը։ Կար ծում ենք, 
2 Ալիքեան Ա., Հանդիպակաց ափեր / յօդու ածն եր, էսս էներ , հ արցազրոյցներ, 

Եր ., Փ րինթինֆ օ, 2009, էջ 121։
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Ա. Թ րուա յան պի տի որ ծա նօթ լի նէր Նար- Դո սի՝ 1931-ին 
Մոսկուա յում ռու սե րէ նով լոյս տե սած վէ պին: «Սարդ»ի ո րոշ 
դրուագ նե րում կար ծես ֆրան սա գիր հե ղի նա կը ուղ ղա կի երկ խօ-
սու թիւն-քննար կում է վա րում հայ վի պա սա նի կեր պա րի կա ռուց-
ման ու փի լի սո փա յա կան մեկ նու թեան հետ:

Շա հեա նի պէս Ժե րա րը եւս «մանր» մտա ւո րա կան է, հա յե-
ցող փի լի սո փայ, ո րին կեան քը բա րեշր ջե լու ան կա րո ղու թիւ նը 
դարձ րել է գո յու թեան ձանձ րոյ թի բար դոյ թով տա ռա պող ան-
հատ։ Նա «սարդ է», ոս տայն է հիւ սում հա րա զատ նե րի եւ ըն-
կեր նե րի շրջա նում, փոր ձում ուղ ղոր դել նրանց, բայց միշտ 
պարտ ւում է։ Հե րոսն ար դէն դա տա պար տուած է մե նու թեան 
այն պատ ճա ռով, որ մար դիկ չեն ու զում փո խուել իր «ցու ցու-
մով». ապ րում են այն պէս, ինչ պէս կա րող են՝ բարձ րա նա լով, 
սայ թա քե լով, սխա լուե լով, խա բուե լով, դա ւա ճա նե լով...։ Մար-
դիկ հասց նում են շրջան ցել «սար դի» ոս տայ նը, ո րը կեան քից 
կտրուած, վե րա ցար կուած գա ղա փա րի հիւս կէնն է՝ մտքի 
հատուա ծա յին հա մա կար գուա ծու թեամբ, «ֆրա զի» փայ լով, ին-
չից այն կողմ ի մաս տի ճա նա չու մը կա րեւոր չի թւում։

Նա խրուած է օբ լո մո վեան մտա կա ռոյ ցից սե րած ծու լու թեան 
ճահ ճում, բայց իր «ճշմա ր տու թեան» մա սին ան վե րա պահ 
բարձր կար ծի ք ունի։ Ֆ րան սիա կան լճա ցած կեն ցա ղի փուճ հա-
յե ցո ղը դա տո ղու թիւն ներ է ա նում «չա րի» ար մա տի մա սին, 
տարուած է տե սու թեան շուրջ անպ տուղ շա րա դրան քի հե ռա-
նկա րով, նոյ նիսկ խո րա գի րը՝ «Չա րը եւ Բա րին՝ զու գակ ցուած 
հա ճո յա կա նին եւ ան հա ճո յին», ար դէն յու զա վա ռել է ի րեն, եւ 
ձեռ քե րը շփե լով՝ մտմտում է, թէ ինչ ար ձա գանգ պի տի ա ռա-
ջաց նի ըն կե րու թեան մէջ, նիւթ, ո րից այդ պէս էլ գլուխ չի հա նե-
լու։ Նոյնն է վի ճա կը Ժե րա րի հա մար անգ լիա կան ոս տի կա նա-
կան վէ պի թարգ մա նու թեան խնդ րում, ո ր պի տի բա ւա րա րէր 
նրա մտա ւոր յա ւակ նու թիւն նե րի գո նէ նուա զա գոյ նը։
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Բայց այս տեղ էլ ան ճա րակ է, եւ այս հար ցում եւս «եղ բայր ներ 
են» Լեւոնն ու Ժե րա րը, ե թէ շրջան ցենք մի ջա վայ րի ու ժա մա նա-
կի գոր ծօն նե րը։ Չ մո ռա նանք, որ Նար- Դո սի հայ հե րո սը ա ւե լի 
վաղ շրջա նի ծնունդ է Ֆոն սէ կի հա մե մատ՝ քա ռորդ դա րի տար-
բե րու թիւն։ Եր կու դէպ քում էլ հե րոս նե րի կա տա րած սո փես տա-
կան տար բեր թարգ մա նու թիւն նե րը նրանց հասց նում են փա կու-
ղու եւ դրա ան յաղ թա հա րե լիու թեան, ին չին յա ջոր դում են նրանց 
մա հե րը՝ մէ կի նը՝ գի տա կից, միւ սի նը՝ ա կա մայ։

Ն կա տենք, որ հայ հե րո սը ու շադ րու թիւ նը սեւե ռել է մա հուան 
եւ կամ քի յատ կա նիշ նե րի ըն կա լում նե րի վրայ, ո րոնք նոյն քան 
թե րա մարս են, որ քան Ֆոն սէ կի պա րա գա յին։ Շա հեա նին 
ա ռաջ նոր դում է «ընդ հա նուր բա ցար ձակ ու նայ նու թեան գի տակ-
ցու թիւ նը»3, ո րից ա ռանձ նա պէս գլուխ չի հա նում։ Նար- Դո սը 
ձաղ կում է իր հե րո սի ան բո վան դակ խօս քե րի շա րա նը փի լի սո-
փա յա կան թանձր, բայց պա րապ վա րա գոյր նե րի մի ջից։ Հե րո սը 
վախ ու նի մի ջա վայ րի գե րա զան ցու թեան հան դէպ եւ մեր ժե լով 
նրա շլա ցու ցիչ իշ խա նու թիւ նը՝ ա պա ւի նում է օ տար ու անկ րակ 
մտքե րին. «Շա հեա նը սիրտ տուեց ի րեն եւ վճռեց ա սել այն բո լո-
րը, ինչ որ իր տաղտ կա լի կեան քի մէջ, իր սի րած յո ռե տես փի լի-
սո փա նե րի գրուածք նե րի ըն թերց ման ազ դե ցու թեան տակ, 
մշտա կան խորհր դա ծու թեան նիւթ էր դար ձել իր պա րապ ու ղե-
ղի հա մար»4: Իսկ «ա սե լու» բան չկայ. գա ղա փա րի ա ռա ջին իսկ 
«ճա կա տա մար տում» նա տա նուլ է տա լիս դե ռա տի աղ ջիկ ներ 
Աշ խէ նին ու Եւա յին՝ ժխտե լով կեն ցա ղի եւ ա ռօ րեա յի ներ գոր ծու-
թիւ նը։ Ն կա տենք նաեւ, որ Լեւո նը բռնա կալ է մօր ու հօր հետ 
կա պե րում, ինչ պէս մօր հետ՝ Թ րուա յա յի Ժե րա րը։

Մի ընդ հան րու թիւն եւս. նրանք մեր ժում են կի նը, զգա յու-
թեան կոչ նակ նե րը. Լեւո նին դա «տրւում է» նկա տե լի դժուա րու-

3 Նա ր-Դո ս, Երկեր 3 հատ որով, հ. 3 , Ե ր., Հա յպ ետ հրատ, 1 955, է ջ 279 ։
4 Նոյն  տե ղում, է ջ 275: 
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թեամբ. գու ցէ հա րա ւից է, դրա հա մար։ Նար- Դո սը ծան րա նում 
է Եւա յի եւ լե հու հի պա նի Զ դա նեւի չի նկատ մամբ հիա ցումն ու 
հրա պոյ րը յաղ թա հա րե լու հե րո սի ապ րած ներ քին եր կուու թիւն-
նե րի վրայ։ Ի վեր ջոյ, հե րո սը եզ րա կաց նում է. «Ա մէն մարդ է րո-
տո ման է ա ռա ւել կամ նուազ չա փով, ո մանք տե սա կա նա պէս, 
ո մանք գործ նա կա նա պէս։ Եւ ե թէ այս հի ւան դու թիւն է, ա պա 
ա մէն մարդ հի ւանդ է եւ ա մէն մարդ, եւ ամ բողջ մարդ կու թիւ նը 
պէտք է բժշկուի։ Պէտք է բժշկուի հիմ նո վին, ար մա տից։ Դե՛ ւը, 
դե՛ ւը... Պէտք է ոչն չաց նել դեւը»5:

Ո՞ւր է տա նում «դեւի ոչն չա ցու մը»։ Շր ջենք հար ցը. ին չի՞ց է 
ծնւում հար ցադ րումն ինք նին։ Այն գա լիս է ա ւե լորդ մար դու՝ ռուս 
դա սա կան գրա կան կեն սա փոր ձից, ո րը կեան քի բնա բուխ ըն կալ-
ման հա կա ռա կորդն է, ո րը մեր ժում է ման րախն դիր ա ռօ րեան ու 
դրա հետ՝ սի րոյ, կրքի, մարդ կա յին ան հան գս տու թիւն նե րի, 
բնազդ նե րի տի րա կա լու թիւ նը։ Ե սա կենտ րոն օբ լո մո վա կա նու-
թեան վառ ու րուագ ծու մը գրա կան խթա նի ա ռու մով հո գե հա րա-
զատ է նաեւ Նար- Դո սին։ Վեր ջինս, կա րե լի է ա սել, սի րով 
խրւում է ռուս գրո ղի ծու լու թեան մտա կա ռոյ ցի ճա հի ճը՝ հեգ նե լով 
իր հե րո սի՝ «փի լի սո փա յա կան ան գոյ ճշմա ր տու թեան» գա ղա-
փա րը։ Շա հեա նի ձանձ րոյ թի ծնուն դ երկ դի մու թիւ նը տե սա նե լի է 
յատ կա պէս ա րեւմ տա հա յոց ա զա տագ րա կան պայ քա րի են թա-
խոր քում, վա ղուայ ցե ղաս պա նու թեան շղթա յա զերծ ման նա խօ-
րէին՝ ազ գա յին հեղգ մտայ նու թիւն նե րի սուր քննա դա տու թեամբ, 
ո րը, մեր կար ծի քով, դուրս է մնա ցել հայ գրաքն նա դա տու թեան 

5 Նո յն տեղում , է ջ 6 28:
Ուշ ադրութիւն դ արձնենք  ֆ րանս իագ իր Վա հէ Քաչայ ի (Խաչատրեան , 

19 28 -2 003 )՝ նոյ նատ իպ «դեւ ի» հանդ էպ վերաբերմունքին. վերջինիս 
ֆրանսերէն գրուած “Se Réveiller Demon” («Դեւը արթնացաւ», 1964) 
վիպակում այս անգամ ոգու «արթնութեան» նիւթն է՝ իբրեւ նոր հան-
գուցալուծման ձեւ , որի ծա գումը յ անգեց նում  է  Ա. Թրուայ այի  հետ հա-
կադրա կա ն ծայ րաթ եւի։  Մարդու մէջ նս տած «դեւ ի» արթ ն ու թեան ու 
նրանից տեւա կան վ ախի նիւ թը գ եղարուե ստ ական մտ ածո ղութեան  մշտ ար-
ծարծ  խ նդի րներից  է, փի լիս ո փայակա ն յ այտնի  խ որ քով ։



11

տե սա դաշ տից։ Ան գամ «լու սա ւո րու թեան կենտ րոն» Թիֆ լի սում 
Նար- Դո սը տես նում է տաղ տուկ մի ջա վայ րի մա հա բեր ծա ւա լու-
մը՝ գու ցէ մեղ մըն թաց, ա ռանց ընդգ ծուա ծու թեան, բայց՝ յա րա-
ճուն, գրա կան նա տու րա լիս տա կան ո ճա ւո րու մով։

Ինչ վե րա բե րում է Ժե րա րին, ա պա նա ա ռանց ներ քին կռուի 
կեն ցա ղին յատ կաց րել է բա ցար ձակ պայ մա նա կա նու թիւն։ Բ նա-
կա նա բար, ա մէ նից ծանր «տե ղա մա սը» ըն տա նիքն է, ուր սար դը 
«բո լոր լաւ մսե րը թոյ նի է վե րա ծում», ինչ պէս յու շում է վէ պի բնա-
բա նը, ինչ պէս թե լադ րում է Ժե րա րին ա փէափ լցուած իր ե սա սի-
րու թիւ նը՝ հա մե մուած փի լի սո փա նե րի, յատ կա պէս Ֆ րի դրիխ 
Նից շէի (1844-1900)՝ գեր մար դու չմար սուած հիմ նադ րոյթ նե րով, 
ո րոնք մի ջա վայ րի, ան գամ հա րա զատ նե րի յա րա բե րու թիւն նե-
րում նրան պի տի ա ռաջ նոր դէին ինք նա մե ծար ըն կա լու մով։

Ն րա փոր ձա րա րա կան դաշ տում մայրն է, ե րեք քոյ րե րը եւ ըն-
կե րը՝ Ժիւ լիէն Լը կէ նը, ո րի նկատ մամբ յոյ սը եւ քնքշան քը միշտ 
ներ դաշ նակ էին կար ծես, քա նի որ նա «գա ղա փա րա կից» էր, ան-
գամ՝ հա ճե լի ընդ դի մա խօս՝ շա ղա խուած մերձ փի լի սո փա յա կան 
յա ծում նե րով։ Մօր հետ կա պե րում դժուար է ա սել՝ ինչն է իշ խում. 
այն, ինչ բնու թիւ նից է ան ցել, կար ծես հա ւա սա րա չափ էլ 
բաշխուած է մայ րա կան ու որ դիա կան գո րով նե րում։ Մայրն ա ւե լի 
զի ջող է որ դու քմա հա ճու թիւն նե րի դի մաց. ստի պուած վա ճառ քի 
է հա նում ան գամ ըն տա նե կան ա ռեւտ րա յին ձեռ նար կու թիւ նը, 
հա մա կերպ ւում է Ժե րա րի ինք նա մե կու սաց ման փաս տին, փոր-
ձում հաշ տա րար լի նել որ դու եւ դուստ րե րի ծայ րա թեւե րում։ Ն կա-
տենք, որ մայ րը միջ նորդ օ ղակ է որ դու եւ կեան քի կշռոյթ կազ մող 
զար կե րի մի ջեւ։ Եւ երբ նա մեռ նում է, Ժե րա րի մօտ անկ ման նշա-
նը դառ նում է տի րա պե տող՝ Աստ ծուց նա խան շուած «անկ ման 
գլխա ւոր կէ տե րի»6 հան րա գու մար, ո րոնց «մի ջեւ մարդն ա զատ է 
գծե լու իր ճա նա պար հը այն պէս, ինչ պէս ինքն է հաս կա նում»7:

6 Թր ուայա Ա., Ս արդը, Ե ր., «Էդի թ –Պրինթ», 2009 , է ջ 33։ 
7 Նոյն  տ եղ ու մ, էջ 3 4: 
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Ա. Թ րուա յան ա ւե լորդ մարդ կանց են թա հո ղը 20-րդ դա րի 
ա ռա ջին կէ սի ֆրան սիա կան տաղ տուկ մի ջա վայ րում ծա ւա լում է 
մեղ մօ րէն, ա ռանց ընդգ ծուա ծու թեան։ Վէպն ու շագ րաւ է ար դէն 
նրա նով, որ հե ղի նա կը հա րիւ րա մեակ անց ֆրան սիա կան հան-
դեր ձով խա ղար կում է պուշ կի նեան դրա ման՝ նոր լու ծում նե րով 
ու կեր պա րա յին վե րա դա սա ւո րու թեամբ. Օ նե գին- Լենս կի 
ա ռանց քը կա ռու ցուած քի նման ու րիշ հո գե հա րա զա տու թիւն 
կար ծես չու նի Ա. Թ րուա յա յի կեր տած Ժե րար- Ժիւ լիէն հա մա-
դրու թեան խոր քի դի մաց։

Թ ւում է, Ա. Թ րուա յան այն ե զա կի ա րուես տա գէտն է, որն 
ա գու ցում է նից շէա կա նու թեան բա ղադ րա տար րի քննու թիւ նը 
ծու լու թեան անք նին յայ տա նի շին, ընդ ո րում՝ կամ քի հիմ նախն-
դիր նե րի լու ծում նե րի մա տուց ման լոյ սով։ Դա ի մա ցա կան «կեղծ 
լոյսն» էր՝ «սուտ» ճշմար տու թիւ նը, իւ րա տե սակ «ա ռա ւօ տեան 
շե փոր» (Շ. Շահ նու րի ծրագ րա յին պատ մուած քը): Ա. Թ րուա յա յի 
Ժե րա րը սէ րը հա մա րում է «թմրա նիւթ»՝ հե ռու պա հե լով ի րեն, 
իսկ շահ նու րեան Ա ղաւ նին այն խմում է ցմրուր, ո րով հե տեւ 
ա ռանց «թմրա նիւ թի» չի կա րող ապ րել։ Եր կու դէպ քում էլ ար-
դիւն քը յան գեց նում է նոյն հե տեւան քին՝ ան բա ւա րա րու թեա նը։ 
«Խ նամ քով ա րուած մի զգա յազր կու թիւն բթաց նում էր ու րի շի 
ցա ւե րը,– մտո րում է Ժե րա րը։ – Միայն ինքն էր ար թուն, պայ ծա-
ռա միտ, մարմ նով եւ հո գով կենս ու նակ... Ինչ որ ի րեն պա կա սում 
էր կեանքն ըն դու նե լի դարձ նե լու հա մար, այն թան կա գին թմրա-
նիւթն էր։... Իսկ այդ թմրա նիւ թը սէրն էր»8:

Նար- Դո սի հե րո սը գի տակ ցում էր իր ան պի տան բնոյ թը եւ 
գի տակ ցօ րէն էր հե ռանում կեան քից: Ծու լու թեամբ վա րա կուած 
Ժե րա րը այդ քայ լով ու զում էր ու րիշ նե րի կեան քը սեւե ռել իր 
ան միտ կե ցու թեան վրայ։ Թա փա ռիկ դի պա խա ղի ման րա մաս-
նե րը եւ լու ծում նե րի տար բե րու թիւ նը հե տաքրք րել են Նար- Դոս, 

8 Ն ոյն տ եղու մ, էջ 14 8: 



13

Շա հան Շահ նուր եւ Ան րի Թ րուա յա ե րեք ա րուես տա գէտ նե րին։ 
Գու ցէ կա րե լի է նաեւ չբա ցա ռել ֆրան սիա ցի ար ձա կագ րի սիւ-
ժե տա յին խա ղար կու մի նո րա րա րու թեան ձգտու մը, ըստ ո րի՝ հե-
րոս նե րի կեան քը թմրա նիւ թով փոր ձու թեան են թար կե լու գե-
ղարուես տա կան մտայ ղա ցու մը ել նում է ան գլիա կան այլ 
աղ բիւ րի յի շա տա կու մից (մեր նշած ոս տի կա նա կան վէ պից – 
Ս.Դ.)9, ին չի ո րո նում նե րը կա րող են ար դիւ նա ւէտ լի նել, ե թէ այն, 
ի հա՛ր կէ, գոր ծո ղու թեան կա ռուց ման սո վո րա կան խաղ չէ, ին-
չին յա ճախ էր դի մում Ա. Թ րուա յան։

Կար ծում ենք, խորն է մի ջա վայ րի եւ ազ դե ցու թիւն նե րի ա ռու-
մով Ա. Թ րուա յա յի այն միտ քը, թէ հար ցադ րում նե րը տա րա ծա-
կան են՝ «Փո խէ՛ք ա նուն նե րը, եր կի րը, նոյնն է, մարդն ա ւե լի գե-
րիշ խող է։ Սարդն ա մե նուր է»։

Այս տեղ է հա յե ցո ղա կան փի լի սո փա յու թեան սուր քննա դա-
տու թիւ նը «Սար դը» վէ պում, ո րը Ա. Թրուայայից ա ռաջ գե ղա-
րուես տա կան լայ նա հուն մեկ նու թեան մի ջանցք նե րում բա ցա յայ-
տել են ի րենց հա յա գիր շա րադ րանք նե րով Նար- Դո սը եւ Շա հան 
Շահ նու րը։ Դա գա լիս է վկա յե լու, որ վեր ջին ներս շօ շա փել են 20-
րդ դա րի հա մաշ խար հա յին գրա կա նու թեան հիմ նա հար ցե րից մէ-
կը՝ «պա րա պի», այլ եզ րով՝ «գո յու թեան ձանձ րոյ թը» իբ րեւ նա-
տու րա լիզ մի են թաբ նագ րա յին սուր հա մա պատ կե ր։

Résumé
ÉPISODES D’IDENTITÉS TYPOLOGIQUES DES PERSONNAGES 

DANS LES ŒUVRES DE NAR-DOS ET D’HENRI TROYAT

Souren Danielian

Les relations littéraires indiquent le déroulement de la littérature 
unie universelle du 20-e siècle jusqu’à nos jours. L’attention intéres-

9 Նոյն տեղում , էջ 8-9: 
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sée des deux individualités des littératures française Henri Troyat 
(“L’Araignée”) et arménienne Nar-Dos (“La Mort”) de leurs person-
nages inertes et vides à propos des mentalités philosophiques, vien-
nent peut-être pour remplacer la nouvelle limite du personnage “de 
l’homme superflu”.

C’est que dans les méridiens littéraires français et arméniens se 
trouvent involontairement au premier plan des traits des personnes 
typologiques, restant hors des pensées intéressées et mondiales, des 
chemins remarquables en remplissant plutôt le vide comme Nar-Dos, 
Henri Troyat, Chahan Chahnour et d’autres. Et ces parallèles enrich-
issent sans faute la cognition littéraire interethnique, établissent un 
parallèle plus intéressant et nécessaire étant des surplus d’une anal-
yse comparative et deviennent au 21 siècle plus considérables.
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ԺԱՆ-ՊԻԵՌ ՄԱՀԵՆ ԿՈՐՅ� ՆԻ 
«ՎԱՐՔ ՄԱՇՏՈՑԻ» ԵՐԿԻ ԹԱՐԳՄԱՆԻՉ

ԱԵԼԻՏԱ ԴՈԼ� ԽԱՆՅԱՆ

ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից-ան դամ, բ. գ. դ., պրո ֆե սոր
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ հայ հին եւ միջ նա դար յան գրա կա նու թյան եւ

նրա դա սա վան դման մե թո դի կա յի ամ բիո նի վա րիչ

Բա նա լի բա ռեր – Ժան- Պիեռ Մա հե, Մաշ տոց, Կոր յուն, վարք, 
թարգ մա նու թյուն, ըն դար ձակ, ֆրան սե րեն, Վիկ տոր Լանգ լուա:

Mots-clés: Jean-Pierre Mahé, Machtots, Koriun, la vie, traduction, vaste, 
française, Victor Langlois.

“Revue des études Arméniennes” հան դե սի թիվ 30-ում լույս է 
տե սել Կոր յուն վար դա պե տի «Վարք Մաշ տո ցի» եր կի ֆրան սե-
րեն նոր եւ ըն տիր թարգ մա նու թյու նը՝ հա րուստ ծա նո թագ րու-
թյուն նե րով:

«Վարք Մաշ տո ցի» եր կի ա ռա ջին թարգ մա նու թյու նը ի րա կա-
նաց րել է Մկր տիչ Է մի նը Վիկ տոր Լանգ լուա յի հանձ նա րա րու-
թյամբ: Վեր ջինս այդ թարգ մա նու թյան հա մար գրել է ըն դար-
ձակ եւ ու շագ րավ ա ռա ջա բան: Չ գի տես ին չու, Կոր յու նի եր կի 
այդ թարգ մա նու թյու նը, 2005 թվա կա նին հայ գրե րի գյու տի 
1600-ամ յա կի առ թիվ հրա տա րակ ված 5 լե զու նե րով, վե րագր-
ված է Վիկ տոր Լանգ լուա յին1: Մինչ դեռ Կոր յու նի եր կի թարգ-
մա նի չը ե ղել է Մոսկ վա յի Լա զար յան Ճե մա րա նի հռչա կա վոր 
պրո ֆե սոր Է մի նը, ո րը Վիկ տոր Լանգ լուա յի կազ մած “Collection 
des historiens anciens et modernes de l’Arménie” ժո ղո վա ծուի, 
նաեւ Փավս տոս Բու զան դի «Հա յոց պատ մու թյան» ե՛ւ բնագ րի, 
ե՛ւ դրան կցված ա ռա ջա բա նի հե ղի նակն է:

1 Կորյ ուն, Վարք Մաշտոցի, Եր ., 200 5, էջ 217: Այս էջում ֆր անսերե նո վ գրված 
է. “K orio un, La v ie  d e Saint M esrop, T raducti on  de V . L anglois” . 
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Նույն ժո ղո վա ծուի երկ րորդ հա տո րում լույս տե սած Կոր յու նի 
«Վարք Մաշ տո ցի» եր կի թարգ ման չի մա սին կար դում ենք. “Co-
rioun, Biographie du bienheureux et saint docteur Mesrob, traduit 
pour la première fois en français, Jean-Raphael Emine”2:

Ըն թեր ցո ղին կա րող են փոքր-ինչ շփո թու թյան մեջ գցել Ժան- 
Ռա ֆա յել ա նուն նե րը, սա կայն Վ. Լանգ լուա յի նույն եր կի ա ռա ջա-
բա նում կար դում ենք. «Ռու սա կան հա յա գետ M. J- B. Émine-ը, ո րին 
գի տու թյու նը պար տա կան է մե ծա քա նակ կա րեւոր հրա պա րա կում-
նե րով, եւ ո րը հարս տաց րեց մեր «Պատ մա կան գրա դա րա նի» 
ա ռա ջին հա տո րը Փավս տոս Բու զան դի ըն տիր թարգ մա նու թյամբ, 
մի հի շա տա կա րա նում շատ ման րակր կիտ ներ կա յաց րել է հա յոց 
այ բու բե նի ծա գու մը եւ այդ այ բու բե նի գյու տի բնույ թը»3: Ինչ պես 
տես նում ենք, Կոր յու նի ֆրան սե րեն ա ռա ջին թարգ մա նի չը ե ղել է 
Մ. Է մի նը: Կոր յու նի այդ եր կի օ տա րա լե զու թարգ մա նու թյուն նե րի 
ցանկն առ կա է Ար տա շես Մա թեւոս յա նի 1994-ին հրա տա րա կած 
«Վարք Մաշ տո ցի» եր կի՝ տպա գիր ու ձե ռա գիր տար բե րակ նե րում: 
Սա շնոր հա կալ գործ է, ո րի ա ռա ջա բա նի վեր ջում բեր վում է օ տա-
րա լե զու գրա կա նու թյուն նե րի ցան կը՝

ա) գեր մա նե րեն, I ան գամ, Տ յու բին գեն, 1841 թ.
բ) գեր մա նե րեն, II ան գամ, Մ յուն խեն, 1927 թ.
գ) գեր մա նե րեն, III ան գամ, Դ յու սել դորֆ, 1963 թ.
դ) ֆրան սե րեն, Փա րիզ, 1869 թ.
ե) անգ լե րեն, I ան գամ, ԱՄՆ, 1964 թ.
զ) անգ լե րեն, II ան գամ, Ե րեւան, 1981 թ.
է) ռու սե րեն, I ան գամ, Ե րեւան, 1962 թ.
ը) ռու սե րեն, II ան գամ, Ե րեւան, 1981 թ.4:

2 Տե՛ս  Langlo is V., Coll ect ion d es h istoriens anc iens et mod ernes d e l ’Armé nie , t. II, 
P aris, 196 9, p . 1 («Կո րյուն, Սուրբ ու Երանելի Մեսրոպ վա րդապետի վարքը՝  
առ աջին անգամ  ֆ րանսեր ենով թա րգմանված Ժան Ռաֆ այել Է մինի կ ող-
մից»): 

3 Նու յն  տե ղում, էջ 4: 
4 Կորյուն , Վա րք  Մաշտոցի, Եր., 199 4, էջ 19: 
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Ա. Մա թեւոս յա նը չի նշում, թե ով է թարգ մա նել Կոր յու նի եր կը 
ֆրան սե րե նով5:

Ժան- Պիեռ Մա հեի թարգ մա նու թյու նը շա հե կան է նախ նրա նով, 
որ այն ներ կա յաց նում է Մա նուկ Ա բեղ յա նի պատ րաս տած վար քի 
ըն դար ձակ տար բե րա կը եւ հենց սրա նով կա րեւոր վում է՝ խիստ 
տար բեր լի նե լով Փա րի զի 1969 թվա կա նի թարգ մա նու թյու նից:

Երբ Վիկ տոր Լանգ լուան տպագ րեց «Վարք Մաշ տո ցի» եր կը, 
այն թարգ ման ված էր միայն գեր մա նե րեն: Չ նա յած հայ գրե րի 
գյու տի մա սին կա յին տար բեր վեր լու ծա կան ներ (հիմ նա կա նում 
հա յե րեն), սա կայն դեռ չէր ստեղծ վել այն գի տա կան, եր բեմն 
նաեւ խիստ կողմ նա կալ գրաքն նա դա տու թյու նը, ո րի հե ղի նակ նե-
րը՝ վրա ցի ներ ու ադր բե ջան ցի ներ, հեր քում են Կոր յու նի այն վկա-
յու թյու նը, թե Մես րոպ Մաշ տո ցը, բա ցի հա յե րեն տա ռե րից, գրեր 
է ստեղ ծել նաեւ վրա ցի նե րի ու աղ վան նե րի հա մար՝ ի րեն օգ նա-
կան ու նե նա լով տվյալ ազ գե րի լեզ վի գի տակ նե րի:

Կոր յու նը վկա յում է. «Դարձ յալ՝ մեջ տե ղում մի ժա մա նակ 
անց նե լուց հե տո՝ Ք րիս տո սի սի րե լին մտա ծեց հոգ տա նել նաեւ 
բար բա րո սա կան կող մի հա մար: Եվ սկսեց Տի րո ջից ի րեն շնորհ-
վա ծի հա մե մատ նշա նագ րեր հո րի նել վրա ցե րեն լեզ վի հա մար: 
Գ րեց, դա սա վո րեց ու օ րի նա վոր կեր պով հար դա րեց եւ իր ա շա-
կերտ նե րից մի քա նի լա վա գույն նե րին հետն ա ռավ, վեր կա ցավ 
գնաց, ի ջավ վրաց կող մե րը»6:

Ան վե րա պահ հմուտ հա յա գետ Մա նուկ Ա բեղ յա նը Կոր յու նի 
գրքի ա ռա ջա բա նում գրում է. «Նա հո գում է (ի մա՝ Մ. Մաշ տո ցը 
– Ա. Դ.) ոչ միայն հայ կա կան դպրու թյան հա մար, այ լեւ վրա ցի-
նե րի, հե տա գա յում նաեւ աղ վան նե րի, ո րոնք կապ ված էին հա-
յե րի հետ»7:
5 Նույն  տեղու մ: 
6 Կորյուն , Վար ք Մաշտ ոցի , Աշխարհ աբար թա րգմ անու թյու նը  ներածակա ն 

ուսումնա սիրությ ամբ, առա ջա բան ով  եւ ծան ոթագրությ ուննե րով՝ Մ . Աբեղ-
յան ի, Եր ., 1 96 2, էջ  109- 11 0: 

7 Նույն տեղում, էջ  54: 
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Հայտ նի է, որ քրիս տո նեու թյուն ըն դու նե լուց հե տո Հա յաս-
տա նը, Վ րաս տանն ու Աղ վան քը հայտն վել էին նույն քա ղա քա-
կան դաշ տում եւ հա վա սա րա պես գտնվում էին Պարս կաս տա-
նից նվաճ վե լու վտան գի ա ռաջ: Այդ մա սին վկա յա կո չում է 
հին գե րորդ դա րի պատ միչ Ե ղի շեն «Վասն Վար դա նայ եւ հա յոց 
պա տե րազ մին» եր կի մի քա նի հատ ված նե րում: Բե րենք պեր ճա-
խոս եր կու սը.

ա)  Հազ կերտ Երկ րոր դի դա վա նա փո խու թյու նը պա հան ջող 
հրո վար տա կը հաս նում է Հա յոց, Վ րաց, Աղ վա նից... աշ-
խարհ նե րը8:

բ)  Պար սից ատ յա նում Վա սակ Ս յու նե ցին մե ղադր վում է այն 
փաս տաթղ թով, որ նրա կնի քով եւ ապս տամ բե լու օգ նու թյան 
խնդրով ու ղարկ վել էր Վ րաց եւ Աղ վա նից աշ խարհ նե րը9:

Այս հար ցե րին անդ րա դարձն անհ րա ժեշտ է, ո րով հե տեւ 
դրանց մա սին խոս վում է Ժան- Պիեռ Մա հեի թարգ մա նու թյան 
հա մա ռոտ նա խա բա նում:

Ֆ րան սիա ցի հա յա գե տը տո ղա տա կում հի շեց նում է, թե վրա ցի-
նե րը հա մոզ ված են, որ Մաշ տո ցը չի ստեղ ծել ի րենց այ բու բե նը: 
Սա կայն հի շեց նում է, թե վրա ցե րեն Աստ վա ծաշն չի ա մե նա հին 
տար բե րա կը ա ծանց ված է հա յե րե նից, ո րը եւ վկա յում է, թե վրա-
ցի նե րը Մաշ տո ցից ա վե լի ա ռաջ չեն ու նե ցել ի րենց այ բու բե նը10:

Տե ղին ենք հա մա րում վկա յա կո չել նշա նա վոր հայ ագետ, 
վրա ցա գետ եւ ընդ հան րա պես մեծ ու բա րե խիղճ գիտ նա կան 
Նի կո ղա յոս Մա ռի ո րոշ դի տար կում նե րը հայ-վրա ցա կան գրա-
կան, պատ մա կան, մշա կու թա յին կա պե րի վե րա բեր յալ: Վ րաց 
իշ խան Ա կա կի Ծե րե թե լին կտրա կա նա պես ժխտում է հայ կա-
կան մտա վոր ազ դե ցու թյունն անց յա լում Վ րաս տա նի մշա կու-

8 Եղ իշ ե, Վաս ն Վարդանա յ եւ հա յոց պատե րազ մին, Թար գմանությու նը  եւ 
ծանոթագր ություննե րը Ե. Տե ր-Մի նասյանի , Եր., 1989, էջ 21: 

9 Ն ու յն տե ղում, էջ 267 : 
10  “ Revu e des  étude s A rméniennes”, t. 30, 2005- 2007, p. 60. 
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թա յին, հո գեւոր, քա ղա քա կան կյան քի վրա՝ մա մու լում հան դես 
գա լով մեր ժո ղա կան հոդ ված նե րով:

Ն. Մա ռը հի շեց նում է բա նաս տեղծ Ծե րե թե լիին, որ ին քը կի-
սով չափ վրա ցի է, կի սով չափ շոտ լան դա ցի, սա կայն ի րեն հա-
մա րում է վրա ցի: Իր հա մար կա րեւոր է գի տա կան փաս տը. 
«Վրաց բա նաս տեղ ծը, ակն հայտ է, որ չի հաս կա նում, թե գիտ-
նա կա նը կդա դա րեր գիտ նա կան լի նել այն րո պեից, երբ նա 
կվճռեր ծած կել գի տա կան ճշմար տու թյունն այն պատ ճա ռով, որ 
դա վնա սա կար կլի ներ իր ցե ղա կից նե րին»11:

Ն. Մա ռը փաս տում է V-VII դա րե րում հայ գրա կան ու մշա-
կու թա յին ազ դե ցու թյու նը վրա ցի նե րի վրա, ո րի մեջ մտնում է 
նաեւ վրաց այ բու բե նի մաշ տոց յան ծա գու մը ու Աստ վա ծաշն չի 
հա յե րե նից թարգ ման ված լի նե լը: Ա վե լին, նա գրում է. «Ե թե չլի-
նեին հայ հե ղի նակ նե րը, վրա ցի նե րի անց յա լի նշա նա վոր մա սը 
հա վիտ յանս ան թա փան ցե լի խա վա րով ծածկ ված կլի ներ»12:

Չ մո ռա նանք, որ Ղա զար Փար պե ցու՝ հին գե րորդ դա րի պատ-
միչ լի նե լու ի րո ղու թյու նը ո րեւէ կաս կած չի ա ռա ջաց րել ո՛չ հայ եւ 
ո՛չ էլ օ տա րազ գի հա յա գետ նե րի մոտ: Բա ցի այդ՝ Փար պե ցին ու-
նի ճշգրիտ պատ մի չի համ բավ, ինչ պես ինքն է խոս տո վա նում իր 
եր կի սկզբում՝ «չե ղած բա ներ չա վե լաց նել, չնվա զեց նել ե ղած նե-
րը», «այլ ա մեն ինչ ե րեւան հա նել ող ջա խոհ զգու շու թյամբ»13:

Մա նուկ Ա բեղ յա նը նշում է, թե Ղա զար Փար պե ցին Հա յաս տա-
նի ա պա գա մարզ պան Վա հան Մա մի կոն յա նի հետ կրթվել է 
Վ րաս տա նում՝ Ա շու շա Բ դեշ խի տա նը14: Փար պե ցին էլ Կոր յու նի 

11 Մառ Ն ., Հայ- վրացակա ն հար աբերու թյունների մասին անցյալ ում, Պ րո ֆե-
սոր Մառի բան ակռ իվը  իշխան  Ա կակի Ծերեթել ու հետ / թարգմ անություն 
ծանո թագրություններով Ա. Արաս խան յան ցի, Թի ֆլիս, 18 98, էջ 20: 

12 Նույն տեղ ում , էջ 7: 
13 Ղազար Փարպ եցի, Հ այ ոց պ ատմ ու թյ ու ն, Թուղթ  Վահա ն Մա միկոնյ անին, 

Աշխ արհա բար թարգմա նությունը եւ ծանոթագրությու նները Բ ագ րատ 
Ուլուբաբյանի, Եր., 1982 , էջ 17: 

14 Ա բեղյան  Մ., Եր կեր, հ . Գ., Եր., 1968, էջ 344: 
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«Վարք Մաշ տո ցի» եր կի մա սին գրում է. «Հո գեւոր այր Կոր յունն 
էր, որ ա ռա ջին ան գամ ճշմար տա պես գրեց այս բո լո րը: Որ տե ղից 
եւ մենք ստու գա պես տե ղե կա ցանք՝ բա զում ան գամ կար դա լով»15:

Ըն դա մե նը կես դար էր ան ցել Կոր յու նի եր կը գրե լու ժա մա-
նա կից, ա վե լին՝ Ղա զար Փար պե ցին ապ րել է Վ րաս տա նի 
ա ռաջ նոր դի տա նը, եւ ե թե Կոր յու նը ստել էր վրաց այ բու բե նի 
ստեղծ ման խնդրում Մաշ տո ցի մաս նակ ցու թյան մա սին, ա պա 
ին չո՞ւ է Կոր յու նի մա սին ա սում. «ճշմար տա պես գրեց»:

Վիկ տոր Լանգ լուան Կոր յու նի «Վարք Մաշ տո ցի» եր կի նա-
խա բա նում թվար կում է, թե որ պատ միչ ներն են գրե րի ստեղծ-
ման խնդրում հե տեւել Կոր յու նին: Դ րանք են՝ Մով սես Խո րե նա-
ցի, Ղա զար Փար պե ցի, Հով հան նես Դ րաս խա նա կերտ ցի, 
Ս տե փա նոս Ա սո ղիկ, Սամ վել Ա նե ցի, Կի րա կոս Գան ձա կե ցի, 
Վար դան Ա րեւել ցի եւ ու րիշ ներ16: Եվ ու րիշ նե րի մեջ է մտնում 
նաեւ Մով սես Կա ղան կատ վա ցին, ո րի «Պատ մու թիւն Ա ղուա նից 
աշ խար հի» եր կի ԻԷ գլու խը վե րա բե րում է Մաշ տո ցին ու նրա 
ըն կեր նե րին, ու այն տեղ աս վում է, թե մե կը նախ կին վար դա-
պետ նե րից, ներշնչ ված սուրբ Հո գուց, այ բու բեն ստեղ ծեց ե րեք 
ազ գե րի հա մար՝ հա յե րի, աղ վան նե րի եւ վրա ցի նե րի17:

Ներ կա ադր բե ջան ցի ներն այն քան վի րա վո րա կան են հա մա-
րում աղ վան նե րի հա մար Մաշ տո ցի այ բու բեն ստեղ ծե լը, որ 
2002 թվա կա նի մա յի սին Թիֆ լի սի Ի. Ջա վա խաշ վի լու ան վան 
հա մալ սա րա նում տե ղի ու նե ցած մի ջազ գա յին գի տա ժո ղո վում 
Ադր բե ջա նի ներ կա յա ցու ցի չը զե կու ցում էր կար դում աղ վա նա-
կան գրի մա սին, որն իբր թե ար դեն ե ղել է մ. թ. ա. ա ռա ջին հա-
զա րամ յա կում: Իմ այն հար ցին, թե այդ դեպ քում ին չու Ք. ծ. հե-
տո VII դա րում Աղ վան քի Գո րիկ թա գա վո րի պղնձե դրա մի վրա 

15 Ղազա ր Փ արպեցի , Հայոց  պատ մությու ն, էջ 31: 
16 Տե՛ս Lang lois V ., C ollection des  histori ens ..., t. II, p. 6.  
17 Մովսես Կաղան կատվացի, Պատմութ իւն Աղուանի ց աշխարհ ի, Քնն ական  

բնագիրը  եւ ներած ու թյու նը ՝ Վարագ  Առա քելյա նի, Եր., 1 983, էջ 94 : 
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գրված է ե ղել հա յե րեն, նա չկա րո ղա ցավ պա տաս խա նել: Իսկ 
ի րո ղու թյու նը հե տեւ յալն է. «Վիկ տոր Լանգ լուան հա տուկ նշում 
է, թե իր հոդ վա ծը վե րա բե րում է հազ վագ յուտ մի դրա մի, ո րի 
նկարն ին քը ստա ցել է Թիֆ լի սից: Այդ դրա մի մա սին գրել է Մ. 
Բ րոս սեն իր “Monographie des monnais arméniennes”  աշ խա տու-
թյան մեջ: Դ րա մը պղնձից է եւ պատ կա նում է Աղ վան քի հայ 
Բագ րա տու նի թա գա վոր Գո րի կին: Գե նե րալ Բար տո լո մեյն ի րեն 
ու ղար կել է Բ րոս սեի հրա տա րա կած նկա րը, դրա մի բնօ րի նա կը 
գտնվում է Մոսկ վա յում՝ իշ խան Ա լեք. Գա գա րի նի մոտ: Այդ 
դրա մը հիմք է տա լիս հաս տա տո րեն խո սե լու Աղ վան քի հայ 
Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի մա սին: Դ րա մի մի ե րե սին Հի սուս 
Ք րիս տո սի նկարն է, իսկ մյու սին՝ մես րո պա տառ հա յե րե նով 
գրված է. «Տէր օգ նէ Կո րի կէ ւ՚ կո րա պա լա տին»18:

Ն շա նա վոր միջ նա դա րա գետ Ա սա տուր Մ նա ցա կան յա նը աղ-
վա նա կան այ բու բե նի մա սին գրել է հե տեւ յա լը. “В настоящее 
время для нас совершенно ясно, что Месроп даровал Стране 
Авганской не один алфавит и одну письменность, а два алфавита 
и две письменности-отдельно для армянского населения страны и 
отдельно – для агван. Для армянского населения Агванка 
предназначался, конечно, тот же армянский алфавит, что и для 
всех гаваров Армении, а для агванского – новосозданный алфавит, 
приноровленный к языку одной из племенных груп агван.

Передав армянам изобретенный для них алфавит, Маштоц, на 
основе языка гаргарской племенной группы, создал для агван 
алфавит из 52 букв, который сохранился и дошел до нас”19.

Աղ վա նա կան այդ այ բու բե նը, ո րը պահ պան ված է հայ կա կան 
մի ձե ռագ րում, այժմ ներ կա յաց ված է Մաշ տո ցի ան վան Մա տե-

18 La ng lois  V., Un e monnai e de Go rig Di na stie Bag ra tide d e l’Arméni e L ettre de M: 
Victor  Langlois à M. R. Chalon, pré si dent de  la  S oc iét é royal d e numi sm atique, 
P arism 14 fevrier , 1866. 

19 Мнацаканян А. Ш., О литературе кав каз ской Алба нии, Ереван, 1969, с . 68 . 
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նա դա րա նի գլխա վոր ցու ցաս րա հում: Այն կրում է 7117 թվա հա-
մա րը, գրված է 1440-ին Մե ծո փա վան քում: Գ րիչ ներն են Հով-
հան նես Արճ շե ցին եւ Թով մա Մե ծո փե ցին: Այդ գրչա գիր 
մատ յա նը ժո ղո վա ծու է: Ն րա նում զե տեղ ված է պատ միչ, ե կե ղե-
ցա կան եւ մշա կու թա յին գոր ծիչ, ման կա վարժ Թով մա Մե ծո փե-
ցու լեզ վաու սու ցա նող դա սա գիր քը, ո րի մեջ էլ պատ կեր ված են 
հա յե րի, եբ րա յե ցի նե րի, հույ նե րի, ա րաբ նե րի, հռո մեա ցի նե րի, 
վրա ցի նե րի, աղ վան նե րի, ղպտի նե րի, հնդիկ նե րի տա ռե րը20:

Ի հար կե ո՛չ վրաց եւ ո՛չ էլ ադր բե ջան ցի բա նա սեր ներն ու 
պատ մա բան նե րը չեն ըն դու նում Կոր յու նի այն վկա յու թյու նը, թե 
Մաշ տո ցը տա ռեր է ստեղ ծել վրա ցի նե րի ու աղ վան նե րի հա-
մար. ա վե լին՝ այն ժխտե լու խնդրում խիստ միաս նա կան ու մար-
տա կան են:

Մաշ տո ցի ե ռա լե զու այ բու բեն ստեղ ծե լու դեմ գի տա կան բա-
նա վե ճե րի պատ կե րը կա Ար տա շես Մար տի րոս յա նի «Մաշ տոց» 
մե նագ րու թյան մեջ, ո րի ռու սե րեն թարգ մա նու թյու նը լույս է տե-
սել Ե րեւա նում 1988-ին: Ի վա նե Ջա վա խաշ վի լին, որն ի դեպ, 
Պետ րոգ րա դում ա շա կեր տել է Ն. Մա ռին, Կոր յու նի հա ղոր դա-
ծը՝ վրաց եւ աղ վան գրե րի մա սին, հա մա րում է հե քիաթ՝ ա սե-
լով, թե մին չեւ Կոր յու նը ե ղած հայ կա կան աղբ յուր ներն այդ մա-
սին ո չինչ չեն հա ղոր դում21: Ինչ պես փաս տում է Ա. 
Մար տի րոս յա նը, մին չեւ Կոր յու նը հայ հնա գույն աղբ յուր չկա, 
ո րում խոս վեր Մաշ տո ցի գրե րի մա սին22:

Այդ հար ցի պա տաս խա նը տվել է նաեւ եվ րո պա ցի գիտ նա-
կան Պ. Պե տեր սը. “Рассказ Корюна о миссии Месропа в Грузии 
и создании им грузинского алфавита грузинские критики без 
колебаний считают ложью. Мы не станем стремится доказывать 
им, что их предки не унижаются этим, что как и наши предки, 
20 «Ցուցա կ ձեռագրաց  Մաշտո ցի  ա նվ ան Մատեն ադարան ի», հ . Բ. /  կազ-

մեցին՝ Օ. Եգ անյան, Ա. Զեյթունյան, Փ. Ան թարյ ան, Եր., 19 70, էջ 465-466: 
21  Ма рт ирося н А., Машт оц , Ер еван, 19 88, с . 23 9. 
22  Նույն  տ եղում: 
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так и они свои первые уроки письма взяли у другого народа23. 
Как бы там не было, не это неприемлемо для их патриотической 
гордости-неприемлемо то, что просвещение пришло из Армении. 
Мы не в силах убедить их в том, что они являются должниками 
святого Маштоца”.

Մաշ տո ցի մտա հո գու թյու նը հա րեւան քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե-
րի՝ վրա ցի նե րի եւ աղ վան նե րի հա մար գրեր ստեղ ծե լու հար ցում 
ու նե ցել է խիստ քա ղա քա կան նպա տակ, դրա ի մաստն էր հա-
րեւան ու բա րե կամ քրիս տոն յա ժո ղո վուրդ նե րի մեջ քրիս տո նեու-
թյու նը ամ րապն դելն ու քրիս տո նեա կան սրբա զան մատ յան նե րի 
այդ լե զու նե րով թարգ մա նե լը: Սա միաս նա կան ճա կա տի խնդիր 
էր զրա դաշ տա կան հզոր Պարս կաս տա նի եւ այ լա դա վան ցե ղե րի 
դեմ դի մա կա յե լու հա մար: Մի հան գա մանք, ո րը պեր ճա խոս վկա-
յում են Հա յաս տա նի մարզ պան Վա սակ Ս յու նե ցու խնդրագ րե րը՝ 
ուղղ ված Վ րաս տա նի ու Աղ վան քի տե րե րին, միա բան ձեւով պայ-
քա րե լու հա նուն ազ գա յին ու կրո նա կան ան կա խու թյան:

1997-ին լույս է տե սել անգ լիա ցի հա յա գետ Չարլզ Դաու սե թի 
«Սա յաթ- Նո վա» ստվա րա ծա վալ մե նագ րու թյու նը (505 էջ):

Մե նագ րու թյու նը բաց վում է Վ րաս տա նի ար քա Հե րակլ Երկ-
րոր դի դի ման կա րով: Գիրքն ա վարտ վում է սեղմ «Վեր ջա բան»-
ով, ո րում հա յա գե տը նշում է, թե Հե րակլ Երկ րոր դը ձգտում էր 
պաշտ պա նել Սա յաթ- Նո վա յին, ո րով հե տեւ նա պար տա վոր էր 
ի մա նալ վրաց Բագ րա տու նի նե րի հայ կա կան ծագ ման մա սին24:

Հա յա գե տը միա ժա մա նակ Սա յաթ- Նո վա յի ե ռա լե զու ստեղ ծա-
գոր ծու թյան մեջ տես նում է այն ե րաշ խի քը, ո րի շնոր հիվ Կով կա-
սի ե րեք ժո ղո վուրդ նե րը՝ հա յե րը-լու սա վոր չա կան, վրա ցի նե րը-
23 2018 թվական ի հունվարի վեր ջին այց ելեց ի Մալթայի մայրաք աղաք Վալե-

տայի  հնագիտական  թանգարանը եւ սպիտ ակ մարմարե սյա ն վրա տես ա 
փյուն իկե ցի նե րի  այբուբենը, որից առ աջացել է  ներ կա բո լոր  ա յն ժող ովուրդ-
ներ ի գիրը, ո րո նք  գրում են տառեր ով՝ լատ ինացին եր, հույներ, սլավոններ, 
հայեր եւ շատ ուր իշներ: Այդ այբու բենն ա յնքա ն հստա կ ձեւով էր ն երկայաց-
նում  բոլո ր հ ետ ագայում  ա ռաջացած տ առե րի իրենից ծագ ած լինել ը: 

24 Dowsett Charles, Sayat-Nova, An 18th century troubadour, Lovanii, 1997, p.450.
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ուղ ղա փառ, ադր բե ջան ցի նե րը-մահ մե դա կան, Հե րակլ Երկ րոր դի 
գա հա կա լու թյան ժա մա նակ ապ րում էին հաշտ ու հա մե րաշխ25: 
Ա հա հենց այդ հա մե րաշ խու թյանն է ձգտել Մես րոպ Մաշ տո ցը՝ 
ստեղ ծե լով տա ռեր բա րե կամ եր կու ժո ղո վուրդ նե րի՝ վրա ցի նե րի 
ու աղ վան նե րի հա մար:

Այս ման րա մաս նե րը կա րեւո րում են այն շնոր հա կալ գոր ծը, 
ո րը հմտո րեն ի րա կա նաց րել է բա ցա ռիկ նա րե կա ցիա գետ ու 
հա յա գետ Ժան- Պիեռ Մա հեն՝ ֆրան սե րեն թարգ մա նե լով Կոր-
յու նի «Վարք Մաշ տո ցի» եր կի ամ բող ջա կան բնա գի րը եւ հմտո-
րեն ծա նո թագ րե լով նրա յու րա քանչ յուր է ջը:

Résumé
JEAN-PIERRE MAHÉ, TRADUCTEUR DE L’ŒUVRE 

LA VIE DE MACHTOTS DE KORIUN

Aelita Dolukhanian

Une nouvelle et admirable traduction française, munie de riches 
annotations, de l’œuvre “La vie de Machtots” est publiée dans le nu-
méro 30 de “La Revue des études arméniennes”.

La première traduction de l’œuvre “La vie de Machtots” a été faite 
par Mekrtitch Émine sur la demande de Victor Langlois. Ce dernier a 
écrit une grande et intéressante introduction pour cette traduction. On 
ne sait pourquoi cette traduction de l’œuvre de Koriun, publiée en 
cinq langues en 2005, à l’occasion du 1600e anniversaire de la création 
de l’alphabet arménien, est attribuée à Victor Langlois, alors que le 
traducteur de l’œuvre de Koriun a été le célèbre professeur Émine du 
Séminaire Lazarien de Moscou, qui est aussi le traducteur de l’Histoire 
d’Arménie bien connue de Faust de Byzance et l’auteur de la préface 
qui y est jointe, incluses dans la “Collection des historiens anciens et 
modernes de l’Arménie”, composée par Victor Langlois.
25 Նույն տեղում, էջ 451:
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ՖՐԱՆՍԻԱՆ 15-17-ՐԴ ԴԱՐԵՐԻ ՀԱՅԿԱԿԱՆ 
� ՂԵԳՐ� ԹՅ� ՆՆԵՐ� Մ

ՎԱՐԴԱՆ ԴԵՎՐԻԿՅԱՆ

բ. գ. դ., պրո ֆե սոր
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Ա բեղ յա նի անվ. Գ րա կա նու թյան Ինս տի տու տի տնօ րեն

Բա նա լի բա ռեր – Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճար, Հ ռոմ, Մատ-
թեոս Երզն կա ցի, Սար գիս Ա բե ղա, ուխ տագ նա ցու թյուն, ու ղեգ րու-
թյուն, ճա նա պար հոր դու թյուն, սրբա վայ րեր:

Mots-clés: Cathédrale de Notre Dame de Paris, Rome, Mathéo d’Erznga, 
Le moine Sarguis, pèlerinage, potes, voyage, sanctuaires.

Միջ նա դա րում հո գեւոր ապ րում նե րի եւ զգա ցում նե րի բարձ-
րա գույն ար տա հայ տու թյուն նե րից մեկն էր ուխ տագ նա ցու թյու նը: 
Հա մաք րիս տո նեա կան սրբա վայ րեր տա նող ճա նա պարհ նե րը 
նյու թա կան կյան քի ա լե կոծ աշ խար հում կեն դա նի մի հա ղոր դու-
թյուն էին ստեղ ծում աստ վա ծա յի նի հետ:

Ինչ պես որ հայ միջ նա դար յան ե կե ղե ցա կան ար վեստն ստու գա-
բան վում է ընդ հա նուր քրիս տո նեա կան ար վես տի շրջա նա կում, 
այն պես էլ միջ նա դար յան հայ կա կան ուխ տագ նա ցու թյուն ներն էին 
մա սը կազ մում ընդ հա նուր քրիս տո նեա կան ուխ տագ նա ցու թյուն-
նե րի:

Ե րու սա ղե մից հե տո հա մաք րիս տո նեա կան եր կու նշա նա վոր 
սրբա վայ րերն էին Հ ռո մը՝ Ս. Պետ րոս եւ Պո ղոս ա ռաք յալ նե րի 
շի րիմ նե րով, եւ Իս պա նիա յի Սան տիա գո դե Կոմ պոս տե լան 
(Santiago de Compostela), ուր ամ փոփ ված էր Ս. Հա կո բոս ա ռաք-
յա լի մար մի նը:

Միջ նա դա րում ձեւա վոր վել էին Սան տիա գո յի ուխ տագ նա ցու-
թյան ծո վա յին եւ ցա մա քա յին ճա նա պարհ նե րը: Ծո վա յի նի դեպ-
քում ուխ տա վոր նե րը նախ գա լիս էին Ե րու սա ղեմ` Տե րու նա կան 
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սրբա վայ րե րը, ա պա այն տե ղից ծո վա յին ճա նա պար հով՝ Մի-
ջերկ րա կա նով, հաս նում Իս պա նիա յի ա փե րը:

Ցա մա քա յին ճա նա պար հը Հ ռո մից տա նում էր Փա րիզ եւ 
ա պա` Իս պա նիա:

Հայ ուխ տա վոր նե րը հա վա սա րա պես ան ցել են այս եր կու ճա-
նա պարհ նե րով: Ծո վա յի նը հայ մար դու հա մար ա ռանձ նա կի նվի-
րա կա նու թյուն ու ներ հե տեւ յալ պատ ճա ռով: Հա մա ձայն ե կե ղե-
ցա կան ա վան դու թյան` Ե րու սա ղե մի հա յոց պատ րիար քա րա նի 
Սր բոց Հա կոբ յանց վան քը նույ նա նուն եր կու ա ռաք յալ նե րի ան-
վամբ է կոչ վում, ո րով հե տեւ վան քի տա րած քում ամ փոփ ված են 
Հա կո բոս Տ յառ նեղ բոր մար մի նը եւ Հա կո բոս ա ռաք յա լի գլու խը:

Ե կե ղե ցա կան սրբա զան ա վան դու թյամբ աս վում է, որ երբ 
Հե րով դե սի հրա մա նով ա ռաք յա լը գլխատ վում է, նրա մար մի նը 
հրեշ տակ նե րը ծո վով հասց նում են Իս պա նիա յի ա փե րը: Այս տեղ 
Գա լի ցիա յի (Galicia) Santiago de Compostela քա ղա քում է 
գտնվում քրիս տո նեա կան աշ խար հի հռչա կա վոր սրբա վայր 
Սուրբ Հա կո բի տա ճա րը, ուր ե կե ղե ցա կան ա վան դու թյամբ աս-
վում է, որ ամ փոփ ված է ա ռաք յա լի մար մի նը:

Հայ ուխ տա վոր նե րը Ե րու սա ղե մում ուխ տի գնա լով գլխատ-
ված ա ռաք յա լի գլխին, այ նու հե տեւ Santiago de Compostela ուխ-
տի էին գնում ա ռաք յա լի մարմ նին:

Ա ռա վել ընդգր կուն էր հայ ուխ տագ նա ցու թյան երկ րորդ ճա-
նա պար հը: Այն սկսվում էր Ե րու սա ղե մի ու Սուրբ երկ րի Տե րու-
նա կան սրբա վայ րե րով, ա պա շա րու նակ վում Կ. Պոլ սով կամ 
Զմ յուռ նիա յով՝ Մի ջերկ րա կան ծո վով Վե նե տիկ հաս նե լով, որ-
տե ղից Սուրբ Մար կո սի տա ճա րից հայ ուխ տա վոր նե րի քայ լերն 
ուղղ վում էին դեպ Մեծն Հ ռոմ եւ այն տե ղից Փա րի զով շա րու-
նակ վում Santiago de Compostela:

Հայ միջ նա դար յան ուխ տագ նա ցու թյուն նե րը մեկ ան գամ եւս 
ցույց են տա լիս հայ ժո ղովր դի շա րու նա կա կան ձգտու մը՝ մաս 
կազ մել հա մաեվ րո պա կան մշա կույ թին եւ քա ղա քակր թու թյա նը:
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Ա րեւել յան Եվ րո պա յից դե պի Ի տա լիա, Գեր մա նիա, Ֆ րան-
սիա եւ Իս պա նիա ու ղեգ րա կան նկա րագ րու թյուն նե րի տո ղե րում 
ե րեւում է, թե հայ ճա նա պար հորդ նե րը ժա մա նա կի եվ րո պա կան 
կյան քը ինչ պես են անց կաց րել եւ ար տա հայ տել ի րենց հո գե կան 
նե րաշ խար հի ոսպն յա կով:

Մին չեւ հայ կա կան ու ղեգ րու թյուն նե րի Ֆ րան սիա յին վե րա բե րող 
հատ ված նե րը ներ կա յաց նե լը կցան կա նա յինք ա սել, որ անհ րա-
ժեշտ է տար բե րա կել Եվ րո պա եւ ընդ հան րա պես հա մաք րիս տո-
նեա կան տար բեր սրբա վայ րեր հայ ուխ տա վոր նե րի ուխ տագ նա-
ցու թյուն նե րը1 եւ այդ վայ րե րով ուխ տա վո րա բար ան ցած հայ 
ու ղեգ րող նե րին, ով քեր ի րենց եր թու ղին են ներ կա յաց րել ի րենց ու-
ղեգ րու թյուն նե րում:

Եվ րո պա յում գտնվող հա մաք րիս տո նեա կան սրբա վայ րե րը 
այ ցե լած ա ռա ջին հա յը, ով ա ռան ձին ու ղեգ րու թյուն է գրել իր 
ուխ տագ նա ցու թյան մա սին, Մար տի րոս ե պիս կո պոս Երզն կա-
ցին է: Ինչ պես ու ղեգ րու թյան սկզբում է ա սում, ա ռաջ նորդն է 
ե ղել Երզն կա յի հա րա վում գտնվող Ս. Կի րա կո սի եւ Ս. Հու ղի-
տա յի վան քի: Մար տի րոս ե պիս կո պոս Երզն կա ցին ի րեն ան վա-
նում է սպա սա վոր Լու սա վոր չի գե րեզ մա նի2: Ն կա տի ու նի Ս. 
Գ րի գոր Լու սա վոր չի գե րեզ մա նը, ո րը գտնվում է Երզն կա յում:

Սկ սած Մար տի րոս Երզն կա ցու Ու ղեգ րու թյու նից` ար տա ցոլ-
վել է նաեւ հայ ուխ տա վո րա կան եր թու ղին՝ Մի ջերկ րա կան ծո-
վով Հ ռոմ՝ Ս. Պետ րոս եւ Ս. Պո ղոս ա ռաք յալ նե րի շի րիմ նե րին, 
ա պա Փա րի զով ու Ֆ րան սիա յով Իս պա նիա՝ Galicia գա վա ռի 
Santiago de Compostela-ի Ս. Հա կոբ ա ռաք յա լի վան քը կամ հա-
կա ռա կը՝ նախ Իս պա նիա եւ հե տո Հ ռոմ:

Ու ղեւո րու թյան ըն թաց քում նա ե ղել է Ի տա լիա յում, Շ վեյ ցա-
րիա յում, Գեր մա նիա յում, Ֆ լանդ րիա յում, Անգ լիա յում, Ֆ րան-
սիա յում եւ Իս պա նիա յում:

1 Dowse tt Charles, S ayat-Nova, An 18 th c en tury t roubad our, Lovan ii, 1997, p.  450. 
2 Նույն տեղում, էջ  451: 
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Ու ղեգ րու թյունն ու նի ամ բող ջա կան ծա վա լուն հե տեւ յալ վեր-
նա գի րը. «Այս է պատ մու թիւն Ֆը ռան կաց երկ րին, զոր տե սեալ է 
Ե րզն կա ցի Մար տի րոս ե պիս կո պոսն. եւ գրեաց զքա ղա քացն, 
զոր տե սի ա չօք ի մօք եւ զոր պի սու թիւն, որ է այս պէս»3:

Ու ղեգ րու թյան` Փա րի զի ազ գա յին գրա դա րա նում պահ վող 
օ րի նա կը հրա տա րա կել է ֆրան սիա ցի հա յա գետ Սեն Մար տե նը 
1826 թ. Փա րի զում4:

Ու ղեգ րու թյան սկզբում ուխ տա վո րի իր ճա նա պար հոր դու-
թյան մա սին Երզն կա ցին ա սում է, որ եր կար տա րի ներ ցան կա-
ցել է գլխա վոր ա ռաք յալ նե րի, այ սինքն` Պետ րոս եւ Պո ղոս 
ա ռաք յալ նե րի, ինչ պես նաեւ Ս. Հա կոբ ա ռաք յա լի գե րեզ ման նե-
րը տես նել:

1489 թ. հոկ տեմ բե րի 29-ին նա դուրս է գա լիս Երզն կա յի Ս. 
Կի րա կոս վան քից եւ ու ղեւոր վում Կ. Պո լիս (Ս տամ բուլ): 1490 թ. 
հու լի սի 11-ին, նավ նստե լով, Կ. Պոլ սից ու ղեւոր վում է Վե նե տիկ, 
ուր հաս նում է նույն տար վա հոկ տեմ բե րի 1-ին: Որ պես ուխ տա-
վոր` նա ա վե լի շատ գրել է վան քե րի ու ե կե ղե ցի նե րի մա սին: 
Ան գամ մի շարք քա ղաք ներ Երզն կա ցին ան վա նում է ոչ թե 
ի րենց ա նուն նե րով, այլ այն տեղ գտնվող նշա նա վոր սրբա վայ-
րե րի, ինչ պես օ րի նակ` գեր մա նա կան Էքս-լա- Շա պել քա ղաքն 
ան վա նում է Սան տա- Մա րիա, ո րով հե տեւ այն տեղ է գտնվում Ս. 
Մա րիամ Աստ վա ծած նին նվիր ված ե կե ղե ցին:

Մար տի րոս Երզն կա ցու` Ֆ րան սիա յով ան ցած ճա նա պար հի 
մա սին Վ. Հա կոբ յա նը գրում է. «Ֆ լանդ րիա յից նա անց նում է 
Ֆ րան սիա՝ Սեն- Դե նի, Փա րիզ, Էս տամպ, Օր լեան, Պուա տե Շա-
տեր լոն եւ այլ քա ղաք ներ, հաս նում Գաս կո նիա»5:
3 Այս մասի ն տե՛ս ՝ Մարտիրո ս եպիսկոպ ոսի Երզն կացւոյ Ուղեգր ու թիւն ի  

Սպան իա, «Բազմավէ պ», Վեն ետ իկ, 1937, էջ 49-54 , Դե դեյան Ժ., Հայ վա-
նակա նները եւ ուխտ ավորներ ը Ա րեւմտյան  Ե վրոպա յում, «Պատմ ա-բ ա-
նասի րական հանդես», Եր ., 19 84 , հմ ր. 3, էջ  27 -33, Սա րյան Ա., ԺԷ դարի 
հայկ ական ուղ եգրությ ունն երը , Եր., 2 009, էջ 15- 23 : 

4 Ալ իշան Ղ., Հայ-Վ ենետ, Վե նետիկ, 1896, է ջ 194: 
5 «Տեղե կագիր», հմր. 6, 1957, էջ  97: 



29

Երզն կա ցին գրում է, թե ինչ քան ե կե ղե ցի ներ է մտել, մեղ քե րի 
թո ղու թյուն է խնդրել:

Սեն- Դե նի ( Սան- Տօ նիժ՝ Ս. Դիո նե սիոս, St. Denis) քա ղա քի 
հա մար Երզն կա ցին ա սում է. «Եւ այն քա ղաքն ե պիս կո պո սաց եւ 
թա գա ւո րաց եւ թա գու հւոց գե րազ մա նա տուն է, գե ղե ցիկ եւ փա-
ռա ւոր քա ղաք»6: Այս տե ղից գնում է «ի մե ծա համ բաւ քա ղաքն ի 
Փա րէզ»:

Երզն կա ցին ա ռանձ նա կիո րեն ման րա մասն է նկա րագ րում 
Փա րի զին վե րա բե րող մա սը: Ա սում է, որ 1491 թ. դեկ տեմ բե րի 
16-ի կե սօ րին մտել է քա ղաք եւ ե րե կո յան գնա ցել գի շե րե լու «ի 
մէկ սի պի տալ մի» (հյու րա տուն):

Հա ջորդ օ րը գնում է Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճա րը. «Եւ ի 
մէ կայլ օրն յե տի ժա մուն հա սաք յա ւաք յե կե ղե ցին մեծ եւ գե ղե ցիկ 
եւ զար մա նա լի, որ մարդ լե զուով չի կա րէ պատ մել»: Այ նու հե տեւ 
ներ կա յաց նում է տա ճա րի ճար տա րա պե տա կան հո րին ված քը, 
կենտ րո նա կան մուտ քի Ա հեղ Դա տաս տա նի որմ նան կա րը, Սուրբ 
Ք րիս տա փո րի` Ք րիս տո սին ու սած գե տը անց նե լու տե սա րա նը, 
Տե րու նա կան պատ կեր նե րով զար դար ված Ա վագ խո րա նը եւ «այլ 
բա զում եւ զա նա զան զար դա րանք»:

Երզն կա ցին տա ճա րի նկա րագ րու թյան վեր ջում մեկ ան գամ 
եւս կրկնում է. «Մարդ երբ կա րէ լե զուաւ պատ մել»: Ինչ պես 
Մար տի րոս Երզն կա ցու Ու ղեգ րու թյան «Բազ մա վե պ»-ի հրա տա-
րա կու թյան ա ռա ջա բա նում է աս վում. «Հաս նե լով Փա րիզ զմայ-
լու մով կը նկա րագ րէ ա նոր Մայր Ե կե ղե ցին՝ Notre Dame»7:

Փա րի զը թեեւ նկա րագ րում է այն տեղ մտնող եր կու գե տե րով, 
սա կայն իր հիա ցու մը քա ղա քի հան դեպ ար տա հայ տում է վեր ջի-
նիս անն կա րագ րե լի լի նե լու մա սին գրե լով, ինչ պես որ Աստ վա-
ծա մոր տա ճա րի հա մար է ա սում. «Եւ քա ղա քին մե ծու թիւն եւ 
զա ղուո րու թիւնն ո՛վ կա րէ պատ մել»:

6 Նույն տե ղում, էջ 206: 
7 «Բա զմ ավէպ», Վենետիկ , 1937, էջ  54: 
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Փա րի զում մնում է 13 օր, ա պա այն տե ղից գնում Ֆ րան սիա յի 
մայ րա քա ղա քից հա րավ գտնվող Էս տամ պե քա ղա քը, հե տո` 
Օռ լեան: Այս տեղ ըն կե րա նա լով մի կա թո լիկ (ֆռանկ) սար կա վա-
գի` գնում է Կաս տի լիա կամ Շա տեր լո: Ն րա հա ջորդ կա յանն է 
դառ նում Պու տա յե քա ղա քը, որ տեղ իր խո նար հումն է բե րում 
Ք րիս տո սի պա տան քին:

Սան տիա գո յի ուխ տա վոր նե րը, մո տե նա լով Իս պա նիա յին, 
ըն դուն ված ա վան դույ թով ա սում էին, որ ա պա վի նում են Աստ-
ծուն՝ հաս նե լու հա մար Սան տիա գո յի սրբա վայ րը: Երզն կա ցին 
եւս եր կիցս շեշ տում է Սուրբ Հա կո բին ա պա վի նե լու մա սին. 
«Բա զում աշ խա տու թեամբ, միայ նակ զԱս տուած ու նէի աւգ նա-
կան» եւ ճա նա պար հին «քրիս տո նեայքն մեծ սի րով ըն դու նե-
ցան»: Ֆ րան սիա յից Իս պա նիա է անց նում միայ նակ. «Ըն կեր 
չգտայ, ա պա ւի նեա յԱս տուած եւ ի Սուրբ Յա կոբ»:

Երզն կա ցու Ու ղեգ րու թյու նը թե՛ ճա նա պար հա յին ու ղե ցույց եւ 
թե՛ գրա կան ըն դօ րի նակ ման աղբ յուր է դառ նում հա ջոր դող 
շրջա նի հայ ուխ տա վոր նե րի հա մար:

Ու ղեգ րա կան հա ջորդ հի շա տա կու թյու նը վե րա բե րում է 1558 թ., 
երբ Ս. Հա կոբ է գնա ցել Հով հան նես կրո նա վո րը: Ե րու սա ղե մի Սր-
բոց Հա կոբ յանց միա բա նու թյան հմր. 2583 ձե ռա գիրն Ա վե տա րան 
է՝ գրված 1443 թ.: Ս տա ցած ձե ռագ րում 1558 թ. իր գրած հի շա տա-
կա րա նում Հով հան նես կրո նա վո րը ա սում է, որ այդ տա րի նե րին 
եր կու ան գամ ուխ տի է գնա ցել Ս. Հա կոբ8: Հով հան նես կրո նա վո-
րը ե ղել է Նա խի ջեւա նի հայ կա թո լիկ թե մի հո գեւո րա կան: Ինչ-
պես հայտ նի է, 13-րդ դա րից Նա խի ջեւա նում գոր ծել, ա պա թեմ են 
հաս տա տել Հ ռո մից ե կած միա րար նե րը (ու նի թոր նե րը):

Հի շա տա կա րա նի երկ րորդ մա սում աս վում է, որ նա եր կու 
ան գամ Փա րիզ է գնա ցել:

8 Կյ ուլպեն կյան Ռ., ԺԵ դա րու ձեռ ագրի մը պա տմությունը, «Բանբեր Մատե-
նա դարանի» , հ մր. 10, 19 71, էջ  36 1-362: 
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Ես, տէր Յով հան նէս այս Բ (2) ան գամ
Ի Փա րէզ քա ղաք գնա ցի, ի Փա րէզ Ա (1)
ե կե ղե ցի կայ, Զ (6) զան գակ /// մե ծի ոյ
զար մա նա լի. ԴՃԺԳ (313) աս տի ջան ու նի, որ
կի լուս (= կել նես)՝ զանկ կայ բուրջ (=զան գա կի աշ տա րա կը):
Բ (2) մեծ զան գակ ու նի, որ ԼԱ (31)
թիզ է լայ նու թիւնն. Ե (5) դուռն ու նի
Փա րէ զոյ մեծ ե կե ղե ցին՝ Սուրբ Աս տուա ծա ծին9:

Ի տար բե րու թյուն Մար տի րոս Երզն կա ցու, ով ման րա մասն 
նկա րագ րում է տա ճա րի կենտ րո նա կան մուտ քի Ա հեղ Դա տաս-
տա նի պատ կե րը, Հով հան նես կրո նա վո րը այս սեղմ նկա րա-
գրու թյան մեջ պատ կե րում է զան գա կա տան աշ տա րա կը:

1586-1607 թթ. ընդգր կող ու ղեգ րա կան մի հի շա տա կա րան է թո-
ղել եվ րո պա կան սրբա վայ րե րը գնա ցած եւ մին չեւ Ս. Հա կոբ հա-
սած ղա փան ցի Փիր զա դե Բաս տամ յան ցը: Նա եւս նկա րա գրե լու 
փո խա րեն միայն թվար կել է այն քա ղաք նե րը, ո րոն ցով ան ցել է:

Վեր ջին՝ 1607 թ. վե րա բե րող հի շա տա կու թյու նը Փիր զա դեն 
կա տա րել է Փա րի զում: Բո լոր այս գրա ռում նե րը նա կա տա րել է 
ճա նա պար հոր դու թյան ըն թաց քում իր մոտ գտնվող ձե ռա գիր մի 
Ա ղո թագր քի է ջե րում: Այս Ա ղո թա գիր քը պահ վում է Օքս ֆոր դի 
հա մալ սա րա նի Բոդ լեր յան գրա դա րա նում:

Ա. Հով հան նիս յա նը Փիր զա դեի ու ղեգ րու թյու նը քննում է հայ 
ա զա տագ րա կան պայ քա րի եւ հայ-վրա ցա կան միաց յալ զի նակ-
ցու թյան շրջա նա կում: Այս ժա մա նակ վրաց Սի մեոն թա գա վո րը 
(թգվ. 1558-1600 թթ.) բա նակ ցու թյուն ներ էր վա րում եվ րո պա կան 
պե տու թյուն նե րի հետ միաս նա կան հա կաօս ման յան դա շինք 
ստեղ ծե լու հա մար:

Ա. Հով հան նիս յա նը են թադ րում է, որ Փիր զա դեն կա րող էր 
լի նել Սի մեոն թա գա վո րի հայ բա նագ նաց նե րից մե կը: Ն շա նա-
9 Նույն տեղում , էջ 346: 
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վոր պատ մա բա նը պա տա հա կան չի հա մա րում այն հան գա ման-
քը, որ հայ ու ղեգ րո ղը ա ռա ջին հեր թին գրել է եվ րո պա կան թա-
գա վո րու թյուն նե րի եւ իշ խան նե րի ու նրանց մի ջեւ ե ղած 
քա ղա քա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին: Նա շատ ա վե լի 
հա մա ռոտ է գրում սրբա վայ րե րի մա սին, ո րով ա վե լի ակն հայտ 
է դառ նում ու ղեգ րու թյան քա ղա քա կան ուղղ վա ծու թյու նը10: Աս-
վա ծի օգ տին է խո սում եւ այն հան գա ման քը, որ նա հան դի պել է 
Իս պա նիա յի Ֆի լիպ 2-րդ թա գա վո րին (1555-1598):

«Բազ մա վե պ»-ում տպագր ված Փիր զա դեի ու ղեգ րու թյունն 
ա վարտ վում է հե տեւ յալ նա խա դա սու թյամբ. «Էն կից փա ռանկ 
[ֆռանկ] եր կիր. Փա րիզ քա ղաք, թա գա ւո րին թախթ այ...»11:

Մար տի րոս եպս. Երզն կա ցուց մեկ դար անց՝ 1587 թ. զար մա-
նա լի մի զու գա դի պու թյամբ դարձ յալ Երզն կա յից եւ Մար տի րոս 
Երզն կա ցու նույն եր թու ղով իր ուխ տագ նա ցու թյունն է սկսում 
Սար գիս Ա բե ղան:

Ն րա ու ղեգ րու թյու նը մեզ է հա սել միայն մեկ ձե ռագ րով, որն 
սկզբից, դժբախ տա բար, թե րի է12:

Սար գիս Ա բե ղա յի մա սին կեն սագ րա կան տե ղե կու թյուն ներ 
չեն պահ պան վել: Լ. Խա չիկ յա նը են թադ րում է, որ նա եւս պետք 
է Երզն կա յից լի ներ եւ ծա նոթ այն տեղ՝ Ս. Կի րա կո սի վան քում 
պահ ված Մար տի րոս Երզն կա ցու ձե ռագ րին: Խա չիկ յա նը գրում 
է, որ Սար գիս Ա բե ղան «կար ծես տեղ յակ է ի րե նից ճիշտ մեկ 
դար ա ռաջ ճամ փոր դած Մար տի րո սի եր թու ղուն եւ քայլ առ քայլ 
հե տեւում է նրան»13: Լ. Խա չիկ յա նը նշում է նաեւ, որ ակն հայտ 
են Սար գիս Ա բե ղա յի Ու ղեգ րու թյան՝ Մար տի րոս Երզն կա ցու 

10 Հովհաննիս յան Ա., Դրվա գն եր հ այ  ազ ատագրակ ան մտքի պատմության, 
հ. Բ, Եր ., 1957, էջ 76- 77: 

11 «Բազ մավէ պ», Վենետիկ, 1882, էջ 318 : 
12 Մա շտոցի անվան Մ ատ են ադա րա ն (Եր եւան), ձեռգ. հմր . 9832, թ երթ ՝ 1ա-18բ: 
13 Խա չիկյա ն Լ., Սարգ իս Աբեղայի «Ուղեգրությունը», «Պատմա-բանա-

սիրակա ն հանդես», 1970, հմ ր. 3, է ջ 129: 
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գոր ծի հետ հա մընկ նող հատ ված նե րը եւ են թադ րում է, որ 
դրանք կա տա րել է ձե ռագ րի հե տա գա խմբագ րո ղը:

Լի նե լով տար բեր երկր նե րում` նա սկզբում նե ղու թյուն է կրել 
այդ երկր նե րի լե զու նե րը չի մա նա լու հա մար, այ նու հե տեւ, սա-
կայն, կարճ ժա մա նա կում սո վո րել է հա ղոր դակ ցու թյան հա մար 
անհ րա ժեշտ նվա զա գույ նը:

Գ րե լով՝ թե հա սա Հ ռոմ, ա ռա ջին ան գամ այս տեղ է ա սում, որ 
լե զուն չգի տեր եւ բա վա կա նին չար չար վել է մին չեւ սո վո րել է: 
Ն րա լե զու ներ սո վո րե լու ըն դու նա կու թյան մա սին Լ. Խա չիկ յա նը 
գրում է. «Այս պի սով, ըն դա մե նը 3-4 տա րում մեր ճա նա պար հոր-
դը, որ հա յե րե նից բա ցի ան շուշտ գի տեր նաեւ թուր քե րեն, գու ցե 
եւ հու նա րեն լե զու նե րը, սո վո րում է ի տա լե րեն, գեր մա նե րեն, 
ֆլա ման դե րեն, անգ լե րեն, ֆրան սե րեն, սպա նե րեն եւ պոր տու-
գա լե րեն լե զու նե րով պարզ նա խա դա սու թյուն ներ կազ մել, հարց 
ու փորձ ա նել, հաս կա նալ, թե ուր պետք է գնալ, ինչ տես նել եւ 
այլն: Ըստ այսմ, մեր ու ղե գի րը լեզ վա գի տա կան մեծ ըն դու նա-
կու թյուն նե րով օժտ ված անձ նա վո րու թյուն է ե ղել»14:

Ի տար բե րու թյուն Մար տի րոս Երզն կա ցու, ով տա րեթ վով, 
ամ սով եւ եր բեմն նաեւ ամ սաթ վով նշում է, թե որ օ րը որ քա ղա-
քը գնաց, Սար գիս Ա բե ղան չի գրում իր ճա նա պար հոր դու թյան 
ժա մա նա կի մա սին:

Ու ղեգ րու թյան ժա մա նա կը, ինչ պես նշում է Լ. Խա չիկ յա նը, 
ո րոշ վում է Սար գիս ա բե ղա յի` Փա րի զի հետ կապ ված հե տեւ յալ 
հի շա տա կու թյամբ, ուր գրում է. «Թա գա ւորն Լուդ րան էր գնա ցել 
ԿՌ (60. 000) մար դով, խոս տո վա նա հարն սպա նեց զթա գա ւորն 
թվ. ՌԼԸ (1589), քաղ քին դռուին փա կե ցին եւ ա միս մն չի բա ցին, 
մէջն մնա ցի մին չեւ բա ցին, շատ չար քա շե ցի»: Խա չիկ յա նը 
գրում է, որ ըստ այդմ նա Փա րի զում է ե ղել քա ղա քա ցիա կան 
պա տե րազ մի լար ված շրջա նում, երբ «1589 թ. օ գոս տո սի 2-ին 
Դո մի նիկ յան վա նա կան Ժակ Կ լե մա նին հա ջող վում է մո տե նալ 
14 Նույ ն տեղում: 
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թա գա վո րին եւ սրա խող խող ա նել նրան: Սար գիս Աբե ղան 
ա կա նա տես է ե ղել այս դեպ քե րին, ուս տի գտնվել է Փա րի զում 
1589 թ. օ գոս տոս-սեպ տեմ բեր ա միս նե րին (2 ա միս)»15:

Ինչ վե րա բե րում է Սար գիս Ա բե ղա յի` Ֆ րան սիա գնա լու եր-
թու ղուն, ինչ պես նշում է Լ. Խա չիկ յա նը, այն միան գա մայն տար-
բեր վում է Երզն կա ցու ու ղեւո րու թյան հա մա պա տաս խան հատ-
վա ծից. «Վեր ջինս [ Սար գիս Աբե ղան] ափ իջ նե լով Ֆ րան սիա յի 
հյու սի սա յին նա վա հան գիստ նե րից մե կում, ու ղեւոր վում է հա-
րավ եւ ա ռա ջի նը հի շա տա կում Սան զիա կամ Տան զիա քա ղա քի 
ա նու նը, որ նույ նաց նում ենք Սան- Դի զեի (St. Diziez) հետ: Այս-
տե ղից սպա սե լի էր, որ մեր ճա նա պար հոր դը կանց նի Փա րիզ, 
հռ չա կա վոր այդ քա ղա քի տե սար ժան վայ րե րը ու սում նա սի րե լու 
հա մար: Սա կայն մայ րա քա ղա քում տի րող խառ նակ քա ղա քա-
կան վի ճա կից երկ յուղ կրե լով, թե` հար մար հո վա նա վոր-ու ղե-
կից չգտնե լով, նա հե տաձ գում է Փա րիզ գնա լը, հյու սի սից-հա-
րավ ողջ Ֆ րան սիան անց նում է Ա թոուռ (Troes), Այ դուռժ (Dison), 
Լեւոն (Lyon) քա ղաք նե րով եւ հաս նում Մար սել»16:

Սան զիա կամ Սան- Դի զե եւ Ա թոուռ քա ղաք նե րը Սար գիս 
Ա բե ղան ե թե միայն հի շում է, ա պա Այդ ռու ժի մա սին գրում է, որ 
այն ու նի 100. 000 տուն բնա կիչ, 600 ե կե ղե ցի: Քա ղա քի մայր 
ե կե ղե ցում 200 սրբե րի մա սունք ներ կան: Այս ե կե ղե ցում իր ուխ-
տը կա տա րե լով գնում է Լիոն եւ Մար սել, որ տե ղից Փա րիզ ըն-
կած ճա նա պար հի քա ղաք նե րը չի հի շում, այլ միայն գրում է, որ 
Մար սե լից մին չեւ Փա րիզ 15 քա ղաք կա: Լ. Խա չիկ յա նը են թա-
դրում է, որ նա թե րեւս ընտ րել է «Նիմ-Կ լեր մոն- Ֆեր րան- Նե վեր- 
Ֆոն տենբ լո» ու ղե գի ծը17:

Փա րիզ հաս նե լու եւ Աստ վա ծա մոր տա ճա րը տես նե լու մա սին 
Սար գիս Ա բե ղան գրում է. «Խիստ մեծ քա ղաք է: Ա (1) մեծ ե կե-
15 Նույ ն տեղու մ, էջ 130 : 
16 Նույն տեղում, էջ 13 2: 
17 Ն ույն տեղում: 
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ղե ցի մն կայ ի մէջն, ԺԲ (12) դռնէն է, ՃՌ (100. 000) մարդ մտնու՝ 
չի լցուել»18: Այս հա մա ռոտ հի շա տա կու թյա նը Ու ղեգ րու թյան 
խմբա գիր գրի չը ա վե լաց րել է Մար տի րոս Երզն կա ցու տա ճա րին 
վե րա բե րող նկա րագ րու թյան հատ վա ծը:

Ինչ պես ողջ Ու ղեգ րու թյան մեջ, այս տեղ եւս Սար գիս ա բե ղան 
տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում քա ղա քի աղ քա տախ նամ եւ 
կրթա կան հաս տա տու թյուն նե րի ու հի վան դա նոց նե րի մա սին:

Մար տի րոս Երզն կա ցին ե թե ա վե լի շատ հմայ ված էր սրբա-
վայ րե րի գե ղեց կու թյամբ ու հո գեւոր խորհր դով, ա պա Սար գիս 
Ա բե ղան ա վե լի շատ փաս տագ րա կան եւ վի ճա կագ րա կան տե-
ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում: Այս պատ ճա ռով է, որ նրա Ու ղե-
գրու թյան խմբա գիր գրի չը այս գոր ծի մեջ ներ մու ծել է Երզն կա-
ցու նկա րագ րու թյան տար բեր հատ ված ներ:

Դե պի Եվ րո պա հայ կա կան վեր ջին ու ղեգ րու թյան հե ղի նակ-
ներն են Օ գոս տի նոս Բա ջե ցին (1590- 1667) եւ նրա եղ բո րոր դի Ան-
տոն Նա զա րոս Ապ րա կու նե ցին: Բա ջե ցին ծնվել է Նա խի ջեւա նի 
Երն ջա կ գա վա ռի Ա պա րա ներ գյու ղում: Շահ Ա բա սի` 1604 թ. 
կազ մա կեր պած բռնա գաղ թից հե տո փո խադր վել է Ս պա հան:

Մ տեր մա նա լով իս պա նա ցի մի դի վա նա գե տի հետ, ով ա վար-
տում էր իր դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու նը Ի րա նում, 1609 
թ. նրա հետ Ռու սաս տա նով գնում է Եվ րո պա: Ու ղեգ րու թյան մեջ 
ման րա մասն նկա րագ րում է իր ճա նա պար հոր դու թյու նը Եվ րո-
պա յում մին չեւ 1614 թ., երբ Հ ռո մում քա հա նա է ձեռ նադր վել19:

Ան տոն Նա զա րը կամ Նա զա րո սը թեեւ իր ճա նա պար հոր դու-
թյու նը կա տա րել է հո րեղ բո րից 57 տա րի հե տո, սա կայն նրա 
ուղեգ րու թյու նը ան մի ջա կան շա րու նա կու թյունն է Բա ջե ցու գրա ծի:

18 Նույն տեղում, էջ 14 0: 
19 Բն ագիրը տե՛ս Պատկա նեան Ք ., Աւգո ստինոսի  Բ աջեցւոյ  ճ անա պար հոր-

դութիւն  յԵւրոպա, «Նշխարք մատեն ագրութ եա ն Հայոց»  գրքում, Ս . Պե-
տերբուրգ, 1882, էջ 19-26: Ա շխարհաբա ր թ ար գմ անու թյու նը տե՛ս Մադոյան 
Ա., Օգոս տինոս Բաջեցու ու ղեգրու թյունը, «Արաքս», 19 96 , հմր. 2 , էջ 63 -76 : 
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Նա խի ջեւա նի հայ կա թո ղի կե թե մի հետ կապ ված Ի րա նի շա-
հի հանձ նա րա րու թյամբ նա նախ գնում է տես նե լու Հ ռո մի պա-
պին եւ ա պա Հ ռո մից ու ղեւոր վում է Փա րիզ՝ Ֆ րան սիա յի թա գա-
վո րին հանձ նե լու Շա հի նա մա կը:

Փա րիզն ան վա նում է «գա հա նիստ եւ թա գա զարդ քա-
ղաքս»20: Քա ղա քի հայ կա կան հյու րա տա նը գտնում է իր հո րեղ-
բոր՝ Օ գոս տի նոս Բա ջե ցու Ու ղեգ րու թյու նը, ո րի հե տեւո ղու-
թյամբ էլ իր կար ճա ռոտ նկա րագ րու թյունն է գրում Ֆ րան սիա 
այ ցե լու թյան մա սին21:

18-րդ դա րից սկսած ինչ պես Եվ րո պա, այն պես եւ Ֆ րան սիա 
կա տար ված ու ղեգ րու թյուն նե րը ստա նում են ա վե լի ընդգծ ված 
քա ղա քա կան եւ ճա նա պար հոր դա կան բնույթ, որն իր ազ դե ցու-
թյունն է թող նում նաեւ ու ղեգ րու թյուն նե րի ընդ հա նուր ուղղ վա-
ծու թյան վրա:

Résumé
LA FRANCE DANS LES NOTES ARMENIENNES 

DU 15-17 SIECLES

Vartan Devrikian

Dans l’article on présente les fragments des notes arméniennes du 
15-17 siècles consacrées à la France. Celles-ci sont interprétées dans le 
texte selon la description de l’itinéraire des pèlerins.

On présente les descriptions arméniennes de la cathédrale de 
Notre Dame de Paris et les caractérisations sur Paris. Les notes sont 
présentées d’après la chronologie qui donnent la possibilité 
d’examiner les qualifications de Paris dans leur perfectionnement 
historique.
20 «Նշխարք մ ատենագրու թեան Հ այ ոց», էջ 24: 
21 Բաջե ցու եւ Անտոն Ն ազ արի Ու ղե գրու թյունների մասին տե՛ս  Սարյան Ա., 

ԺԷ դար ի ուղեգրությունն երը, Եր ., 2000, էջ 76-8 8: 
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ԷՄԻԼԻ ԿԱՐԼԻԵԻ 
«ԿՈՏՈՐԱԾՆԵՐԻ ՄԵՋ» ՕՐԱԳՐ� ԹՅԱՆ 

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱՎԱՎԵՐԱԳՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ

ԱՇՈՏ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

բ. գ. թ., դո ցենտ
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ

բա նա սի րա կան բա ժան մուն քի դե կան

Բա նա լի բա ռեր – օ րագ րու թյուն, հյու պա տոս ա մու սին ներ, շա րա-
դրան քի կա ղա պար, նկա րագ րա կան խոսք, հե ղի նա կի հա ղոր դակ-
ցա յին դեր, երկ խո սու թյուն, թեւա վոր խոսք, շրջա սույթ:

Mots-clés: style de journal, époux consuls, modèle de narration, discours 
descriptif, rôle d’informatrice de l’auteur, dialogue, mots ailés, périphrase.

Հու շագ րու թյու նը (ֆր. memoires-հու շեր), ըստ հե ղի նա կի հա յե-
ցո ղու թյան, անց յա լի՝ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող դեպ քե րի 
ու դեմ քե րի մա սին հի շո ղու թյան գրա ռում է, որն ու նի ժան րա յին 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն, ա ռա ջին հեր թին գրա վոր խոս քի 
դրսեւոր ման ա ռու մով: Հու շագ րու թյան ար մատ նե րը ձգվում են 
դա րե րի խոր քը: Հու շագ րու թյան դա սա կան նմուշ ներ են հա մար-
վում 13-րդ դա րի ֆրան սիա կան ո րոշ վա վե րագ րեր, մաս նա վո րա-
բար Վիլ գար դուե նի հու շե րը լա տի նա կան կայս րու թյան մա սին, 
ո րոնք պատ մա կան հու շագ րու թյան ե զա կի նմուշ ներ են: Այդ ժան-
րը հան դես է բե րում տե սա կա յին բազ մա զա նու թյուն` ժա մա նա-
կա կից նե րի հու շա յին դի ման կար ներ, հե ղի նա կի ինք նա կեն սա-
գրու թյուն, մեծ մարդ կանց զա վակ նե րի պատ մած ներ, գրո ղի 
կյան քի գլխա վոր դեպ քե րի խա չա ձեւում ժա մա նա կի գրա կան-
մշա կու թա յին, հա սա րա կա կան ի րա դար ձու թյուն նե րին եւ այլն:
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Ու շագ րավ է Հա յաս տա նում Ֆ րան սիա յի հյու պա տո սի կնոջ՝ 
Է մի լի Կար լիեի «Կո տո րած նե րի մեջ» օ րա գի րը, ո րը պատ մա կան 
փաս տե րի եւ ի րա կան դեպ քե րի ճշգրիտ գրա ռում է, անց յա լի 
փակ է ջե րի բա ցա հայ տում: Պատ մա կան ա ռու մով օ տար նե րի 
կող մից սա լուրջ վկա յու թյուն է 1894-1895 թթ. կո տո րած նե րի մա-
սին, ո րի ա կա նա տեսն են ե ղել հյու պա տոս ա մու սին նե րը: Այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը, ու նե նա լով պատ մա կան մեծ նշա նա կու-
թյուն, աչ քի է ընկ նում նաեւ գե ղար վես տա վա վե րագ րա կան ար-
ժա նիք նե րով: Հազ վա դեպ է պա տա հում, որ փաս տագ րա կան 
ժան րի ստեղ ծա գոր ծու թյունն այս քան հա րուստ լի նի լեզ վա կան 
բազ մա զան մի ջոց նե րով, գե ղար վես տա կան գյու տե րով, բա ռի-
մաս տի նո րո րակ առ կայ ծում նե րով: Բա ռա պա շա րի հարս տու-
թյամբ, պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյամբ եւ շա րադ րան քի թե թեւու-
թյամբ Է մի լի Կար լիեի այս օ րա գի րը հա մար վել է ֆրան սիա կան 
գրա կա նու թյան հու շագ րա կան ար ձա կի գո հար նե րից:

Շա րադ րան քի կա ղա պա րը հա տուկ է օ րագ րու թյա նը. այն 
սկսվում է շա բաթ վա օ րով եւ ամ սաթ վով: Օ րագ րե րը եր բեմն ընդ-
միջ վում են հու շագ րա կան հա վել ված նե րով, ո րոնք, շա ղախ վե լով 
հիմ նա կան ա սե լի քին, ամ բող ջաց նում են օ րագ րու թյան դի պա շա-
րը. «Կի րա կի 17: Մար դու սիրտ է մղկտում. ար յու նը չի դա դա րում 
հո սե լուց: Ե րեկ ա ռանց աղ մու կի 44 հայ սպա նե ցին: Մահ մե դա-
կան շեյ խե րը հայտն վել էին մեր հա րեւան հա յե րի մոտ՝ ի մա նա լու 
հա մար, թե բա վա րար քա նա կու թյամբ սննդամ թերք ու նե՞ն: Ես 
հուզ վել էի այդ հո գա ծու թյու նից, բայց Մո րիսն ինձ ա սաց.

– Իմ խեղճ Է մի լի, այդ ցու ցա մո լու թյու նը մեզ հա մար է: Թուր-
քե րը վա խե նում են Եվ րո պա յի վրեժխնդ րու թյու նից»1:

Օ րագ րում «տե սա կա րար կշիռ» ու նի նկա րագ րա կան խոս քը. 
«Մեր ճամ բա րը խփե ցինք Ս վա զից 5 կի լո մետր հե ռա վո րու թյան 
1 Կ արլիե Է., Կոտորած ներ ի մե ջ (Հայաս տան ում Ֆրան սիա յի հյուպատ ոսի 

կ նոջ օրագիրը) , Ե ր., 201 0, էջ 45 : Մյուս մեջբեր ու մն երի էջերը կ տրվեն 
փակագծերում :
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վրա՝ Կի զիլ Իր մաք ջրվե ժի մոտ, ո րը մի հայ կա կան ջրա ղաց է 
պտտեց նում, բայց պատ կա նում է մի թուրք փա շա յի: Հ յու րըն կալ 
չէ բնավ այս ջրա ղա ցը. մերկ զա ռի թա փի հրա ծեր պե րով, շատ 
ցածր տա նիք նե րով մի քա նի սայ լա տուն միայն, ո րոն ցում վտան-
գի դեպ քում հա զիվ թե կա րո ղա նաս պաշտ պան վել» (էջ 54):

Ն կա րագ րու թյուն նե րին զու գա հեռ դա տո ղա կան տե ղե կու-
թյուն ներ են տրվում այս կամ այն ի րո ղու թյան վե րա բեր յալ, 
ո րին բնո րոշ է հա ղորդ վող նյու թի հաս կա ցա կան, տրա մա բա-
նա կան հա րա բե րու թյու նը. «5 նո յեմ բե րի: Մեզ հաս նող տե ղե կու-
թյուն նե րը վկա յում են, որ հա յե րը չեն ըմ բոս տա ցել, այլ հենց 
ի րենք՝ մահ մե դա կան ներն են նրանց սպա նում եւ թա լա նում: 
Գա րա հի սա րը, Զա րան, Դիվ րե գին կրակ նե րի մեջ են: Այն տեղ 
բո լո րին կո տո րե ցին, բա ցի փլա տակ նե րի մեջ մնա ցած մի քա նի 
հար յու րի հաս նող շատ փոքր ե րե խա նե րից: Ս րանք էլ շու տով 
քաղ ցից կմա հա նան, ե թե գա զան ներն ար դեն նրանց չեն հո շո-
տել: Դժ բախ տա բար, մենք չենք կա րող ոչ մե կին այն տեղ ու ղար-
կել: Վս տա հե լի մար դիկ, ո րոնց վրա հույս ենք դնում, եր կուսն 
են՝ Պա նա յո տին եւ մեր երկ րորդ թիկ նա պահ Մեհ մե դը:

... Ի րա վի ճակն ան հանգս տաց նող է դառ նում: Ա մեն գի շեր կրա-
կոց ներ են լսվում. այդ իսկ պատ ճա ռով մենք հա մար յա չենք քնում: 
Միայն մեր սպա սու հի Լ յու սին է հան գիստ ժպտում՝ ա սե լով.

– Բայց ո՛չ, տի կին, հնա րա վոր չէ, եր բեք բա րի Աստ վածն այդ 
թույլ չի տա» (էջ 32):

Այս տեղ ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում հե ղի նա կի 
հա ղոր դակ ցա յին դե րը, ուր ե րեւում են նրա ե րեւա կա յու թյունն ու 
մտա պատ կե րը. «Ես շատ ան հան գիստ եմ: Ա զա՞տ: Մին չեւ ո՞ւր... 
Ինչ պե՞ս... Չես կա րող պատ կե րաց նել նման նյար դայ նաց նող 
սպա սու մը» (էջ 53): Պա տում նե րում հա ճախ ե րեւում է հե ղի նա-
կա յին ինք նա հար ցադ րու մը, որ մտա ծում նե րի պոռթ կում է եւ 
խոր ա սե լիք ու նի իր մեջ. «Ո՞վ է մե ղա վոր: Անհ նար է ի մա նալ» 
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(էջ 53): «Բայց եւ այն պես, ի՞նչ ե ղավ մեր քաջ Մեհ մե դը. դա ան-
հանգս տաց նում է մեզ» (էջ 39):

Տի կին Կար լիեի օ րագ րում ներ կա յաց ված է նաեւ ա մուս նու՝ 
Մո րիս Կար լիեի կեր պա րը: Թ վում է՝ ճա նա չում ենք նրան, սի-
րում ենք այդ ան կեղծ, ազ նիվ մար դուն՝ այդ քան շի տակ, այդ-
քան զվարթ, այդ պատ վա վոր ֆրան սիա ցուն, որ մեր հյու պա-
տոսն էր Ս վա զում:

Օ րա գի րը հա ճախ է հյուս վում թեւա վոր խոս քեր հի շեց նող 
նա խա դա սու թյուն նե րով, ո րոնք պա տու մին նոր լիցք են հա ղոր-
դում. «Ես հատ կա պես այն բա նից եմ վա խե նում, երբ ինձ նից 
ինչ-որ բան թաքց նում են» (էջ 33): «Ինչ պես Մո րիսն է ա սում, 
թուր քե րից ա մեն ինչ կա րե լի է սպա սել»: «Զար մա նա լի դի մաց-
կուն են հա յե րը» (էջ 28): «Սի րում է ու ժեղ մարդ կանց, ո րոնք 
գոր ծից մե նակ են գլուխ հա նում» (էջ 31):

Ն կա րագ րու թյուն նե րում հա ճախ են գոր ծած վում շրջա սույթ-
ներ. այս դեպ քում ո րեւէ ա ռար կա կամ ե րեւույթ ուղ ղա կի ան վա-
նե լու փո խա րեն տրվում է նրա ա վե լի ծա վա լուն, նկա րագ րա-
կան բնու թագ րու մը. այս պես՝ կո րո վի եւ ան վե հու թյան տի պար 
– Է մի լի Կար լիե, ու ժի եւ ար դա րու թյան խորհր դա նիշ – Մո րիս 
Կար լիե, Կար միր սուլ թան – Աբ դուլ Հա միդ, մեծ մար դաս պան – 
Գ լադ սոն եւ այլն:

Օ րագ րե րում առ կա են միջ նոր դա վոր ված փո խա ռու թյուն ներ, 
այս պես՝ մի նա րեթ (ա րաբ. մա նա րա) – իս լա մա կան ճար տա րա-
պե տու թյան մեջ՝ աշ տա րակ, բար ձունք, նա մազ (ա րաբ., պարսկ.) 
– իս լա մի ա մե նօր յա պար տա դիր ա ղոթք նե րից մե կը, մոն սե նիոր 
(ֆրանս., ի տալ.) – կա թո լիկ ա վագ հո գեւո րա կան նե րից մե կի 
ան վա նու մը, մի սիո ներ (լատ. միս սիո բա ռից) – հա մաշ խար հա-
յին կրո նա կան կազ մա կեր պու թյան ան դամ, ռե դիֆ (արաբ., 
թրք.) – օս ման յան բա նա կի պա հուս տա յին ծա ռա յող, էս կադ րա 
(ֆրանս.) – մար տա կան ա ռա քե լու թյուն ծո վա յին բա նա կում, 
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մուեձ ձին (ֆրանս. մուեզ զին) – աշ տա րա կի վե րեւից նա մա զի 
կան չող պաշ տոն յա, ռե զի դենտ (լատ. ռե զի դենս) – օ տա րերկր յա 
դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցու ցիչ:

Օ րագ րու թյան պա տու մը հա ճախ է հյուս վում երկ խո սու-
թյուննե րով: Որ պես մտքի մա տուց ման ե ղա նակ՝ երկ խո սու թյուն-
ներն օ րագ րու թյան մեջ հար ցու պա տաս խա նա կան ձեւի կի րա-
ռու թյան հա ճա խա կա նու թյուն ու նեն: Խո սո ղի եւ խո սակ ցի 
գոր ծա ծած նա խա դա սու թյուն նե րի հա ղոր դակ ցա յին դե րի եւ 
փոխ հա րա բե րու թյան ա ռու մով ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն 
ունեն նա խա դասության ե րան գա յին տե սակ նե րը. «Մենք զի-
նե՞նք, ոչ, տի կի՛ն,– հայ տա րա րեց ինձ պատ վե լին:– Տերն ա սում 
է. «Մի՛ սպա նիր»:

– Բայց մեզ կսպա նեն:
– Մենք Աստ ծո ձեռ քում ենք» (էջ 34):
Ն կա տենք, որ օ րագ րու թյան երկ խո սու թյուն նե րում առ կա են 

հնչե րան գա յին տար բեր զու գոր դում ներ՝ բա ցա կան չա կան – 
հ րա մա յա կան – հար ցա կան հեր թա գա յու թյամբ. սրա նով ա վե լի 
է ընդգծ վում երկ խո սու թյան կազ միչ նա խա դա սու թյան ար տա-
հայտ չա կա նու թյու նը, ի րադ րա յին լի նե լը:

Վեր ջում նշենք, որ Է մի լի Կար լիեն մաս նա գի տու թյամբ գրող չէ: 
Սա պար զա պես օ րա գիր է, դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյամբ 
Հա յաս տան լեռ նաշ խարհ մեկ նած հյու պա տո սի եւ նրա կնոջ օ րա-
գի րը: Օր օ րի, ժամ առ ժամ հա վա քած փաս տե րի վրա հիմն ված 
մի հի շա տա կա րան է սա, որ ար տաս վե լու աս տի ճան հու զում է ըն-
թեր ցո ղին: Մինչ դեռ մարդ կու թյունն ան տեղ յակ է այս ա մե նին. 
նրան թույլ չեն տա լիս ի մա նա լու այն, ինչ պատ մում է այս օ րա գի-
րը: Է մի լի Կառ լիեն մեն-մե նակ, կա մո վին ստանձ նեց նա հա տակ-
վող հա յու թյան պաշտ պա նու թյու նը՝ վտան գե լով իր կյանքն ու 
ա ռող ջու թյու նը: Այս խի զախ ման հա մար Ֆ րան սիա յի նա խա գա հի 
կող մից նա ստա ցել է Պատ վո լե գեո նի աս պե տի կո չում:
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Résumé
LES BASES ARTISTIQUES ET DOCUMENTAIRES

DU JOURNAL PARMI LES MASSACRES D’ÉMILIE CARLIER

Achot Galstian

Le journal “Parmi les massacres” de Mme Émilie Carlier, épouse 
du Consul de France en Arménie, est digne d’attention, étant le récit 
exact de faits historiques et d’évènements réels, ainsi que la révéla-
tion de pages obscures du passé.

Au point de vue historique, c’est un sérieux témoignage de la part 
d’étrangers sur les massacres de 1894-1895 dont les époux consuls 
ont été témoins oculaires. Cette œuvre, dont l’importance historique 
est immense, se distingue aussi par ses qualités artistiques et docu-
mentaires.

Là, le rôle d’informatrice de l’auteur est d’une signification pri-
mordiale et on y observe sa mentalité et son imagination. Le journal 
de Mme Carlier présente aussi le personnage de son époux, Maurice 
Carlier. Il nous semble connaître et aimer cet homme sincère et hon-
nête, si droit, si radieux, cet honorable Français qui était consul à 
Sébaste.

Des dialogues de journal, des mots ailés et des périphrases enrich-
issent le système imagé de ce genre.
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ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՍԻՄՎՈԼԻԶՄԸ ԵՎ 
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ� ԹՅԱՆ 

ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻ � ՂԻՆ

ՄԱՐՏԻՆ ԳԻԼԱՎՅԱՆ

բ. գ. դ., պրո ֆե սոր
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ 

Վ. Պար տի զու նու անվ. հայ նոր եւ նո րա գույն գրա կա նու թյան եւ
նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

Բա նա լի բա ռեր – սիմ վո լիզմ, ա րեւմ տա հայ պոե զիա, Վա հան Թե-
քե յան, Մի սաք Մե ծա րենց, Սիա ման թո, Շարլ Բոդ լեր, Ս տե ֆան 
Մալ լար մե:

Mots-clés: symbolisme, poésie arménienne occidentale, Vahan Tékéyan, 
Misak Metsarents, Siamanto, Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé.

Սիմ վո լիզ մը 20-րդ դա րասկզ բի հայ ի րա կա նու թյան կա րեւոր 
ի րո ղու թյուն նե րից մեկն է, եւ նրա ար մատ նե րը պետք է փնտրել 
ոչ թե «ա ռան ձին հե ղի նակ նե րի նա խա սի րու թյուն նե րի ու ձգտում-
նե րի մեջ», այլ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան ու սո ցիալ-պատ-
մա կան այն շրջա նակ նե րի, որ տեղ ձեւա վոր վում էին նոր տրա-
մադ րու թյուն նե րը:

Այդ ծրագ րերն ի րենց մեջ են թադ րում էին «ո գու ազն վա-
ցում», հին «ար ժեք նե րի վե րագ նա հա տում» եւ նման կար գի այլ 
հաս կա ցու թյուն ներ:

20-րդ դա րի սկզբին ա րեւմ տա հայ պոե զիան շփվեց եվ րո պա-
կան գրա կան ըն թաց քի հետ, ո րի հե տեւան քով ձեռք բե րեց բո լո-
րո վին նոր ո րակ ներ: Դ րա վառ ա պա ցույ ցը հան դի սա ցան Վ. 
Թե քե յա նի «Հո գեր»-ը ( Փա րիզ, 1901) եւ «Հ րա շա լի Հա րու-
թյուն»-ը (1914):



44

Վ. Թե քե յա նը քնա րեր գու բա նաս տեղծ է, եւ նրա ամ բողջ 
ջան քերն ուղղ ված են մարդ կա յին հո գու ա մե նա նուրբ խոր քե րի, 
ակն թար թա յին վի ճակ նե րի բա ցա հայտ մա նը: Չի կա րե լի 
ժխտել, որ «Հո գեր»-ը եւ «Հ րա շա լի Հա րու թյուն»-ը բա նաս տեղ-
ծա կան նոր ո րակ էին ա րեւմ տա հայ պոե զիա յում, եւ որ այդ նոր 
ո րա կը ձեռք է բեր վել հայ րե նա կան եւ եվ րո պա կան գրա կան 
ա վան դույթ նե րի խա չա ձեւու մից: Ի րոք, եր կար ժա մա նակ ապ րե-
լով ար տա սահ մա նում (1896-1897՝ Անգ լիա, 1987-1901՝ Ֆ րան սիա, 
այ նու հե տեւ՝ Գեր մա նիա)՝ Վ. Թե քե յա նը շփվում է մի ջազ գա յին 
գրա կան շարժ ման հետ: Ու ե թե հաշ վի առ նենք, որ դե ռեւս ձեւա-
վոր ման պրո ցե սում գտնվող բա նաս տեղ ծի վրա ու ժեղ տպա վո-
րու թյուն էին գոր ծում հատ կա պես ֆրան սիա կան սիմ վո լիստ նե-
րը, պարզ կդառ նա, որ նա չէր կա րող չկրել սիմ վո լիս տա կան 
պոե զիա յի ազ դե ցու թյու նը: Այդ է վկա յում նաեւ այն մեծ հա մա-
կրան քը, որ նա տա ծում էր Ա. Ռեմ բո յի, Ս. Մալ լար մեի եւ հատ-
կա պես Պ. Վեր լե նի նկատ մամբ:

Սիմ վո լիստ նե րի, տվյալ դեպ քում Պ. Վեր լե նի մոտ Վ. Թե քե-
յա նին ա ռանձ նա պես գրա վում է բա նաս տեղ ծա կան հու զա կա-
նու թյու նը ( Չէ՛, չը կը րեց եր կիրն ու րիշ բա նաս տեղծ, // Մ ’ո րուն 
հո գին քու կի նիդ չափ՝ բեր նին վրայ), խորհր դա վո րու թյու նը (Ըլ-
լար թե թեւ, խորհր դա ւոր, սուրբ ու եղծ...), ինչ պես նաեւ գու նա-
յին հա մա կարգն ու ակ նար կու թյուն նե րի պոե զիան, ո րով կա րե լի 
է «ան յայտ դուռ ներ բա նալ» (Ին չե՜ր կ’ը սես, ի՜նչ մրմունջ ներ, 
բա ռեր կէս, // ո րոնք յան կարծ ան յայտ դուռ ներ կը բա նան)1:

«Հո գեր»-ում, ինչ պես նաեւ «Հ րա շա լի Հա րու թյուն» գրքում, Վ. 
Թե քե յա նը, Ա. Չո պան յա նի բնու թագր մամբ ոչ միայն «խորհր դա-
պաշտ» է, այ լեւ իր սի րած «Վեր լենի պես ներ դաշ նա կա պաշտ»:

Վ. Թե քե յա նի հա մար բնո րոշ է Վե րին հայտ նու թյան գա ղա-
փա րը եւ դրա նից բխող հե ռու նե րի կա րո տը («Եվ նո րեն խոնջ են 
շրթունք ներս», «Մահ վան տե սիլ», «Աշ տա րակ», «Հոգ նած ճամ-

1 Թ էքէեան Վ., Գաղտնի  պարտէզ , Եր . – Պ էյրութ, 2003, էջ 58: 
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փորդ նե րին», «Մահ վան տա ղեր» եւ այլն): Իսկ այս տրա մա-
դրու թյուն նե րը, ինչ պես հայտ նի է, խիստ բնո րոշ են սիմ վո լիս-
տա կան պոե զիա յին: Բայց Վ. Թե քե յա նի մոտ հե ռու նե րի 
կա րո տը շփման եզ րեր ու նի նաեւ անց յա լի հետ: Չ մո ռա նալ 
անց յալն ու ձգտել հե ռու նե րին. մո տա վո րա պես այս պես կա րե լի 
է բնու թագ րել Վ. Թե քե յա նի փի լի սո փա յու թյու նը:

Հայտ նու թյան, հե ռու նե րի կա րո տի տրա մադ րու թյու նից բխում 
է մի ու րիշ՝ հրաշ քի ու ե րազ նե րի թե ման: «Օհ, ին ծի տուր, Տեր, 
միշտ ե րա զը ան շեջ»,– շշնջում է բա նաս տեղ ծը: Իսկ մի ու րիշ 
դեպ քում («Ուխտ մը»)՝

Գի շեր մը, լուս նէն Ե րազ մը ի ջաւ
Եւ, հով հա րե լով, իմ ա չուը նե րուս
Չոր ցուց ար ցուն քը...2:

Ար վես տի, կա տա րո ղա կան վար պե տու թյան եւ կա ռուց ված քա-
յին յու րա հատ կու թյուն նե րի տե սա կե տից Վ. Թե քե յա նը շատ բան 
է վերց րել ֆրան սիա կան սիմ վո լիստ նե րից: Ինչ պես Շ. Բոդ լե րի, 
Էդ. Պո յի ու հատ կա պես Պ. Վեր լենի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, 
այն պես էլ Վ. Թե քե յա նի մոտ հիմ նա կան ու շադ րու թյու նը սեւեռ-
ված է մար դու նե րաշ խար հի, նրա հո գե կան ապ րում նե րի վրա:

Վ. Թե քե յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, «...ուր քեր թո ղը կը 
թարգ մա նէ իր ներ քին աշ խար հը, կը նուա գար կէ իր հո գե կան 
խօ սակ ցու թիւ նը աշ խար հի խորհր դա տու նե րուն եւ Աստ ծոյ 
ստուե րին հետ»3, ա ռանձ նա պես շեշտ ված է երկ նա յինի հետ 
ունե ցած ա ղեր սը: Եվ ի զուր չէ, որ այն պի տա կա վոր վել է որ պես 
«ի մա ցա կան սլացք, Գե րա գույն գին ո վու թյան եւ հու զա կա նու-
թյան»4 մարմ նա ցում:
2 Նույն տեղում, էջ  30: 
3 «Յոբ ելեան Վ ահան Թէ քէեանի քառասնամ եայ գրա կան գոր ծու նէու-

թեան», Փ արիզ, 1 933, էջ 65: 
4 Նույն տե ղում , էջ  68 : 
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Վ. Թե քե յա նի պոե զիա յի աչ քի ընկ նող կող մե րից մե կը նե րամ-
փո փումն է, ո րը, սա կայն, հան դես չի գա լիս որ պես նպա տակ: 
Պոե տա կան այս գի ծը ա ռանձ նա պես ակ նա ռու է Պ. Վեր լենի, Ա. 
Ռեմ բո յի, Ա. Բ լո կի, Վ. Բր յու սո վի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում: Եվ 
հենց նրանք էին, որ աչ քերն ար տա քին աշ խար հից շրջե ցին դե պի 
ներս, դե պի ի րենց հո գին: Սա հենց նե րամ փոփ ման հետ է կապ-
ված եւ տվյալ դեպ քում ար դա րաց նում է ի րեն, ո րով հե տեւ նրանց, 
ինչ պես նաեւ Վ. Տեր յա նի, Վ. Թե քե յա նի, Ավ. Ի սա հակ յա նի մոտ 
սե փա կան աչ քե րը սե փա կան հո գում ոչ նեղ, անձ նա կան ապ րում-
ներ են պե ղում:

Դա րասկզ բի ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թյան հա մար նո րու-
թյուն էր նաեւ Վ. Թե քե յա նի ո ճը, հատ կա պես ֆրագ մեն տա լու-
թյու նը («Մահս», «Վեր հու շում» եւ այլն), մի շարք բա նաս տեղ-
ծու թյուն նե րի կա ռուց ված քա յին ան փու թու թյու նը:

Սիմ վո լիզ մի ազ դե ցու թյու նից զերծ չմնաց նաեւ Սիա ման թոն, 
որն աս պա րեզ ի ջավ այն ժա մա նակ, երբ ժո ղովր դի պատ մա կան 
բախ տը թե լադ րում էր նոր սկզբունք ներ, երբ հայ կա կան պոե-
զիան սկսել էր խա չա ձեւ վել մի ջազ գա յին գրա կան ըն թաց քի հետ:

1902 թվա կա նին լույս տե սավ Սիա ման թո յի «Դ յու ցազ նո-
րեն»-ը, 1905-ին՝ «Հա յոր դի նե ր»-ը, 1907-ին՝ «Հո գե վար քի եւ հույ-
սի ջա հե ր»-ը: Եվ հենց այդ թվա կան նե րից էլ ա ռաջ քաշ վեց 
Սիա ման թո յի ու սիմ վո լիզ մի հար ցը:

«Եար ճա նեան խորհր դա պաշտ դպրո ցը սի րեց: Ք սա նե րորդ 
դա րուն մէջ էր՝ հա կա սա կան գա ղա փար նե րու ընդ հար ման 
վայր կեա նին՝ որ գրա կան այդ ուղ ղու թիւ նը ըն դու նե լու թիւն 
գտաւ մեր մէջ: Ինտ րա զայն մտցուց հայ ար ձա կի մէջ, Ա հա րո-
նեան բարձ րա ցուց թա տե րա բեմ, Եար ճա նեան հայ Պառ նա սի 
վրայ: Նե րաշ խարհ, Հո գե վար քի եւ յոյ սի ջա հեր, Ար ցուն քին հո-
վիտ: Ա սոնք կը պատ կա նին նոյն ըն տա նի քին»5,– գրում է Մե նա-
սե րը (Հ. Ն. Անդ րի կյան):
5 «Բա զմավէպ», Վե նե տիկ, 1907 , N 9- 10, էջ 4 16: 
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«Հո գե վար քի եւ հույ սի ջա հեր»-ի ա ռա ջա բա նում Ռ. Զար դար-
յա նը գրում է, որ Սիա ման թոն «կը մարմ նա ւո րէ ներ կայ խորհր-
դա պաշ տու թիւ նը», եւ ա ռաջ է քա շում այն տե սա կե տը, որ նա 
առն չու թյուն ու ներ ոչ թե սիմ վո լիզ մի հետ առ հա սա րակ, այլ նրա 
մեկ ո րո շա կի շրջա նի: Այս տե սա կե տը պաշտ պա նում էին նաեւ 
Դ. Վա րու ժանն ու Ա. Չո պան յա նը:

Չժխ տե լով, որ «սիմ վո լիզ մի կենտ րոն Փա րի զը չէր կա րող 
ան հե տեւանք մնալ Սիա ման թո յի հա մար», Հ. Ռշ տու նին գտնում 
է, որ հենց այդ շրջա նում էլ նա հան դես է ե կել սիմ վո լիս տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րով:

Սիա ման թոն սիմ վո լիզ մով տար վել է Սոր բո նի հա մալ սա րա-
նում սո վո րե լու տա րի նե րին (1897-1900): Դա այն ժա մա նա կաշր-
ջանն էր, երբ հայ րե նի քի փրկու թյան, սո ցիա լա կան ու հո գեւոր 
ճգնա ժա մից դուրս գա լու բո լոր ել քե րը թվում էին ան վե րա դարձ 
կեր պով փակ ված եւ հան կարծ...  Վեր լեն, Մալ լար մե, Ռեմ բո, 
Մե տեր լինկ, Վեր հարն: Ին չեր ա սես, որ չէին խոս տա նում 
նրանք՝ ո գու փրկու թյուն ու տիե զե րա կան ներ դաշ նա կու թյուն, 
բա րո յա կան կա տա րե լա գոր ծում ու ի րա կա նու թյան նկատ մամբ 
ան հաշտ վե րա բեր մունք, ո րը լցված էր կեղ տով, նոր ծրագ րեր ու 
նոր հույ սեր, ո րոնք խիստ հա մա հունչ էին ժա մա նա կի հայ մտա-
վո րա կա նու թյան ե րա զանք նե րին, ու ժեղ ան հատ նե րի ո րո նում, 
ո րոնց պա հանջն ան չափ մեծ էր մեր ի րա կա նու թյան մեջ: Իսկ մի 
քիչ ա վե լի ուշ՝ միայն Մե տեր լինկ ու Վեր հարն, այ սինքն՝ ըմ բոս-
տա ցում, «Մար մա րե ղեն հույ սի» ե րանգ ներ, «Տա ռա պան քը դա-
րե րուն հա մար քան դա կե լու» հո գեւոր պա հանջ:

Այս ա մե նը ներ դաշ նակ էին Սիա ման թո յի հո գե կան ապ րում-
նե րին: Մի՞ թե հնա րա վոր չէ փա կել ար հա վիր քի ճամ փան, մի՞ թե 
հնա րա վոր չէ փշրել ի րա կա նու թյան դա ժան շղթա նե րը՝ թե կու-
զեւ «շրթունք ներդ դե պի ցա վը կար կա ռած», թե կուզեւ «մո լեգ-
նա բար մա հը» հո տո տե լով: Այս պի սի հնա րա վո րու թյուն ներ էր 
ըն ձե ռում սիմ վո լիզ մը:
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Սիմ վո լիստ նե րը պա հան ջում էին ե րեւույ թի, զգաց մուն քի բա-
ցար ձա կը: Վերց նենք Սիա ման թո յի Հույ սը, Ցա վը, Ռահ վի րա նե-
րը: Ո րոշ է, որ այս տեղ ինչ-որ սահ մա նա փակ հույ սի, ցա վի, 
ռահ վի րա նե րի մա սին չէ խոս քը: Ս րանք խորհր դա նշան-սիմ վոլ-
ներ են, գա ղա փար նե րի հա մա պար փակ ամ բող ջու թյան սահ մա-
նում ներ, ա ռա վե լա գույն ընդ հան րա ցում ներ: Այս գա ղա փար նե-
րը հան դես են գա լիս որ պես «տի պար ներ», ո րոնք ըստ 
սիմ վո լիստ տե սա բան նե րի՝ «միա ժա մա նակ հա մայ նա կան ու 
մաս նա կի են»: Այ սինքն՝ հա մայ նա կան այն պատ ճա ռով, որ գե-
րա գույն ընդ հան րա ցում ներ են, եւ մաս նա կի, ո րով հե տեւ յու րա-
քանչ յուր ընդ հան րա ցում կա րող է ու նե նալ իր կոնկ րետ, մաս նա-
կի դրսեւո րու թյու նը՝ ա ռանց դա դա րե լու բա ցար ձակ լի նե լուց: 
Խո սե լով Սիա ման թո յի «Ցավ» բա ռի մա սին՝ Հ. Բ ժիկ յա նը գրում 
է. «Բառ մը որ գլխա գի րի գոր ծա ծու թեամբ, կը վե րա ծուի խորհր-
դան շա նի՝ բո վան դա կե լով ու խտաց նե լով իր մէջ ցա ւի բո լոր կա-
րե լի պա րա գա նե րը»6:

Սիմ վո լիզ մից կրած ազ դե ցու թյամբ պետք է բա ցատ րել նաեւ 
Սիա ման թո յի բա նաս տեղ ծա կան բարձր տեխ նի կան, տո ղի 
բարձր ար ժե քա վո րու մը եւ նրա նշա նա կու թյան բարձ րա ցու մը, 
նրբա ցու մը, են թա տեքս տա յին խո րու թյու նը, հի պեր բո լիկ մտա-
ծո ղու թյու նը, շարժ ման տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լը, տեղ-տեղ ան-
սո վոր, բայց իր ամ բող ջու թյան մեջ կա տար յալ գու նա վո րու մը եւ 
հնչյու նա վո րու մը, ո րը սիմ ֆո նիկ ե րաժշ տու թյան տպա վո րու-
թյուն է թող նում:

Իսկ ի՞նչ վե րա բեր մունք ու ներ Մ. Մե ծա րեն ցը գրա կան այդ 
հո սան քի նկատ մամբ, ինչ պե՞ս էր նա գնա հա տում սիմ վո լիստ 
գրող նե րին, բա ժա նո՞ւմ էր արդ յոք նրանց՝ աշ խար հի, կյան քի, 
մար դու եւ ընդ հան րա պես ի րա կա նու թյան մա սին ու նե ցած հա-

6 «Բ ազմավէպ» , Վեն ետիկ, 1965, N 4 -7 , էջ 1 69 : 
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յացք նե րը, եւ ե թե ա յո կամ ոչ, ինչ պե՞ս էր նա այդ ա մենն ար տա-
հայ տում իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում:

Ըստ Մ. Մե ծա րեն ցի՝ ե թե բա նաս տեղ ծը կոչ ված է եւ ոչ թե ինք-
նա կոչ, պետք է դուրս ել նի իր էու թյու նից, իր «ես»-ի ան մարդ կա-
յին անձ նա բա նու թյուն նե րից եւ դառ նա բնու թյան ցո լա ցու մը: 
«Բա նաս տեղ ծին ձայ նը տիե զե րա կան հա րա բե րա կա նու թյան մը 
լար պետք է ըլ լա, բո լոր գո յու թյուն նե րուն հա մադ րա կան թրթռու-
մո վը տրո փուն», իսկ «քերթ ված նե րը իբ րեւ բառ պետք է ու նե նան 
տե րեւին թրթռու մը, թռչու նին դայ լայ լը, մար գե րուն գո րո վը, 
դաշտն ու լե րան մշտա նուն զո րու թյու նը»7:

Ճիշտ է, բա նաս տեղ ծը դի տա վոր յալ չի հե տեւել դպրո ցի 
ստեղ ծած կա նոն նե րին, չի պաշտ պա նել նրա փի լի սո փա յու-
թյունն ու գե ղա գի տու թյու նը, աշ խա տել է ի րեն հե ռու պա հել 
դպրո ցին հե տեւե լու «կույր մե նա մո լու թյուն նե րից», բայց, այ-
նուա մե նայ նիվ, նրա պոե զիա յում սիմ վո լիս տա կան գծեր կան: 
Եվ բա ցառ ված չէ, որ բա նաս տեղ ծի հո գին, անց նե լով «մա նա-
վանդ խորհր դա պաշ տա կան հո սան քի մը մե ջեն, «ան գի տակ ցո-
րեն, թե րեւս», տուրք տա ուղ ղու թյա նը:

«Ինք նաքն նա դա տու թյան փորձ մը» հոդ վա ծում, խո սե լով իր 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին, Մ. Մե ծա րեն ցը նշում է, որ իր հա-
մար «գլխա վոր ազ դակ ե ղած են Պոլ սո մի ջա վայ րը, ֆրան սիա-
կան գրա կա նու թյու նը» եւ «քիչ մըն ալ անգ լիա կա նը»: Ու րեմն՝ Մ. 
Մե ծա րեն ցի՝ որ պես բա նաս տեղ ծի ձեւա վոր ման գոր ծում հայ րե-
նա կան գրա կա նու թյան հետ միա ժա մա նակ կա րեւոր տեղ են 
գրա վել նաեւ ֆրան սիա կանն ու անգ լիա կա նը, ո րոնք այդ տա րի-
նե րին դե ռեւս շնչում էին սիմ վո լիզ մով: Սիմ վո լիս տա կան խորհր-
դա նիշ ներ են Տա ռա պան քը, ո րը Գույն ու նի, Ձեւ, Բույր, եւ Կի նը.
7 Մե ծարե նց Մ ., Ե րկերի ժողո վածու, Ե ր., 195 6, էջ 281: Մ. Մեծարե նց ից 

բերվող բա նաս տեղծական մեջբերումներ ի հ ամար այսուհետեւ կնշվի  միայն  
այս  ժողով ածուի էջը – Մ. Գ.: 
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Ե կո՜ւր, անց նինք ծա ռաս տա նեն այս Լույ սին,
Ու բա ցատ քեն Գույ նին, Ձեւին ու Բույ րին,
Ե կո՜ւր, Հո գի՜ս, ե կուր եր թանք միա սին,
Մին չեւ ե դեմն աստ վա ծա ձայն, մին չեւ Կի՜ն... (էջ 94):

Ին չո՞ւ Լույս, Գույն, Ձեւ, Բույր, Հո գի, Կին եւ ոչ թե լույս, գույն, 
ձեւ, բույր, հո գի, կին: Ո րո շա կի է, որ այս տեղ խոս քը ո րեւէ կոնկ-
րետ լույ սի, ձեւի կամ կնոջ մա սին չէ: Այս տեղ մենք գործ ու նենք 
բառ-կեր պար նե րի հետ, ո րոնք փաս տո րեն սիմ վոլ նե րի նշա նա-
կու թյուն են ստա նում՝ ի րենց մեջ խտաց նե լով այդ հաս կա ցու-
թյուն նե րի բո լոր մաս նա վոր դրսեւո րում նե րը: Իսկ ինչ պես հայտ-
նի է, սիմ վո լիստ նե րը մաս նա կիից գնում էին դե պի բա ցար ձա կը: 
Մ. Մե ծա րեն ցի մոտ եւս առ կա է այդ հան գա ման քը: Ն րա Լույ սը 
լույ սի ի դեալն է, Կի նը՝ կնոջ, Կի րա կին՝ հա րու թյան, հույ սի 
խորհր դա նի շը՝ սիմ վո լը.

Ինչ պես նաեւ Կ յան քը, Տեն չան քը, Սե րը, Ե րա զան քը, Ա շու նը:
Սիմ վո լիզ մի ազ դե ցու թյու նը Մ. Մե ծա րեն ցի վրա նախ եւ 

ա ռաջ ե րեւում է «դե պի ե րա զանք նե րի աշ խար հը փախ չե լու» 
տրա մադ րու թյուն նե րում, նոր ե զերք ներ ո րո նե լու մի տում նե րում: 
Բա նաս տեղծն ապ րում է Տեն չանք նե րով, Ս պա սում նե րով.

Տեն չանք ներս, տա րագ նա ցիկ մե ղու ներ,
ոս կի ե րիզ բա նա լով
ու զա նակ ներ անձ րեւե լեն
թ ռան, գա ցին, ե րամ-ե րամ (էջ 54):

Մ. Մե ծա րեն ցի մոտ նկա տե լի են նաեւ սիմ վո լիս տա կան ու-
րիշ գծեր. միս տի կա կան տրա մադ րու թյուն ներ («Կի րակ մուտք», 
«Աստ վա ծա մոր», «Հո գե հան գիստ», «Առն չու թյուն» եւ այլն): 
Ն րա պոե զիա յի վրա նկա տե լի է նաեւ սիմ վո լիս տա կան բա նաս-
տեղ ծա կան տեխ նի կա յի ազ դե ցու թյու նը, ինչ պես, օ րի նակ, մակ-
բայ նե րի ա ռա տու թյու նը:
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Սիմ վո լիզ մը դա րասկզ բի ա րեւմ տա հայ պոե զիա յի օ րի նա չափ 
ե րեւույթ նե րից մեկն էր, եւ ժխտել այդ շրջա նի ա րեւմ տա հայ 
պոե զիա յում սիմ վո լիզ մի ազ դե ցու թյու նը նշա նա կում է շրջան ցել 
պատ մա կան ի րո ղու թյու նը եւ ար հես տա կա նո րեն խա թա րել օբ-
յեկ տիվ ճշմար տու թյու նը:

Résumé
LE SYMBOLISME FRANÇAIS ET LE CHEMIN DU PROGRÈS DE 

LA POÉSIE ARMÉNIENNE OCCIDENTALE

Martin Guilavian

Dans l’article les questions des relations entre la poésie arméni-
enne occidentale et le symbolisme français ont été largement discu-
tées. Particulièrement il est à remarquer que la poésie arménienne 
occidentale a repris un nouveau élan sous l’effet du symbolisme fran-
çais, elle a développé de nouveaux modèles de la poésie et de nou-
velles manières et méthodes de la conception du monde.
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ԻՍԿ� ՀԻ ՄԻՆԱՍԻ 
«ԱՍՏՎԱԾԱՅԻՆ ԽԱԲԿԱՆՔ» 

ԺՈՂՈՎԱԾ� Ի ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾԸ

ՆՎԱՐԴ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ

Խ. Ա բով յա նի ան վ. ՀՊՄՀ 
ռո մա նա գեր մա նա կան ամ բիո նի դո ցենտ

Բա նա լի բա ռեր – թարգ մա նու թյուն, ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն, 
էս սե, ոճ, տա ղա չա փու թյուն, ժանր, լեզ վա միա վոր, լեզ վա շի նու-
թյուն, պատ կեր, ար տա հայ տու թյուն, նե րաշ խարհ։

Mots-clés: traduction, poème en prose, essai, style, métrique, genre litté-
raire, moyen linguistique, créativité linguistique, unité linguistique, image, 
expression, vie intérieure.

Ազ գու թյամբ հայ բա նաս տեղծ, ար ձա կա գիր, էս սեիստ Իս կու-
հի Մի նա սը քիչ է հայտ նի հայ ըն թեր ցո ղին. մի քա նի պա տա ռիկ 
Դ. Վա րու ժա նի թարգ մա նու թյամբ (ե րեք ար ձակ բա նաս տեղ ծու-
թյուն եւ մեկ նո րա վեպ), ինչ պես նաեւ Զա պել Ե սա յա նից, մի 
գրքույ կի ա րեւե լա հա յե րեն թարգ մա նու թյուն՝ քաղ ված Ի. Մի նա-
սի ֆրան սե րեն տար բեր բա նաս տեղ ծա կան ժո ղո վա ծու նե րից 
(թարգմ. Ն. Վար դան յան), նաեւ ար դի մա մու լում, գրա կան ամ-
սագ րե րում հրա տա րակ ված մի քա նի բա նաս տեղ ծու թյուն եւ ար-
ձակ գոր ծեր։

Իս կու հի Մի նա սը՝ ֆրան սա լե զու բա նաս տեղ ծու հին, որ 
ստեղ ծա գոր ծել է նաեւ ի տա լե րեն, իր ու րույն տեղն ու նի գրա-
կան աշ խար հում։ Ճա կա տա գիրն իր մեծ դերն է ու նե ցել բա նաս-
տեղ ծու հու կյան քում. բազ մա թիվ հա յե րի նման նրան եւս նե տել 
է հայ րե նի քից հե ռու՝ օ տար ա փե րի վրա։ Իր հրա շա լի մտքե րը, 
զգա ցո ղու թյուն նե րը եւ ար տա հայտ ման մի ջոց նե րը հնա րա վո-
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րու թյուն չի ու նե ցել հանձ նել հայ ըն թեր ցո ղին մայ րե նի լեզ վով։ 
Տա րա կույս չկա, որ Ի. Մի նա սը իր պատ վա վոր ու անկրկ նե լի 
տե ղը կգրա վեր մայ րե նիով հայ գրա կա նու թյան մեծ ար վես տա-
գետ նե րի շար քում՝ դառ նա լով հայ ըն թեր ցո ղի սի րե լի բա նաս-
տեղ ծու հի նե րից եւ ար ձա կա գիր նե րից մե կը։

Ի. Մի նա սը ծնվել է 1884 թվին Ե նիգ յու ղում ( Պո լիս), մահ կա-
նա ցուն կնքել է Փա րի զում 1951 թվին, 67 տա րե կան հա սա կում։ 
Նախ, կրթու թյունն ստա ցել է Կ.  Պոլ սի Օ րիոր դաց, այ նու հե տեւ՝ 
Բե րա յի ի տա լա կան Քերց վար ժա րան նե րում, ո րից հե տո ու սու-
մը շա րու նա կել է Ֆ րան սիա յում։ Ու սում նա սի րել է գե ղան կար չու-
թյուն եւ ե րաժշ տու թյուն։ Ֆ րան սե րե նի ա ռա ջին ու սու ցիչն է ե ղել 
Գր. Վ. Մեր ճան յա նը։ Տասն հինգ տա րե կան հա սա կից տպագր-
վել է Պոլ սի ֆրան սա լե զու մա մու լում, նրա գոր ծերն այ նու հե տեւ 
ար տատպ վել են Փա րի զի, Բու խա րես տի, Պե տեր բուր գի պար բե-
րա կան նե րում (ֆրան սե րեն)։ Գ րել է ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն-
ներ եւ նո րա վե պեր, էս սե ներ։ Դ րանք մեծ մա սամբ տպագր վել 
են Ժան Մի նաս յա նի “La Patrie” («Հայ րե նիք») թեր թում եւ 
թարգ ման ված հա յե րեն՝ «Նա վա սարդ»-ում, «Ա մե նուն տա րե-
ցույց»-ում եւ «Ա նա հիտ»-ում։ Ֆ րան սե րե նից, ի տա լե րե նից բա ցի 
տի րա պե տել է անգ լե րե նին։ Աշ խա տակ ցել է նաեւ Փա րի զի «Լա 
ֆա միյ» («Ըն տա նիք») թեր թին, Պոլ սո «Ս տամ բուլ» թեր թում 
հրա տա րակ վել է նրա նո րա վե պե րից մի շարք։ Կա տա րել է 
ի տա լե րե նից ֆրան սե րեն թարգ մա նու թյուն ներ։ Տ պագր վել է 
նաեւ ի տա լե րեն։

Ի. Մի նա սը սե րել է Ակ նի ազն վա կան Մի նաս յան նե րի ըն տա-
նի քից։ Հայ րը՝ Հա կոբ Մի նաս յա նը ե ղել է Ծո վա յին նա խա րա-
րու թյան բժիշկ, գնդա պետ։ Նույն տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ էր 
նաեւ նրա ա մու սի նը՝ Ժան Մի նաս յա նը, Կ. Պոլ սի հայտ նի մտա-
վո րա կան նե րից մե կը՝ թարգ մա նիչ եւ հրա տա րա կիչ: Նա ֆրան-
սե րեն է վե րար տադ րել ա րեւե լա հայ եւ ա րեւմ տա հայ շատ բա-
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նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ։ Հ րա տա րա կում էր “La 
Patrie” գ րա կան հան դե սը, ո րի է ջե րում հա ճախ կա րե լի էր հան-
դի պել Ի. Մի նա սի ստո րագ րու թյա նը։

Ի. Մի նա սի տպագր ված ժո ղո վա ծու ներն են՝
«Հե ծեծ յուն ներ», 1913:
«Նե րուժ ժա մեր», Պո լիս, 1914:
«Վե նե տիկ յան մար գա րիտ ներ», 1914:
«Վի պակ ներ եւ հեք իաթ ներ», Փա րիզ, 1918:
«Ձայ ներ գի շեր վա մեջ», 1925:
«Ան տիկ ծա ղիկ ներ», 1925:
«Ի տա լիա յի լու սաստ վե րը», Փա րիզ, 1928:
«Ա թենք յան վար դեր», 1928:
«Ապ րել» (նո րա վե պեր), Փա րիզ, 1930 (սրան ցից մե կում պատ-

կե րել է Գր. Զոհ րա պի կյան քը):
«Հ պարտ ցե ղե րը», Պո լիս եւ Փա րիզ, 1933:
«Աստ վա ծա յին խաբ կանք», հա յե րեն թարգ մա նու թյամբ (Ն. 

Վար դան յան), Ե րեւան, 1995, եւ այլն:
Բա նաս տեղ ծա կան հա րուստ ներք նաշ խար հով է օժտ ված Ի. 

Մի նա սը։ Ն րա թո ղած գրա կան ժա ռան գու թյու նը՝ տասն յա կից 
ա վե լի ժո ղո վա ծու նե րը, ան վի ճե լիո րեն տա լիս են մեզ հո գե կեան 
այն մեծ աշ խար հի պար զա բա նու մը, որ կյան քի տար բեր ո լորտ-
նե րից քա ղե լով՝ բա նաս տեղ ծու հին ան կեղ ծո րեն հանձ նել է տո-
ղե րին։

Ինք նա բա ցա հայտ ման ան կեղ ծու թյան պա հան ջը Ի. Մի նա սի 
հա մար յու րօ րի նակ խոս տո վա նու թյուն է. ըն թեր ցո ղի առ ջեւ բա-
ցում է մարդ կա յին խռո վա հույզ պոռթ կում նե րով մի աշ խարհ՝ 
մե՛րթ կի զիչ անձ նա զոհ սի րո, մե՛րթ տագ նա պի եւ հու սա հա տու-
թյան, մե՛րթ գո րո վան քի ու կա րո տի ձեւով։

«Այն պա հին, երբ սրտիս ա մեն միջ նոր մի դեմ սերն է հնչում 
հող մա գա լար կամ բարձ րա ցող բո ցի նման հո գուս փար վում, ես 
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չգի տեմ ու րիշ ո չինչ, որ ինձ այն քան քո նը դարձ նի, քան ու սը քո, 
որ տրվում է փնտրող քուն քիս» (Ի. Մի նաս, «Բերկ րան քի հուր»):

Կամ՝
«Հա տիկ-հա տիկ ես զտե ցի կյանքս մի օր, մի ի րի կուն, երբ որ 

խո րունկ մե նու թյու նից սա ռած հո գին անգ թա բար գա լա րում է 
ե րակ նե րը եւ մղում է կո կորդն ի վար մոխ րա հա մը զար հու րե լի 
ա մեն ին չի, նաեւ՝ մարդ կանց։ Ու ես հան կարծ գու նատ վե ցի 
սարս ռու մից, քան զի թախ ծոտ խղճուկն էի ա մե նա պարզ ճշմար-
տու թյանց» (Ի. Մի նաս, «Մի օր գի շեր վա պես սեւ վար սերս»):

Զար մա նա լի նրբու թյամբ, ողջ զգա յա րան նե րով է բա նաս-
տեղ ծու հին ըն կա լում աշ խար հը՝ բնու թյու նը, սո ցիա լա կան եւ ըն-
տա նե կան մի ջա վայ րը եւ այդ ըն կա լում նե րը ներդ նում ու միահ-
յու սում է տվյալ պա հի տրա մադ րու թյա նը եւ կու տա կած 
ապ րում նե րին։

Ն րա խոս քը հյու թեղ է, ե րաժշ տու թյամբ, ռիթ մով հա գե ցած, 
ան թե րի, գե ղե ցիկ ֆրան սե րե նով շա րադր ված։ Ա վե լորդ չենք 
հա մա րի հի շա տա կել հայտ նի ֆրան սիա ցի գրաքն նա դատ Ֆ րե-
դե րիկ Մաք լե րի տո ղե րը բա նաս տեղ ծու հու հաս ցեին՝ Դ. Վա րու-
ժա նի վկայ մամբ. «Դուք կհարս տաց նեք ֆրան սա կան դպրու-
թյու նը, քա նի որ ա նոնք (ձեր ար ձակ քերթ ված նե րը) խորհ ված ու 
գրված են մեր լեզ վով, եւ այն պի սի ո ճով, ո րուն հա մար մե կե 
ա վե լի ֆրան սա ցի պի տի կրնար ձե զի նա խան ձիլ»1։

Շատ հայ գոր ծիչ ներ ու գրա կան աշ խար հի ան վա նի ստեղ ծա-
գոր ծող ներ նույն պես չէին կա րող ան տար բեր անց նել Ի. Մի նա-
սի ստեղ ծա գոր ծու թյան կող քով։ Նա չէր կա րող չգե րել նրանց 
սրտե րը, եւ անհ նար էր, որ չանդ րա դառ նա յին նրան։ Ե րեք ար-
ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն՝ «Պի տի եր բեք չգիտ նաս», «Քե զի՜ 
ա րեւ», «Մոր մոք», ու մեկ նո րա վեպ՝ «Վա սի լի գո», հա յե րեն 

1 Վա րու ժան Դ., Երկերի լի ակատար ժողովածու երեք հատո րով , հ. 3 / հոդ-
վա ծն եր եւ  ե լույթնե ր, Եր., Հ ՍՍՀ ԳԱ հրատ. , 1987, էջ 209: 
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շունչ են ա ռել ու տպագր վել «Շանթ» եւ «Նա վա սարդ» հան դես-
նե րում մեծն Դա նիել Վա րու ժա նի թարգ մա նու թյամբ։

Մոր մոք։ «Ին չո՞ւ հա մար չե կար։ Ես պի տի տա յի քե զի այն պի-
սի սի րուն ու քաղցր ա նուն մը՝ որ ըլ լար, ա ռան ձինն, ար դեն 
փա փուկ փա ղաք շանք մը։ Քե զի հա մար կ’ե րա զեի մա զեր ապր-
շում, թուխ ապր շու մե ա լիք ներ, ցա նու ցիր ցոլ քե րով, տար տամ 
ու խարտ յաշ։ Միսդ պի տի ու նե նար ճա փո նա վար դի գույն մը, 
փթթուն կապ տա ծա ղիկ նե րուն ան բաղ դա տե լի աչ քե րով, թար-
թիչ նե րու քաղց րու թյամբ։ Կ ’ու զեի որ ըլ լա յիր ա՜յն քան գե ղե ցիկ, 
ա՜յն քան պի տի սի րեի քեզ։ Սե րիս զա վա կը, ին չո՞ւ հա մար չե-
կար»... (թարգմ.՝ Դ. Վա րու ժան)։

Նույն հատ վա ծը ա րեւե լա հա յե րեն՝
Ափ սո սանք։ «Ին չի՞ հա մար աշ խարհ չե կար։ Ես քեզ հա մար 

ընտ րել էի մի հազ վագ յուտ հրաշք ա նուն, ո րը ինք նին դառ նա լու 
էր լույս ու քնքշանք։ Ես քեզ հա մար տեն չում էի սեւ մե տաք սե 
ծփուն մա զեր՝ ոս կե ցող ված շող շո ղու մով, տեն չում էի, որ քո 
դեմ քը վար դա շո ղուն գույն ու նե նա կապ տա ծաղ կի ա չիկ նե րով, 
որ քնքշու թյամբ ե րիզ վեին։ Կու զե նա յի, որ լի նեիր գե ղեց կա տես, 
որ քա՜ն պի տի քեզ սի րեի, սի րո պտուղ, ա նուշ ման կիկ, ին չի՞ 
հա մար աշ խարհ չե կար» (թարգմ.՝ Ն. Վար դան յան)։

Դ. Վա րու ժա նը իր հոդ ված նե րից մե կում գրել է Ի. Մի նա սի 
մա սին հե տեւ յա լը. «Իս կու հի Մի նաս ե՛ւ քեր թող է, ե՛ւ հո գե դետ 
մը։ Նա խազ գա ցում նե րի գրա գի տու հին է ան. իր մտա ծում նե րը 
կար ծես թռչող ան շո շա փե լի զա նակ ներ են, ո րոնք ա րեւուն տակ 
մերթ ընդ մերթ կը ցոլց լան ու կանց նին։ Ան կեղծ է իբր մտա ծող 
եւ հան դուգն է իբր ար տա հայ տող»2։

Իսկ նույն հե ղի նա կի մա սին «Ա նա հիտ»-ի է ջե րում Ա. Չո պան-
յա նը գրում է. «Այս ար ձակ բա նաս տեղ ծու թիւն նե րուն մէջ ար-
տա յայ տուած գլխա ւոր զգա ցու մը՝ սի րոյ զգա ցումն է, ա րեւե լեան 

2   Նույ ն տեղու մ: 
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խոր հեշ տա սի րու թեամբ ապ րուած ու ա րեւմ տեան յստակ ու 
ներ դաշ նակ ա րուես տով թարգ մա նուած»3: Ն ման գե ղե ցիկ սին-
թեզ նե րը նոր մեծ ու հրա շա լի արդ յունք են տա լիս, ինչ պես 
ա րեւե լա հա յե րենն ու ա րեւմ տա հա յե րե նը, երբ միահ յուս վում են, 
ո րոնց վառ վկա յումն են Վահ րամ Փա փազ յա նի, Ա վե տիս Ա հա-
րոն յա նի եւ ու րիշ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը։

Ն րա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րին (չա փա ծո եւ ար ձակ) անդ րա-
դար ձել են նաեւ Գր. Զոհ րա պը, Զ. Ե սա յա նը, ա րեւե լա հա յե րեն 
ար ձակ բա նաս տե ղու թյուն նե րի մեկ ընտ րա նի տպագր վել է 
Ե րեւա նում 1995 թվին, որ փնջվել է տար բեր ժո ղո վա ծու նե րից: 
Թարգ ման ված են 43 ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն, ինչ պես նաեւ 
մի քա նի այլ ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն՝ տպագր ված գրա կան 
տար բեր հան դես նե րում, տար բեր թարգ մա նիչ նե րի կող մից։

Խո սե լով «Աստ վա ծա յին խաբ կանք» ժո ղո վա ծուի թարգ մա-
նու թյան մա սին՝ նախ նշենք, որ գե ղար վես տա կան թարգ մա նու-
թյուն կա տա րե լիս այս պա րա գա յում եւս ա ռա ջին հեր թին ան-
հրա ժեշտ է հե ղի նա կի ո ճը ճիշտ ըն կա լել ու վե րար տադ րել, քա նի 
որ ստեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, 
ո րով տար բեր վում է բնագ րի հե ղի նա կը իր գրչա կից նե րից, հենց 
ոճն է։ Գ րող-ար վես տա գե տը ներ կա յաց նում է կյան քի ըմբռն ման 
եւ պատ կեր ման իր ու րույն տե սա կը՝ գե ղար վես տա-ար տա հայտ-
չա կան մի շարք ա ռանձ նա հա տուկ մի ջոց նե րով։ Թարգ մա նի չը, 
ճիշտ ըն կա լե լու դեպ քում հե ղի նա կի կի րա ռած գե ղա գի տա կան 
մտահ ղացումնե րը, իր հեր թին ստանձ նում է թարգ ման վող լեզ վի 
հա մար մի կա րեւոր պար տա վո րու թյուն՝ ճշգրտո րեն ներ կա յաց-
նել այն տի պիկ հատ կա նիշ նե րը, ո րով նա հայտն վում է ըն թեր ցո-
ղին եւ միա ժա մա նակ կի րա ռել նույն ար տա հայտ չա մի ջոց նե րը՝ 
այս դեպ քում նպաս տե լով հա վե լե լու փո խադր վող լեզ վում հա-
տուկ, նոր լեզ վա կան մի ջոց ներ ու հնարք ներ՝ ար վես տի ար տա-

3 ԳԱԹ, ԱՉՖ, I V բ: 
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հայտ ման ու րույ նու թյամբ, միա վո րե լով իր լեզ վի ա ռանձ նա հատ-
կու թյուն նե րին։

Ինչ պես Դ. Վա րու ժանն է նշում, «Ո ճը տա ղան դին անձ նա-
կան դրոշմն է, այն որ քան ինք նու րույն ըլ լա՝ տա ղան դը այն քան 
ա վե լի ինք նու րույն է... Ո ճը կկա յա նա շա րա դա սու թյան, դարձ-
վածք նե րու, շեշ տի, բա ցատ րու թյուն նե րու, պատ կեր նե րու եւ բա-
ռե րու մշտա բուխ ստեղ ծա գոր ծու թյան մը մեջ»4:

Ու րեմն՝ թարգ մա նի չը պետք է հաշ վի առ նի հատ կա պես հե-
տեւ յալ հան գա ման քը, որ գրող-ար վես տա գե տի ոճն ար տա հայտ-
վում է նրա ողջ ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ բո լոր տե սանկ յուն նե րով, 
ուս տի թարգ մա նի չը պետք է պատ րաստ ված, զին ված մտնի բա-
նաս տեղ ծի աշ խար հը, թա փան ցի կյան քի այն բո լոր գաղտ նա-
րան նե րը, որ հե ղի նա կի սե փա կան ներ քին ըն կա լումն են կազ-
մում։ Դ րանք են՝ կյան քում ար տա հայտ ված այս կամ այն հար ցի 
ընտ րու թյու նը, լու սա բան ման ե ղա նա կը, գե ղար վես տա կան 
պատ կե րի, կեր պար նե րի ներ կա յաց ման սկզբուն քը, եր կի կա-
ռուց ված քի, լեզ վի, տա ղա չա փու թյան, ձեւի, բո վան դա կու թյան ու 
ժան րա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Գե ղար վես տա կան ո րեւէ 
գործ մեկ ու րիշ լեզ վով փո խան ցե լիս պետք է նոր լեզ վա կան կա-
ռուց ված քի մեջ կա րո ղա նա պահ պա նել դրանք՝ հա մա պա տաս-
խա նաց նե լով, տվյալ դեպ քում, մայ րե նի լեզ վի ա ռանձ նա հատ կու-
թյուն նե րին։

Այ նու հե տեւ կա րեւոր է, որ թարգ մա նի չը հաշ վի առ նի եւ ճիշտ 
հա մար ժեք նե րով հան դես գա՝ կի րա ռե լով, կոնկ րետ դեպ քում Ի. 
Մի նա սի գտած, հայտ նա բե րած նույ նա տե սակ մի բա ռա պա շար, 
ո րը, բնա կա նա բար, խիստ կտար բեր վի այլ բա նաս տեղծ նե րից, 
կկա րո ղա նա ճշգրիտ հա մար ժեք ներ գտնել բնագ րում տեղ գրա-
ված բա ռա կազ մու թյուն նե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի, ո ճա կան 
տար բեր հնարք նե րի հա մար։

4 Նույ ն տեղում, էջ 192: 
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Իս կու հի Մի նա սի դեպ քում այս ա մենն ա վե լի բնա կա նոն 
ձեւով է ըն թա նում, քան զի, որ քան էլ հա րա զա տո րեն նա որ դե-
գրած լի ներ օ տար լեզ վին ա ռանձ նա հա տուկ կա ռուց ված քը, լեզ-
վա մի ջոց նե րը, նա ծնվել, մե ծա ցել է մայ րե նի լեզ վի մտա ծո ղու-
թյամբ, իր մի ջա վայ րում, չնա յած նրա ստեղ ծա գոր ծա կան լե զուն 
ֆրան սե րենն ու ի տա լե րենն են։ 

Իս կու հի Մի նա սը ամ բողջ հո գով ու լուռ գա լա րում նե րով նախ 
եւ ա ռաջ կին է. սի րով, տար փան քով, ա տե լու թյամբ ու քա մահ-
րան քով նա եր գում է սե րը, նրա նից ա ռա ջա ցած բերկ րանքն ու 
տվայ տան քը, հույ սը, լա վա տե սու թյու նը, բայց ոչ հո ռե տե սու թյու-
նը, քան զի որ քան էլ, այս պես ա սած, «թույլ սե ռի» ներ կա յա ցու ցիչ 
հա մա րեն նրան, նա ա մուր է, կան գուն է, կոփ ված է հո գին, կա-
նա ցի թու լու թյու նը հա տուկ չէ նրան, հույսն է մշտա պես իր ու ղե-
կի ցը։ Ե թե նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում թա խիծ ենք կար դում, 
դա ա մե նեւին հո ռե տե սու թյան հե տեւանք չէ. նա միշտ իր հո գե-
կան ցա վի հետ հա մա ռո րեն ձգտում է լույ սին, գե ղեց կին յու րօ րի-
նակ ճա նա պար հով հաս նել, եւ երբ ան կեղ ծո րեն բա ցում է սիր տը 
ըն թեր ցո ղի ա ռաջ, ան կեղծ է։ Իր ար ձակ բա նաս տեղ ծու թյուն նե-
րում նա եր բեք չի երկն չում, փա խուստ չի տա լիս դժվա րին պա հե-
րից։ Ն րան կա րե լի է նաեւ հո գու փի լի սո փա ան վա նել, «հո գե-
դետ», ինչ պես Դ. Վա րու ժանն է բնո րո շում մեկ բա ռով։

Օ րի նակ, «Ին չո՞ւ ես քեզ էլ չեմ սի րում» բա նաս տեղ ծու թյան 
մեջ ե րեւում են նրա կա նա ցի մեծ ու ժը, կամ քը, ներ աշխարհի 
ապ րում նե րը, որ ներ քին պայ քա րով է հաղ թա հա րում։ Ն րա փի-
լի սո փա յա կան հա յացք նե րը, վե հո րեն կա ռուց ված, նրան ամ-
րապն դում են, կո փում են։

«...Ա ռանց լա ցի ու ժպտա լու ըն թեր ցում եմ մեկ ան գամ էլ նա-
մա կը քո, զուր փնտրե լով այն մեկ բա ռը, որ եր բեմն մո խիր նե-
րից խան ձող ներ է դուրս շպրտում։ Սա կայն ո չինչ էլ չեմ գտնում, 
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որ կա րող է հու զա վա ռել, ափ սո սան քը օ տար է ինձ, կա րո տի 
դեմ ես փակ վել եմ, հու շե րի դեմ ըմ բոստ եմ ես՝ մո ռա ցու մից 
օ տա րա ցած։ Իմ հո գին է կարծր բյու րեղ՝ կոփ ված կի զիչ օ ջա խի 
մեջ: Ես քնքշա նալ էլ չեմ կա րող։ Ա տե լու թյամբ կհա մակ վեմ, թե 
վե րապ րի այս ա մե նը, ին չը մի օր քո սառ նա գույն խեն թու թյու նը 
ոչն չաց րեց։ Բայց այս գի շեր դու տես նում ես, օ՜ հե ռա վոր իմ բա-
րե կամ, կու զե նա յի շատ տա ռա պել՝ ար տաս վե լու հա մար միայն, 
կու զե նա յի շատ ար տաս վել՝ քեզ սի րե լու հա մար միայն...»։

Թարգ մա նու թյան ժա մա նակ, հատ կա պես բա ռա պա շա րի 
ճշգրիտ ընտ րու թյան հետ ան չափ կա րեւոր է ար ձակ բա նաս-
տեղ ծու թյան ռիթ մի ճշգրիտ վե րար տադ րու թյու նը, որ, կար ծում 
եմ, ժո ղո վա ծուում պահ պան վել է՝ ա պա հո վե լով Ի. Մի նա սի 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ամ բող ջա կան պատ կե րը։

Այս պի սով, վե րո հիշ յալ մտքե րից բխեց նե լով մեր նկա տա-
ռում նե րը, ա ռանց երկն չե լու կա րող ենք ա սել ստեղ ծա գոր ծու-
թյու նը մեկ այլ լեզ վի մեջ փո խան ցո ղի՝ թարգ ման չի կող մից, որ 
գե ղար վես տա կան թարգ մա նու թյու նը ինք նըս տինք յան ստեղ ծա-
գոր ծա կան գոր ծըն թաց է։ Ֆ րան սիա ցի մեծ գրող Անդ րե Ժի դի 
նշու մը իր ե լույթ նե րից մե կում կհա վե լի մեր ա սա ծը. «Լավ թարգ-
մա նի չը պետք է գե րա զանց տի րա պե տի բնագ րի լեզ վին, ո րից 
թարգ մա նում է, բայց ա վե լի լավ պետք է ի մա նա մայ րե նի լե-
զուն։ Ս րա նից ել նե լով, ա վե լաց նեմ, ոչ միայն պետք է ըն դու նա-
կու թյուն ու նե նա ճշգրտո րեն շա րադ րե լու տեքս տը, այլ պետք է 
հա սու լի նի լեզ վա կան նրբու թյուն նե րին, ճկու նու թյուն նե րին, 
թաքն ված ա կունք նե րին, ո րոնց տի րա պե տում է փոր ձա ռու գրո-
ղը։ Թարգ մա նիչ միան գա մից չեն դառ նում»։

Իս կու հի Մի նա սը բա ցի մեծ սեր եր գե լուց, սկսած պար մա նու-
հու եւ հա սուն կամ խան դա վառ կնոջ տա ծած սե րե րից, որ 
ա նընդ հատ փո խում են ի րենց բնույ թը ապ րած տա րի նե րի ըն-
թաց քում, հա սու նա նա նա լով ամ րա կուռ դառ նում, ներ կա յաց նում 
է նաեւ հրա շա լի բնու թյու նը՝ անն ման, չքնաղ պատ կեր նե րի 
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նկա րագր մամբ, զու գա հեռ ներ անց կաց նե լով իր նե րաշ խար հի 
հետ։ Նա ներ կա յաց նում է նաեւ հա սա րա կա կան տխրա մած 
կյան քի դրվագ ներ, սո ցիա լա կան հար ցեր, մայ րա կան սեր ու 
խան դա ղա տանք, կնոջ ա զա տագ րու թյան գա ղա փար։ Ն րա 
նկա տած մի տխուր անկ յու նը Հ ռո մի ճո խու թյան կող քին ար ձա-
գանք է գտնում գրչի տակ.

Հ ռո մեա կան հրեա նե րի թա ղա մա սով
Ինչ պի սի մեծ կա խար դանք է Ա րեւել քի թա ղա մասն այս Ա րեւ-

մուտ քի սրտի ներ սում։ Գորշ փո ղոց ներ, մութ փո ղոց ներ, ուր 
խառն ված ազ գակ ցում են թա խիծ ներն ու ծե րու թյու նը, ու տիճ-
ներն ու ման կու թյու նը։ Կեռ քիթ պա ռավն ա հա նստած մի խա-
նու թի աս տի ճա նին, մրմթմրթա լով ո ջիլ ներ է գու նա տե րես ե րե-
խա յի գլխից հա նում...

Մար դիկ, ի րերն ա մեն-ա մեն ցե ղի կար միր կնիքն ու նեն։ Պտ-
ղա վա ճառ, հնա վա ճառ, հնա վա ճառ, պտղա վա ճառ, բոր բո սա-
հոտ ու նե խա հոտ։

Գորշ տնա կի խոր քում մի կին ե րի տա սարդ նուրբ հնդկու հու 
դյու րա թե քուն թեւե րի մեջ օ րո րում է կար ծես զմուռս դի մակ 
դրած դալ կա տե սիլ իր ման կի կին...

Եվ կա րոտն ա նիվ նե րի խուլ ճռնչյուն սա լա քա րի վրա սա-
հուն, ծի ծաղ ու լաց, լաց ու ծի ծաղ...

Մի կրպա կի շե մից եր կու պա տա նի ներ (Ու րիել Ա կոս տա՞, 
Սա բա թա յի Սեւի՞) լույս աչ քե րի գե ղեց կա շող հա յացքն ի րենց 
սեւե ռել են հե ռու կե տի, որ սնում է միտ քը նրանց...

Աշ խար հի ո՞ր նեղմ տու թյամբ Ա րեւել քի կնի քով է կնքվում 
սիր տը Ա րեւ մուտ քի։ Նեղ փո ղոց ներ գու նա կո րույս, նեղ փո ղոց-
ներ գոր շա պա րար, մութ նրբանցք ներ, որ մարդ կա յին քրտինքն 
ա ռատ ծո րաց նում են...։ Եվ ջու թա կի սու լող խա զեր, ծա ղիկ ներ, 
որ թեր թատ վում են, պտուղ ներ, որ մգլո տում են, երգ ու հնչյուն, 
բերկ րանք ու լաց... (Ի. Մի նաս):
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Ա հա այս պի սին է հա յազ գի հրա շա լի բա նաս տեղ ծու հի, ար-
ձա կա գիր, էս սեիստ Իս կու հի Մի նա սը սեղմ ակ նար կի մեջ։

Résumé
LA TRAJECTOIRE ARMÉNIENNE DU RECUIEL 

“MENSONGE DIVIN” D’ISKOUHI MINASSE

Nvart Vartanian

Iskouhi Minas, poétesse francophone est née à Constantinople, en 
1884, elle est décédée à Paris en 1951. Ses genres littéraires préférés 
sont les poèmes en prose, récits et essais. Ses poèmes ne contiennent 
pas de pessimisme, mais un degré de beauté unique. Ses œuvres ont 
été publiées en français et en italien, elles sont traduites aussi en ar-
ménien. La poétesse porte dans ses poèmes son passé, ainsi que son 
présent. Sa mémoire de poétesse est une mémoire essentiellement af-
fective. Une sensation présente fait renaître une sensation passé. 
Dans toute sa voix vibre un timbre unique, la musique, le sentiment 
sont présents, les mots créent et organisent toute une symphonie, 
une harmonie, un chant. Et le traducteur doit éprouver la même sat-
isfaction, la même joie, le même chagrin que l’auteur en transférant 
dans une autre langue.
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ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԻ «ԱԶԳԱՅԻՆ ՋՈՋԵՐ»-Ը 
ԵՎ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ «ՊՈԼԻՇԻՆԵԼ» 

ԵՐԳԻԾԱԹԵՐԹԸ

ԱԼԲԵՐՏ ՄԱԿԱՐՅԱՆ

բ. գ. դ., պրո ֆե սոր
ԵՊՀ ա կա դե մի կոս Հ րանտ Թամ րազ յա նի անվ.

Հայ գրա կա նու թյան պատ մու թյան եւ
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ հայ նոր եւ նո րա գույն գրա կա նու թյան եւ

նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոններ

Բա նա լի բա ռեր – Հա կոբ Պա րոն յան, «Ազ գա յին ջո ջեր», եր գի ծա-
կան դի ման կար, կեն սա գրու թյուն, ժանր, ֆրան սիա կան գրա կա նու-
թյուն, «Պո լի շի նել» լրա գիր, կու զիկ հե րոս, «Թատ րոն» եր գի ծա-
թերթ, կա ռուց վածք:

Mots-clés: Hakob Paronian, portraits satiriques, biographie, genre littérai-
re, littérature française, le journal satirique “Polichinelle”, le bossu, le 
journal satirique “Théâtre”, structure.

Հա կոբ Պա րոն յա նի (1843-1891) ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 19-րդ 
դա րի երկ րորդ կե սի հայ հան րա յին-քա ղա քա կան կյան քի ինք նա-
տիպ ու հա րա զատ ար տա ցոլքն է: Այս գրողն ակն դետ հե տեւել է 
բարդ դա րաշր ջա նի հե ղա բե կում նե րին, բա ցա հայ տել դա րի հա-
կա սու թյուն ներն ու ախ տե րը: Նա իր եր գի ծանքն ուղ ղել է սո ցիա-
լա կան ներ հա կու  թյուն նե րի, քաղ քե նիա կան ճահ ճի դեմ, խստա-
գույնս դա տա փե տել բռնու  թյուն ներն ու ռեակ ցիան, հազ վագ յուտ 
ու ժով թա փան ցել քա ղա քա կան ե րեւույթ նե րի էու թյան մեջ, նշա-
վա կել սուլ թա նա կան բռնա պե տու թյան ներ քին ու ար տա քին քա-
ղա քա կա նու թյու նը, եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի դի վա նա գի տա-
կան խար դա վանք նե րը: Ս տեղ ծա գոր ծա կան ամ բողջ կյան քի 
ըն թաց քում Հ. Պա րոն յա նի հա յացքն ուղղ ված է ե ղել հայ ի րա կա-
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նու թյան հա մա պատ կե րում ծա վալ վող ու ա հագ նա ցող խնդիր նե-
րին, իսկ գրի չը՝ պատ րաստ դա տա փե տե լու եւ եր գի ծան քի պրիզ-
մա յով կեր պա վո րե լու ի րա կա նու թյան պա խա րա կե լի կող մե րը: 
Նա ի րա կա նի ու ե րեւա կա յա կա նի հա մա ձուլ ված քից գրե թե միշտ 
նա խա պատ վու թյու նը տվել է ա ռա ջի նին` ծի ծա ղի մի ջո ցով կեր-
պա վո րե լով վա վե րա կան դեպ քեր եւ դեմ քեր:

«Հայ կյան քին եւ բա րո յա կա նին վրա հսկող ա նա չառ այս դա-
տա վո րը» ( Մես րոպ Ճա նաշ յա նի բնո րո շումն է)՝ Պա րոն յա նը 
միա ժա մա նակ ու շիու շով հե տեւել է նաեւ հա մաշ խար հա յին ան-
ցու դար ձե րին. նրա սրա տես աչ քից չեն վրի պել ինչ պես քա ղա-
քա կան, այն պես էլ մշա կու թա յին անց քե րը, եւ եր գի ծա բա նը 
հան ճար նե րին բնո րոշ սուր զգա ցո ղու  թյամբ կա րո ղա ցել է որ-
սալ պա հը` քայ լե լով հա մաշ խար հա յին գրա կան հո սանք նե րին 
ու շար ժում նե րին զու գա հեռ:

Այդ տե սանկ յու նից Հ. Պա րոն յա նի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
սնվել է հատ կա պես ֆրան սիա կան գրա կա նու թյու նից: Ա զա տո-
րեն տի րա պե տե լով ֆրան սե րե նին1՝ եր գի ծա բա նը քա ջա ծա նոթ 
էր նաեւ ֆրան սիա կան մա մու լին. նա մի կող մից թարգ մա նել եւ 
հայ ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց րել տա րաբ նույթ հոդ ված ներ, մյուս 
կող մից՝ պա տաս խան հոդ ված նե րով անդ րա դար ձել դրանց: Այդ 
կերպ ոչ միայն հե տեւել է եվ րո պա կան թեր թե րին կամ սոսկ 
կրկնօ րի նա կել, այ լեւ փոր ձել ա րեւմ տա հայ ո րոշ պար բե րա կան-
ներ դնել դրանց կող քին՝ որ պես զու գակ շիռ կամ հա կակ շիռ:

Ֆ րան սիա կան մա մու լի պատ մու թյան հետ է կապ վում նաեւ 
հայ կա կան լա վա գույն եր գի ծա թեր թե րից մե կի՝ Թատ րոն»-ի 
(1874-1877) ծնուն դը:

1 Հ. Պար ոնյանը, ի նչպես փաստում է նրա քր ոջ  որդին՝ Մաքսուտ Ս անտալ-
ճյանը, տի րապ ետում է ր ֆ րան սե րեն ին, հ ունարենին, իտալերեն ին, թուր-
քե րենին եւ անգ լերենի ն: Այդ մ ասին մանրամ ան տե՛ս՝ «Հա կոբ Պարոնյանը 
ժամա նա կա կ ից նե րի հուշե րում եւ վկայություն նե րում », աշ  խ ա տա սիրու -
թյ ամբ Ալ. Մա կար յ ա նի, Եր ., 2004, էջ 133 : 
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1873-ի տա րե վեր ջին Ֆ րան սիա յում տե ղի ու նե ցող հա սա րա-
կա կան-քա ղա քա կան անց քե րը նպաս տա վոր պայ ման ներ են 
ստեղ ծում եր գի ծա կան գրա կա նու թյան զար գաց ման հա մար: 
Քա ղա քա կան ու ռազ մա կան գոր ծիչ նե րի ձեռ նար կած քայ լե րը, 
եվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի հետ Ֆ րան սիա յի հա րա բե րու-
թյուն նե րը, ներ քա ղա քա կան խժդժու թյուն նե րը հող են նա խա-
պատ րաս տում եր գի ծա կան պար բե րա կա նի ծննդյան հա մար, եւ 
1874-ի տա րեսկզ բին ըն թեր ցո ղի սե ղա նին է դրվում «Պո լի շի նել» 
(“Poli chi nelle”) եր գի ծա թեր թը, ո րը, ի դեպ, հրա տա րակ վում է 
մինչ օրս: Այն դառ նում է ֆրան սիա կան ի րա կա նու թյան ծաղ րա-
կան հա յե լին, ո րը հան րու թյանն է ներ կա յաց նում դրա պար սա-
վե լի կող մե րը, ծի ծա ղի դի տանկ յու նից նա յում կյան քին:

1874-ին ներ քա ղա քա կան հա ման ման ի րադ րու թյան մեջ էր 
գտնվում նաեւ Օս մա ն յան կայս րու թյու նը, որն իր անդ րա դարձն 
է գտնում դրա տա րած քում ապ րող հայ ժո ղովր դի կյան քի վրա: 
Որ սա լով ճիշտ պա հը եւ հայ ու ֆրան սիա ցի ժո ղո վուրդ նե րի 
ներ քին ա ղերս նե րը՝ Հ. Պա րոն յա նը մա տը դնում է կեն սա կան 
ե րա կի վրա՝ նույն թվա կա նին՝ «Պո լի շի նել»-ի հրա տա րա կու թյու-
նից ըն դա մե նը մի քա նի ա միս անց, սկսե լով դրա «հայ կա կան 
տար բե րա կի»՝ «Թատ րոն»-ի հրա տա րա կու թյու նը:

Ս տեղծ ման հան րա յին ու քա ղա քա կան հիմ քի եւ ժա մա նա-
կաշր ջա նի զու գա հեռ նե րից բա ցի՝ պար բե րա կան նե րը յու րօ րի նակ 
երկ խո սու թյան մեջ են մտնում նաեւ ար վես տի տե սանկյու նից. 
Հ. Պա րոն յա նը շատ բան քա ղում է ֆրան սիա կան պար   բե րա կա-
նից, եւ ա ռա ջին կա պը թաքն ված է ան վան ման մեջ:

«Պո լի շի նել» եր գի ծա թերթն իր ա նունն ստա ցել է ֆրան սիա-
կան ժո ղովր դա կան տիկ նի կա յին թատ րո նի հա մա նուն կեր պա-
րից, որ ա ռա ջին ան գամ սկսել է կի րառ վել 16-րդ դա րի տո նա վա-
ճա ռա յին թատ րոն նե րում: Պո լի շի նե լը կու զիկ ծի ծա ղա շարժ 
հե րոս է, որ ծաղ րում է պա խա րա կե լի ցան կա ցած ե րեւույթ, բե մից 
եր գի ծան քի մի ջո ցով քննում ի րա կա նու թյու նը եւ ա նա չա ռո րեն ու 
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ա ռանց վա խի մե ղադ րում ան գամ հա րուստ նե րին: Ն րա «զեն քը» 
գաղտ նիքն է. պո լի շի նե լը, ի տար բե րու թյուն մյուս հե րոս նե րի, 
ա ռանց տա տան վե լու բարձ րա ձայ նում է բո լո րին հայտ նի այն 
ճշմար տու թյուն նե րը, ո րոնց մա սին վա խե նում են խո սել շա տե րը՝ 
դրանք բե մից ներ կա յաց նե լով որ պես մեծ գաղտ նիք:

Ա սել է թե՝ ֆրան սիա կան պար բե րա կա նը որ դեգ րում է թատ-
րո նի կեր պա րի փի լի սո փա յու թյու նը՝ այդ տիկ նի կի նման ա նա-
չա ռո րեն ու հա մար ձակ, ա ռանց տա տան վե լու ըն թեր ցող նե րի 
առ ջեւ բա ցե լով տար բեր խնդիր ներ՝ որ պես հո գեւոր պայ քա րի 
զենք ընտ րե լով եր գի ծան քը:

Վեր նագ րի ընտ րու թյան նույն ճա նա պար հով է գնում նաեւ Հ. 
Պա րոն յա նը՝ փոքր-ինչ ա վե լի լայն շեր տեր բա ցե լով իր ընտ րու-
թյան պա րա գա յում: Ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքր քիր է, թե ին չու է 
հայ մտա ծողն իր պար բե րա կանն ան վա նել «Թատ րոն»: Այդ 
խո րա գիրն ինք նին ըն թեր ցո ղի գի տակ ցու թյան մեջ կա րող է 
ա ռա ջաց նել հա մա բա նա կան հե տեւ յալ մո տա վոր շար քե րը` լուրջ 
// ան լուրջ, խա ղա յին // ոչ խա ղա յին եւ այլն: Հա մա բա նա կան 
այս պի սի խա ղը կա րող էր եւ՛ գի տակց վել, եւ՛ չգի տակց վել եր գի-
ծա բա նի կող մից: Դա էա կան չէ. խնդիրն այն է, որ «Թատ րոն» 
եր գի ծա թեր թում մի ա ժա մա նակ տպագր վում էին թե՛ լուրջ (հայ 
հան րու թյան ա րատ նե րը քննա դա տող) եւ թե՛ ան լուրջ (պար զա-
պես զվար ճա լի) նյու թեր, ո րոն ցով (=խաղ) մեր կաց վում էր ի րա-
կա նու թյու նը (=ոչ խա ղա յի նը): Հայտ նի է, որ թա տե րա բե մի վրա 
գրող նե րը սո վո րա բար բա ցա հայ տում են կեր պար նե րի ի րա կան 
դեմ քե րը, դեմք // դի մակ հա րա բե րու թյու նը: Ճիշտ նույն 
սկզբուն քով է հե ղի նակն իր գլուխ գոր ծոց եր կում` «Ազ գա յին ջո-
ջեր» եր գի ծա կան դի ման կար նե րի շար քում, եւ այլ ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րում ծաղ րում ու քննա դա տում հա սա րա կու թյան 
տար բեր շեր տե րի ա րա տա վոր կող մե րը` ար տա հայ տու թյան եւ 
բո վան դա կու թյան պլան նե րի ան ներ դաշ նա կու թյու նը, դի մա կի 
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ու ի րա կան դեմ քի փոխ հա     րա բե րու թյու նը: Աս վա ծից կա րող ենք 
եզ րա կաց նել, որ «Թատ րոն» պար բե րա կա նի խո րա գիրն ի մաս-
տա բա նո րեն բա վա կա նին ծան րա բեռն ված է:

Ե թե ֆրան սիա կան թեր թի դեպ քում վեր նագ րա յին տի րույ-
թում որ պես ի րա կա նու թյան քո ղա զեր ծող հան դես է գա լիս եր-
գի ծա կան մեկ կեր պար, ա պա հայ կա կա նի պա րա գա յում շրջա-
նակ ներն ա ռա վել լայ նա նում են, եւ սահ ման նե րը կոնկ րետ 
պո լի շի նե լից անց նում են դրա գոր ծո ղու թյան ամ բողջ պլա նին՝ 
ի րա կա նու թյան կեր պա փոխ ված հար թու թյա նը՝ թատ րո նին, ո րը 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս խա ղի կող քին դնե լու նաեւ ոչ խա-
ղա յի նը, ան լուր ջի կող քին՝ լուր ջը, իսկ դի մա կին հա կադ րե լու 
դեմ քը՝ այդ պի սով գե ղար վես տա կան եր գի ծան քի հա մա պատ կե-
րում յու րա հա տուկ տեղ տա լով նաեւ վա վե րա կա նին:

«Թատ րոն» վեր նա գի րը Հ. Պա րոն յա նի գրչի տակ ա ռա վել լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ է ստա նում, եւ հե ղի նակն այն կի րա ռում է 
նաեւ իր հա յա տառ թուր քե րեն «Թի յաթ րո» (1874-1875) եւ ման կա-
կան «Թատ րոն. բա րե կամ ման կանց» (1876) պար բե րա կան նե րում:

Վեր նագ րա յին դաշ տի այդ նմա նու թյուն նե րը եւ «Պո լի շի-
նել»-ի ան տա րա կույս ազ դե ցու թյու նը հայ կա կան թեր թի վրա 
ար տա հայտ վում են նաեւ հա մար նե րի ա ռա ջին է ջի խո րագ րա-
յին հատ վա ծում տպագր ված նկար նե-
րում:

Ֆրան սիա կան եր գի ծա թեր թի դեպ-
քում նկա րում պատ կեր ված է մեծ քթով 
կու զիկ հե րո սը, որն ըն թեր ցո ղին է նա-
յում խո րա մանկ ժպի տով՝ պատ րաստ 
ծաղ րե լու եւ ա նա չա ռո րեն եր գի ծե լու:

Հ. Պարոնյանի թերթի պարագայում 
կերպավորված է ոչ թե մեկ հերոս, այլ 
ամբողջ թատրոնը: Ինչպես վերնագրի 
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դեպ քում, այնպես եւ այստեղ երգիծաբանն ընդ գրկում է ա ռավել 
լայն շրջանակներ: Ն կա րում տեղ են գտել թա տե րա կան ար վես-

տին բնո րոշ տար բեր 
հե րոս ներ՝ մարդ կա-
յին եւ տիկ նի կա յին 
կեր պար նե րով, կես-
կեն դա նա կան, կես-
իրա կան կազմ վածք-
նե րով, դի մակ նե րով 
եւ բաց դեմ  քե րով: 
«Թատ րոն»-ի կեր պա-
րա յին այդ հա մա կար-
գում, սա կայն, ա ռանձ-

նա նում է ֆրան սիա կան թատ րո նից հայտ նի պո լի շի նե լը, որ 
պատ կեր ված է ա ռան ձին՝ նկա րի աջ կող մում, ընդգծ ված կու զով 
եւ բո լո րին ծաղ րող շար ժում նե րով:

Ան տա րա կու սե լի է, որ Հ. Պա րոն յա նի խմբագ րած եր գի ծա-
թեր թի ստեղծ ման պա րա գա յում վճռո րոշ դեր է խա ղա ցել ֆրան-
սիա կան թեր թը: Մենք, սա կայն, «Պո լի շի նել»-ին պետք է 
ա ռանձ նա հա տուկ ե րախ տա գի տու թյուն հայտ նենք եր գի ծա կան 
դի մա նկար նե  րի ժան րը խթա նե լու հա մար:

Ֆ րան սիա ցի խմբա գիր ներն ա ռանձ նա կի ու շադ րու թյուն էին 
հատ կաց նում այդ ժան րին. հայտ նի մարդ կանց եր գի ծա կան 
կեն սագ րու թյուն նե րը հրա տա րա կե լով՝ նրանք գրե թե ջնջում էին 
սահ մա նը ի րա կա նի եւ ե րեւա կա յա կա նի մի ջեւ՝ գե ղար վես տի 
տի րույ թում եր գի ծան քի լեզ վով անդ րա դառ նա լով ի րա կան կեր-
պար նե րի:

 Պա րոն յա նա գետ Գառ նիկ Ս տե փան յա նի խոս քե րով՝ Հ. Պա-
րոն յա նը «եր գի ծա կան կեն    սագ րու թյուն ներ գրե լու գա ղա փա րը 
հղա ցել է ֆրան սիա կան «Պո լի շի նել» եր գի ծա թեր թից նման նյու-
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թեր թարգ մա նե լիս». նա «օգ տա գոր ծել է ֆրան սիա կան դի մա-
նկար նե րի ար տա քին կա ղա պա րը, պահ պա նել ժան րա յին 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, սա կայն ստեղ ծել է միան գա մայն 
ինք նու րույն, շատ հա ճախ եր գի ծա կան ան հա մե մատ խո շոր տա-
ղան դով գրված եր կեր»2:

«Թատ րոն» եր գի ծա թեր թի խմբագ րու թյու նը սկսե լուց մի քա նի 
օր անց հենց ա ռա ջին է ջում Հ. Պա րոն յա նը զե տե ղում է հե տեւ յալ 
ազ դը. «Օ տար ազ գաց մեջ ի րենց գոր ծե րովն ե րեւե լի հան դի սա-
ցած ան ձերն մեր ազ գայ նոց ալ ծա նո թաց նե լու նպա տա կավ այ ս -
օրվ նե կսկսինք ա նոնց եր գի ծա կան կեն սագ րու թյու նը գաղ ղիե րե-
նե թարգ մա նե լով թեր թեր նուս մեջ հրա տա րա կել»3:

Այս հայ տա րա րու թյա նը հե տեւում է «Պո լի շի նել» եր գի ծա թեր-
թից կա տար ված մի թարգ մա նու թյուն՝ ֆրան սիա ցի զո րա վար 
Թ րոշ յուի դի ման կա րը, ո րը պար բե րա կա նի հա մա կար գում դառ-
նում է օ րի նա չա փու թյուն, եւ հա ջոր դող յու րա քանչ յուր հա մա րում 
(չնչին բա ցա ռու թյամբ՝ ա ռա ջին է ջում) ե րեւում են օ տար ու րիշ 
գոր ծիչ նե րի՝ Իս պանիա յի գա հըն կեց թա գա վոր Ա մե դեի, ֆրան-
սիա ցի խմբա գիր, փաս տա բան եւ ե րես փոխան Ժ յուլ Ֆե րիի, 
կար դի նալ Ան տո նել լիի, ֆրան սիա ցի քա ղա քա գետ Ժ յուլ Ֆավ-
րի, Էո  ժե նի կայս րու հու եւ այ լոց թվով 15 եր գի ծա կան դի մա-
նկար նե րը: Հիշ յալ գոր ծիչ նե րի դի մա նկար նե րի թարգ մա նու-
թյունն ու հրա տա րա կու թյունն ինք նան պա տակ չեն ե ղել: Այդ 
ա ռի թով Գ. Ս տե փան յա նը գրել է. «Նա ցան կա ցել է օ տար պե-
տա կան գոր ծիչ նե րի քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան ցու ցադ րու-
մով բա ցատ րել, թե ինչ պի սի ճա կա տագ րական սխալ ներ են 
գոր ծել բարձր պաշ տոն նե րի հա սած մար դիկ, ո րից տու ժել է ժո-
ղովուր դը: Վե րո հիշ յալ եր գի ծա կան դի ման կար նե րը ըն թեր ցե լիս 

2 Տե՛ ս Ստեփանյան Գ., Հ. Պար ոն յանի «Ազգային ջոջերի» ստե ղծագործական 
պատմություն ը, «Տեղ ե կ ա գ իր ՀՍ ՍՀ  Գ Ա հասարակական գիտություններ ի», 
Եր ., 1965, թի վ 8, էջ 26-27, էջ 29-31: 

3 «Թատրոն» , լր ագիր, Կ. Պո լիս , 1874, թիվ 3, 1 3 ա պրիլի: 
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զու գա հեռ ներ ենք տեսնում հայ կյան քի հետ:... Կար ծեք ցու ցա-
դրում էր ոչ թե ինչ-որ հե ռա վոր երկ րի կյանքը, այլ հայ ազ գա յին 
գոր ծե րի ղե կա վա րու թյունն ի րենց ձեռ քը վերց րած, բայց միայն 
ի րենց անձ նա կան շա հի ու հանգս տի մա սին մտա ծող մարդ-
կանց գոր ծու նեու թյու նը»4:

 Հա վե լենք, որ Հ. Պա րոն յա նը հե տա գա յում ստեղ ծա գոր ծա բար 
պետք է յու րաց ներ «Պո լի շի նել»-ի դի ման կար նե րի կա ռուց ված-
քա յին տար րե րը. դրանք սկսվում էին ծննդյան թվա կան նե րի հի-
շա տա կու մով եւ բնո րոշ սրամ տու թյամբ (օ րի նակ՝ «Այս Գաղ ղիա-
ցի զո րա պե տը 1824 մարտ 18ին ծնած է ի Գաղ ղիո Նուար 
քա ղա քին մեջ: Դեռ շատ պզտիկ էր եր բոր զի նուց ար վես տին հա-
մար մեծ ըն դու նա կու թյուն ցու ցուց: Վեց տա րու էր երբ, իր 
ստնտուին բազ կա ցը մեջ, բնու թյան առ նո րա ծինս պար գեւած 
ա մեն մի ջոց նե րո վը թնդա նո թին ձայ նին նմա նու թյու նը կ’ը ներ» 
(«Շան զի»)5, բնու թագր վում էին գոր ծու նեու թյան ու բնա վո րու-
թյան էա կան կող մե րը եւ ա վարտ վում ար տա քի նի նկա րա գրու-
թյամբ («Ֆի զի քա պես, Ա մե տե մեծ մարդ մ’է, բայց դեմ քեն բան մը 
չե րեւար: Թե պետ եւ յուր հո րը երկ րորդ տղան, սա կայն ա նոր բո-
լոր տգե ղու թյու նը ժա ռան գած է: Մե լա մաղ ձոտ, հե զա համ բույր, 
անշ նորհ, վախ կոտ, հան դարտ եւ պատ վա վոր է» («Ա մե տե»)6:

 Հայ գրո ղի դի ման կար նե րը, սա կայն, չեն դառ նում «Պո լի շի-
նել»-ի կրկնու թյուն նե րը: Օ տար գոր ծիչ նե րի դի ման կար նե րը 
նվիր ված էին ոչ միայն ֆրան սիա ցի նե րին, շատ ա վե լի մոտ էին 
«կեն սագ րա կան ժան րին», ծան րա բեռն ված էին կեն սագ րա կան 
զա նա զան թվա կան նե րի ու փաս տե րի հի շա տա կում նե րով, իսկ 
տի րա պե տող ոճն էլ ֆրան սիա կան բա րե միտ հու մորն էր: Մինչ-
դեռ Հ. Պա րոն յա նի դի ման կար նե րի հե րոս նե րը բա ցա ռա պես 
հայ գոր ծիչ ներն են, կեն սագ րա կան թվա կան ներն ու ման րա պա-
4 Ստեփանյ ան Գ., նշ վ. հ ոդված ը, էջ 30: 
5 «Թատրո ն», Պոլիս, 1874, թիվ 1 8, 5 հունի սի: 
6 Նույն տեղու մ, թիվ 4, 17 ապրիլի: 
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տում նե րը տե ղի են տվել հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան, մշա-
կու թա յին ու գե ղա գի տա կան ար դիա կան խնդիր նե րի առ ջեւ եւ 
փայ լում են մեր կաց նող սա տի րա յով...

 Թեեւ եր գի ծա կան դի ման կա րի մտահ ղաց ման գա ղա փա րը 
Հ. Պա րոն յա նի մեջ ա վե լի շուտ էր սաղմ նա վոր վել, բայց ստեղ-
ծա գոր ծա կան այս եվ րո պա կան փոր ձը նպաս տում է հայ «ազ-
գա յին ե րեւե լի նե րի» դի ման կար նե րի ստեղծ մա նը: Եր գի ծա բա նը 
շա րու նա կում էր հրա պա րա կել «Պո լի շի նել»-ից կա տա րած 
թարգ մա նու թյուն նե րը, երբ լրա գ  րի հա մար նե րից մե կում տպա-
գրում է Տ յուր յուկ ստո րագ րու թյամբ ի րեն ուղղ ված մի հնա րո վի 
նա մակ, ո րով կշտամբ վում է «խել մը թե թեւ պա րոն նե րու վրա 
բան մը» չգրե լու հա մար: Կից զե տեղ ված է նաեւ պա տաս խան-
խոս տու մը. «Վս տահ ե ղեք պա րոն, որ այն ան կողմ նա կա լու-
թյամբ, որ իմ միակ պար ծանքս է, թա տե րա բե միս վրա պի տի 
հա նեմ ձեր ներ կա յաց նե լիք ան ձե րը»7:

«Պո լի շի նել»-ից կա տար ված թարգ մա նու թյուն նե րից մե կը վե-
րա բե րում էր հա յազ գի թա տե րա կան գոր ծիչ Մա նա սին: Քա նի 
որ ֆրան սիա կան եր գի ծա թեր թը տպագ րել էր հա յազ գի գործ չի 
դի ման կա րը, Հ. Պա րոն յա նը թարգ մա նու թյա նը կցում է իր դի-
տո ղու թյուն նե րը, հա վա նու թյուն տա լիս «Պո լի շի նել»-ին՝ «ա նոր 
ճիշդ կեն սագ րու թյունն» գրե լու հա մար, եւ ծաղ րում «ո ճը փո-
խած», օ տա րա մոլ դար ձած Մա նա սին: Թեեւ Գ. Ս տե փա ն  յա նի 
կար ծի քով՝ «Մա նա սի կեն սագ րու թյան վեր ջում կա տար ված այս 
հա վե լու մով է, որ Պա րոն յա նի միտ քը սկսում է զբաղ վել հայ ջո-
ջե րով, ո րոնց նա անդ րա դառ նում է նույն թվա կա նի աշ նա նից», 
այ սինքն՝ 1874-ի սեպ տեմ բե րից8, այ նուա մե նայ նիվ հայ ջո ջե րը 
Հ. Պա րոն յա նի ու շադ րու թյու նը գրա վել էին ա վե լի վաղ՝ «Մե ղու» 
եր գի ծա թեր թը խմբագ րե լու շրջա նում: Իսկ «Մա նաս» դի մա-

7 Ն ույն տ եղում, թի վ 8, 1 մայի սի: 
8 Տե՛ ս Ս տեփանյ ան Գ., նշվ. հոդվ ածը, էջ 31: 
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նկա րի թարգ մա նու թյու նը եւ վեր ջում կա տա րած դի տո ղու թյուն-
նե րը եր գի ծա բա նին պար զա պես փու թաց րել են «կեն սագ րու -
թյուն նե ր» շա րադ րել:

1874-ի սեպ տեմ բե րից Պա րոն յա նը «Թատ րոն»-ում սկսում է 
տպագ րել «ազ գա յին ե րեւե լի նե րի» դի ման կար նե րը՝ ար դեն 
շատ մո տի կից՝ «հա կա նե հան վա նե» ար ձա կե լով իր եր գի ծան քի 
նե տե րը: «Ազ գա յին ջո ջեր»-ը գրե լուց տա րի ներ հե տո այդ մա-
սին նա ա սել է. «Անձ նա վո րու թյուն մը նախ դի մա կա վո րել եւ հե-
տո ա նոր դեմ գրելն, որ պես կը հանձ նա րա րեն մեզ ո մանք, մեր 
գոր ծը չէ: Եր գի ծան քը նետ մ’է, որ քան ի հե ռուստ ար  ձակ վի, 
այն քան ա վե լի՛ կը կո րուս նե յուր ուժն մին չեւ որ նպա տա կին 
հաս նի, եւ, ինչ որ ցա վա լի է, շատ ան գամ նպա տա կեն կը շե ղի 
եւ կ’եր թա ու րիշ մը վի րա վո րե լու»9:

 Փաս տո րեն հայ կա կան եր գի ծա կան գրա կա նու թյան լա վա-
գույն է ջե րից մե կի՝ «Ազ գա յին ջո ջեր»-ի ծնուն դը կապ վում է 
ֆրան սիա կան պար բե րա կա նի հետ: Ճիշտ է, մտա հղաց ման գա-
ղա փարն ու նի ա վե լի հին պատ մու թյուն, այն է՝ դրան նպաս տել 
են թե՛ Պ լու տար քոս Քե րով նա ցու՝ կեն սագ րա կան ժան րով 
ստեղ ծած եր կը՝ «Զու գա կշիռ ներ»-ը, թե՛ մայ րե նի գրա կա նու-
թյան՝ եր գի ծա կան դի ման կա րի աս պա րե զում կա տա րած ու շար-
ժան փոր ձե րը, բայց անգ նա հա տե լի է նաեւ «Պո լի շի նել»-ի ազ-
դե ցու թյու նը, ո րը յու րօ րի նակ խթան, շար ժա ռիթ է դառ նում, որ 
Հ. Պա րոն յա նը նո րից անդ րա դառ նա ի րեն վա ղուց հե տաքրք րող 
խնդրին, հա յացքն ուղ ղի ազ գի ե րեւե լի նե րին եւ որ դեգ րե լով 
ֆրան սիա կան լրագ րի դի ման կար նե րի կա ռույ ցը՝ ստեղ ծի հայ-
կա կան գրա կան-գե ղար վես տա կան եր գի ծա կան դի ման կար ներ՝ 
զո րա վար Թ րոշ յուի դի ման կա րի թարգ մա նու թյու նից հաս նե լով 
ժան րի բյու րե ղաց մա նը՝ հան ճա րեղ «Ազ գա յին ջո ջեր»-ին:

9 Պ արոնյան  Հ., Երկ երի  ժողովածու  տասը հատորո վ, հ. 10, Եր., 1979, էջ 647: 
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Résumé
“LES GRANDS HOMMES DE LA NATION” DE HAKOB 
PARONIAN ET LE JOURNAL SATIRIQUE FRANÇAIS 

“POLICHINELLE”

Albert Makarian

L’article a pour objet d’étude l’interaction entre les deux espaces 
littéraires, français et arménien. Il traite notamment de l’influence 
exercée par “Polichinelle”, le célèbre journal satirique français, sur 
“Les grands hommes de la nation”, série de portraits satiriques du 
célèbre écrivain arménien de génie Hakob Paronian (1843-1891).

La présente étude montre que si la conception de Paronian puise 
d’une part dans la riche tradition du portrait satirique enracinée dans 
la littérature arménienne et d’autre dans “Les biographies parallèles” 
de Plutarque, remarquable penseur de l’Antiquité, il n’en reste pas 
moins que l’œuvre monumentale du satiriste arménien s’inspire ex-
plicitement du journal français “Polichinelle”.

En effet, dès l’apparition du périodique français, Paronian entre-
prend de traduire certains de ses portraits d’hommes publics étrang-
ers qu’il publie dans son propre journal satirique, “Le Théâtre”. 
C’est précisément de ces portraits et de leurs particularités généri-
ques que sont nés “Les grands hommes de la nation”.
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ՎԱՀԵ ՔԱՉԱՅԻ 
«ԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐԻ ԽՆՋ� ՅՔԸ» ՎԵՊԸ

Լ� ՍԻՆԵ ԳԱԼՍՏՅԱՆ

բ. գ. թ., դո ցենտ
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ 

Վ. Պար տի զու նու անվ. հայ նոր եւ նո րա գույն գրա կա նու թյան եւ
նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

 Բա նա լի բա ռեր –  էկզիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու թյուն, վեպ, Վա հե 
Քա չա, «Գի շա տիչ նե րի խնջույ քը», սահ մա նա յին ի րա վի ճակ, բնա-
վո րու թյուն:

Mots-clés: la littérature de l’existentialisme, roman, Vahé Katcha, “Le re-
pas des fauves”, la situation frontalière, personnage.

 Գե ղար վես տա կան գրա կա նու թյան ա ռաջ նա յին խնդի րը մար-
դու էու թյան պե ղումն է, իսկ գրա կա նու թյունն իր գո յու թյան պատ-
մու թյան ըն թաց քում մարդ կա յին էու թյու նը բա ցա հայ տող ի րադ րու-
թյուն նե րի մտահ ղաց ման հար ցում ան սահ ման հնա րամ տու թյուն է 
բա նեց րել, իսկ ա հա XX դա րում էկ զիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու-
թյու նը «հայտ նա բե րեց» անս պա սե լի, ար տա ռոց պա տա հա րը կամ 
«սահ մա նա յին ի րադ րու թյու նը», ո րի առ ջեւ կամ ո րում հայտն վե լով 
մար դը՝ էկ զիս տեն ցիալ հե րո սը կամ հե րոս նե րը, բա ցա հայ տում են 
ի րենց նե րաշ խար հը, օ տար վում հան րու թյու նից: Այդ ա ռու մով Վա-
հե Քա չա յի «Գի շա տիչ նե րի խնջույ քը» բա ցա ռիկ ստեղ ծա գոր ծու-
թյուն է, եւ հա զիվ թե ֆրան սիա կան էկ զիս տեն ցիա լիզ մի գրա կա-
նու թյան մեջ հան դի պի մեկ այլ վեպ, ո րում «սահ մա նա յին 
ի րադ րու թյու նը» հնա րա վո րու թյուն տված լի նի այդ պես լիար ժեք, 
ամ բող ջա կան կեր պով բա ցա հայ տել մար դու էու թյու նը, մեր կաց նել 
նրա ի րա կան կեր պա րը քո ղար կող կեղ ծի քը:
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 Վե պի ի րա դար ձու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում ե րե կո յի ըն-
թաց քում, Փա րի զի մի բնա կա րա նում, նո րապ սակ ա մու սին ներ 
Վիկ տո րի եւ Բ րի ժի տի ըն տա նի քում՝ վեր ջի նիս տա րե դար ձի օ րը: 
Հա վաք վել են մեր ձա վոր նե րը. Քա չան նախ մի քա նի ռեպ լի կով 
ցույց է տա լիս, թե որ քան քա ղա քա վա րի, բա րե կիրթ ու հո գա տար 
են բա րե կամ նե րը մե կը մյու սի հան դեպ: Պա տե րազ մը՝ պա րե տա-
յին ժա մը, ո րի մա սին խոս վում է վե պի սկզբում, հազ վա դեպ կրա-
կոց նե րը, թվում են հե ռա վոր ու ա նի րա կան, բայց հան կարծ ո րո-
շա կիու թյուն են ստա նում, բա կում կրա կոց ներ են լսվում, 
ի րա րանց ման աղ մուկ, եւ պա տե րազ մը գեր մա նա ցի սպա յի կեր-
պա րան քով, Կուրտ Կաու բախ ան վամբ խու ժում է բնա կա րան: 
Գեր մա նա ցի սառն ու բա րե կիրթ սպան հայ տա րա րում է իր եր կու 
զին վոր նե րի մա հը եւ ի րա զե կում, որ յու րա քանչ յուր սպան ված 
գեր մա նա ցու դի մաց տա սը պա տանդ են վերց նե լու, բայց քա նի 
որ տաս նու թին ար դեն վերց րել են շեն քի մյուս բնա կա րան նե րից, 
մնա ցել են եր կու սը, եւ այդ ընտ րու թյու նը նա ա նո ղոք մի մե ծա հո-
գու թյամբ թող նում է խնջույ քի մաս նա կից նե րին, ինքն սպա սում 
մի ջանց քում՝ զննե լով Վիկ տո րի հոր թի թեռ նե րի հա վա քա ծուն: 
Վ. Քա չան ըստ ա մե նայ նի ակ նար կում է, որ գեր մա նա ցի սպան 
մարդ կա յին հո գի նե րի մեծ գի տակ է, քա նի որ հին հու նա րե նում 
հո գին եւ թի թե ռը նույն «պսի խե» բա ռով են ար տա հայտ վել, եւ 
հե տա գա յում այս ի մաստ նե րը որ պես խորհր դա նիշ ներ նույ նա ցել 
են: Եվ ի րոք, գեր մա նա ցի սպան կռա հում է նրանց բո լո րի թաքն-
ված մտադ րու թյուն նե րը, ա սես նրանց տես նում է մին չեւ հո գու 
խոր քը եւ նրանց անս պա սե լի ի րադ րու թյան առ ջեւ է կանգ նեց-
նում միայն այն բա նի հա մար, որ տես նի, թե ինչ պես են բա ցա-
հայ տում ի րենց հո գե կան աշ խար հը:

Ա հա եւ անս պա սե լի ի րադ րու թյու նը, որ մար դուն կանգ նեց-
նում է ընտ րու թյան առ ջեւ: Եվ այս պես, վեր նա գի րը եւ ի րադ րու-
թյունն ար դեն հու շում են, որ բա րե կամ նե րի տա րե դար ձը վե-
րած վե լու է գի շա տիչ նե րի խնջույ քի:
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Վ. Քա չան հո գե բա նա կան մեծ վար պե տու թյամբ երկ խո սու-
թյամբ, միմ յանց ուղղ ված հար ցե րով աս տի ճա նա բար մեր կաց-
նում է իր հե րոս նե րի՝ դի մա ցի նին մատ նե լու են թա գի տակ ցա-
կան ցան կու թյու նը: Վիլ կե րը Պիե ռից փոր ձում է նրա կող մից 
սպան ված գեր մա նա ցի զին վոր նե րի քա նա կը պար զել, իբ րեւ թե 
ի մի ջիայ լոց, բայց հաս կա նա լի է՝ ի րենց մեջ ո րեւի ցե գեր մա նա-
ցու սպա նու թյան մեջ մե ղա վոր գտնե լու ա ռայժմ քո ղարկ ված, 
իսկ հե տո այ լեւս ան թա քույց մի տու մով. չէ՞ որ պա տանդ են պա-
հան ջում սպան ված գեր մա նա ցու փո խա րեն, ա պա դրդում գեր-
մա նա ցի նե րի հան դեպ ու նե ցած ա տե լու թյու նը խոս տո վա նել: 
Կար ծես պա տա հա կան չէ, որ մահ վան ա ռա ջին թեկ նա ծուն 
Պիեռն է, քա նի որ Պիե ռը կույր է, հան րա յին կյան քի հա մար 
փաս տա ցի ան պետք: Հե տո նրանք փոր ձե լու են ի րար մեջ հի-
վանդ ներ, քաղց կե ղի ժա ռան գա կան հա կում ու նե ցող ո րո նել՝ 
գի շատ չի պես ոհ մա կին ան պետք կեն դա նուն զոհ տա լու հա-
մար: Եվ ի րենք էլ են ի րենց այդ պես ըն կա լում: «Մենք առ նետ նե-
րի պես թա կար դի մեջ ենք այս տա նը»1,– ա սում է Տի մա կո վը: 
Ա պա բժիշ կը բա ցում է բո լո րի ա ռող ջա կան գաղտ նիք նե րը, ու 
բա նը ֆի զի կա կան գաղտ նիք նե րի բա ցա հայտ մամբ չի վեր ջա-
նում. ըն տա նե կան գաղտ նիք ներ են բաց վում նաեւ՝ Բ րի ժի տի 
դա վա ճա նու թյան փաս տը, Պիեռն իր սերն է խոս տո վա նում 
Բ րի ժի տին, Տի մա կո վը՝ իր մարմ նա կան ցան կու թյուն նե րը՝ 
Ֆ րան սուա զի հան դեպ... Այս հո գե կան «ստրիպ տիզ ներն» ուղ-
ղա կի ցնցող են: Բ րի ժի տին փոր ձում են ու ղար կել մի ջանց քում 
սպա սող Կաու բա խի մոտ՝ գայ թակ ղե լու հա մար, եւ պարզ է՝ 
ի րա վա սու են հա մա րում ի րենց նրան այդ քայ լին դրդե լու, քա նի 
որ մի ան գամ ա մուս նուն ար դեն դա վա ճա նել է: Վիլ կե րը Վիկ-
տո րին խոս տա նում է մո ռա նալ այն գու մա րը, որ պարտք է ի րեն, 
ե թե նա կնոջն ու ղար կի Կաու բա խի մոտ, իսկ Վիկ տորն իր դի-
1 Քաչ ա Վ., Գիշատիչն երի խնջույ քը , Եր., «Սովետ ակա ն գրող», 19 76 , էջ 87: – 

Այսուհ ետ  մեջբե րումն երը կտրվե ն փակագ ծերում – Լ. Գ.: 
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մակն է պատ ռում՝ մե ղադ րե լով Ֆ րան սուա զին, հի շեց նե լով, որ 
նրա ա մու սի նը մա հա ցած է, ուս տի նա է պար տա վոր Բ րի ժի տի 
փո խա րեն փոր ձել գայ թակ ղել գեր մա նա ցի սպա յին: Վիլ կե րը 
ստո րա նում է այն աս տի ճան, որ Ֆ րան սուա զին էլ է փող ա ռա-
ջար կում Կաու բա խին գայ թակ ղե լու հա մար, քա նի որ լավ գի տի՝ 
եղ բայ րը փո ղի կա րիք ու նի: Նույ նիսկ մտա ծում է, որ ի րեն պա-
տանդ վերց նե լու դեպ քում ան ձամբ Կաու բա խին գու մար կա ռա-
ջար կի: Բայց Կաու բախն ան կա շառ է, ինչ պես մա հը, ուս տի 
դժվար չէ նկա տել, որ գեր մա նա ցի սպան մահ վան մարմ նա ցում-
խորհր դա նիշն է, ո րի ներ կա յու թյու նը մահ վան հի շե ցումն է՝ me-
mento mori: Մահն ուղ ղա կի սպա սում է, թող նում, որ մար դիկ իր 
հան դեպ ու նե ցած վա խից պատ ռեն ի րենք ի րենց եւ դի մա ցին նե-
րի դի մակ նե րը, մեր կա նան ու մեր կաց նեն ի րար: Վիկ տո րը 
Ֆ րան սուա զից է պա հան ջում մեր կա նալ: Խորհր դան շա կան է, 
որ այն պա հին, երբ դեռ նոր են սկսվել փո խա դարձ հո գե կան 
մեր կա ցում նե րը, Տի մա կովն ու րի շի տա նը լո գանք ըն դու նե լու՝ 
ֆի զի կա պես մեր կա նա լու անս պա սե լի ո րո շում է կա յաց նում, որ 
դա սալ քու թյուն է ըն կալ վում «բա րե կամ նե րի» կող մից, յու րօ րի-
նակ փա խուստ: Մա հից փա խուս տի անհ նար փոր ձը էկ զիս տեն-
ցիա լիզ մի գրա կա նու թյան ա ռանց քա յին մո տիվ նե րից է: Վ. Քա-
չա յի հե րոս նե րը նույն պես ո րո շում են դի մել այդ փա խուս տին: 
Վիլ կե րը փախ չում ու թաքն վում է պա հա րա նում, բայց նրան հա-
նում են այն տե ղից: Տի մա կո վը լո գանք է ըն դու նում ու վե րա դառ-
նում՝ ինքն ի րեն զո հա բե րե լու, կա մա վոր պա տանդ հանձն վե լու 
ո րո շում ըն դու նած: Վ. Քա չան հու շում է մաք րա գործ ման ու ղին, 
ջրի մի ջո ցով մա հը հաղ թա հա րե լու քրիս տո նեա կան խոր հուր դը:

Մ յուս տար րը, ո րի մի ջո ցով ըստ Հայտ նու թյան պի տի կոր ծան-
վի աշ խար հը, կրակն է: Եվ պա տա հա կան չէ, որ Վ. Քա չա յի հե-
րոս նե րը ո րո շում են հրդե հել բնա կա րա նը, բայց Կաու բախն իս-
կույն կանգ նում է նրանց գլխին: Փա խուստն անհ նար է, եւ 
անհ նար է կրա կի մի ջո ցով հաղ թա հա րել մա հը, որ մարդ կանց 
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ստի պում է ստո րա նալ, կորց նել մարդ կա յին դի մա գիծն ու ար ժա-
նա պատ վու թյու նը, օ տար վել ի րա րից ու դառ նալ ան ճա նա չե լի:

Այ նու հե տեւ մե կը մյու սի առ ջեւ կյանքն ապ րե լու ի րենց ի րա-
վունքն են փոր ձում պաշտ պա նել, եւ նրանց խղճուկ փաս տարկ նե-
րը հնչում են որ պես մահ վան առ ջեւ սե փա կան գո յու թյան ար դա-
րաց ման ան հե թեթ փոր ձեր, իսկ այդ փոր ձի տակ ի րա կա նում մի 
բան է քո ղարկ ված միայն՝ կյան քից ա մեն գնով կառ չե լու հա մա-
ռու թյու նը: Բ ժիշկն ապ րե լու իր ի րա վուն քը կնոջ հի վան դու թյամբ է 
փոր ձում հիմ նա վո րել, Վիկ տո րը՝ Բ րի ժի տի հղիու թյամբ, Պիե ռի 
հա մար էլ կյան քը, ապ րե լու բերկ րան քը գո յու թյան միակ ար դա-
րա ցումն է. «Ես ըն դա մե նը մի քա նի ա միս է, որ սկսում եմ կյան քի 
հա մը զգալ: Ես նո րից կազ մա կերպ վել եմ: Կար դում եմ, այ սինքն՝ 
ինձ հա մար կար դում են, ձայ նապ նակ ներ եմ լսում, գրում եմ, իմ 
թո ղած ա րա հե տին եմ վե րա դառ նում: Ես հար մար վե ցի մեծ ճի գե-
րի գնով, ինչ պես ինք ներդ գի տեք: Այժմ ես ինձ նա յում եմ որ պես 
մի բնա կան ա րա րա ծի... Ես հի մա չեմ ու զում այդ պես ա պուշ ձեւով 
մեռ նել... Ես չեմ ու զում ա ռանց իմ ո սո խի աչ քին նա յել կա րո ղա-
նա լու գնդա կա հար վել: Դուք ի րա վունք չու նեք ճա կա տագ րի քմա-
հա ճույ քին թող նե լու։ Ձեր վեց հո գու մի ջից պի տի ընտ րեք եր կու 
պա տանդ: Ե թե դուք այդ չա նեք, գեր մա նա ցին ա ռա ջին հեր թին 
ինձ կընտ րի» (էջ 92): Ապ րե լու ի րա վուն քի հա մար բեր ված կեն ցա-
ղա յին հիմ նա վո րում նե րը աբ սուր դի ներ կա յաց ման են վե րած-
վում. չէ՞ որ ան հե թեթ է գո յա բա նա կան խնդի րը հիմ նա վո րել սո-
ցիա լա կան բնույ թի փաս տար կում նե րով եւ առ հա սա րակ՝ չէ՞ որ 
գո յու թյու նը զրո յաց նող մահ վան դի տա կե տից ապ րե լու բո լոր հիմ-
նա վո րում նե րը թվում են չնչին ու անն շան:

Վ. Քա չան անս պա սե լի հան գու ցա լու ծում է տա լիս վե պին: Այն 
ա մե նից հե տո, երբ բա րե կամ նե րը մահ վան վա խից մեր կաց րել են 
ի րենց ու դի մա ցին նե րին, ներս է մտնում գեր մա նա ցի սպան ու 
հայ տա րա րում, որ գեր մա նա ցի զին վոր նե րի սպա նու թյան մե-
ղադր յալ նե րը գտնվել են, ուս տի պա տանդ վերց նե լու անհ րա ժեշ-
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տու թյուն այ լեւս չկա: Տ րա մա բա նա կան է, որ այս ա մե նից հե տո 
ի րար հա մար այ լեւս ան ճա նա չե լի դար ձած բա րե կամ նե րը տուն 
պի տի գնան, բայց Վ. Քա չան դրա հնա րա վո րու թյու նը չի ըն ձե ռում 
իր հե րոս նե րին: Պա րե տա յին ժամ է, եւ ոչ ոք չի կա րող դուրս գալ 
փո ղոց, բա րե կամ նե րը ստիպ ված են մնալ ու նշել Բ րի ժի տի տա րե-
դար ձը: Վ. Քա չան ու զում է տես նել, թե այս ան գամ ինչ պես ի րենց 
կպա հեն իր հե րոս նե րը, ինչ պես են նա յե լու մե կը մյու սի աչ քե րին, 
գու ցե հնա րա վո րու թյուն է տա լիս նրանց նո րո վի՝ մար դուն ճա նա-
չե լուց հե տո այ նուա մե նայ նիվ սի րել նրան եւ վերսկ սել հա մա կե ցու-
թյու նը սի րո հիմ քե րի վրա՝ փոր ձե լով հաղ թա հա րել ա տե լու թյու նը, 
փո խա դարձ թշնա մանքն ու օ տար վա ծու թյու նը՝ հո գե բա նա կան 
այն մեծ հե ռա վո րու թյու նը, որ հան կար ծա կի գո յա նում է ա մե նա-
մտե րիմ մարդ կանց մի ջեւ, հաս կա նալ մար դու էու թյունն ու նե րել, 
դի մա ցի նի մեջ տես նել ինքդ քեզ, հան դուր ժել ու չփոր ձել կեղ ծել, 
հաղ թա հա րել բնազ դը, որ մար դուն մի ակն թար թում դարձ նում է 
գի շա տիչ, ճա նա չել, խոր հել, ա պա վի նել միայն բա նա կա նու թյանն 
ու դառ նալ մարդ: Այ նինչ մար դը ան մի ջա պես նո րից է փոր ձում 
կոծ կել իր ներ սը, նո րից փա խուս տի դի մել իր էու թյան ճա նա չո ղու-
թյու նից՝ ա ռիթ տա լով, որ ցան կա ցած ար տա ռոց պա տա հար նո-
րից ցույց տա ի րեն իր իս կա կան դեմ քը: Լի նել հան րու թյան մեջ, 
ապ րել իբ րեւ հան րա յին կեն դա նի, մարդ կանց մեջ եւ աղ մու կի մեջ 
ան տե սել սե փա կան էու թյան ճա նա չո ղու թյու նը, ո րի հնա րա վո րու-
թյու նը միայն ու միայն մե նու թյունն ու մե նու թյան մեջ սե փա կան 
ինք նու թյան հա յե ցում նե րը կա րող են տալ: Եվ պա տա հա կան չէ, որ 
Տի մա կովն է միայն վերսկս ված խնջույ քից հրա ժար վե լով բա ժա կը 
ձեռ քին ա ռանձ նա նում հյու րա սեն յա կի կի սա խա վա րում ու հե տեւե-
լով գի շա տիչ նե րի վերսկս ված խնջույ քին խոր հում, եւ նրա այդ խո-
հով էլ ա վարտ վում է Վ. Քա չա յի ու թե րեւս ֆրան սիա կան էկ զիս-
տեն ցիա լիզ մի գրա կա նու թյան լա վա գույն վե պե րից մե կը. «Ի՜նչ 
տա րօ րի նակ է այս բո լո րը,– մտա ծեց նա: – Օ րի նակ Վիլ կե րը: 
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Պատ րաստ ված մարդ է... Հան գիստ կյանք է վա րել: Կար դա ցել է... 
Գու ցե փի լի սո փա է: Մի բան ո րո շա կի է, իր ամ բողջ կյան քում 
մրջյուն ան գամ չի տրո րել... ա հա Վիլ կերն ինչ պի սին որ կա... Նա 
անց նում է իմ կող քով, եւ ես նրան հրում եմ: Վիլ կե րը, որ հի սուն 
տա րի ա ռանց ձայ նը բարձ րաց նե լու ապ րել էր, փոխ վում է: Նա 
գու նատ վում է, գոր ծում է, հրում է ինձ... գրե թե ինձ սպա նե լու ցան-
կու թյուն ու նի: Հա պա տա րօ րի նակ չէ՞... Ին չո՞ւ: Բ նազդն է... Բ նազ-
դը... Բայց դպրո ցում մեզ բնազ դը զսպել չեն սո վո րեց նում: Վա՛հ, 
կյան քի օ րենքն է... մենք բո լորս գի շա տիչ ներ ենք... փոք րիկ, սի-
րուն, լավ վար ժեց րած գի շա տիչ ներ, եւ մենք շղթա յի կա րիք չու-
նենք: Մեր շղթան կոչ վում է կար գու կա նոն... մենք են թարկ վում ենք 
մի ֆե րին... Օ ձե րի պես տա րի ներ շա րու նակ մնում ենք ան շարժ... 
հե տո, միան գա մից, ցատ կում ենք մեր զո հի վրա... լավ կամ վատ՝ 
մար սում ենք եւ թաղ վում մեր ան շար ժու թյան մեջ ու մո ռա նում... 
Ինչ-որ բան դեռ խա խուտ է... իս կա պես, ինչ-որ բան դեռ խա խուտ 
է... իս կա պես, իս կա պես, ինչ-որ բան դեռ խա խուտ է...» (էջ 144-149):

Résumé
“LE REPAS DES FAUVES” ROMAN DE VAHÉ KATCHA

Loussiné Galstian

Au XX siècle la littérature de l’existentialisme a rélévé un événe-
mentinattendu et inepteou “une situation frontalière”, devantleque-
loudanslequelapparaissent un homme, le hérosou les hérosexistenti-
elsmontrentleur monde intérieur, s’isolent de la société. A cetitre, 
c’estl’œuvre extraordinaire “Le repas des fauves” de Vahé Katcha, il 
est douteux que dans la littérature de l’existentialisme français existe 
un autre roman, danslequel “la situation frontalière” donne la possi-
bilité de découvrir telentièrementl’ essence de l’homme, de dévoiler 
la fraude masquant son personnage réel.
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ՄԱՐԴ�  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎ� ՆՔԻ 
ՊԱՇՏՊԱՆ� ԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ.

ՀԱՅ ԵՎ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԱՐՀԵՍՏԱԿՑԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊ� ԹՅ� ՆՆԵՐԻ

ՄՈՏԵՑ� ՄՆԵՐՆ �  ՏԱՐԲԵՐԻՉ ԳԾԵՐԸ

ՀԱՍՄԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ

մ. գ. թ., դո ցենտ
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ ար հես տակ ցա կան 

կազ մա կեր պու թյան նա խա գահ

 Բա նա լի բա ռեր – ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն, մար դու 
ի րա վունք ներ, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանք, աշ խա տան քա յին 
պայ ման նե րի բա րե լա վում:

Mots-clés: Organisation syndicale, droits de l’homme, travail honorable, 
amélioration des conditions de travail.

 Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո արհ միու թյուն նե րին պե-
տու թյան ցու ցա բե րած ա ջակ ցու թյու նը դա դա րեց, իսկ ո րոշ ժա-
մա նակ անց սկսվեց նաեւ արհ միու թյուն նե րի լիա զո րու թյուն նե-
րի ու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ ման գոր ծըն թա ցը:

 Թեեւ ԽՍՀՄ-ը փլուզ վեց, հան րա պե տու թյուն ներն ա ռանձ նա-
ցան, կու սակ ցու թյուն նե րը տրոհ վե ցին, սա կայն արհ միու թյուն նե րը 
պահ պան վե ցին: Արհ միու թյուն նե րի լիա զո րու թյուն նե րից գրանց-
վե ցին ո րոշ կո րուստ ներ, սա կայն ե ղած հնա րա վո րու թյուն նե րով 
հան դերձ՝ շա րու նա կում ենք պաշտ պա նել աշ խա տող նե րի աշ խա-
տան քա յին եւ ի րա վա կան շա հե րը, բա ցի այդ՝ մի ջազ գա յին արհ-
միու թյուն նե րի ըն տա նի քում հնա րա վոր ե ղավ պահ պա նել մեր 
տե ղը:  Ճիշտ է, մինչ օրս էլ Հան րա պե տու թյու նում արհ միու թյուն-
նե րի հա մար կա յաց ման դժվա րա գույն ժա մա նակ ներ են: Արհ-
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միու թյուն նե րի ան կաշ կանդ գոր ծու նեու թյա նը խո չըն դո տում են 
երկ րի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կը, աշ խա տա տե ղե րի խնդի րը, 
սո ցիա լա կան երկ խո սու թյուն նե րի ա վան դույ թի եւ պրակ տի կա յի 
բա ցա կա յու թյու նը, գոր ծա տուից աշ խա տող նե րի կախ վա ծու թյու-
նը եւ դրա նից բխող բա զում այլ խնդիր ներ:

 Մի շարք կազ մա կեր պու թյուն նե րում արհ միու թյուն նե րը 
հայտն վել են գոր ծա տուի կցոր դի կար գա վի ճա կում, մինչ դեռ 
«Արհ միու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հա մա ձայն՝ արհ-
միու թյուն ներն ան կախ են պե տա կան, տե ղա կան ինք նա կա-
ռա վար ման մար մին նե րից եւ գոր ծա տու նե րից:

Արհ միու թյուն նե րի դե րի բարձ րաց ման նպա տա կով պե տու-
թյան ա ջակ ցու թյունն անհ րա ժեշտ է այն ա ռու մով, որ կանխ վեն 
գոր ծա տու նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րը՝ ըստ Հան րա պե տու-
թյու նում գոր ծող Սահ մա նադ րու թյան, օ րենսդ րու թյան, ինչ պես 
նաեւ Հա յաս տա նի վա վե րաց րած Աշ խա տան քի մի ջազ գա յին 
կազ մա կեր պու թյան կոն վեն ցիա նե րի:

 Հա յաս տա նի արհ միու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիան, մտա հոգ-
վե լով աշ խա տա վո րի բա վա րար կեն սա մա կար դա կի ա պա հով-
ման խնդրով, շա րու նա կում է ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը հի շեց նել 
նվա զա գույն կեն սա մա կար դա կի եւ նվա զա գույն սպա ռո ղա կան 
զամբ յու ղի հա մա տե ղե լիու թյան անհ րա ժեշ տու թյան, աշ խա տան-
քա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման մա սին:

Այ սօր Հան րա պե տու թյու նում աշ խա տան քի պաշտ պա նու-
թյան ո լոր տի խնդիր նե րը բազ մա թիվ են եւ ան հա պաղ լուծ ման 
կա րիք ու նեն: Արհ միու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիան հա մոզ ված է, 
որ ա ռողջ եւ անվ տանգ աշ խա տան քի ո լոր տում պե տա կան քա-
ղա քա կա նու թյու նը պետք է նպա տա կաուղղ ված լի նի աշ խա տա-
վոր նե րի կյան քի, ա ռող ջու թյան եւ աշ խա տու նա կու թյան պահ-
պան մա նը: Այս ո լոր տին առնչ վող օ րենսդ րու թյան պահ պա նու մը 
յու րա քանչ յուր գոր ծա տուի հա մար պետք է դառ նա գոր ծու նեու-
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թյան նորմ, ո րը աշ խա տան քի պաշտ պա նու թյան պե տա կան 
ռազ մա վա րու թյան բա ցա կա յու թյան արդ յուն քում հնա րա վո րու-
թյուն է տա լիս ո րոշ գոր ծա տու նե րի խու սա փե լ աշ խա տան քա յին 
օ րենսդ րու թյան նոր մե րի պահ պան ման պա տաս խա նատ վու թյու-
նից:

Ե թե ամ փո փե լու լի նենք այս հար ցը, ա պա արհ միու թյուն նե րի 
առ ջեւ ծա ռա ցած խնդիր նե րը սկսվում են օ րենսդ րա կան բա ցե րից, 
ա վարտ վում` ի րա զեկ վա ծու թյան պա կա սով։ Արհ միու թյուն նե րի 
մշտա կան պա հանջ նե րը ե ղել եւ մնում են սո ցիա լա կան ար դա րու-
թյու նը, ար ժա նա պա տիվ աշ խա տանքն ու ար ժա նա պա տիվ վար-
ձատ րու թյու նը: Ե րի տա սարդ կադ րե րի ներ հոս քի ա պա հո վու մը 
արհ միու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան գլխա վոր նպա տակ նե րից է: 
Կադ րա յին քա ղա քա կա նու թյու նը հու զող հարց է, հատ կա պես Հա-
յաս տա նում, որ տեղ գոր ծազր կու թյու նը ԱՊՀ երկր նե րի հա մե մատ 
ընդ հա նուր առ մամբ կազ մում է 19 տո կոս (ի դեպ, սա ա մե նա-
բարձր ցու ցա նիշն է), ե րի տա սարդ նե րի շար քե րում այն 36 տո կոս է 
կազ մում: Ցավն այն է, որ գոր ծա զուրկ է մեծ մա սամբ կրթված ե րի-
տա սար դու թյու նը: Բ նա կա նա բար, գոր ծազր կու թյունն անվս տա-
հու թյուն է ստեղ ծում արհ միու թյուն նե րի նկատ մամբ: Հա յաս տա նի 
արհ միու թյուն նե րի կոն ֆե դե րա ցիան, մտա հոգ վե լով ե րի տա սարդ-
նե րի զբաղ վա ծու թյան խնդրով, իր շար քե րում ներգ րա վում է ե րի-
տա սարդ մաս նա գետ նե րի: Արհ միու թե նա կան կազ մա կեր պու թյան 
շար քե րը ին տեգ րում են ե րի տա սարդ ակ տի վիստ ներ, ձեւա վոր-
վում է ակ տիվ ե րի տա սար դա կան թեւ, ո րը սոց հար ցում նե րի ու այլ 
մի ջո ցա ռում նե րի շնոր հիվ հան րու թյա նը ոչ միայն ի րա զե կում է 
արհ միու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան մա սին, այ լեւ արհ միու թե նա-
կան աշ խա տանք նե րին ներգ րա վում է նոր ան դամ նե րի: Ապա գա յի 
եւ արհ միու թե նա կան աշ խա տան քի շա րու նա կա կա նու թյան հար-
ցում մեծ հույ սեր ենք տա ծում ե րի տա սարդ արհ միու թե նա կան նե րի 
հետ կապ ված:
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Եվ րո պա կան երկր նե րում ու ժեղ են ոչ այն քան արհ միու թյուն-
նե րը, որ քան օ րեն քը. ի տար բե րու թյուն մեզ՝ այն տեղ արհ միու-
թյուն նե րի ցան կա ցած պա հանջ օ րեն քի շրջա նակ նե րում լու ծում 
է ստա նում: Հա յաս տա նի արհ միու թյուն ներն ու ժեղ կլի նեն նաեւ 
այն դեպ քում, ե թե ու նե նան սե փա կան հե ռուս տաա լիք ու լրատ-
վա մի ջոց: Սա կայն արհ միու թյուն նե րի ֆի նան սա կան հնա րա վո-
րու թյուն նե րը դե ռեւս սահ մա նա փակ են:

ՀԱՄԿ-ը ար դեն Արհ միու թյուն նե րի մի ջազ գա յին կոն ֆե դե-
րա ցիա յի (ԱՄԿ) լիի րավ ան դամ է: ԱՄԿ-ին ան դա մակ ցու թյու-
նը ի՞նչ է տա լիս Հա յաս տա նի արհ միու թյուն նե րին: Նախ ընդ-
լայն վում են մեր գոր ծու նեու թյան շրջա նակ նե րը, հնա րա վո րու թյուն 
է ըն ձեռ վում արհ միու թե նա կան շի նա րա րու թյան մեջ նե րա ռե լու 
ԱՄԿ-ի ա վան դույթ նե րը: Բա ցի դրա նից՝ ԱՄԿ-ի կող մից հա մար-
ժեք ա ջակ ցու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը մեզ ա պա հո վագ րում 
է մեր նկատ մամբ կի րառ վող ցան կա ցած ոտնձ գու թյու նից:

ՀԱՄԿ-ը շա րու նա կե լու է հե տա մուտ լի նել կեն սա պա հով ման 
նվա զա գույն զամբ յու ղի կազ մի եւ կա ռուց ված քի սահ ման մա նը, 
մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված նվա զա գույն 
աշ խա տա վար ձի սահ ման ման հա մա կար գի ներդր մա նը եւ կի-
րառ մա նը, եւ որ ա մե նա կա րեւորն է՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար-
ձի ին դեք սա վոր ման կար գի ըն դուն մա նը:

 Մեր գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րից են լի նե լու 
նաեւ նպաս տե լը արհ միու թե նա կան շարժ ման հա մե րաշ խու թյան 
եւ միաս նա կա նու թյան ամ րապնդ մա նը, աշ խա տան քի ո լոր տում 
սո ցիա լա կան գոր ծըն կե րու թյան հա մա կար գի կա յաց մանն ու զար-
գաց մա նը, մի ջազ գա յին արհ միու թե նա կան շարժ ման սկզբունք նե-
րի ի րա գործ մա նը:

 Վեր ջին տա րին արհ միու թյուն նե րի ձեռք բե րում ը ե ղավ այն, 
որ կնքվեց ե ռա կողմ պայ մա նա գիր Կա ռա վա րու թյուն- Գոր ծա-
տու-Արհ միու թյուն հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա նակ նե րում:
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Ու սում նա սի րե լով եւ հա մե մա տե լով Հա յաս տա նում եւ Ֆ րան-
սիա յում ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու-
նեու թյու նը՝ կա րող ենք շեշ տել, որ Ֆ րան սիա յում արհ միու թե նա-
կան շար ժու մը շատ մեծ եւ կա րեւոր դեր է խա ղում երկ րի 
տնտե սա կան, քա ղա քա կան, հա սա րա կա կան կյան քում: Այն տեղ 
արհ միու թյուն նե րը բա ցար ձակ ան կախ են եւ չեն են թարկ վում 
պե տա կան ազ դե ցու թյան: Ֆ րան սիա յում արհ միու թյուն նե րը 
ի րենց աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան մեջ 
ա վե լի ակ տիվ են, ա վե լի բարձր է դրանց նկատ մամբ աշ խա տա-
կից նե րի վստա հու թյու նը: Ֆ րան սիա յի օ րենսդ րա կան դաշ տում 
ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին աշ խա տող նե րի 
աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի բարելավման հա մար ա վե լի մեծ 
հնա րա վո րու թյուն ներ են տրվում, ինչ պես օ րի նակ՝ աշ խա տո ղի 
աշ խա տան քա յին ոչ պատ շաճ պայ ման նե րի դեպ քում ար հես-
տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ կամ աշ-
խա տո ղի ցան կու թյամբ կա րող են դա տա րան ներ կա յաց նել հայ-
ցա դի մում, կամ դա տա րա նում որ պես բո ղո քող կողմ 
աշ խա տո ղի փո խա րեն կա րող է ներ կա յա նալ արհ միու թյան ներ-
կա յա ցու ցի չը:

Ֆ րան սիա յում արհ միու թե նա կան ա մե նա կա րեւոր գոր ծա ռույթ-
նե րից մե կը այն է, որ կազ մա կեր պու թյու նը իր աշ խա տակ ցին ին-
տեգ րում է մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծըն թա-
ցին եւ տա լիս է ի րա վա կան եւ օ րենսդ րա կան գի տե լիք ներ 
սե փա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար: Ֆ րան սիա-
յում արհ միու թյուն նե րը ի րենց ա ռաջ նպա տակ են դրել, որ յու րա-
քանչ յուր աշ խա տող պետք է պաշտ պան ված լի նի օ րեն քի տա ռով 
եւ ի րա վա կան ակ տե րով: Ան կախ օ րենսդ րա կան ի րա վա կան ակ-
տե րից՝ Ֆ րան սիա յում արհ միու թյուն նե րը գոր ծա տու նե րի հետ 
ի րա կա նաց նում են աշ խա տան քա յին պայ ման նե րին վե րա բե րող 
տա րա տե սակ քննար կում ներ: Ֆ րան սիա յում աշ խա տա վոր նե րի 
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10%-ը ար հես տակ ցա կան կազ մա կեր պու թյան ան դամ է: Ա ռան ձին 
ո լորտ նե րում, օ րի նակ՝ ա վիաու ղի նե րի աշ խա տա կից նե րի 50%-ը 
ան դա մակ ցում է արհ միու թյա նը:

Résumé
LES PROBLÈMES DE LA DÉFENSE DU DROIT AU TRAVAIL DE 
L’HOMME. LES RAPPROCHEMENTS ET LES DISTINCTIONS 
CARACTÉRISTIQUES DES ORGANISATIONS SYNDICALES 

FRANÇAISES ET ARMÉNIENNES

Hasmik Sarkissian

En Arménie et en France l’activité syndicale s’est attelée à la be-
sogne où fonctionnent la solidarité, la confiance, l’humanisme et la 
réalisation des idées anthropocentriques dans les domaines sociaux, 
législatifs et construction de la structure de l’Etat.
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ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԼԻՔՅԱՆԻ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ 
ԲԱՆԱՍՏԵՂԾ� ԹՅ� ՆՆԵՐԻ ԱՅՑԵՔԱՐՏԸ

ԱՐՄԵՆ� ՀԻ Մ� ՐԱԴՅԱՆ

բ. գ. թ., դո ցենտ 
Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ

Վ. Պար տի զու նու անվ. հայ նոր եւ նո րա գույն գրա կա նու թյան եւ
նրա դա սա վանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

 Բա նա լի բա ռեր – վտա րան դի, դա ռը հի շո ղու թյուն, միայ նակ, աք-
սո րել, հիաս թա փու թյուն, թարգ մա նիչ, ճա կա տագ րի հեգ նանք։

Mots-clés: émigrant, mémoire amère, solitaire, déporter, déception, tra-
ducteur, ironie du sort.

Ահ, ազգ հա յոց, ինչ օ րուան հաս ցուց զիս սէրդ, ինչ օ րուան...

Ա մէն տեղ օ տար, ան հա րա զատ, խորթ,
Ա մէն տեղ վա րակ ձիւնն մրտա վար դի։
Ուր փախ չիլ, ալ ուր չըլ լալ ա ւե լորդ,
 Նոյ նիսկ ո՛չ երգդ իր նոր ցա ւե րով,
Այլ քեզ, ինքդ քե՛զ չզգաս հար ճոր դի։
Ո՛չ հայ րե նիքն ինձ հայ րե նիք դար ձաւ,
Ո՛չ օ տար եր կիրն՝ իս կա պէ՛ս օ տար։

Այս տո ղե րի հե ղի նա կը Աբ րա համ Ա լիք յանն է, ծնուն դով կի-
լի կե ցի, ճա կա տագ րով վտա րան դի, տա ղան դա վոր հայ բա նաս-
տեղծ եւ թարգ մա նիչ, ում ապ րած կյանքն իս կա պես ող բեր գու-
թյուն էր, փոր ձու թյուն նե րի ու տա ռա պանք նե րի մի կծիկ։

 Ցա վա լի է, բայց դա ռը ճշմար տու թյուն. միշտ չէ, որ ար վես տա-
գե տը գնա հատ վում է իր կեն դա նու թյան օ րոք։ Ափ սո սան քը, վաս-
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տա կի ար ժեւո րու մը հա ճախ ու շա ցած է հնչում։ Իսկ ե թե ճա կա տա-
գիրն էլ մյուս կող մից է թու նա վո րում բա նաս տեղ ծի ու ղին եւ մին չեւ 
վեր ջին շուն չը դառ նաց նում, ա պա ու զում ես Ա լիք յա նին այն քան 
հո գե հա րա զատ Դուր յա նի տո ղե րը կրկնել. «Այս ճա կա տա գիրն 
ինչ սեւ է Աստ ված, արդ յոք դամ բա նի մրու րով է գծված»1։

«Ս կիզ բը աք սո րը իր ծննդա վայ րէն, յե տոյ աք սո րը իր ման կու-
թե նէն, աք սոր որ պէս հայ րե նիք դա ւա նած եւ հայ րե նիք սահ մա-
նագ ծուած հո ղակ տո րէն, յե տոյ աք սո րը հիւ սի սի իր «պատս պա-
րե նէն»՝ Մոս կուա յէն, յե տոյ աք սո րը իր առ ժա մեայ բնա կա րա նէն, 
դէ պի ֆա րա յա, Պիք ֆա յա եւ այ լուր...

Աք սոր նե րու ընտ րա նի եւ ընտ րեալ աք սո րա կան՝ Աբ րա համ 
Ա լի քեան»2:

Ա. Ա լիք յա նի ճա կա տա գի րը բազ մա թիվ հանգր վան ներ էր 
կան խո րո շել նրա հա մար։ Այն պետք է սկիզբ առ ներ նրա ծննդա-
վայր Ա լեք սանդ րե թից, Բեյ րութ, Ե րեւան, Մոսկ վա, Ֆրան սիա, 
կրկին Լի բա նան եւ վեր ջին ա պաս տա նը՝ Պուրճ Հա մու տի ծե րա-
նոց։ Դեռ Բեյ րու թի Ն շան Փա լանճ յան ճե մա րա նում սո վո րե լու 
տա րի նե րին մայ րե նի լեզ վի հան դեպ ար տա սո վոր պաշ տա մունք, 
գուր գու րանք ու ներ. դրա նում, ան շուշտ, ի րենց դերն ու նեին ու սու-
ցիչ նե րը՝ Լեւոն Շան թը, Նի կոլ Աղ բալ յա նը, Կա րո Սա սու նին։

 Տա րի ներ հե տո էլ ե րախ տա գի տու թյամբ հի շե լով նրանց՝ սի-
րում էր կրկնել. «Մարդ էին ա նոնք, իս կա կան հայ րե նա սէր ներ»3։

 Լեւոն Շանթն էր, որ իր սա նի մեջ նկա տեց բա նաս տեղ ծա կան 
տա ղան դը եւ ո գեւո րիչ խոս քեր ա սաց ա ռա ջին «Հո րի զոն» (1947) 
ժո ղո վա ծուի առ թիվ։ Իսկ Նի կոլ Աղ բալ յանն էլ, ի մա նա լով Հա-
յաս տան մեկ նե լու լու րը, քա ջա լե րեց. «Տ ղա՛ս, կեան քիդ լա ւա-
գոյն ո րո շու մը ա ռած ես, բա րով եր թաս»4։
1 Դուր յան Պ ., Ե րկերի ժողոված ու եր կու հատորով, հ. 1, Եր., 19 71, էջ 61: 
2 «Ազ գ», 2013, Յունիսի 29 , Սագօ Ա րեան, Աբրա համ Ա լի քեա ն. ա քսորի բա-

նաստեղծ։
3 Ն ույն տեղում, Լեւ ոն Արտազե ան, Դիմ աստուեր։
4 Նույն տեղ ում, Թորոս Թոր անեան, Տխուր, տ խրա գոյն թաղու մ։
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Ա պա գա յի վառ ե րազ նե րով ո գեւոր ված՝ Ա. Ա լիք յա նը 1947 թ.
ներ գաղ թող նե րի մեջ էր, ում բնա կա նա բար չշրջան ցե ցին գա ղա-
փա րա կան ու ժա մա նա կի մղձա վան ջա յին դառ նու թյուն նե րը։ 
Ծանր, սահմռ կե ցու ցիչ տա րի ներ էին, փո խա դարձ անվս տա հու-
թյան, դա վե րի ու մատ նու թյուն նե րի։ «Ա մեն քը վա խե նում էին 
ա մեն քից, նույ նիսկ սե փա կան ձայ նի ար ձա գան քից»,– հի շում է 
Պերճ Զեյ թունց յա նը5։

Մ ռայլ ու գորշ ի րա կա նու թյան սուր զգա ցո ղու թյուն նե րի ցավն 
ապ րած մար դու ինք նա տիպ խոս տո վա նու թյուն է Ս տե փան Ա լա-
ջաջ յա նի անդ րա դար ձը. «Մենք վա խե նում էինք բարձ րա ձայն 
մտա ծել, մենք բո լորս, բո լո րիս մէջ իւ րա քան չիւրս, ան գամ մեր 
ու րա խու թիւն նե րի մէջ մեր ցա ւերն ու նէինք ու կրում էինք ան-
ձայն, անմր մունջ՝ վա խե նա լով հա սա րա կու թեան դա ժան ու ժից 
եւ մեր ձեռ քե րը մա քուր պա հե լու սի րոյն»6։ Գ րա կա նու թյու նը իր 
նպա տա կին չէր ծա ռա յում, աս պա րե զում միայն քա ղա քա կան 
ո տա նա վոր նե րի, շին ծու փա ռա բա նու թյուն նե րի հե ղի նակ ներն 
էին դիր քեր գրա վել։

 Հայ րե նի հո ղի վրա ի րար ան չափ մտեր մա ցան ե րեք բախ-
տա կից գրող ներ՝ Անդ րա նիկ Թերզ յան, Ա րամ Ար ման, Աբ րա-
համ Ա լիք յան։ Բայց հայ րե նիք – Հա յաս տա նը, որ Աբ րա համ 
Ա լիք յա նի ու իր սերն դա կից նե րի հա մար պի տի դառ նար փրկու-
թյան օ ղակ, «կը դառ նար կար միր ե րի զով ա նէծ քի գօ տի, այդ 
գօ տին էր, որ կը սեղ մէր իր ի րա նը, կը սեղ մէր իր կո կոր դը, կ’ու-
զէր լռեց նել զինք»։

 Ժա մա նակն ու ի րա կա նու թյու նը Աբ րա համ Ա լիք յա նի նը չէին։ 
Իս կա կան ար վես տը չէր գնա հատ վում, դեռ ա վե լին, ա մեն կերպ 
խո չըն դո տում, ար գելք ներ էին ստեղ ծում, աս պա րե զից հե ռաց-
նում տա ղան դա վոր մարդ կանց (նա խա դե պը կաս կա ծե լի ու 
5 Զ եյթ ու նց յան Պ., Ա պրենք  տա սը պա տվիրաններո վ, Ե ր, «Հ ԳՄ» հրատ ., 

2009, է ջ 1 74։
6 Ալաջաջ եան  Ստ., Վա թսունակ անք, Լո ս Անջե լէս, «Նոր կեանք» հրա տ., 

2002, էջ 7։
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խորհր դա վոր հան գա մանք նե րում Անդ րա նիկ Թերզ յա նի սպա-
նու թյունն էր)։ Այդ էր պատ ճա ռը, որ Կար պիս Սու րեն յա նը այ րեց 
այդ տա րի նե րի իր ձե ռագ րե րը, իսկ Ա րամ Ար մա նը ի րեն դա տա-
պար տեց լռու թյան...

Այս մի ջա վայ րում Ա. Ա լիք յա նը գրա կան աշ խարհ մտավ հո-
գու նրբա կերտ գաղտ նիք նե րով, ո րոնք սկիզբ էին առ նում հեռ-
վում թո ղած ծննդա վայ րից, ա նա մոք կա րո տից։

 Նա իր հու զա թա թավ, քնքուշ ու խո րունկ բա նաս տեղ ծու թյուն-
նե րի ա կուն քը տես նում էր ա րեւմ տա հայ բա նաս տեղ ծու թյան մեջ։ 
Ն րա քերթ ված նե րը ա րեւմ տա հա յե րե նի եւ ա րեւե լա հա յե րե նի հա-
վա սա րակ շիռ շա ղախ էին՝ ոս կե ղե նիկ հա յե րե նի միա ձույլ հա-
րուստ բա ռա պա շա րով։ Ան տար բեր չես կա րող անց նել նրա բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րի կող քով, ան գամ վեր նագ րե րը յու րօ րի նակ 
են՝ «Շու քե րի շշուկ», «Ե րախ տա գի տու թյուն ա ռա վոտ վա անձ-
րեւին», «Ա շուղ ա շուն», «Ա րեւ մաղ», «Փոք րիկ ար ցունք»։

Երբ ճյու ղե րի ծայ րին բույր է ման վում ու թույր,
Երբ ճաքճք վում երկ րի խճան կարն ար դեն,
Երբ օ րերն են թաք չում թա վուտ մայ րա մու տում,
Որ վա ղորդ յան լույ սին չսպա սե լով ցայ տեն,
... Երբ գամփ ռո րեն կա ծանն է մեկ նում դունչ ու թաթ,
Երբ որ ձյունն է շրջում ինչ պես թու թի կա թուկ,
Երբ հառ նում է հո ղից մի ինք նամ փոփ ջու թակ,
Ես Դուր յան եմ կար դում։

1951 թ., երբ տպագր վեց Ա. Ա լիք յա նի «Նա խեր գանք» ժո ղո-
վա ծուն եւ տխուր ճա կա տագ րի ար ժա նա ցավ, պար տադր ված 
ա րեւե լա հա յե րե նի վե րա ծե լուց հե տո, լույս ըն ծայ վեց երկ րորդ 
ան գամ։ Գ րա կան պաշ տոն յա նե րը քա նիցս չկա մու թյուն, ան-
տար բե րու թյուն էին դրսեւո րում գրո ղի եւ ընդգծ ված ար հա մար-
հանք ա րեւմ տա հայ լեզ վի հան դեպ։
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 Բանն այն տեղ էր հա սել, որ հե տա գա տա րի նե րին, երբ 
Ա. Ա լիք յա նը ի րեն նվի րեց թարգ մա նու թյա նը, նրան սկսե ցին մե-
ղադ րել, որ թարգ մա նու թյան մեջ հո մա նիշ ներ ընտ րե լիս նա խա-
պատ վու թյու նը տա լիս է ա րեւմ տա հա յե րե նի բա ռա պա շա րին, 
հե տեւա բար, ոչ ա վել, ոչ պա կաս «նա ցիո նա լիստ է», որ լեզ վա-
կան դի վեր սիա է ա նում»7։ Լիար ժեք, բա վա րար ված իր կյան քը 
չապ րե լու, չստեղ ծա գոր ծե լու ափ սո սանքն ու ցա վը միայն 
Ա. Ա լիք յա նի նը չէր, այլ նաեւ իր սերն դա կից նե րինն էր, այն ընդ-
հա նուր էր այդ հա սա րա կար գի ար վես տա գետ նե րի, ա վե լի ընդ-
գծված՝ ներ գաղ թած գրող նե րի հա մար։ Շր ջա պա տի հեղ ձու ցիչ 
մթնո լոր տը, թու նոտ վե րա բեր մուն քը, անվս տա հու թյան զգա ցո-
ղու թյու նը իր հան դեպ հիաս թա փեց րին ու հու սա հա տեց րին, եւ 
նա փո խեց իր բնա կա վայ րը՝ բո լո րի աչ քից հե ռու, կրկին վտա-
րան դի, գե րա դա սեց ապ րել Մոսկ վա յում՝ ներ քին աք սո րի ծանր 
բե ռան տակ։ Ա. Ա լիք յանն ընտ րեց ար վես տա գե տի հա մար ա մե-
նա թանկ ու ա մե նաա պա հով վայ րը՝ բա նաս տեղ ծա կան աշ խար-
հը։ Ն րա տա ղան դը դրսեւոր վեց ոչ միայն ինք նու րույն ստեղ ծա-
գոր ծու թյուն նե րում (տասն յակ ժո ղո վա ծու նե րի հե ղի նակ է), այլ 
իր ան զու գա կան թարգ մա նու թյուն նե րում։ Ինք նա տիպ խոս տո-
վա նու թյուն է նրա գրա ռու մը. «Թող Աս տուած վերջս բա րի ը նէ, 
որ քան ալ կշտամ բուիմ, կը սի րեմ բա ռե րը «տա րօ րի նակ սի րով 
մը», մօ տիկ ֆի զի քա կան հեշ տան քին ու հո գե կան վե րաց ման եւ 
ա ռանց նկա տի ու նե նա լու ա նոնց ծա գու մը, կը գոր ծա ծեմ զա-
նոնք, ե թէ ի մաս տա յին ու հնչա կան նրբե րանգ ներ կ’ըն ձե ռեն»8։ 
Ա. Ա լիք յա նը հսկա յա ծա վալ թարգ մա նու թյուն նե րի հե ղի նակ է։ 
Իր թարգ մա նա կան գրա կա նու թյան հա րուստ ցան կով նպաս տել 
է ընդ լայ նե լու ազ գա յին գրա կա նու թյան շփում նե րը ֆրան սիա-

7 «Ազգ », 201 8, Մայիսի 18, Երվա նդ Տեր -Խաչա տրյան, Ժամ անակի անձրեւա-
թաց նժար ը (Տխ ու ր հ իշո ղությ ուն.  «Կո րու սյալ ժամա նակ» շ արք ից) ։

8 Ալիք եան Ա., Հեզ իր իկու ն / բան աստեղծութ իւննե ր եւ թար գմանութիւնն եր / 
Հրաշ քներու հանդիմա ն, Եր., 2008, էջ 7։ 
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կան, ռու սա կան գրա կան ար ժեք նե րի հետ։ Այ սօր էլ ժա մա նա-
կավ րեպ չեն Հովհ. Թու ման յա նի խոս քե րը. «Ազ գե րին լավ ճա-
նա չե լու եւ նրանց մեջ փո խա դարձ սեր ու հար գանք ար ծար ծե լու 
ա վե լի ազ նիվ հող ու ա վե լի մեծ կապ չի կա րող լի նել, քան գրա-
կա նու թյու նը»9, այդ կա պին մե ծա պես նպաս տում է թարգ մա նա-
կան գրա կա նու թյու նը։ Իսկ մե րօր յա լա վա գույն թարգ ման չի՝ Ալ.  
Թոփչ յա նի խո րին հա մոզ մամբ. «Թարգ մա նու թյու նը կա մուրջ է, 
երկ կող մա նի շար ժում, այն մեզ հա մար ու նե ցել է ե ռաս տի ճան 
օգ տա կա րու թյուն. ճա նա չո ղա կան, լեզ վաս տեղծ ման եւ մշա կու-
թաս տեղծ ի մաստ նե րով»10։

1967–1975 թվա կան նե րին Ա. Ա լիք յա նի թարգ մա նու թյուն նե րը 
պար բե րա բար լույս են տես նում «Գա րուն» ամ սագ րում։ Ն րա 
թարգ մա նա կան շրջա նա կը ընդգր կում է Անդ րե Ս տիլ, Տ րիս տան 
Ցա րա, Գի յոմ Ա պո լի ներ, Ռու բեն Մե լիք, Շառլ Ազ նա վուր, Հեր-
վե Բա զեն, Անդ րե Մո րուա, Գ յուս տավ Ֆ լո բեր, Մար տին դյու 
Գար, ֆրան սիա կան դա սա կան քնա րեր գու թյան ան վա նի դեմ-
քեր, ինչ պես նաեւ ռուս հե ղի նակ ներ՝ Վե րա Զվ յա գին ցեւա, 
Կոնս տան տին Սե րեբր յա կով, Բո րիս Պաս տեռ նակ։ Դա սա կան 
թարգ մա նու թյան փայ լուն նմուշ ներ են Պոլ Էլ յուա րի «Ա զա տու-
թյուն», Էդ գար Ա լան Պո յի «Ագ ռա վը», Գի յոմ Ա պո լի նե րի 
«Բ լուր ներ», Լուի Ա րա գո նի «Մա նուշ յա նի խում բը» ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն նե րը։

Ֆ րան սիա կան գրա կա նու թյան խոր ի մա ցու թյու նը, ֆրան սիա-
կան մշա կույ թի ու ժո ղովր դի հան դեպ ու նե ցած ան սահ ման սե րը, 
բա նաս տեղ ծա կան ակ նա ռու շնոր հը հիմք ծա ռա յե ցին հա ջող ված 
թարգ մա նու թյուն նե րի հա մար։ Բա նաս տեղծ Շառլ Ազ նա վու րին 

9 Թ ումանյա ն Հովհ., Երկերի լիակատար ժողովածու տասը հատորով, հ. 7 
/քննադատություն եւ հրապարակախոսություն 1913-1922,  Եր., ՀՀ ԳԱԱ 
հրատ. , 1995, էջ 542։

10 Թոփչյան Ալ., Թ արգման ու թյան ֆեն ոմենը չի փոխվել , «Ն ար եկա ցի» 
ա րվես տի միու թյուն , 201 5, սեպտե մբե րի  15։
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հայ ըն թեր ցողն ա ռա ջին ան գամ ծա նո թա ցավ Ա. Ա լիք յա նի 
թարգ մա նու թյան շնոր հիվ, ո րը լույս տե սավ 1968 թ.՝ «Սեր սրտի 
չա փով» խո րագ րով11, ո րին կցված էր «Ազ նա վուր տա ղանդ» 
փոք րիկ նա խա բան եւ հա մա ռոտ ծա նո թագ րու թյուն ներ։ Գր քում 
տեղ են գտել Շ. Ազ նա վու րի հան րա հայտ եր գե րի տեքս տե րը, 
ո րոնք պատ մում են սի րո տար բեր զգա ցո ղու թյուն նե րի՝ վա յելք-
նե րի, ծանր հիաս թա փու թյուն նե րի, տա ռա պանք նե րի, ժա մա նա-
կի անն կա տե լի ըն թաց քի շուրջ, խո հեր են կյան քի ու մահ վան 
ա ռեղծ վա ծի մա սին։ Թարգ մա նու թյուն նե րի ժա մա նակ Ա. Ա լիք յա-
նը փոր ձել է հա րա զատ մնալ բնագ րե րին եւ պահ պա նել հե ղի նա-
կի ո ճը, գրե լա ձեւը, պատ կե րա վոր մտա ծո ղու թյու նը։ Հա ջող ված 
թարգ մա նու թյուն նե րը՝ «Ոս կի հա սակ», «Գ նաց ու րիշ սի րո հետ», 
«Ի զա բել», «Մա մա», «Ա լե լու յա», «Եր կու կի թառ», «Ես չեմ կա րող 
տունս մտնել», վկա յում են Ա. Ա լիք յան թարգ ման չի սուր դի տո ղա-
կա նու թյան ու փի լի սո փա յա կան խոր ըն կալ ման մա սին։

Չ ծի ծա ղած՝ ար դեն ման կու թյունն ենք լքում,
Չ գի տակ ցած՝ ոս կի ջա հե լու թյու նը մեր։
Այն քան կարճ են թվում մեր օ րե րը ծաղ կուն,
Որ, չըմբռ նած, ապ շած՝ թող նում ենք կյանք ու սեր:

(«Ոս կի հա սակ»)
***

Իմ ժպիտ նե րի ծալ քե րի մի ջեւ թա խի ծը սո ղաց
Եւ ան հու սու թյան ա կո սի նման գծվեց ճա կա տիս։
Անց յալս ար դեն մի ծե րու նի է հի մա լռակ յաց,
 Քան զի մեր մի ջեւ խոր վիհ են փո րում ժամ, օր ու ա միս:

(«Գ նաց Q  րիշ սի րո հետ»)

11 Ազնավուր Շ., Սեր  սրտի  չ ափով  / թար գմ. ՝ Աբրահամ Ալ իք յա նի, Եր ., 
«Հայաս տ ան» , 1968։ 
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Ա. Ա լիք յա նը ֆրան սիա կան պոե զիա յից կա տա րած իր թարգ-
մա նու թյուն նե րի հա մար ընտ րում էր այն պի սի բա նաս տեղծ նե րի 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք հո գե հա րա զատ էին իր հու զաշ-
խար հին, աշ խար հա յաց քին, ժա մա նա կի մեջ բա նաս տեղ ծի դե րի 
ըն կալ մա նը։ 

Ա. Ա լիք յա նը տեւա կան, տքնա ջան աշ խա տանք է կա տա րել 
ֆրան սիա կան դա սա կան հե ղի նակ նե րի քնա րեր գու թյու նը 
թարգ մա նե լու հա մար։

 Դե ռեւս 1974 թվա կա նին իր նա մակ նե րից մե կում նման տո-
ղեր ենք կար դում. «Մի ա հա վոր աշ խա տան քի մեջ եմ ըն կել եւ 
ինչ պես մայրս էր ա սում՝ ա սե ղը շուք եմ ա նում, որ պես զի ա վար-
տեմ այն։ Պատ րաս տել եմ ֆրան սիա կան քնա րեր գու թյան մի 
ծաղ կա քաղ, որ տասն հինգ տա րի նե րի ճի գե րիս արդ յունքն է։ Ու-
զում եմ օր ա ռաջ վեր ջաց նել եւ ու ղար կել թարգ ման չա կան բա-
ժին։ Շատ եմ ո գեւոր ված այս գոր ծով։ Ա սում են, թե մեկ-եր կու 
ամ սից լույս կտես նի գիրքս։ Պետք է հա վա տամ, ու րիշ ճար-ճա-
րակ չու նեմ։ Ինչ ա րած, խեղդ վո ղը փրփու րին էլ է ձեռք մեկ-
նում»12։ Գիրքն ի հար կե լույս ըն ծայ վեց 1976 թվա կա նին13։

 Ծաղ կա քա ղի մեջ ընդգրկ ված են Ֆ րան սուա Վի յո նից մին չեւ 
Պոլ Վա լե րի ու Շառլ Պե գի, շուրջ հինգ դար յա մի ժա մա նա կաշր-
ջան, ո րը ֆրան սիա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռանձ նա նում է ոչ 
միայն մարդ կա յին բարդ ու տար բեր ապ րում նե րի պատ կեր-
մամբ, այլ քա ղա քա կան ու սո ցիա լա կան խնդիր նե րի ծա վա լուն 
ընդգր կում նե րով։ Հե ղի նա կը գրքի նա խա բա նում անդ րա դառ-
նում է այն բո լոր ե րախ տա վոր նե րին, ով քեր ֆրան սիա կան գրա-
կա նու թյան թարգ մա նու թյան գոր ծում անգ նա հա տե լի ծա ռա յու-
թյուն են մա տու ցել, ո րից հե տո նրբան կա տու թյամբ, ճա շա կով 
ընտր ված ֆրան սիա ցի գրող նե րի՝ Պիեռ դը Ռոն սար, Պիեռ- Ժան 
12 Մ ուրադ յան Ս., Նամակա նի, Եր ., «ՎՄ Վ- Պրինտ», 2 007, էջ 192։
13 «Ծաղկաքաղ ֆրա նսիակ ան դաս ական  քնարերգության» / ֆ րանսեր ե-

նից թ արգմանեց Աբրահամ Ալ իքյ անը, Ե ր., «Սո վետ ական գրող », 19 76 ։
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դը Բե րան ժե, Ալ ֆոնս դը Լա մար թին, Վիկ տոր Հ յու գո, Շառլ 
Բոդ լեր, Ս տե ֆան Մալ լար մե, Պոլ Վեր լեն, Ար թուր Ռեմ բո, Է միլ 
Վեր հարն, թարգ մա նա կան քերթ ված նե րը ներ կա յաց նում ըն-
թեր ցո ղի ու շադ րու թյա նը։ «Ես թարգ մա նե լու մեկ ու միակ ե ղա-
նակ գի տեմ,– խոս տո վա նում է թարգ մա նի չը,– կա րե լի չա փով 
հա մե րաշխ դրկի ցու թյուն բնագ րի հետ՝ ա ռանց խարխ լե լու մայ-
րե նի լեզ վի ու քեր թու թյան ընդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
ծնո ղա կան ի րա վունք նե րը»14։

Ն րա նպա տա կը սոսկ հե ղի նակ նե րին հայ ըն թեր ցո ղին ծա-
նո թաց նե լը չէ, այլ նաեւ բա նաս տեղ ծա կան խոր քե րը թա փան ցե-
լը, գրո ղի տրա մադ րու թյան հետ հա ղոր դակց վե լը։ Հե տաքր քիր 
զու գա դի պու թյամբ թարգ մա նի չը թե մա նե րի ընտ րու թյան հար-
ցում հա ճախ է անդ րա դառ նում միայ նու թյան, ան տես ված ու հու-
սալք ված, հայ րե նի քից հե ռու՝ աք սո րա վայ րում ստեղծ ված բա-
նաս տեղ ծու թյուն նե րին։ Ն մա նա տիպ թե մա ներ են շո շափ ված 
տաս նամ յա աք սո րի դա տա պարտ ված Ֆ րան սուա Վի յո նի 
«Կտակ», «Տա պա նա գիրն», լքված ու մո ռաց ված իր կյանքն 
ա վար տած Ալ ֆոնս դը Լա մար թի նի «Ա ռանձ նու թյուն», «Հո վի-
տը», «Միլ լի հող հայ րե նի», քսան տա րի պանդխ տու թյան մեջ 
ապ րած Վիկ տոր Հ յու գո յի «Մայ րա մուտ ներ», «Վեր ջին խոսք», 
Շառլ Բոդ լե րի «Ինք նամ փո փում» բա նաս տեղ ծու թյուն նե րում։ 
Ն մա նա տիպ ծանր զգա ցո ղու թյուն նե րի ու թախ ծոտ տրա մադ-
րու թյան ար ձա գան քը կա Ա. Ա լիք յա նի բա նաս տեղ ծու թյուն նե-
րում, ո րը նաեւ թարգ մա նու թյուն նե րի ժա մա նակ է մեծ դեր խա-
ղա ցել («Ճա կա տա գիր», «Անց յալն իմ մեջ», «Ա վե լորդ», 
«Փոք   րիկ ար ցունք», «Քա րե վար դեր», «Բա նաս տեղ ծի բախտ»)։

Ա. Ա լիք յա նը փոր ձել է ըմբռ նել բա նաս տեղ ծու թյան էու թյու նը, 
հո գե կան տրա մադր վա ծու թյու նը, ներշն չան քով է մո տե ցել իր 
թարգ մա նու թյուն նե րին:

14 Ա լիքյան Ա ., Հեզ իրիկուն , էջ 6 ։
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Ա հա, դրան ցից մի քա նի սը.

Ան գին, ա րի իջ նենք պար տեզ 
Եվ այն վար դին գնանք ի տես, 
Որ բաց վել էր ա ռա վոտ յան։ 
 Չի կորց րել արդ յոք նա իր 
Հ րա պույ րը, քո ղը կար միր 
Եվ իր գույ նը, գույ նիդ նման։ 
Ա վաղ, ան գին, նա յիր ինչ շուտ 
 Նա հո ղին է թա փել ան փույթ, 
Ինչ մեղք, ինչ մեղք, հմայք ու գույն։ 

Օ, բնու թյու՛ն, ի րոք խորթ մայր,
Գո նե ծա ղիկն այս դի մա նար
Ա ռա վո տից մինչ ի րի կուն։
Ահ, ե թե ինձ լսես, ան գի՛ն,
Քա նի փթթում ես մո լե գին
Քա ղի՛ր, քա ղի՛ր, ցե րեկ ու ցայգ
Վար դե րը քո ջա հե լու թյան.
Ծե րու թյունն այս ծաղ կի նման
Թա փե լու է գեղ ու հմայք15։

15( Պիեռ դը Ռոն սար)

***
Ին չու եք ինձ պատ մում հայ րե նի քի մա սին,
 Դարձ յալ դո ղաց սիրտս աք սո րում իր եր կար։
 Նա կան չում է հեռ վից, հու զում իմ բուխ հո գին,
Ինչ պես ծա նոթ քայ լեր կամ մտեր մի բար բառ:

(Ալ ֆոնս Դը Լա մար թին, «Միլ լի հող հայ րե նի»)

***
Ար ցունք կա իմ սրտում,
Անձ րեւի պես այս մեղմ։
Ահ, այդ ինչ թալ կու թյուն
 Սո ղում է իմ սրտում։
Օ, ջինջ ձայն անձ րեւի,
Եր դե րին ու հո ղին։

15 Այս բա նաս տեղ ծու թյու նը շար ժա ռիթ ու նի. Պ. Ռոն սա րը հի սուն տա րե կա-
նում սի րա հար վում է քսան հինգ տա րե կան Հե լե նին եւ նրա ար հա մար հան-
քին ար ժա նա նում, ո րից հե տո գրում է «Սո նետ ներ» շար քը։
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Սր տի մեջ ծա րա վի
Օ, եր գը անձ րեւի։
Ար ցունք կա ա նա ռիթ
Մղկ տուն այս սրտում
Ինչ, դրժման ոչ մի խիթ
Այս սուգն է ա նա ռիթ։

( Պոլ Վեր լեն)

 Խո սե լով թարգ մա նա կան ար վես տի մա սին՝ Բո րիս Պաս տեռ-
նա կը նկա տել է. «Թարգ մա նու թյու նը պետք է հոր դի թարգ մա-
նի չից, ով բնագ րի ազ դե ցու թյու նը վե րապ րել է շատ ա վե լի 
ա ռաջ, քան սկսել է իր աշ խա տան քը։ Այն պետք է լի նի բնագ րի 
պտու ղը եւ նրա պատ մա կան հե տեւան քը»16։ 

Ա. Ա լիք յա նի պոե զիա յին բնո րոշ գծե րը՝ քնա րա կա նու թյու նը, 
հա րուստ բա ռա պա շա րը, բա նաս տեղ ծա կան հնար նե րը, 
դրսեւոր վել են նաեւ թարգ մա նու թյուն նե րում։

 Ճա կա տագ րի ծանր խա չը նրան հե տեւեց ողջ կյան քում։ 2013 
թվա կա նին Բեյ րու թի Պուրճ Հա մու տի ծե րա նո ցում դա դա րեց 
բա բա խել Աբ րա համ Ա լիք յա նի վի րա վոր ու աք սոր յալ սիր տը: 
«Իր մա հով եր կինք ե րեւց նող մի պա տու հան գոց վեց, բա նաս-
տեղ ծու թյան բարձր մի դուռ փակ վեց, իր լրու մին հաս նե լով մի 
աշ խարհ վեր ջա ցավ»17։

16 Պաստ եռ նակ Բ., Երկեր ի ժ ող ովածու 5 հատորով, հ.  2, Մոս կվ ա, 1989 
(«Թարգմա նչի գրառումներ »), էջ 645- 6 46։

17 «Ազ գ», 2013, Յու նիսի 29, Երվանդ Տեր-Խա չատրյան , Աբրահամ Ալիքյ անի  
հիշատակին։ 
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Résumé
VISITE DES PISCINES FRANÇAISES D’ABRAHAM ALIKIAN

Armenouhi Mouradian

L’article examine le travail de traduction d’une partie importante 
de l’héritage littéraire du poète talentueux Abraham Alikian. Il est 
l’auteur d’une énorme quantité de traductions. André Still, André 
Morua, Gustav Fleubler, Paul Elular, Edgar Alan Pou, Louis Aragon, 
Charles Aznavour / ont contribué à l’expansion des contacts littérai-
res nationaux avec les valeurs littéraires françaises et russes.
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ԼԱՄԱՐԹԻՆԸ՝ 19-ՐԴ ԴԱՐԻ ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՆԳՐ� ԱՆՆԵՐ� Մ.

ՄԻ ՔԱՆԻ ՇԵՇՏԱԴՐ� ՄՆԵՐ

ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

բ. գ. թ., դո ցենտ
Խ. Ա բո վեա նի ան. ՀՊՄՀ

Վ. Պարտիզունու ան.  Հայ նոր եւ նո րա գոյն 
գրա կա նու թեան եւ նրա դա սա ւանդ ման մե թո դի կա յի ամ բիոն

«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րոն

 Բա նա լի բա ռեր – Լա մար թին, ֆրան սիա կան գրա կա նու թիւն, ռո-
ման տիզմ, թարգ մա նու թիւն, 19-րդ դա րի հայ գրա կա նու թիւն, գրա-
կան գնա հա տու թիւն ներ, ստեղ ծա գոր ծա կան ա ռըն չու թիւն ներ:

Mots-clés: Lamartine, littérature française, romantisme, traduction littéraire, 
littérature arménienne du 19-e siècle, appréciation littéraire, relation créative.

 Նախ, կ’ու զե նա յինք պար զա բա նել, թէ ին չո՛ւ ենք Ալ ֆոնս Լա-
մար թի նի եւ հայ գրա կա նու թեան ա ռըն չու թիւն նե րի վեր հան ման 
ճա նա պար հին ընտ րել 19-րդ դա րը՝ սահ մա նա փա կուե լով գրա-
պատ մա կան այս ժա մա նա կա հա տուա ծով: Պատ ճառն այն է, որ 
ռո ման տիկ այս հե ղի նա կը, թե լադ րուած թէ՛ իր գրա կան թե մա-
տի կա յից, թէ՛ գրա կան ուղ ղու թիւ նից, հենց այդ ժա մա նա կաշր-
ջանն է նշա նա ւո րում. նրա ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րը կամ դրանց 
թարգ մա նու թիւն նե րը շատ բա նով են կողմ նո րո շել 19-րդ դա րի 
ա ռա ջին կէ սի մեր ռո ման տիկ բա նաս տեղծ նե րին: Ն կա տի ու-
նենք յատ կա պէս ա րեւմ տա հայ գրող նե րին՝ Մկր տիչ Պէ շիկ թաշ-
լեա նին՝ բնու թեան պատ կեր նե րի ա ռու մով (յի շենք թէ կուզ յայտ-
նի «Գա րուն» քեր թուա ծը), Ղեւոնդ Ա լի շա նին՝ պատ կե րա յին 
մտա ծո ղու թեան սահ մա նում («Հայ հայ րե նիք»), եւ մա նա ւանդ 
Պետ րոս Դու րեա նին:
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Ա. Լա մար թի նի դե րա կա տա րու թիւ նը հայ գրա կա նու թեան 
վրայ կա րե լի է պայ մա նա ւո րել ոչ միայն նրա բա նաս տեղծ լի նե-
լու, այ լեւ ըն կե րա յին, պե տա կան գոր ծու նէու թեան ա ռու մով: Պա-
տա հա կան չենք հա մա րում, որ նրան այս կամ այն կերպ անդ-
րա դար ձել են հենց այս դի մագ ծով ա ռանձ նա ցած գոր ծիչ ներ՝ 
Գաբ րիէլ Այ վա զովս կին, Խո րէն Գալ ֆա յեան- Նար Պէ յը, Գ րի գոր 
Օ տեա նը, Նա հա պետ Ռու սի նեա նը եւ ու րիշ ներ:

Այս յօ դուա ծում փոր ձել ենք ու րուագ ծել հայ գրա կա նու թեան 
ծի րում Ա. Լա մար թի նի ան ցած ճա նա պար հը, եւ ոչ միայն հա յե-
րէն թարգ մա նու թիւն նե րի մի ջո ցով, այ լեւ գնա հա տու թիւն նե րի 
ուղ ղու թեան եւ ան մի ջա կան ազ դե ցու թիւն նե րի ա ռում նե րով: Բո-
լոր նշուած պա րա գա նե րում պի տի ար ձա նագ րել, որ ա ռա ջին 
հեր թին նկա տի ու նենք ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թիւ նը. Ա. Լա-
մար թի նից եւ առ հա սա րակ ֆրան սիա կան գրա կա նու թիւ նից 
ազ դե ցու թիւն նե րը հենց այս թեւի հե ղի նակ նե րին են բնո րո շ:

Ա. Լա մար թի նի եւ հայ գրամ շա կու թա յին աշ խար հի ա ռըն չու-
թիւն նե րը բազ մա թիւ են, սա կայն, ել նե լով դրանց հա մա կար գա-
յին դաս դա սում նե րից, մենք կա տա րել ենք միայն մի քա նի էա-
կան նշում:

Ն շում ա ռա ջին. Լա մար թի նը եւ նրա թարգ մա նիչ նե րը:
Ն շում երկ րորդ. Լա մար թի նը եւ նրա հայ կա կան գնա հա տու թիւն նե րը:
Ն շում եր րորդ. Լա մար թին- Պետ րոս Դու րեան ա ռըն չու թիւն նե րը:

 Մեզ յայտ նի ա ռա ջին գրա կան հան դի պու մը ֆրան սիա ցի բա-
նաս տեղ ծի հետ ժա մա նա կագ րա կան ա ռու մով դա րա կէ սին 
կապ ւում է հո գեւոր գոր ծիչ, խմբա գիր, Սեւ րի Սա մուէլ Մու րա-
տեան վար ժա րա նի տե սուչ Գաբ րիէլ Այ վա զովս կու ա նուան հետ. 
նրա գրա բար թարգ մա նու թեամբ եւ բա ցատ րա կա նով, հա յե րէն 
եւ ֆրան սե րէն զու գադ րու թեամբ ա ռան ձին հրա տա րա կու թեամբ 
Փա րի զում 1850-ին լոյս է տե սել «Քեր թուած առ կոմսն դ’Օռ սէ» 
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եր կը1, ո րը երկ րորդ ան գամ տպագ րուել է յա ջորդ տա րի՝ Վե նե-
տի կի «Բազ մա վէպ» հան դէ սում2:

Գ. Այ վա զովս կու հա մար Ա. Լա մար թի նը կա յուն նա խա սի րու-
թիւն է. շուրջ ե րեք տաս նա մեակ անց, 1879-ին, Պոլ սում Կա րա-
պետ Գա րա գա շը հրա տա րա կել է նրա «Քա նի մի թարգ մա նու-
թիւնք ի Գաղ ղիա կա նէ» հա տո րը, որ տեղ Ա. Լա մար թի նից Գ. 
Այ վա զովս կին թարգ մա նել է «Դիւ րըն տել դա սա խօ սու թիւն զմա-
տե նա գի տու թե նէ զրու ցատ րու թիւն ա ռա ջին» կտո րը, «Առ կոմսն 
դ’Օռ սէ» (ար դէն եր րորդ տպագ րու թեամբ) եւ «Յոր դո րակ հաշ-
տից» քեր թուած նե րը, ո րոնք լոյս են տե սել ֆրան սե րէն եւ հա յե-
րէն (գրա բա րով) զու գա դիր:

 Պա տա հա կան չենք այս տեղ տա լիս հրա տա րակ չի ա նու նը. 
ին քը՝ Կա րա պետ Գա րա գա շը, ար դէն մէկ տա րի անց իր լոյս ըն-
ծա յած «Ծաղ կա քաղ յօ տա րազ գի քեր թո ղաց» Գ. գրքոյ կում 
( Պո լիս, 1880) ա րեւմ տա հա յե րէ նով թարգ մա նել է «Գե րեզ ման 
մօր» քեր թուա ծը, ո րը յե տոյ խմբագ րուած տար բե րա կով կրկին 
Պոլ սում լոյս է ըն ծա յել 1886-ին՝ «Հա տըն տիր թարգ մա նու թիւնք 
յօ տա րազ գի քեր թո ղաց» գրքոյ կում: Այս կրկնու թիւ նը, մա նա-
ւանդ խմբագ րուած մօ տե ցու մը, կա յուն նա խա սի րու թիւ նից զատ 
յու շում են նաեւ թարգ մա նուող հե ղի նա կի հան դէպ պա տաս խա-
նա տու վե րա բեր մուն քի մա սին:

Ա. Լա մար թի նի՝ ա ռան ձին գրքով հա յե րէն երկ րորդ կան գա ռը 
դար ձեալ Փա րի զում է, դար ձեալ Մու րա տեան վար ժա րա նի3 տե-
1 «Ալփոնս ոսի Լամարթ ին եայ ի  կիսանդրին ի ւր քերթու ած  առ կոմսն  

Տ’Օռս է» /  թա րգմանի չ՝ Գաբր իէլ Այվազով սկի, Փ արիզ, 1850, 11 է ջ: 
2 «Բազ մավէպ», Վե նե տի կ, Թ. Տարի , թիւ 2, Յունուար ի 15, 1851, է ջ 19-21 : 
3 Կար ծում են ք, պա տահական չէ այ ստ եղ  վ արժ արանի եւ նրա տեսուչ նե րի  

հանգ ամանքի շեշտադրում ը, ք անի որ Ա. Լամարթինը  դ եռեւս 1848-ին այցե-
լել է վա րժա րա ն եւ ն րա սան  Մ ատ թէոս Մամ ու րեանին նկ ատել եւ 
պարգեւատրել է դա փնեպս ակով, ինչպէս  վ կայում է արեւմ տահայ գրագ էտ 
Հրանդ  Ասատուր ը. «1848- ին Մուր ատեան վարժարանին բոլոր աշակեր տ-
ներուն մ էջ ՝ առաջին մրցանակ ը կ ’ստանայ: Լ ամա ռթ ին պա րգեւա բա շխու-
թեան օրը  ներ կայ է եւ խօսելով գեղեցիկ  ճառ մը անո ր ճակատ ին վրա յ կը 
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սուչ, այս ան գամ Խո րէն Գալ ֆա յեա նի գրա բար թարգ մա նու-
թեամբ. խօս քը 1859-ին լոյս տե սած «Դաշ նակք4 Լա մար թի նեայ» 
ստուա րա ծա ւալ ժո ղո վա ծուի մա սին է5:

 Թարգ ման չի «Առ ըն թեր ցա նե լիս» խօս քում Խո րէն Վար դա-
պետ Գալ ֆա յեա նը բա ցում է այն եր կուս տեք շա հագրգ ռու թիւ նը, 
ո րի ար դիւն քում ին քը թարգ մա նել է ֆրան սիա ցի բա նաս տեղ-
ծին. «Ընդ բնաւ իսկ ժա մա նակս կե նացն սի րեալ է Լա մար թին 
զաշ խարհն Ա րեւե լից, եւ զմեծն իւր զհան ճար նուի րեալ նմա յա-
ճախ: Հա մա ռօտ ա սել, զայն պի սի իմն մե ծա րանս, զայն պի սի 
սէր ճշմա րիտ եւ ան շա հա սէր ըն ծա յեալ է նո րա Ա րեւե լից, որ պէս 
զի չի՛ք եւ չի՛ք եր բէք ա րեւե լեայց զար ժա նին կշռել նմա զե րախ-
տա գի տու թիւն»6:

Ու շագ րաւ են նաեւ Խո րէն Գալ ֆա յեա նի՝ գրքում տեղ գտած 
ֆրան սե րէն եւ հա յե րէն զու գա դիր «Առ Հայրն իմ» եւ «Առ Լա-
մար թին» բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը, ինչ պէս նաեւ Ա. Լա մար թի նի 
նա մակ նե րը՝ ուղ ղուած ա րեւմ տա հայ գրա գէ տին այս գրքի 
թարգ մա նու թեան առ թիւ. «Յոր ժամ ա րեւե լից աշ խարհս ճա նա-
պարհ առ նէի7, իբ րեւ զհիւր ոք եւ իբ րեւ եղ բայր ի Հա յաս տա-

դնէ դափնիէ պ սակը՝ որ մրց ան ակը կը ներկայացնէր : Ֆրանսա ցի մեծ բա-
նաստեղծին եւ ռօմանթիք գրագէտին ձե ռքէ ն ստացուած այս  դափն ին  
յուռութք մը կ’ըլլա յ ա պագ այ հայ  գ րագէ տին համ ար որ  օր մ ը իր թարգ մա-
նութիւն ներով ու գրուած քներով՝  ռօ մանթի ք գրական ու թե ան երկե րը  պիտի 
ճ անչցնէր ու սիր ցնէր իր ազգակ իցնե րուն» (Ասատուր Հր., Դիմաստուեր-
ներ, Պոլիս, տ պ. «Կ. Ք էշ իշ եա ն որ դի», 19 21, էջ 12 2) – Ընդգծումները՝ բն ա-
գրու մ – Ք. Ա.: 

4 Կարծում ենք, պատահականութեան կնիք չունի Յովհ. Թումանեանի բանա-
ստեղծական ժողովածուի խորագրի ընտրութիւնը՝ «Դաշնակներ» (1893, 
լրամշակուած՝ 1896):

5 «Դաշնա կք Լամարթ ինեա յ» / թարգմանեաց ի չափս հայկականս Խորէ ն 
Վր դ. Գա լֆա յեան, Փա րիզ, 1859, 396 է ջ: 

6 Նո յն  տեղում, էջ 12: 
7 Իս կ Ա . Լա մար թի նի համ ար Արեւելքը ա պրուած եւ նու աճուած  տարածութիւ ն 

կարել ի է համարել. յիշենք նրա «Ուղ եւորու թիւն դէպի  Ա րեւելք» աշխատու-
թիւնը: 
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նեայց ան տի մե ծա րե ցայ, եւ արդ ա ւա սիկ դուք ժո ղովր դա խառն 
ի մի ջի նո ցա գոր ծէք զա նուն իմ եւ զքեր թուած, ո րոց չէր ա պա քէն 
յայս պի սի իմն հե ռա ծա ւալ ակն դնել փա ռա ւո րու թիւն:

 Թարգ մա նու թիւն մի ձեր՝ ար ձա գանգ իմն է որ զձայն զիմ 
մին չեւ յա զատն ա ռեալ տա նի Մա սիս: Ո՜ տայր զի եւ ձերդ ձայն 
տա նիւր մին չեւ յԱն մա հու թիւն»8:

Ար ժէ ու շադ րու թիւն դարձ նել Խ. Գալ ֆա յեա նի թարգ մա նու թիւն-
նե րի ար ձա գանգ նե րին, ո րոնք հիմ նա կա նում ոչ դրա կան շեշ տա-
դրու թիւն ներ ու նեն, եւ սա նաեւ կա պուած թարգ ման չի ըն կե րա յին 
գնա հա տու թեան ու կեր պա րի հետ, ո րը ա ւան դա բար դա տա փետ-
ման է ար ժա նա ցել մեր գրող նե րի ու ա րուես տա գէտ նե րի կող մից: 
Խ. Գալ ֆա յեա նի գրա բար թարգ մա նու թիւ նը ա ռանձ նա պէս չէր 
տպա ւո րել նրա ժա մա նա կա կից նե րից առ նուազն եր կու սին՝ Մի-
քա յէլ Նալ բան դեա նին9 եւ Յա կոբ Պա րո նեա նին:

 Մի քա յէլ Նալ բան դեա նը ա րեւե լա հայ այն ե զա կի մտա ւո րա-
կան նե րից էր, որ ե ղել է Եւ րո պա յում եւ նոյն թուա կա նին Փա րի-
զում ծա նօ թա ցել վե րոն շեալ քեր թո ղագր քին եւ իր «Յի շա տա կա-
րան Կոմս էմ մա նուէ լի օ րագ րա կան թեր թե րից 1858-1860» եր կում 
նախ, յայտ նում է թարգ մա նու թեան լե զուի հան դէպ իր վե րա պա-
հու մը. «Ար ժա նա պա տիւ Խո րէն Վար դա պե տը այս օ րե րումս 
դուրս տուեց Լա մար թին ֆրան սիա կան բա նաս տեղ ծի “Les Har-
monies” մա կագ րով տա ղեր գու թիւն նե րի հայ թարգ մա նու թիւ նը 
հին լե զուով: Ազ գա յին բա նա սէր քը մի չեւ այժմ չկա րո ղա ցան հաս-
կաց նել մեր բո լոր հե ղի նակ նե րին, թէ մի հին եւ մե ռած լե զու, որ 
կո րու սել էր իւր ի րա ւուն քը ըն կե րա կան կեան քում, չէ կա րող միջ-
նորդ լի նել կեն դա նի ժո ղովր դի մէջ գա ղա փարք ներս բե րե լու հա-
մար»10: Ա պա ան ցում է կա տա րում ար դէն ֆրան սիա ցի բա նաս-
8 «Դա շնակք Լամ արթ ին եա յ» , էջ 36: 
9 Սա  պայ մանաւո րուա ծ էր  ն րանով , որ ա րեւելահայ գ րող նե րի համար  թէ՛ 

տարա ծական առումով, թէ՛ լե զու ական տեսանկիւնից ծան օթ չէր Լ ամար-
թինը: 

10 Նալբան դեան Մ., Ե րկերի լիակատար  ժողո վածու վեց հատորով, հ . 3, Եր., 
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տեղ ծի բուն ստեղ ծա գոր ծու թեան գնա հա տու թեա նը. «Ոչ ոք չէ 
տա րա կու սում, որ պ. Լա մար թի նը մինն է ար ժա նա ւոր բա նաս-
տեղծ նե րից եւ թէ նո րա գոր ծե րը ար ժա նա ցած են լու սա ւո րեալ 
աշ խար հի հա մակ րու թեա նը», բայց միա ժա մա նակ «զգու շաց-
նում», թէ նրա այս ժո ղո վա ծուի «տո ղե րից փչում է միս տի քա կա-
նու թիւն, որ ոչ միայն օգ տա կար չէ, այլ շատ եւ շատ վնա սա կար է, 
ե թէ ա ռողջ բա նա կա նու թեամբ աչ քի տակ ձգենք մեր ազ գի վի ճա-
կը: Մեզ հար կա ւոր է կեանք եւ շար ժո ղու թիւն... մեր ձեռ քով վա րել 
մեր հո ղը...»11՝ ար դէն ա պա ւի նե լով իր իսկ դա ւա նած «Երկ րա-
գոր ծու թիւ նը որ պէս ու ղիղ ճա նա պարհ» կար գա խօս-յոր դո րին, 
հա կադ րե լով Ա. Լա մար թի նի եւ մեր ժո ղովր դի ապ րած մի ջա վայ-
րե րը, միա ժա մա նակ շեշ տե լով այն հիաս թա փու թիւ նը, որ ապ րել 
էր ֆրան սիա ցի բա նաս տեղ ծը իր ժա մա նա կի քա ղա քա կան զար-
գա ցում նե րից եւ խոս տա նա լով. «Մեր ըն թեր ցող նե րին կը մա տու-
ցա նենք շու տով Լա մար թի նի գան գա տան քի թարգ մա նու թիւ նը, 
ո րով բո ղո քում է նա...»12: Մեզ յայտ նի չէ, սա կայն, թէ հե ղի նա կը 
կա տա րե՞լ է իր այս խոս տու մը:

Ար դէն տաս նա մեակ ներ անց, «Ազ գա յին ջո ջեր»-ում Խո րէն 
Վար դա պե տին նուի րուած դի ման կա րում, Յա կոբ Պա րո նեա նը 
նրա կա տա րած նշմա րե լի գոր ծե րի շար քում նկա տում է «Դաշ-
նակք Լա մար թի նի», ան մահ բա նաս տեղ ծին ո տա նա ւոր նե րուն 
գրա բար թարգ մա նու թիւ նը»՝ նա խոր դի նման նո րից շեշ տը դնե լով 
թարգ մա նու թեան լե զուի վրայ, «զոր հասկ նա լու հա մար այն 
ա տեն նե րը չորս հո գիէ բաղ կա ցեալ մաս նա ժո ղով մը կազ մուե ցաւ, 
որն որ ան կա րող ըլ լա լով զայն լու ծել, թարգ մա նի չին դի մեց, որ նե-
րումն խնդրե լով պա տաս խա նեց թէ՝ վրա յէն բա ւա կան ժա մա նակ 
ան ցած ըլ լա լուն պատ ճա ռաւ ինք ալ չէր կա րող հասկ նալ»13:

ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1982 , էջ 12 3: 
11 Նոյն տեղում, էջ 15 3- 15 4: 
12 Նոյն տեղ ում, է ջ 154: 
13 Պարոնեան Յ ., Երկերի  ժողովա ծու տասը հատ որ ով, հ. 2 , Եր ., Հ ՍՍՌ ԳԱ 

հրա տ., 19 64, էջ 17 : 
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Չ նա յած վե րա պա հում նե րին (չմո ռա նանք, որ 19-րդ դա րի կէ-
սին ա ւար տուած չէր գրա պայ քա րը, եւ Խ. Գալ ֆա յեանն էլ պահ-
պա նո ղա կան նե րի դիր քում էր), այս աշ խա տան քում մենք դնում 
ենք գրա կան հա յե լի նե րի նոր վե րա դա սա ւոր ման պա հանջ, որ-
տեղ Խ. Գալ ֆա յեա նի ծա ռա յու թիւ նը պի տի դի տար կել գրա պատ-
մա կան ժա մա նա կի մէջ14, ո րը չի կա րե լի զեղ չել եւ լիու լի ար ժա նի 
է յար գան քի, թէ կուզ ու շա ցած, ո րը խոր քի մէջ ճա նա չո ղու թեան, 
ճա շա կի տուրք էր ֆրան սիա կան ա րուես տին ու շատ ու շատ գրա-
կան ազ դե ցու թիւն նե րի նա խա դուռ:

1867-ին Գ րի գոր Չի լին կի րեա նի թարգ մա նու թեամբ եւ ա ռա-
ջա բան նա մակ-բա ցատ րա կա նով Զ միւռ նիա յում լոյս է տե սել 
«Ռա ֆա յէլ» քսա նա մեայ հա սա կի վէպ ի Լա մար թի նէ» գիր քը՝ 
հե ղի նա կից ա ռա ջին աշ խար հա բար թարգ մա նու թիւ նը: Նոյն եր-
կը Վ ռամ շա պու հի թարգ մա նու թեամբ լոյս է տե սել Պոլ սում, 1927 
թուա կա նին15: Կար ծում ենք, այս գոր ծը իր ռո ման տիկ յա ծում նե-
րով բա ւա կան ազ դե ցու թիւն պի տի թո ղած լի նի մեր քեր թող նե րի 
մտայ նու թիւն նե րի վրայ, վկայ այն փաս տը, որ այն ար ժա նա ցել 
է ե րեք տար բեր հե ղի նակ նե րի թարգ մա նա կան ու շադ րու թեա նը: 
Ա ռա ջինն այս շար քում Գ րի գոր Օ տեանն է, ո րը, ինչ պէս վկա յում 
է Հ րանդ Ա սա տու րը, թարգ մա նել է եր կը եր կու ան գամ, երկ րոր-
դը՝ Ռուս չու կում, 1864-ին16, ո րի ձե ռա գի րը, սա կայն, այ րուել է 
Գա տը գիւ ղի հրդե հի ժա մա նակ: Դեռ 1858-ին Ա. Լա մար թի նին՝ 
բո լոր բա նաս տեղծ նե րի մէջ իր նա խընտ րած ա րուես տա գէ տին17 

14 Այս առումով գնահատելի է Ալբերտ Մակարեանի յօդուածը Խորէն Գալ-
ֆայեանի «Ալաֆրանկա» կատակերգութեան արժեւորման հետ կապուած 
(տե՛ս՝ «Խորէն Գալֆայեան (Նար-Պէյ). մարդը եւ կատակերգակը», «Հայա-
գի տութեան հարցեր», Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, թիւ 1(13), էջ 119-139):

15 Լ ամա րթին, Էջե ր քս անամ եայի մ ը կե անք էն / թարգման եց՝ Վռամշ ապ ուհ, 
Պոլ իս , տպ. Կիւթ էմ պե րկ , 1 927: 

16 Ասատու ր Հր., Դ իմաստ ուերն եր , է ջ 91 -92: 
17 «Լա մա ռթի՜ն, ամէնէն  աւել ի նա է բա նաստեղծ , զի հոգւո յ բանաստեղծն է 

նա: Երբ իր քն ար ին առաջ ին ձայնը լսելի ըրա ւ, այնպ էս եղաւ իբրեւ թ է 
ա ռաջին  անգամ  կը հնչէ ր բանաստե ղծակա ն քնարին ձայն ը Ֆրան սայի  մէջ» 
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ուղ ղուած նա մա կում նրան յայտ նում էր այն տպա ւո րու թեան մա-
սին, որ ստա ցել էր այս գոր ծից. «Այլ չեմ կրնար լռու թեան անց-
նիլ այն ե րախ տա գի տու թիւնն ո րով իմ սիրտս է զե ղուն առ այն 
հան ճարն որ մարդ կու թիւ նը պի տի պաշ տէ օր մը... Հո գիս պա-
հած է այն գե ղեց կու թեան ու պայ ծա ռու թեան ցո լաց մունք նե րը 
որ ա մէն տող կը փայ լի»18, ու խնդրում մի քա նի տող գրել՝ հրա-
տա րա կու թեան սկզբում դնե լու հա մար: Հե տաքրք րա կան է նաեւ 
ֆրան սիա ցի քեր թո ղի պա տաս խան նա մա կը՝ թուագ րուած 5 
Մա յիս, 1858, Փա րիզ, որ տեղ ե րեւան է գա լիս նաեւ նրա վե րա-
բեր մուն քը հայ ժո ղովր դին. «Հա յե րը միշտ սի րած են զիս, վասն 
զի ես ալ ա նոնք կը սի րեմ իբ րեւ բա րե մոյն ժո ղո վուրդ մը, 
Ա րեւել քի գոր ծօն, պար կեշտ եւ գրա սէր ազ գե րուն մէջ:

Ըն դու նե ցէք շնոր հա կա լու թիւնս այն շնորհ քին հա մար որ կ’ը-
նէք գրքիս՝ ձեր լե զուին թարգ մա նե լով զայն:

Ի ցի՜ւ թէ ա մա ռը, մէկ եր կու ա մի սէն, կա րե նա յի գալ Կոս-
տանդ նու պո լիս եւ ձեռ քեր նիդ սեղ մել»19:

 Հայ գրա կան ա ծու նե րում Ա. Լա մար թի նից ու շադ րու թեան 
ար ժա նա ցած միւս գոր ծը 1871-ին Զ միւռ նիա յում հա յա տառ թուր-
քե րէ նով լոյս տե սած «Գ րա ցիէլ լա» սի րա յին վի պակն է: Այն 
ա րեւմ տա հա յե րէ նով թարգ մա նել է Սա հակ Էթ մէք ճեա նը եւ 1872-
ից մի քա նի տպագ րու թիւն նե րով, Ս. Կ. Է. եւ Վ ռամ շա պուհ ծած-
կա նուն նե րով լոյս է տե սել Զ միւռ նիա յում (1872, 1873, 1874), Պոլ-
սում (1926) եւ Կա հի րէում (1951)20:

1876-ին Վե նե տի կում Հայր Սա մուէլ Գան թարեա նի գրա բար 
թարգ մա նու թեամբ լոյս է տե սել Ա. Լա մար թի նի «Ա ռա ջին մտա-
ծու թիւնք բա նաս տեղ ծա կանք» քեր թո ղա գիր քը:

(«Գ րիգոր  Օտ եանի գոհարներ ը», հ . Բ. / պ ատրաստեց  եւ  հրա տա րակեց Մ. 
Կազմարարե ան, տպ. Մ. Տէր- Սահ ակեան , Կ. Պոլի ս, 1931, էջ 69 ): 

18 Նոյն  տ եղում, էջ  12 3: 
19 Նոյ ն տեղու մ, էջ 124: 
20 Որ երկու դէպքում է լ թարգ մա նիչը Ս ահակ Է թմէքճեանն է, մեզ յու շու մ են 

Պո լսի  հրա տարակութիւննե րի վ րա յ ն շուած յ աջորդա կան  թուակ ալում ներ ը: 
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1912-ին Պոլ սում Յա րու թիւն Դի մաք սեա նի թարգ մա նու թեամբ 
գրա բա րով տպագրուել է Լա մար թի նի «Գեթ սե մա նին կամ մահ 
Ժիւ լիայ» ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը, ո րը Ա. Լա մար թի նի «Ու ղեւո րու-
թիւն յ’Ա րեւելս» երկ հա տոր գրքից է եւ նուի րուած է նրա դստեր 
մա հուա նը, ինչ պէս ա րեւմ տա հա յե րէն բա ցատ րա կա նում նշում է 
թարգ մա նի չը:

Ա. Լա մար թի նի ստեղ ծա գոր ծու թեան նկատ մամբ թէ կուզ միջ-
նոր դա ւո րուած, բայց ո րո շա կի վե րա բեր մուն քի դրսեւո րում է նաեւ 
Պետ րոս Թեր զեա նի Ալֆ րէդ դը Միւ սէի գոր ծե րի թարգ մա նու-
թեան Բ. Տետ րա կում (Իզ միր, 1878) տեղ գտած «Գիր առ Լա մար-
թին» բա նաս տեղ ծու թիւ նը՝ ա րեւմ տա հա յե րէն թարգ մա նու թեամբ:

Ան տե սե լու չէ մի հան գա մանք եւս. ա րեւմ տա հայ մի ջա վայ րի 
գե րակշ ռու թեան դի մաց 19-րդ դա րում ա րեւե լա հա յե րէ նով ու-
նենք միայն մէկ թարգ մա նու թիւն, յա մե նայն դէպս մեր 
փնտռտուք նե րի ար դիւն քում մեզ հան դի պած միակ օ րի նակն է 
«Վիլ հելմ Թէլլ» պատ մուած քը՝ Համ բար ձում Ա ռա քե լեա նի 
թարգ մա նու թեամբ ( Թիֆ լիս, 1891):

 Հե տաքրք րա կան է, որ բո լոր թարգ մա նու թիւն նե րում շեշ-
տադ րուած է գրո ղի ա մէ նից բնո րոշ ե րա կը՝ քնա րա կա նու թիւ նը, 
ո րը ա նուղ ղա կիօ րէն խոս տո վա նում է վե րոն շեալ պատ մուած-
քում. «Այս պատ մու թեան պար զու թիւ նը նմա նում է պօէ մա յի. այդ 
մի ի դիլ լա է, որ տեղ մի հա տիկ ա րեան կա թի լի մէջ փայ լում է 
ծա ռի մի տե րեւի կամ մի փունջ ծաղ կի վրայ ի ջած ցօ ղի մէջ»21:

Ա. Լա մար թի նի հայ կա կան գնա հա տու թիւն նե րում ա ռան ձին 
ե րակ է բե րում քննա դատ, հայ գրա կա նու թիւ նը ֆրան սիա ցի նե-
րին լա ւա գոյնս բա ցած մտա ւո րա կան Ար շակ Չօ պա նեա նի՝ նոյն՝ 
1891-ին Պոլ սում լոյս ըն ծա յած «Ար շա լոյ սի ձայ ներ» ժո ղո վա ծուն, 
որ տեղ մէկ ան գամ չէ, որ լսե լի է դառ նում ֆրան սիա ցի բա նաս-
տեղ ծի ձայ նը: Նախ, ա րեւմ տա հայ գրա գէտ-քննա դա տը «Հիւ կօ, 
Լա մար թին, Միւ սէ» ար ձակ կտո րում փոր ձում է այս ա րուես տա-
21 Լամար թին Ա., Վիլհե լմ Թէլլ / պա տմուածք, թար գմանիչ՝  Համբա րձում 

Ա ռա քել եան, Թիֆ լիս, տպ . «Ար օր », 18 91 , էջ 47-48 : 
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գէտ նե րին տես նել Հայր Աս տուած, Սուրբ Հո գի եւ Ք րիս տոս ե ռա-
միաս նու թեան մէջ, որ տեղ «Լա մար թին Հո գին Ս. Աս տուածն է, 
ա՛յն որ ա ղաւ նիին ամբ ծու թիւնն ա ռած է ի րեն իբր խորհր դա-
նշան, այն որ մա քուր հո գի ներն ի րեն տա ճար կ’ընտ րէ, ո րուն 
քայ լե րուն տակ շու շան ներ կը բուս նին, որ հա մակ ճա ռա գայթ, 
հա մակ կա պոյտ, հա մակ խո րունկ է, այն որ կը սա ւառ նի»22:

Ա. Չօ պա նեա նը Ա. Լա մար թի նին օգ նու թեան է կան չում նաեւ 
նոյն գրքում տեղ գտած «Հա սա րա կու թիւ նը» ար ձակ կտո րում՝ 
բա ցատ րե լու այն պի սի մի նուրբ հար ցադ րում, ինչ պի սին 
ա րուես  տա գէ տի եւ ընկերու թեան յա րա բե րու թիւնն է՝ ար դէն շեշ-
տը դնե լով բուն ստեղ ծա գոր ծա կան ըն կալ ման վրայ. «Երբ Լա-
մար թին տա րաւ իր «Խոկ մունք»ը Տիար հրա տա րա կի չին, ա հա-
ւա սիկ ինչ որ ը սաւ նա գոր ծը կար դա լէ յե տոյ. «բա րե կամս, ձեր 
տա ղե րուն մէ ջը բան մը չկայ որ մին չեւ հի մա ճանչ ցուած նե րուն 
նմա նի, բո լո րո վին նոր բան մըն է եւ տար բեր մեր մեծ վար պետ-
նե րուն գոր ծե րէն. հա սա րա կու թիւ նը պի տի չա խոր ժի աս կից, 
ո րով հե տեւ ոչ մէկ ծա նօթ սե ռի կը պատ կա նի կամ ոչ մէկ դա սա-
կան հե ղի նա կի կը նմա նի...», եւ ա ւե լաց նում. «Սա կայն երբ Լա-
մար թին յա ջո ղե ցաւ հուսկ ա պա հրա տա րա կել իր գործն, ամ-
բողջ Ֆ րան սա հիաց ման ճիչ մը ար ձա կեց, հրա՛շք հան ճա րին»23:

Ազ դե ցու թիւն նե րի որակապէս այլ ուղ ղու թիւն է մեզ յու շում 
 Լա մար թին-  Դու րեան յա րա բե րու թիւ նը:  Նախ՝ եր կու հե ղի նակ-
նե րին միա ւո րող ա ռա ջին յատ կա նի շը. նրանք եր կուսն էլ ի րենց 
պատ կա նած գրա կա նու թիւն նե րի հա մար հա մար ւում են ռո ման-
տիզ մի հիմ նա դիր ներ: Այս տե ղից էլ՝ թե մա տիկ եւ ան մի ջա կան, 
բնագ րա յին ընդ հան րու թիւն նե րը, ո րոնք ֆրան սիա ցի բա նաս-
տեղ ծի եւ հայ գրա կա նու թեան ազ դե ցու թիւն նե րի դա սա կան 
օ րի նակ են պար զում:

Այս պէս, եր կու հե ղի նակ նե րի հա մար էլ էա կա նը բա նաս տեղ-
ծա կան խոհն է. յի շենք թէ կուզ ֆրան սիա ցի բա նաս տեղ ծի քեր-
22 Չօպանեա ն Ա., Ար շալոյսի ձայներ , Պոլի ս, 1891, էջ 93: 
23 Ն ոյն տեղ ում, էջ 175 -176: 
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թո ղագր քե րի խո րագ րե րը՝ «  Բա նաս տեղ ծա կան մտո րում ներ» 
(“Méditations poétiques”, 1820), «Նոր բա նաս տեղ ծա կան մտո-
րում ներ» (“Nouvelles Méditations poétiques”, 1823) «Բա նաս տեղ-
ծա կան եւ կրօ նա կան դաշ նու թիւն ներ» (“Harmonies poétiques et 
religieuses”, 1830), «Բա նաս տեղ ծա կան հա յե ցում ներ» (“Recueille-
ments poétiques”, 1839) եւ Պետ րոս Դու րեա նին այն քան բնո րոշ 
«խո կալ, սու զիլ, ըզ մայ լիլ սուտ», «ճա կատս այն քան խոկ ու նի» 
ռո ման տի կա կան դպրո ցը բնո րո շող ար տա յայ տու թիւն նե րը: 

Եր կու քեր թող նե րի հա մար էլ «հա յե ցում նե րի» մէջ ա մէ նից 
բնո րո շը թե րեւս աս տուա ծա յի նի քննու թիւնն է, որ տեղ Ա. Լա մար-
թի նի տխրու թեան ու Աստ ծոյ հետ զրոյ ցի թախ ծա լի տրա մադ րու-
թիւն նե րի ինչ-որ տեղ հո վուեր գա կան շեշ տե րի կող քին ու նենք Պ. 
Դու րեա նի աս տուա ծա մար տու թեան օ րի նա կը: Ն ման ընդ հան րու-
թիւն նե րի, հո գեկ ցու թեան լա ւա գոյն օ րի նա կը մեզ բե րում են «Առ 
լորտ Պայրն» եւ «Տր տունջք» բա նաս տեղ ծու թիւն նե րը.

Ա.  Լա մար թի նի մօտ կար դում ենք.

Ա սէի օր ա ւուր. Ա րեւ, օ՜ր մի դեռ:
 Զերդ յան ցա ւոր, որ ’ի մը թան խո րա սոյզ,
Եւ կեն դա նեաւ ի ջեալ ’ի կայս լըրթ նա լոյս,
 Հուպ առ վեր ջին ճա ճանչն՝ որ տայ դեռ ըզ փայլ
 Մէտ խո նար հեալ դի տէ ըզ կան թե ղըն շի ջեալ.
 Նոյն կա մէի ու նել զո գի իւր ’ի սլաց,
 Դեռ խընդ րե լով ըզ նա ’ի հուսկն հա յե ցուած.
 Շունչն ’ի քոյ գիրկ վե րա թը ռաւ, Աս տուած իմ,
Անդր ըստ աշ խարհ սրա ցաւ եւ յոյսս ընդ նը մին:
 Թող զհայ հո յանս յայ նու սու թեանս անդ ’ի պահ
 Ժըպր հեալ... Զըղ ջամ, փառք հը զօ րին գե րա գահ
Ըզ ջուր ’ի գնացս, յըն թացս ա րար ըզ մըր րիկ.
 Զա րեւ յայ րումն, եւ յանձ կու թիւն ըզ մար դիկ24:

24 «Ա. Լամարդ ինեայ Ա ռաջին մտածու թի ւնք բ անաստ եղ ծակա նք» / թարգ-
մանեաց Հ. Սամուէլ Գանթարեան ի Մխիթարեանց, Վենետիկ, Ս. Ղազար, 
1876, էջ 14-15: 



110

 Կար ծում ենք, կա րիք չկայ բե րե լու Պ. Դու րեա նի «Տր տունջք» 
բա նաս տեղ ծու թեան հա մա պա տաս խան հա տուած նե րը՝ պատ-
կե րա յին նմա նու թիւն նե րը որ սա լու հա մար: Կամ վկա յա բե րենք 
մէկ այլ օ րի նակ՝ այս ան գամ Ա. Լա մար թի նի «Աղ բե րակն յան-
տա ռի» քեր թուա ծից՝ տեղ գտած «Դաշ նակք...»ում.

Իսկ ինձ՝ ա սել մնաս հան գոյն.
«Ա ւա նիկ աջ քոյդ Ա րար չին.
Այս որ հը րաշք են զը ւարթ նոյն՝
Ի մաս տու թեանն իւր խաղ է սին»25:

Եւ սրա դի մաց «Աս տու ծոյ ծաղրն է աշ խարհն ալ ար դէն»26 
յայտ նի վեր ջա բա նը, ո րը ոչ այլ ինչ է, ե թէ ոչ վե րոն շեալ բա նաս-
տեղ ծա կան տան խտա ցու մը՝ ար դէն դու րեա նա կան հան ճա րի 
շո ղար ձա կու մով:

 Լա մար թին – Դու րեան ստեղ ծա գոր ծա կան կա պե րի ո րոն ման 
հե տա զօ տո ղին մղում է հենց ին քը՝ ա րեւմ տա հայ բա նաս տեղ ծը՝ 
իր տո ղե րի մէջ ան մի ջա կան յղում կա տա րե լով ֆրան սիա ցի բա-
նաս տեղ ծին: Ն կա տի ու նենք լա ւա գոյն սի րա յին քեր թուած նե րից 
մէ կը՝ «Թր քու հին», ո րը միջ տեքս տայ նու թեան (ին տեր տեքստ) 
լա ւա գոյն դրսեւո րում նե րից մէկն է.

Սր տի մե ղո՜ւ, ինչ պէս կո չեց Լա մար թին,
Ո րուն ծը ծած ծա ղի կը՝ սիրտ, մեղրն է սէր:

Ուղ ղոր դում է հայ բա նաս տեղ ծը եւ դրա դի մաց բե րում իր մօ-
տե ցում-հա կադ րու թիւ նը.
25 «Դաշնակք Լամարթինեայ թարգմանեաց ի չափս հայկականս Խորէն Վ. 

Գալֆայեան», էջ 116: 
26 Դուրեան Պ., Երկերի ժողովածու երկու հատորով, հ. 1, Եր., ԳԱ հրատ., 1971, 

էջ 62:
Այս տողի շուրջ բանավէճերը բանաստեղծութեան ծանօ թա գրու թիւն-

ներում ի մի է բերում գրականագէտ Ա. Շարուրեանը՝ անմիջական ազդակ 
համարելով Լամարթինի «Վերջին բան կամ տրտում է անձն իմ մինչեւ ի 
մահ» բանաստեղծութեան տողերը (Նոյն տեղում, էջ 267): 
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Ես կո չեմ զնէ կո՜յս, ո րուն սիրտն է եր կին
Ան հուն սի րոյ, որ հո րի զուն չու նի դեռ27:

 Հա ւա նա բար նկա տի ու նի Ա. Լա մար թի նի «Շու շանն ի նեղ-
ցին Սան թա Ռէս թի թու դայ ի կղզիոջն Իս քեայ» քեր թուա ծի 
պատ կե րը, թէ՝

Ե կայք քա ղել, կոյսք, զմե նիկդ հեշտ շու շան,
 Մե ղուք սրտիցս, ոյց սէր՝ է մեղր իսկ ինք նին.
Հ րեշ տակք ար կին յեր կիր ըզ հատս իւր սեր ման.
Ա նուն նո րին՝ խոր հուրդ, եւ հողն է տա պան.
 Բուր մունքն զմիտս հա նեն յեր կին28:

Եւ Լա մար թին- Դու րեան ա ռըն չու թիւն նե րի քննու թիւ նը կ’ու զե-
նա յինք ամ փո փել մէկ դի տար կու մով. մենք այն քան էլ հա մա ձայն 
չենք բազ միցս յի շա տա կուած այն կար ծի քի հետ, թէ «Լ ճակ»ը 
գրուած է Ա. Լա մար թի նի «Լի ճը» բա նաս տեղ ծու թեան ազ դե ցու-
թեամբ29: Չժխ տե լով այն, որ Պ. Դու րեա նը ծա նօթ էր այդ բա նաս-
տեղ ծու թեա նը, եւ թէ բնու թեան պատ կեր նե րի այդ պի սի հա մընկ-
նում նե րը մէ կից ա ւե լին են, ա ւե լի ու շա դիր ու սում նա սի րու թեան 
դէպ քում կա րե լի է նկա տել, որ եր կու ա րուես տա գէտ նե րի ընդ հա-
նուր, հա սա րա կաց գծե րը շատ ա ւե լի մեզ տա նում են վե րը 
նշուած աս տուա ծաքն նու թեան ու խո հա կան ու ղի նե րով:

27 Նոյն տեղում, էջ 56: 
28 «Ա. Լամարդինեայ Առաջին մտածութիւնք բանաստեղծականք», էջ 41: 
29 Հայր Սամուէլ Գանթարճեանը («Ա. Լամարդինեայ Առաջին մտածութիւնք 

բանաստեղծականք», էջ 47-49) եւ Աբրահամ Ալիքեանը («Ծաղկաքաղ 
ֆրանսիական դասական քնարերգութեան», Եր., «Սովետական գրող», 
1976, էջ 62-64), օրինակ, պահել են բնագրի «Լիճ» («Լիճը») խորագիրը: Իսկ 
ահա Նուարդ Վարդանեանը, թերեւս ելնելով հենց «դուրեանական» 
հանգամանքից, բանաստեղծութիւնը վերնագրել է «Լճակ» («Մի բոյլ 
ֆրանսիական քնարերգութիւնից» / XIX-XX դար, Եր., «Տի Սօ գրաֆիքս» 
ՍՊԸ, 2006, էջ 5-7): Նրանցից իւրաքանչիւրը վերնագրի ընտրութեան իր 
տարբերակին հաւատարիմ է մնացել նաեւ բուն քերթուածում: 
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Ամ փո փե լով եւ ընդ հան րաց նե լով Լա մար թին-հայ գրա կա նու-
թիւն կա պե րի շուրջ մեր կա տա րած դի տար կում նե րը՝ նշենք, որ 
այդ ա ռըն չու թիւն նե րը բա ւա կան հա րուստ նիւթ կա րող են պա-
րու նա կել, եւ հա մո զուած ենք, որ նոր ո րո նում նե րը գրա կա նու-
թեան պատ մա բա նին նոր ու ա նակն կալ բա ցա յայ տում նե րի կա-
րող են տա նել:

Résumé
LAMARTINE DANS LES HAVRES LITTÈRAIRES 

DU 19 SIÈCLE. QUELQUES ACCENTUATIONS LITTERAIRES

Knarik Abrahamian

Dans cet article nous avons essayé d’examiner les relations littérai-
res entre le fondateur du romantisme français, le poète Alphonse de 
Lamartine et la littérature arménienne du 19-e siècle. Il faut dire que 
ces relations sont développées en quelques directions dont nous avons 
mis en relief les traductions de la poésie de Lamartine faites par Gabri-
el Ayvazovski, Khoren Galfayan – Nar Bey, Grigor Tchilinguirian, Sa-
hak Etmekdjian, Hambardzum Araquélian et d’autres, ainsi que les ap-
préciations littéraires faites par Mikaël Nalbandian, Hakop Paronian, 
Archak Tchopanian et d’autres. A ce propos nous avons eu en vue les 
auteurs arméniens occidentaux qui étaient influencés directement de 
la littérature française. Nous accentuons surtout dans notre article les 
liens littéraires entre Lamartine et Pétros Dourian étant tous les deux 
des poètes romantiques, créant dans le même genre littéraire et ayant 
les mêmes effets de construction imagée.
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ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԵՒ ՄՇԱԿՈՅԹԻ 
ԳԵՂԱՐ� ԵՍՏԱԿԱՆ Զ� ԳԱԴԻՐ 

ՔՆՆ� ԹԵԱՆ ՓՈՐՁ. 
ԱՆԴՐԷ ԺԻԴ Եւ ՎԱԶԳԷՆ Շ� ՇԱՆԵԱՆ

ՆԵԼԼԻ ԹԱԴԷՈՍԵԱՆ

Խ. Ա բո վեա նի ան. ՀՊՄՀ
«Ս փիւռք» Գի տաու սում նա կան Կենտ րո ն

 Բա նա լի բա ռեր – Վազ գէն Շու շա նեան, Անդ րէ Ժիդ, ֆրան սիա կան 
գրա կա նու թիւն, ար ձա կա գիր, գե ղա գի տա կան հա մա կարգ, քնա րա-
կան հե րոս, խո հա փի լի սո փա յա կան պօէմ:

Mots-clés: Vazguen Chouchanian, André Gide, littérature française, pro-
sateur, système esthétique-philosophique, héros lyrique, poème circonspect.

Ֆ րան սա հայ ար ձա կա գիր Վազ գէն Շու շա նեա նը Փա րի զում 
յայտ նուեց 1922-ին` իր ե տեւ թող նե լով թա փա ռում նե րի եւ ո րո-
նում նե րի եր կա րա տեւ ու ցա ւոտ փոր ձա ռու թիւն: Ն շենք, որ Ա ղէ-
տից յե տոյ Փա րի զը դար ձել էր գրա կան կենտ րոն, որ տեղ 
ա րեւմ տա հայ գրա կա նու թեան «մնա ցոր դաց»ին շատ ա րագ փո-
խա րի նե լու ե կան գրա կան կեանք ներ խու ժած «Փա րի զի տղա-
քը»` Շա հան Շահ նու րը, Շա ւարշ Նար դու նին, Բիւ զանդ Թօ փա-
լեա նը, Հ րաչ Զար դա րեա նը եւ, ի հա՛ր կէ, Վազ գէն Շու շա նեա նը:

Բ նա կան է, որ Փա րի զում ապ րող եւ ստեղ ծա գոր ծող նոր սե-
րուն դը չէր կա րող ան մասն մնալ եւ րո պա կան, գլխա ւո րա բար 
ֆրան սիա կան գրամ շա կու թա յին ազ դե ցու թիւն նե րից, ուս տի 
պա տա հա կան չէր, որ հենց «տար բեր աղ բիւր նե րէ ջուր ըմ պած» 
ֆրան սա հայ նոր սե րուն դը գե ղա րուես տի ա ռաջ նա յին հար ցա-
դրում նե րից մէ կը դարձ րեց նե րաշ խար հի քննու թիւ նը, մար դու 
անձ նա կան ապ րում նե րը, մար դու եւ իր ժա մա նա կի մի ջեւ ե ղած 
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խնդիր նե րը: Այս մօ տե ցում նե րով, ան շուշտ, «Փա րի զի տղա քը» 
ստեղ ծե ցին գրա կան ժա ռան գու թիւն, ո րը չա փա նիշ նե րով ա ւե լի 
մօտ էր եւ րո պա կան գրա կա նու թեա նը. «... Մենք մեր պար տէ զը 
կը ջրենք ու կը մշա կենք այն ծա ղիկ նե րը, որ մեր կլի մա յին կու-
գան»1,– յայ տա րա րում էր դե ռեւս իր ա ռա ջին քայ լերն ա նող Վ. 
Շու շա նեա նը:

Ն կա տենք, որ Վ. Շու շա նեանն իր ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա-
կար գը կա ռու ցեց 20-րդ դա րում եւ րո պա կան գրա կա նու թեան 
մէջ լայն տա րա ծում գտած «գի տակ ցու թեան հոսք»ի մե թո դով, 
ո րի ար դիւն քում շու շա նեա նա կան բնագ րե րը աչ քի են ընկ նում 
ի րենց «թափ թուա ծու թեամբ», իր խօս քով` «ցա նու ցիր» կա-
ռուցուած քով, որ տեղ գրո ղը տրւում է մար դու ներ քին ապ րում նե-
րի ու զգա ցում նե րի քննու թեա նը` խախ տե լով գե ղա րուես տա կան 
եր կի ըն դու նուած չա փա նիշ նե րը:

Ն շենք սա կայն, որ ֆրան սե րէն լե զուի եւ մշա կոյ թի նկատ մամբ 
ար ձա կագ րի հիա ցու մը չհե ռաց րեց նրան ազ գա յին նիւ թից, հիմ-
նախն դիր նե րից: Ա ւե լին՝ նա եր բեւէ չտրուեց օ տա րագ րու թեան 
գայ թակ ղիչ հե ռան կա րին՝ մեր ժե լով ան գամ օ տար գրա կան 
ա ծու նե րում յա ջո ղու թեան հա սած հայ օ տա րա գիր նե րին ( Շա հան 
Շահ նուր-Ար մէն Լիւ բէն, Ան րի Թ րուա յա, Մայքլ Ար լէն):

Այս պի սով, մի կող մից մեր առ ջեւ կոր սուած հայ րե նի քին, ան-
ցեա լի յի շա տակ նե րին ա մուր կառ չած ար ձա կա գիրն է, իսկ միւս 
կող մից` եւ րո պա կան գրա կա նու թիւնն ու սում նա սի րած, այդ 
գրա կա նու թիւ նից խո րա պէս ազ դուած ա րուես տա գէ տը:

Ն շենք, որ գրա կան ան դաս տան մուտք գոր ծե լու հենց ա ռա ջին 
տա րի նե րից, երբ Վ. Շու շա նեա նի հա մար այ լեւս չկա յին լե զուա-
կան պատ նէշ ներ, ան յա գօ րէն ոչ միայն կար դում էր ֆրան սիա ցի 
հե ղի նակ նե րին, հան դէս գա լիս նրանց մա սին յօ դուած նե րով, այ լեւ 

1 «Յառաջ» օրաթերթ, Ա. Տարի, թիւ 55, 6 Դեկտեմբեր , Փարիզ, 19 25: 



115

ան գամ ի րեն փոր ձար կում թարգ մա նա կան դաշ տում: Յի շենք 1920-
ա կան թթ. ֆրան սիա ցի գրող Պիէռ Լուի սի «Պի լի թի սի եր գեր»ից 
կա տա րած մի քա նի թարգ մա նու թիւն նե րը, Անդ րէ Ժի դի «Երկ րա-
յին սնունդ ներ» պօէ մից հա տուած ներ, սա կայն նկա տենք, որ նա 
յե տա գա յում չշա րու նա կեց զբա ղուել թարգ մա նու թիւն նե րով:

Այս պի սով, ֆրան սիա կան գրա կա նու թեան շնչով ապ րող 
Վ. Շու շա նեա նը չէր կա րող զերծ մնալ գրա կան ազ դե ցու թիւն նե-
րից: Այս ա ռու մով նշենք, որ ար ձա կագ րի ստեղ ծա գոր ծա կան հա-
մա կար գում նկա տե լի են Ժորժ Դիւ հա մէ լի2 եւ Ժիւլ Ռը նա րի3 հետ 
գրա կան ա ռըն չու թիւն նե րը, սա կայն նրա գրա կան-գա ղա փա րա-
կան ըն կա լում նե րում, իբ րեւ գե ղա գի տա կան իւ րա տե սակ ու ղե նիշ, 
շատ խորն է 20-րդ դա րի ա ռա ջին կէ սի ֆրան սիա կան գրա կա նու-
թեան ա ռա ջա տար դէմ քե րից գրող, բա նաս տեղծ, դրա  մա տուրգ, 
2 Ֆրանսիացի արձակագիր, բ անաս տեղծ, դրամա տուրգ Ժորժ Դի ւհամ էլը 

( 188 4-1966 ) այ ն գրողն երի ց է, որը դար ձել էր զր կուածն եր ի, կեանքի լուսանց-
քու մ յայտն ու ած մարդկ անց իւ րա տես ակ ձայնը: «Ամրան գիշերներ»ում 
Վ. Շուշանեանը առանձնացնում է գրողի «Կէս գիշերուան խոստովանանքը» 
ստեղծագործութիւնը (1920): 

3 ֆրանսիացի խոշորագոյն գր ող, դրամատուրգ Ժիւլ Ռընար ը ( 18 64-1910 ) 
«Օրա գիր» -ի  հռչակա ւոր  հ եղինակն է, որը  լոյս է  տեսե լ գրողի  մահից յետո յ̀  
192 5-1927 թթ.: 1 887-191 0 թ թ. գրուած  «Օրա գի ր»ում Ժ. Ռընարը մանր ամաս-
նօ րէն  նե րկա յա ցնում էր 19-րդ  դ արի վերջի եւ  20-ր դ դար ի սկզբի Ֆրան -
սիայի գրակ ան -գեղ արուեստա կան փոթ որկ ոտ  կ եանք ը:

Նկատեն ք, որ  օ րագրային ժա նրը Վ. Շուշա նեա նի  ստեղծագո րծական  
համակ արգում դարձ աւ  առանցքա յին . նա իր  խո հեր ն ու ապր ում ներ ը շա-
րադր եց  օր ագր երում, ո րոն ք լո յս տ եսա ն ի ր մահից երկար տա րիներ անց: 
Յ իշ են ք 1 925 -19 36  թ թ. գրուած եռագրութիւնը̀  «Խառնիխուռն» (Եր., 2001), 
«Ներքին դաշտա նկա ր» (Եր., 199 5), «Ք րո նի կոն  քնարակա ն» (Եր., 2000), 
ինչպէս նաեւ 1936-1 938  թթ. գ րուած եւ իր մահի ց յ ետոյ մա սամբ մ ամուլում, 
աւել ի ուշ ̀ 199 9-ին  Ե րեւանու մ լոյ ս տե սած աղմ կայարոյց «Օրագիր»ը: 
Կարծում ենք, որ Վ. Շուշանեանի «կապուածութիւնը» օրագրային ժանրին 
հենց Ժ. Ռընարից ազդուելու հետեւանք է: Ֆրանսահայ արձակա գր ի օրա-
գրերը, սակայն, առանձ նաց ան իրենց քնա րակ անութեա մբ̀   նոր մօ տեցում, 
նո ր գ եղ արուեստ ակա ն ը նկալում մ եր գրականութ եան մէջ : Շեշտենք, որ 
երկու գրող ների մօտ  է լ գր ողական յա նձն առութ իւնը նոյ նն էր̀   դառնալ 
ի րենց ժա մանակի ք րո նիկագիրը :
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Նո բէ լեան մրցա նա կի դափ նե կիր Անդ րէ Ժի դի (1869-1951) ներ-
կա յու թիւ նը: Վ. Շու շա նեա նը ֆրան սիա ցի հե ղի նա կի ա մե նա հա-
ւա տա ւոր ըն թեր ցողն էր, գա ղա փա րա կի ցը: Հե տաքր քիր մի 
հան գա մանք եւս. գրա կան ա ռաջ նորդ ներ չըն դու նող Վ. Շու շա-
նեա նը կար ծես «ընկր կում է» Ա. Ժի դի տի րա կան կեր պա րի առ-
ջեւ՝ նրան դի մե լով ոչ միայն յօ դուած նե րում, այ լեւ գե ղա րուես-
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րում:

 Լի նե լով ան հա տա պաշտ գրող՝ Ա. Ժի դը ա ռաջ նա յին է հա մա-
րում մար դու ա զա տագ րու մը ա մէն տե սակ կաշ կան դում նե րից եւ 
իր ողջ գրա կա նու թիւ նը ծա ռա յեց նում է այդ գա ղա փա րին: Իր 
հե րոս նե րը փոր ձում են խոր տա կել կա պանք նե րը, տա ռա պան քի 
գնով հաս նել ա զա տու թեան:

 Ճիշդ այս գե ղա գի տա կան սկզբուն քով է կա ռու ցուած Վ. Շու շա-
նեա նի՝ 1930 թ. Կա հի րէում լոյս տե սած «Ամ րան գի շեր ներ» ստեղ-
ծա գոր ծու թիւ նը: Չորս տար բեր մա սե րից բաղ կա ցած վի պա կան 
այս ստեղ ծա գոր ծու թիւ նը ա ռանձ նա նում է իր հե տաքր քիր են թա-
կա ռու ցուած քով. մա սե րը մի մեանց հետ չեն կապ ւում ո՛չ սիւ ժե տա-
յին գծով, ո՛չ ներ քին տրա մա բա նուա ծու թեամբ: Գր քի ա ռա ջին 
մա սում հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է ըն կե րոջ ե րեք տա ռա պանք նե-
րի մա սին պատ մու թիւ նը («Ըն կե րոջս ե րեք տա ռա պանք նե րը»), 
որ տեղ գլխա ւոր հար ցադ րու մը մար դու հո գե կան գե րու թիւնն է, 
հա զար կա պանք նե րով շղթա յուած վի ճա կը: Վ. Շու շա նեա նը Ա. 
Ժի դի նման ու րուագ ծում է տա ռա պանք նե րի մի ջո ցով ներքին 
ա զա տու թեան հաս նե լու ճա նա պար հը: Վ. Շու շա նեա նի քնա րա-
կան հե րո սը տա ռա պում է, ո րով հե տեւ չի կա րո ղա ցել յաղ թա հա-
րել մարդ կա յին պարզ թու լու թիւն նե րը: Գ րո ղը ա զա տագ րուե լու 
մէկ ճա նա պարհ է մատ նան շում՝ մեր ժել կին, սէր, ըն տա նիք, 
մարդ կա յին հա ճոյք ներ, լի նել ինք նա բաւ. «Պէտք է ինք նա բաւ ըլ-
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լալ: Կե նալ ծա ռի մը պէս, ա ռան ձին՝ բար ձուն քի մը վրայ, բա ւե՜լ 
քե զի եւ ու րի շին: Ու րի շին պէտք չու նե նալ»4:

 Մեզ հա մար յատ կա պէս հե տաքրք րա կան է գրքի եր րորդ մա-
սը, ո րը հե ղի նա կը ա նուա նել է «Ան կա րե լի օ րա գիր», որ տեղ 
ա ւե լի տե սա նե լի են եր կու գրող նե րի գրա կան-գա ղա փա րա կան 
ա ռըն չու թիւն նե րը: Այս տեղ Վ. Շու շա նեա նը հե տաքր քիր կեր պով 
խա ղար կում է Անդ րէ Ժի դի՝ 1897 թ. գրուած յայտ նի «Երկ րա յին 
սնունդ ներ» (“Les Nourritures”) խո հա փի լի սո փա յա կան պօէ մը:

Վ. Շու շա նեա նը, իբ րեւ գե ղա րուես տա կան հնա րանք եւ երկ խօ-
սու թեան ձեւ, դի մում է Ա. Ժիդի տեքստին: Գ րող նե րի կող մից սե-
փա կան տեքս տում այլ գրո ղի տեքս տը ներ մու ծե լը (միջ տեքս տայ-
նու թիւ ն, ին տեր տեքս տուա լու թիւն կամ տեքստ տեքս տի մէջ, 
գրա կա նու թիւն գրա կա նու թեան ներ սում) ինք նան պա տակ չէ եւ 
կա տա րում է մի շարք գոր ծա ռոյթ ներ` ընդգ ծում կամ փո խում է 
ի մաս տա յին բնոյ թը5, ինչ պես Ա. Ժի դի տեքս տի «ներ խու ժու մը» 
Վ. Շու շա նեա նի ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ:

«Երկ րա յին սնունդ ներ» ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ հե ղի նա կը 
ցոյց է տա լիս ան հա տի` նա խա պա շա րում նե րից, պայ մա նա կա-
նու թիւն նե րից եւ բա րո յա կան կա պանք նե րից ա զա տագ րուե լու 
ճա նա պար հը: Ան հա տա պաշտ գրո ղը մեր ժում է ա մէն գե րու-
թիւն` ըն տա նե կան, կրօ նա կան, բա րո յա կան: Ըստ Ա. Ժի դի` 
մար դը կա րող է կա տա րե լա գոր ծուել եւ զար գա նալ լիո վին ա զա-
տագ րուե լուց յե տոյ միայն: Հե ղի նա կը քայլ առ քայլ քնա րա կան 
հե րո սին սո վո րեց նում է վեր բարձ րա նալ շրջա պա տից, յաղ թել 
ինքն ի րեն. «Նա թա նա յէ՛լ, վասն զի մի՛ յա պա ղիր ա նոր քով, որ 
կը նմա նի քե զի, եր բե՛ք մի կե նա՛ր, Նա թա նա յէլ: Այն րո պէէն, որ 
շրջա կայք մը կը զգե նու նմա նու թիւնդ կամ դուն կը նմա նիս 
շրջա պա տիդ,– ան կը դադ րի քե զի հա մար օգ տա ւէտ ըլ լա լէ: 

4 Շուշան եան Վ., Ամ րա ն գիշե րներ, Գ ահիրէ , 1930, էջ  41 : 
5 Այս մասին մաս նրամաս ն տե ՛ս՝ Лот ман Ю . М., Се ми осфера, СПб , 2000, с. 66 . 
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Հարկ է որ թողլ քես զայն: Ո չի՛նչ  ա ւե լի վտան գա ւոր է քե զի հա-
մար` քու ըն տա նի քէդ ա ւե լի, քու սե նեա կէդ ա ւե լի, քու ան ցեա-
լէդ ա ւե լի»6:

Վ. Շու շա նեա նի «Ան կա րե լի օ րա գիր»ում հա մայ նա վար հե րո-
սը, ո րը պէտք է են թադ րել՝ հենց ին քը հե ղի նակն է, յե ղա փո խու-
թեան գա ղա փա րի հա մար պայ քա րի դուրս ե կած մարդն է, ո րը 
կա՛մ պէտք է ընտ րի ազ նուա կան ու քաղ քե նի ըն տա նե կան մի-
ջա վայ րը, սի րոյ շղթա նե րը, կա՛մ հ րա ժա րուի եւ շա րու նա կի 
պայ քա րել գա ղա փար նե րի եւ մարդ կու թեան ա զա տագր ման 
հա մար: «Բա նուոր նե րու եւ գիւ ղա ցի նե րու իշ խա նա պե տու թեան 
հա մար» պայ քա րի ե լած քնա րա կան հե րո սը, սա կայն, նախ 
պէտք է յաղ թա հա րի բո լոր փոր ձու թիւն նե րը՝ մեր ժի բո լոր պար-
տադ րանք նե րը՝ սէր, տուն, ըն տա նիք, եւ ըն դու նի միայն մէկ գե-
րու թիւն` «գա ղա փա րի գե րու թիւ նը». «Ա յո՛, երբ ե րեք օ րե րը վեր-
ջա ցան, կ՚ը սէ ըն կերս, ես նստած էի միշտ, աշ նան գի շե րով իմ 
սե ղա նիս առ ջեւ եւ կը կար դա յի Անտ րէ Ժի տի «Երկ րա յին 
սնունդ ներ»ը: Ես ու դուն տա րօ րի նակ մար դիկ ենք, կ’ը սէ ըն-
կերս, այ լա պէս ին չու հա մար պի տի սի րէինք Անտ րէ Ժի տը, 
միա սե ռա կան ու ա ւե լի քան հա կա յե ղա փո խա կան մտա ւո րա կան 
մը, որ իր հի ւանդ յու զում նե րով կը վա րա կէ մեզ...»7: Փոր ձու-
թեան այս ըն թաց քում Ա. Ժի դի «օգ նու թեամբ» հե րո սը «սնւում 
է» միայն երկ րա յին «սնուն դով» եւ Ա. Ժի դի սրբա զան պատ գամ-
խօս քե րով. «Նա թա նա յէ՛լ, սի րել պի տի ու սու ցա նեմ քե զի ո՛չ 
թէ հա մակ րիլ: Կը հասկ նա՞ս՝ չէ որ նոյն բա նե րը չեն»8:

 Փոր ձու թիւն նե րից ա մե նադ ժուա րը սի րոյ ո րո գայ թը յաղ թա հա-
րելն է, մա նա ւանդ՝ մայ րա կան սի րոյ. «Ըլ լա՜լ զօ րա ւոր ու յաղ թել 
մայ րա կան գգուանք նե րուն: Ի՜նչ յաղ թու թիւն է ա տի կա, կը բա ցա-
6 «Անդաստ ան» Գր ականութեան  եւ Արուե ստի, թ իւ 6-7, Փար իզ, 1957, էջ  120 

(Ա նդ րէ Ժիտ, Երկ րայ ին սնունդ ներ /  թա րգմ.՝ Վազգէն  Շուշա նեան) : – 
Ը նդգծումները՝ տե քստ ում – Ն.  Թ.: 

7 Նո յն տեղ ում, էջ 151:
8 Ն ոյն  տեղում :
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գան չէ ըն կերս, յաղ թե՜լ մայ րա կան գգուանք նե րուն, ի՜նչ դ ժուար 
ու տխուր յաղ թու թիւն»9,– խոս տո վա նում է հե րոս-հե ղի նա կը:

«Երկ րա յին սնունդ ներ»ն  ի վեր ջոյ ե րի տա սարդ հա մայ նա վա-
րին օգ նում են չտրուել «գայ թակ ղու թիւն նե րին» եւ յաղ թել սե-
փա կան ես-ին, ո րով հե տեւ հաս կա նում է Ա. Ժի դի դա սը. սի րել 
նշա նա կում է յաղ թա հա րել ան կա րե լին` ամ բող ջո վին ըն ծա յուել, 
փշրել բո լոր շղթա նե րը. «...ըլ լա՜լ հա տուա ծա կան ու կռի ւին մէջ 
մտնել ամ բողջ մարմ նով...»10:

Ն շենք ոչ երկ րոր դա կան մի ման րա մասն, որ կապ ւում է հե ղի-
նակ նե րի կեն սագ րա կան ընդ հան րու թեան հետ. դե ռեւս Ֆ րան-
սիա յում հաս տա տուե լու ա ռա ջին տա րի նե րին Վ. Շու շա նեա նը 
յա րում է ըն կեր վա րա կան շարժ մա նը` իր հա մար բա նուոր դա սա-
կար գի շա հե րի պաշտ պա նու թիւ նը դարձ նե լով ա ռաջ նա յին հարց:

1930-ա կան թթ. Ա. Ժի դը նոյն պէս դառ նում է յե ղա փո խու թեան 
մո լի պաշտ պան նե րից, ան գամ հան դէս գա լիս ԽՍՀՄ-ը պաշտ-
պա նող ե լոյթ նե րով ու յօ դուած նե րով11: Ֆ րան սիա ցի հե ղի նա կի 
յա րու մը յե ղա փո խու թեա նը ա նա սե լի ո գեւո րու թիւն է պատ ճա-
ռում ֆրան սա հայ ար ձա կագ րին: 1934-1935 թթ. գրուած «Ք րո նի-
կոն քնա րա կան» ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ Ա. Ժի դի, այս պէս 
ա սած, դար ձը «երկ րին ու իր նման նե րուն» հա մա րում է չա փա-
զանց կա րեւոր ի րա դար ձու թիւն, այն դի տար կում յեղա փո խա կան 
յաղ թա նա կին հաս նե լու կա րեւո րա գոյն նա խա պայ ման. «Արդ՝ 
Անդ րէ Ժիտ, «Երկ րա յին սնունդ նե րու», «Դ րա մա նենգ նե րու» 

9 Նոյ ն տեղում: 
10 Ն ոյն տեղում: 
11 1 93 6 թ. Ա. Ժիդը մեկն ում  է ԽՍՀՄ, որտեղ ից, սակայն, վերադառնում է 

խորապէս հիասթ ափ ու ած եւ նոյն տարում հր ատարակ ում «Վերադարձ 
ԽՍՀՄ-ի ց» (“Reto ur de l’U. R. S. S. ”) ստեղ ծագործութի ւնը̀  նշելով, որ ԽՍՀՄ-
ում իսպառ բացա կայու մ է մտքի ազատութիւնը , տիրում է միայն  վախի եւ 
բռնութիւնն երի  մ թնոլորտ: Ա. Ժիդի այս ճամբո րդութ իւ նը  պատ ճառ  է  դառ-
նում , ո ր նա  լքի յեղա փոխակ ան նե րի շարքերը, ինչ ը խոր ցաւ է պատճառ ում 
Վ. Շուշան եա նին: 
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«Նեղ Դուռ»ի հռչա կա ւոր ու գե ղա գէտ հե ղի նա կը, որ ֆրան սե րէն 
լե զուն է՛ն  ան թե րի գե ղեց կու թեամբ գրող քի չե րէն մէկն է, վեր-
ջերս յա րե ցաւ յե ղա փո խու թեան՝ յա րու ցա նե լով ա նօ րի նակ հե-
տաքրք րու թիւն մը»12:

 Հե տաքր քիր մի հան գա մանք եւս. յե ղա փո խա կան պայ քա րին 
միա նա լու իր դիր քո րո շու մը Ա. Ժի դը ներ կա յաց նում է հրա պա-
րա կա յին յայ տա րա րու թեամբ` ման րա մաս նօ րէն բե րե լով իր 
պատ ճառ նե րը: «Դար ձի թուղթ»ի ըն թերց ման տե սա րա նը Վ. 
Շու շա նեա նը յե տա գա յում նկա րագ րում է իր վեր ջին` 1939 թ. 
գրուած «Դառն հա ցը» ստեղ ծա գոր ծու թեան մէջ, որ տեղ հե րոս-
հե ղի նա կը, խառ նուե լով յե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րով 
ո գեւո րուած ամ բո խին, փա րի զեան Ա զատ-Որմ նա դիր նե րի քա-
տէի սրա հում ող ջու նում է իր տա ղան դա ւոր ժա մա նա կակ ցին. 
«...Ոտ քի, տեն դա հար, գե րագրգ ռուած ամ բո խը` կը ծա փա հա րէր 
«Երկ րա յին սնունդ ներ»ու հե ղի նա կը:... Անդ րէ Ժիտ կե ցած էր 
բե մին մէջ տե ղը` նա խա գա հա կան սե ղա նին քով:...  Գու ցէ կեան-
քին մէջ ա ռա ջին ան գամ ըլ լա լով կը հան դի պէր ի րա կան մարդ-
կու թեան, որ կիրք է ամ բողջ ու զգա ցում:...  Հաշ տու թիւ նը այս 
մտա ւո րա կան քաղ քե նիին ու բազ մու թեան մի ջեւ սրտա ռուչ էր ու 
խո րա պէս սփո փա րար:.. Ծայ րա գոյն ճի գով մը, ուր դեռ կը յա մե-
նար քաղ քե նի ա րուես տա գէ տի իր այ լա մերժ հպար տու թիւ նը, 
յա րած էր յե ղա փո խու թեան: Ու գու ցէ այժմ միայն, իր հրա շա լի 
դար ձէն յե տոյ, խո րա պէս կը զգար, թէ չէ սխա լած»13:

Ակն յայտ է, որ Վ. Շու շա նեա նի հա մար Ա. Ժի դը բա ցար ձակ 
հե ղի նա կու թիւն է, իր բնո րոշ մամբ` «ա պա գա յի ա րուես տա գէ-
տը». «... Քա ռա սուն տա րի նե րէ ի վեր այս մար դը կը մագլ ցի դեր-
բուկ ճամ բա նե րէ, ա րիւ նե լով կը կեր տէ իր ճշմար տու թիւ նը ու կը 
ջա նայ խոր տա կել կա պանք նե րը: Իր բո լո՛ր եր կե րուն մէջ մարդ 

12 Շ ուշանե ան Վ ., Քրոնի կոն  քնարական, Եր ., 20 00, էջ 72: 
13 Նոյնը, Ընտր անի, Եր., 2010, էջ  344: 
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կը հան դի պի ճշմար տու թեան նո՛յն ան յաղ թա հա րե լի ծա րա ւին, 
նո՛յն գրե թէ հե րո սա կան պրկու մին ի խնդիր տա ռա պան քով 
շահուած ա զա տու թեան»14:

Վ. Շու շա նեան – Ա. Ժիդ զուգադիր քննու թեան պա րա գա յում 
չենք կա րող չնկա տել գե ղա գի տա կան մէկ ընդ հան րու թիւն եւս. 
ֆրան սիա ցի գրո ղը յա ճախ էր դի մում ինք նա կեն սագ րա կան 
ժան րին եւ իր ստեղ ծա գոր ծու թիւն նե րում ա մե նա հա մար ձակ 
կեր պով ու ա մե նայն ան կեղ ծու թեամբ պատ մում իր կեան քի 
ա մե նաին տիմ պա հե րը՝ իր բո լոր սայ թա քում նե րով եւ շե ղում նե-
րով: Այս է թե րեւս ա ռի թը, որ նա դի տար կուել է իր ժա մա նա կի 
ա մե նաան կեղծ եւ հա մար ձակ ա րուես տա գէ տը:

 Գե ղա րուես տի նկատ մամբ նոյն մօ տե ցու մը ու նի նաեւ 
Վ. Շու շա նեա նը: Ն կա տենք, որ նրա ստեղ ծա գոր ծա կան ողջ 
հա մա կար գը կա ռու ցուած է ինք նա կեն սագ րա կան պա տու մի 
վրայ. յի շենք «Սի րոյ եւ ար կա ծի տղա քը» ինք նա կեն սագ րա կան 
վէ պը, օ րագ րու թիւն նե րը, «Ա ռա ջին սէր», «Մա հուան ա ռա գաս-
տը» վի պակ նե րը, «Ա լե կոծ տա րի ներ» յու շագ րու թիւ նը, որ տեղ 
ա նընդ հատ ինքն է՝ հե րոս-հե ղի նա կը, իր կեան քի բա ցա յայտ 
կամ քօ ղար կուած ման րա մաս նու թիւն նե րով: Վս տա հա բար կա-
րող ենք ա սել, որ հայ գրա կա նու թեան մէջ չենք գտնի Վ. Շու-
շա նեա նի նման հա մար ձակ խառ նուած քով երկ րորդ գրո ղի: Իր 
«Օ րա գրեր»ում նա չի խնա յում ան գամ սի րե լի կա նանց. ա մե-
նա յե տին ման րա մաս նու թիւն նե րով ներ կա յաց նում է իր կեան-
քի մութ կող մերն ու ին տիմ պատ կեր նե րը, ին չը, սա կայն, մեղմ 
ա սած, ժա մա նա կին այդ քան էլ չըն կա լուեց, եւ ար ձա կա գի րը 
յա նի րա ւի մե ղադ րուեց ան գամ պոռն կագ րու թեան մէջ: Նրա 
ողջ գրա   կա նու թիւ նը բա ցար ձակ, Գ. Ադ դա րեա նի բա ռով` 
«չգերա զան ցուած» ան կեղ ծու թեամբ շա րադ րուած գրա կա նու-
թիւն է:

14 Նոյնը , Քրոնիկոն  ք նար ակա ն, էջ 73: 
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Այս պի սով, կա րող ենք փաս տել, որ Ա. Ժի դը խո րը ազ դե ցու-
թիւն է թո ղել Վ. Շու շա նեա նի ստեղ ծա գոր ծա կան հա մա կար գում: 
Ընդգ ծենք սա կայն, որ իր տա ղան դի ու ժով ֆրան սա հայ ար ձա-
կա գի րը կա րո ղա նում է «հա ւա սա րակշ ռել» ֆրան սիա կան տի րա-
կան ազ դե ցու թիւ նը եւ ստեղ ծել ի՛ր  ինք նու թեա նը հա ւա տա րիմ, 
ի՛ր յի շա տակ նե րի հա րուստ բե ռով, ի՛ր ապ րում նե րից հիւ սուած 
նե րանձ նա կան եւ քնա րա կան շնչով յա գե ցած գրա կա նու թիւն:

Résumé
ESSAI SUR L’AMBIANCE ET LA CULTURE LITTERAIRE 

FRANÇAISES. ANDRE GIDE ET VAZGUEN CHOUCHANIAN

Nelly Tadévossian

Dans notre article nous présentons les liens étroits littéraires du 
prosateur Vazguen Chouchanian et de l’écrivain, poète, dramaturge 
André Gide – l’un des leaders de la littérature française de la pre-
mière moitié du 20-e siècle. Nous avons remarqué que le système es-
thétique d’ André Gide a posé des jalons particuliers pour Vazguen 
Chouchanian. Celui-ci apprécie beaucoup l’écrivain français non 
seulement dans ses articles mais aussi dans ses œuvres littéraires. Les 
liens artistiques entre les deux écrivains sont surtout visibles dans 
l’oeuvre de Vazguen Chouchanian “Nuits d’été”, 3-e extrait du 
“Journal impossible” où le prosateur arménien met en relief d’une 
manière intéressante le poème philosophique circonspect “Nourri-
tures terrestres” d’André Gide.
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ԷՄԻԼ ԶՈԼԱՅԻ «ԹԵՐԵԶ ՌԱՔԵՆ» ՎԵՊԻ 
ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ 

ՔՆՆ� ԹՅԱՆ ՓՈՐՁ. 
ԱՌՆՉ� ԹՅ� ՆՆԵՐ ՆԱՐ-ԴՈՍԻ ՀԵՏ

ԶՎԱՐԹ ԱՄԲՐՈՅԱՆ

Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ
բա նա սի րա կան բաժանմունքի ԱԲ-4 կուր սի ու սա նո ղու հի
գի տա կան ղե կա վար՝ բ. գ. դ., պրոֆ. Սու րեն Դա նիել յան

 Բա նա լի բա ռեր – ֆ րան սիա կան գրա կա նու թյուն, նա տու րա լիզմ, 
Է միլ Զո լա, «Թե րեզ Ռա քեն», վեպ, կեր պար, բնո րոշ ա ռանձ նա-
հատ կու թյուն ներ, հո գե բա նա կան քննու թյուն, հայ գրա կա նու թյուն:

Mots-clés: Litterature française, naturalisme, Émile Zola, “Thérèse Ra-
quin”, roman, personnage, trait caractéristique, examen psychologique, 
litterature arménienne.

Անհ նար է պատ կե րաց նել ֆրան սիա կան գրա կա նու թյունն 
ա ռանց Է միլ Զո լա յի ու նրա թո ղած ժա ռան գու թյան: Թե պետ մեծ 
գրո ղին բախտ չի վի ճակ վել մշտա պես հաս կաց ված լի նել ըն թեր-
ցո ղի կող մից, այ նուա մե նայ նիվ այ սօր գրա կա նա գի տու թյու նը 
բարձր է գնա հա տում նրա դերն ու նշա նա կու թյու նը հա մաշ խար-
հա յին գրա կա նու թյան մեջ: Այս ա ռի թով տե ղին կլի նի բե րել Է. 
Զո լա յին հայ գրա կա նու թյան մեջ ա ռա ջի նը գնա հա տող նե րից մե-
կի՝ Գր. Զոհ րա պի խոս քե րը. «...Այդ գոր ծե րը ի րենց ֆրան սե րէն 
բնագ րին վրա յէն կար դա ցող եւ չկրցող հասկ ցող մէկ քա նի հո գի՝ 
այս մեծ մա տե նագ րին ան բա րո յա կան հե ղի նա կի համ բաւ շի նե-
ցին մեր մէջ եւ մեր հա սա րա կու թիւ նը ան կէ զգու շաց նե լու ե լան»1:

1 Զ ոհրա պ Գր., Երկ երի ժողոված ու , հ. Գ, Եր., 20 02, էջ 4 13: 
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 Պա տա հա կա նու թյուն չէ այն, որ Է. Զո լան, բա ցի գրա կա նու-
թյան նկատ մամբ տա ծած մեծ սի րուց, նաեւ լու սան կա րիչ էր: Դա 
նրան տվեց այն, որ «կյանքն ինչ պես որ է» զոհ րապ յան բնո րո շու-
մով մե խա նիզ մը գրա կա նու թյուն բեր վեց ոչ միայն ռեա լիս տա կան, 
այ լեւ նա տու րա լիս տա կան մո տե ցում նե րով հենց իր կող մից: Նա 
«լու սան կա րում էր» կյան քը՝ չմո ռա նա լով ման րուք ներն ու չքաշ վե-
լով նույ նիսկ բա րո յա կան ա րատ նե րը ներ կա յաց նե լուց: Սա էր նրա 
հա վա տամ քը՝ ներ կա յաց նել ի րո ղու թյու նը եւ ըն թեր ցո ղին տալ 
նկա րագ րա ծը գնա հա տե լու, վեր լու ծե լու եւ հե տեւու թյուն ներ ա նե-
լու հնա րա վո րու թյուն: Եվ Գր. Զոհ րա պը սա կո չում է «վի րա բույ ժի 
գոր ծո ղու թյուն», ո րի արդ յուն քը, սա կայն, անգ նա հա տե լի է. «...Իր 
վի րա բույ ժի գոր ծո ղու թյու նը որ շա րա վի ու թա րա խի գար շան քը ու-
նի, կեն դա նու թյան, գրե թե վե րա կեն դա նու թյան գործ մըն է»2:

 Հենց այս ա մե նի ներ քո էլ պետք է քննու թյան առ նենք ֆրան-
սիա ցի հե ղի նա կի «Թե րեզ Ռա քեն» գոր ծը:

Իր այս վե պը Է. Զո լան գրեց 1867 թվա կա նին: Այն ամ բող ջու-
թյամբ ո ղող ված է նա տու րա լիս տա կան շնչով: Եվ գրո ղը բե րեց 
դրա դրսեւո րում ներն ու ի րա կա նու թյան հետ բախ ման նկա րա-
գի րը: Հենց այդ տե սանկ յու նից էլ Կա միյլ- Թե րեզ- Լո րան շղթան 
բա ցա հայ տեց կյան քի շարժ ման ըն թաց քը: Հե ղի նա կի փի լի սո-
փա յու թյու նը հաս կա նա լու հա մար նախ եւ ա ռաջ պետք է գնալ 
կեր պար նե րի նկա րագ րու թյան ե տեւից՝ դրանց ար մա տա ցու մը 
տես նե լով հա սա րա կու թյան մեջ, ո րով հե տեւ «Է միլ Զո լա ան հա-
տի վի պա գի րը չէ, այլ մարդ կա յին ա հա գին կույ տե րու, ամ բողջ 
դա սա կար գե րու»3:

Այս պի սով, Է. Զո լան սկսում է այս պես ա սած «հի վանդ դա սա-
կար գից»՝ դեմ չգնա լով նա տու րա լիզ մի սկզբունք նե րին: Ո՞վ էր 
Կա միյ լը, ո՞րն էր նրա ա ռա քե լու թյունն այս կյան քում: Մահ վան ճի-

2 Նույնը , Ե րկ եր  / նովե լներ, վեպեր, հ ոդվա ծներ, Ե ր., 1989, էջ 439: 
3 Նույն տեղում, է ջ 440: 
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րան նե րից փրկված այս «հի վանդ պա տա նին» ան հա ղորդ էր 
կյան քին, ան հա ղորդ էր ի րա կա նու թյան այն դառ նու թյուն նե րին, 
ո րոնք դար ձան նրա ճա կա տա գի րը խե ղա թյու րո ղը: Նա մե ծա նում 
էր մայ րա կան խիստ խնամ քի եւ վե րահս կո ղու թյան տակ. «Մայ րը 
ցան կա նում էր պա հել նրան միշտ իր մոտ, եր կու վեր մա կի տակ, 
կյան քի փոր ձանք նե րից հե ռու»4: Եվ որ պես հե տեւանք Կա միյ լը 
դառ նում էր ա վե լի շատ կա մա կա տար՝ վերջ նա կա նո րեն չձեւա վո-
րե լով սե փա կան ես-ն  ու ան հա տա կա նու թյու նը: 

 Կա միյ լի կեր պարն ամ բող ջաց նում են այն մի ջա վայ րե րը, որ-
տեղ նա ապ րում է: Սկզ բից Սե նա յի ափն էր, ուր գտնվում էր 
նրանց տու նը. «Չորս կող մից փակ եւ մե կու սա ցած տուն էր դա՝ 
մե նաս տան հի շեց նող: Մի նեղ կա ծա նով կա րե լի էր հաս նել ըն-
դար ձակ մար գա գե տին նե րի գրկում կա ռուց ված այդ մե նաս տա-
նը: Բ նա կա րա նի պա տու հան նե րը բաց վում էին գե տի եւ գե տա փի 
ա մա յի բլրակ նե րի վրա»5:  Միան գա մից ըն թեր ցո ղի ե րեւա կա յու-
թյու նը թռչում է դե պի «ըն դար ձակ մար գա գե տին ներ», ընկ նում 
ա նեզ րու թյան գիր կը, սա կայն շու տով բախ վում է մե նաս տան 
թվա ցող տնա կին՝ այս ա մե նին նա յե լով որ պես մի քաղցր ե րազ: 
Թե րեւս նույն կեր պով էլ կա րե լի է ներ կա յաց նել Կա միյ լի կյան քը:

Մ յու սը Գե նե գո փո ղո ցի Պոն Ն յո ֆի անցքն էր՝ իր «մաշ ված 
եւ խարխ լած սա լա քա րե րով», «բարկ խո նա վու թյան» հո տով: 
Այս տե ղով մար դիկ անց նում էին միայն շրջան ա նե լուց խու սա-
փե լու հա մար: Ոչ ոք կանգ չէր առ նում, չէր տես նում, չէր հե-
տաքրքր վում «աշ խա տան քա յին գոգ նոց նե րով աշ կերտ նե րով», 
«ձե ռա գործ նե րը ձեռք նե րին բռնած բան վո րու հի նե րով», «քայ լե-
րը հա զիվ քարշ տվող ծե րու նի նե րով»: Հ. Օ շա կա նը կբնո րո շեր՝ 
«քո քուր նե րով»:

Ա հա այս պի սի մի ջա վայ րե րում էլ պետք է թրծվեր Կա միյ լի 
կեր պա րը: Ե թե սրան էլ գու մա րենք այն նա խա սի րու թյուն նե րը, 

4 Զոլա Է., Թերեզ Ռաքեն, Եր., 1964, էջ 10: 
5 Նույն տե ղու մ, էջ 9: 
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որ ու ներ (Բ յու ֆոն ըն թեր ցե լը, ա նի մաստ ու անն պա տակ քայ լե-
լը, եր կար ժա մա նակ ըն դար մա ցած վի ճա կում նստելն ու ձայն 
չհա նե լը), կստա նանք այն բա նա լին, ո րով կա րե լի է բա ցել կեր-
պա րի ող բեր գու թյան կող պե քը:

Եվ մի բան, որ ան կա րե լի է չնշել այս կեր պա րի քննու թյան 
դեպ քում՝ մոր կեր պա րի հետ միա ձուլ ման տպա վո րու թյու նը: Հե-
ղի նա կը կար ծես ամ բող ջաց նում է այս եր կու սին մի միայն միաս-
նու թյան մեջ:

Ա ռա վել հե տաքր քրա կան ու տպա վո րիչ է Թե րեզ Ռա քե նի 
կեր պա րը: Հի վանդ ու տկար Կա միյ լի կող քին Թե րե զը կանգ-
նում էր իր ողջ կեն սու նա կու թյամբ: Բայց հե րո սու հու ճա կա տա-
գի րը նա խօ րոք էր պլա նա վոր ված. նա ոչ միայն պետք է դառ-
նար իր զար մի կի կի նը, այ լեւ մե ծաց վեր որ պես տկար ու 
թու լա մորթ անձ նա վո րու թյուն: Սա կայն հե ղի նա կը հենց սկզբից 
ըն թեր ցո ղին է ներ կա յաց նում նրա ի րա կան եւ հո րաք րոջ կող-
մից ար հես տա կա նո րեն ձեւա վոր ված էու թյուն նե րի տար բե րու-
թյուն նե րը, ինչ պես նաեւ դրանց ներ քին բա խու մը:

 Թե րե զը մե ծա նում էր Կա միյ լի հետ «նույն ան կող նում կողք-
կող քի քնե լով»: Ն րան դարձ նում էին այն նույն մի ջա վայ րի զա-
վա կը, ինչ Կա միյլն էր: Ան գամ կեն ցա ղա յին սո վո րու թյուն ներն 
էին նման վել: Բայց ա հա Է. Զո լան տա լիս է հա կա դար ձող նկա-
րագ րու թյուն. «Բայց երբ բարձ րաց նում էր թեւը, երբ քայ լե րը 
փո խե լով ա ռա ջա նում էր, նրա մեջ զգաց վում էր կատ վի ճկու նու-
թյուն, կարճ ու զո րեղ մկան ներ, մի ամ բողջ կեն դա նու թյուն, մի 
ամ բողջ հրայրք, ո րոնք թա քուն քնած էին իր թմրած մարմ նի 
մեջ»6: Եվ փաս տո րեն «եր կար քնած էին իր թմրած մարմ նի մեջ» 
ա մե նա պարզ նկա րագ րու թյամբ հե ղի նա կը ըն թեր ցո ղի առ ջեւ է 
կանգ նեց նում Թե րե զի ի րա կան կամ այս պես ա սած թաքն ված 
էու թյու նը: Ս րա նից ինչ-որ տեղ կա րե լի է գու շա կել ստեղ ծա գոր-
ծու թյան շա րու նա կու թյու նը:
6 Նույն տեղում, էջ 11: 
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 Վե պի ա ռանց քում Թե րեզ Ռա քենն է, նրա գոր ծո ղու թյուն ներն 
են, Կա միյլ- Թե րեզ- Լո րան սի րո ե ռանկ յու նում ա մե նա սուր անկ-
յունն է: Եվ պա տա հա կան չէ, որ Թե րե զի տե սա կա յին շու տա-
փույթ փո փո խու թյու նը (ե թե կա րե լի է դա ան վա նել փո փո խու-
թյուն, այլ ոչ թե եր կար ժա մա նակ ճնշում նե րից հե տո ի րա կան 
ես-ի եւ խառն ված քի բա ցա հայտ դրսեւո րում) միան գա մայն տե-
սա նե լի եւ հաս կա նա լի է դառ նում ըն թեր ցո ղի հա մար: Վեր ջինս 
չի էլ զար մա նում, երբ այդ գաղ ջի մեջ ապ րե լուց հե տո Թե րե զը 
վեր ջա պես դուրս է գա լիս կյանք ու նա խընտ րում «ապ րել»: Ե թե 
հո րաք րոջ հա մար իր զար մու հին պետք է դառ նար որ դու կեն սու-
նա կու թյան աղբ յու րը, շար ժիչ ու ժը, ա պա նույն կեր պով էլ Լո րա-
նը դառ նում է Թե րե զի «վե րածն ման» պատ ճա ռը: Հե րո սու հին, 
հան դի պե լով այս «իս կա կան գյու ղա ցու զա վա կին», ան մի ջա պես 
գի տակ ցում է իր՝ կյան քի նկատ մամբ ան տար բեր գո յու թյու նը. 
«Նա եր բեք այդ պի սի տղա մարդ չէր տե սել: Հաղ թան դամ, ու ժեղ, 
հաղթ դեմ քով Լո րա նը զար մաց նում էր նրան: Նա մի տե սակ 
հիաց մուն քով էր նա յում նո րե կի հարթ ճա կա տին, սեւ ու կարծր 
մա զե րին, լի քը այ տե րին, կար միր շրթունք նե րին, կա նո նա վոր դի-
մագ ծե րով այդ գե ղեց կու թյա նը»7: Լո րա նը իր ամ բողջ էու թյամբ 
Թե րե զի հա մար դառ նում է կյան քի մարմ նա ցում: Հե րո սու հու մեջ 
կար ծես արթ նա նում է մայ րա կան ջի ղը: Նա իր ե րակ նե րում 
զգում է աֆ րի կա ցու ար յան նոր հոսք, նոր ռիթմ:

Ըն թեր ցո ղը ա նակն կա լի չի գա լիս, երբ հան դի պում է այս 
կնոջ հա մար ձա կու թյա նը, նո րը տես նե լու եւ զգա լու հա մար 
մղած ա նո ղոք պայ քա րին, ե թե նույ նիսկ դա պետք է ու նե նար 
ող բեր գա կան վախ ճան:

«Հիմ նա կա նում նա ծույլ էր, ար յու նա խանձ ա խոր ժակ նե րով, 
դյու րին եւ տեւա կան վա յելք նե րի վճռա կան բաղ ձանք նե րով: Այս 
խո շոր եւ ու ժեղ մար մի նը սոսկ մի պա հանջ էր զգում՝ ո չինչ չա-

7 Նույն տ եղ ու մ, էջ 25: 
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նել եւ օր վա բո լոր ժա մե րին ան գոր ծու թյան եւ հափ րան քի մեջ 
թա վալգ լոր գալ: Ն րա ցան կու թյունն էր լավ ու տել, լավ քնել, լայ-
նո րեն հա գուրդ տալ իր կրքե րին, ա ռանց, սա կայն, տե ղից 
շարժ վե լու, ա ռանց ո րեւէ հոգ նու թյուն հանձն առ նե լու»8. ա հա 
այս պես է Է. Զո լան բա ցում Լո րա նի կեր պա րի էու թյու նը: Եվ ըն-
թեր ցո ղի առ ջեւ միան գա մից հառ նում է մի նոր Թուս յան: Ընդ-
հան րա պես Կա միյլ- Թե րեզ- Լո րան սի րո ե ռանկ յու նին շատ է մո-
տե նում Գա րե գին- Սա ռա- Թուս յան ե ռանկ յու նուն: Ակն հայտ են 
նույ նիսկ հե ղի նակ նե րի կող մից կեր պար նե րին տրված բնո րո-
շում նե րը: Նար- Դո սը, չլի նե լով զուտ նա տու րա լիս տա կան դպրո-
ցի դեմ քե րից մե կը, այ նուա մե նայ նիվ հենց այդ կող մից է ներ կա-
յաց նում իր հե րոս նե րից Գա րե գի նին. չէ՞ որ նրա մայ րը մա հա ցել 
էր հո գե կան խնդիր նե րի պատ ճա ռով. «Ընդս մին պետք է ա սեմ –  
ե թե ար դեն հայտ նի չէ ձեզ, որ նրա մայ րը մե ռավ հո գե կան հի-
վանդ նե րի ա պաս տա րա նում, իսկ հայ րը, թեեւ ոչ պար զա պես 
խե լա գար, բայց ան նոր մալ հա կում նե րի տեր մարդ էր»9: Եվ 
Գա րե գի նի՝ «կա մա զուրկ եւ կրա վո րա կան բնա վո րու թյան տեր 
մի ե րի տա սարդ» լի նե լու գաղտ նի քի բա նա լին դրված է ըն թեր-
ցո ղի ա ռաջ: Սա կայն ի տար բե րու թյուն Է. Զո լա յի՝ հայ հե ղի-
նակն իր հե րո սին ապ րեց նում է սի րո զգա ցու մով. Գա րե գինն 
իս կա պես սի րում էր Սա ռա յին: Այ նինչ ֆրան սիա կան մի ջա վայ-
րի զա վա կը չի էլ հաս կա նում դրա էու թյու նը:

 Գա լով Լո րան եւ Թուս յան կեր պար նե րին՝ պետք է նկա տենք 
այս եր կու սի ակն հայտ նմա նու թյուն նե րը՝ եր բեմ նի ու սա նո ղի 
թվաց յալ կար գա վի ճակ, հայ րե րի եւ որ դի նե րի դա րա վոր կռիվ, 
պայ քար, կյան քից հա ճույք ներ քա ղե լու ան հագ ցան կու թյուն, ու-
րի շի հաշ վին ապ րե լու մի տում: Լո րա նը ի զուր չէ, որ ա մուս նա-
նում է Թե րե զի հետ: Ա հա նպա տա կը. «Նա մտա ծում էր, որ իր 

8 Նույն տե ղում, է ջ 27: 
9 Ն ար- Դոս, Պատմվածքներ, վիպա կներ, Եր., 197 8, էջ 3 09 : 
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հայ րը՝ Ժ յո ֆոս ցի գյու ղա ցին, դեռ չէր ու զում մա հա նալ, թե րեւս 
ի րեն անհ րա ժեշտ պի տի լի ներ տա սը տա րի եւս ծա ռա յող մնալ, 
կաթ նատ նե րում ճա շել, ա ռանց կնոջ ապ րել ձեղ նա հար կում: Այս 
միտ քը նրան խիստ ջղագրգ ռում էր: Ընդ հա կա ռակն, Կա միյ լը 
ե թե մեռ ներ, նա կա մուս նա նար Թե րե զի հետ, կժա ռան գեր տի-
կին Ռա քե նի հարս տու թյու նը, կհրա ժար վեր իր աշ խա տան քից 
եւ թրեւ կգար ա րեւի տակ»10:

Եվ հենց այս տե ղից էլ նկա տում ենք այս կեր պար նե րի ա ռա-
ջին տար բե րու թյու նը՝ Լո րա նի հա մար կար ա պա գա, այլ կերպ 
ա սած՝ «ա պառ նի ժա մա նակ», ու նրա ծրագ րե րը վե րա բե րում 
էին հենց ա պա գա յին: Այ նինչ Թուս յա նի հա մոզ մամբ պետք է 
ջնջել այդ ժա մա նա կը քե րա կա նու թյան մի ջից: Թուս յա նը ներ-
կա յի ծնունդն էր, ներ կա յով ապ րո ղը կամ ներ կան ապ րեց նո ղը. 
«Իմս այ սօր է, եւ ոչ վա ղը»11:  Հա ջոր դը վե րա բե րում է սպա նու-
թյան վե րա բեր յալ հե րոս նե րի մո տե ցում նե րի տար բե րու թյա նը: 
Այն մի հե րո սի հա մար ա նըն դու նե լի ա րարք է, իսկ մյու սի դեպ-
քում դառ նում է անհ րա ժեշտ լու ծում: Ա հա թե ինչ է մտո րում 
Թուս յա նը. «...Աշ խար հիս ե րե սին ա մեն բան թույ լատ րե լի է, բա-
ցի սպա նու թյու նից, ո րով հե տեւ ա մեն մի վատ ա րարք կամ այն, 
ինչ որ վատ է ան վան վում, պայ մա նա կան է եւ ուղ ղե լի, եւ սպա-
նու թյունն է միայն, որ ոչ մի պայ ման չի վերց նում եւ ա նուղ ղե լի է: 
Թույ լը ա վե լի, քան ու ժե ղը, ի րա վունք ու նի ապ րե լու աշ խար հիս 
ե րե սին հենց այն պատ ճա ռով, որ թույլ է եւ ան պաշտ պան»12: 
Հենց այս պի սի «նոր աշ խար հա յացք» էր ձեւա վո րել Թուս յա նը 
ճեր մակ ա ղավ նուն սպա նե լուց հե տո: Իսկ մեր մյուս հե րո սը՝ Լո-
րա նը, ոչ միայն սպա նու թյու նը դի տար կում է որ պես միակ եւ 
անհ րա ժեշտ լու ծում, այ լեւ գտնում ա ռա վե լու թյուն ներ, ո րոնք 
ձեռք կբե րեր մար դաս պան դառ նա լու դեպ քում. «Անք նու թյու նից 
10 Զո լա Է., Թեր եզ Ռաքե ն, էջ 55: 
11 Նա ր-Դոս, Պա տմվա ծքներ , վի պակ ներ, էջ 33 2: 
12 Նույն  տեղում, էջ  285: 
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ցնցված, Թե րե զի թո ղած բարկ բուր մուն քից ներ վայ նա ցած Լո-
րա նը ո րո գայթ ներ էր լա րում, հաշ վում էր ան հա ջող պա տա հա-
կա նու թյուն նե րը, պար զում էր այն ա ռա վե լու թյուն նե րը, որ կա-
րող էր ու նե նալ մար դաս պան դառ նա լու դեպ քում»13:

Ա ռա վել բարդ է այս պի սի հա կադ րա միաս նու թյուն նե րի մեջ 
դի տար կել Թե րեզ եւ Սա ռա կեր պար նե րին: Այն, որ թե՛ Թե րե զը, 
թե՛ Սա ռան գտել էին կյան քի նոր ե րանգ, նոր գույն Լո րա նի եւ 
Թուս յա նի շնոր հիվ, անքն նե լի է: Ինչ պես եւ անքն նե լի է եր կու սի՝ 
ի րենց եր ջան կու թյան հա մար ըմ բոստ պայ քար մղե լու պատ-
րաս տա կա մու թյու նը: Բայց ա հա մի քա նի հան գա մանք ներ ձա-
խո ղում են այս կեր պար նե րին նույն գծին թող նե լու փոր ձը: 
Նախ՝ պետք է հի շենք այն մի ջա վայ րե րը, ո րոն ցում պատ կեր-
վում են այս հե րոս նե րը, ինչ պես նաեւ դրանց ան ցում ներն ու հե-
տեւանք նե րի փո փո խու թյուն նե րը: Հի շում ենք՝ Սա ռան ինք նա-
կամ է գնում այն քայ լին, ո րը հե տո իր հա մար դառ նում է 
ճա կա տագ րա կան: Այ սինքն՝ այս տեղ չկա վճռված ճա կա տագ րի 
գոր ծոն: Հե ղի նա կը դնում է կամ քի եւ ցան կու թյան ա զա տու թյան 
հար ցը: Այ նինչ Թե րեզն այս ա ռու մով դառ նում է տի կին Ռա քե նի 
զո հը:  Բա ցի սրա նից՝ կա եւս մի նուրբ հան գա մանք. մի ջա վայ րե-
րի ան ցու մա յին հարցն է դա: Թե րե զը խե ղա թյուր ված մի ջա վայ-
րից է մուտք գոր ծում ի րա կան կյանք՝ մի նոր աշ խարհ: Իսկ ա հա 
Սա ռա յի պա րա գա յում ճիշտ հա կա ռակն է. ա զատ ու ա մե նա կա-
րեւո րը՝ «ա ռողջ» մի ջա վայ րը փո խա րին վում է ստրկա կան մի 
կյան քով: Այս տեղ էլ Սա ռան է դառ նում հոր եւ խորթ մոր զո հը՝ 
նրանց դրդմամբ ա մուս նա նա լով «գոր տի ար յու նով» եւ «բութ 
զգա ցում նե րով» Գա րե գի նի հետ: Թե րեւս սրա նով պետք է բա-
ցատ րել կեր պար նե րի ճա կա տագ րա յին հան գու ցա լու ծու մը՝ 
տրված եր կու տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից: Այս պես, Սա ռան 
իր պայ քա րը չա վար տեց մին չեւ կյան քի վերջ: Նա ետ չկանգ նեց, 

13 Զոլա Է., Թեր եզ  Ռաքեն , էջ 55: 
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չնա հան ջեց եւ չընկր կեց: Իր ան մե ղու թյունն անքն նե լի եւ ան փո-
փոխ մնաց նրա հա մար ան գամ մահ վան մահ ճում: Իսկ ա հա 
Թե րե զի մոտ մենք տես նում ենք հո գե բա նա կան լուրջ փո փո խու-
թյուն ներ՝ Կա միյ լի նկատ մամբ ար հա մար հան քից մին չեւ ա տե-
լու թյուն, ա տե լու թյու նից՝ նող կանք, նող կան քից՝ սպա նու թյուն, 
սպա նու թյու նից՝ զղջում, զղջու մից՝ ինք նա ձաղ կում, իսկ վեր ջում՝ 
ինք նաս պա նու թյուն:

 Նույ նը եւ կա րե լի է ա սել Լո րա նի եւ Թուս յա նի հա մար: Վի-
պա կի վեր ջում Թուս յա նը ա ղա ղա կում է. «Ո՛չ, ես թույլ չեմ տա, 
որ մե ռել նե րը քարշ տան ինձ ի րենց ե տեւից... Ես կեն դա նի 
մարդ եմ, սի րում եմ կյան քը եւ հա նուն այդ սի րո պի տի շա րու-
նա կեմ զո հել ա մեն ինչ եւ ա մեն քին, ով կհա մար ձակ վի խո չըն-
դոտ կանգ նել իմ հաղ թա կան ճա նա պար հին»14:

Իսկ Է միլ Զո լան վեր ջա կե տում է իր հե րոս նե րի ճա կա տա գի րը 
հե տեւ յալ կերպ. «Եվ հան կարծ Թե րեզն ու Լո րա նը փղձկա ցին 
հեծկլ տանք նե րով: Գե րա գույն տագ նա պը խոր տա կեց, նրանց նե-
տեց միմ յանց բա զուկ նե րի մեջ. հի վանդ ե րե խա նե րի բա զուկ նե-
րին այն քա՜ն նման...: Ն րանք մի վեր ջին հա յացք փո խա նա կե ցին, 
շնոր հա կա լու թյան հա յացք, դա նա կի եւ բա ժա կի թույ նի դի մաց: 
Թե րե զը վերց րեց բա ժա կը, կի սով դա տար կեց այն եւ եր կա րեց 
Լո րա նին, որ մի ում պով վեր ջաց րեց: Ա մեն ինչ կա տար վեց կայ-
ծա կի ա րա գու թյամբ: Ն րանք ըն կան մե կը մյու սի վրա, շան թա-
հար, վեր ջա պես մահ վան մեջ գտնե լով ի րենց սփո փան քը»15:

Այս պի սով, մեր առ ջեւ էր Է միլ Զո լան՝ մար դու անկ ման իր 
փի լի սո փա յու թյամբ: Ա յո՛, անկ ման փի լի սո փա յու թյամբ: Ս րա նով 
էլ նա դառ նում է ա ռաջ նա յին գրող, ո րով հե տեւ գրա կա նու թյան 
մեջ ա ռա վել դժվա րը հենց դա ներ կա յաց նելն է: Այս պի սի մե ծու-
թյան մեջ էր տես նում Գր. Զոհ րա պը Է. Զո լա յին. «Իր վե պե րուն 

14 Նար-Դո ս, Պատմվածք ներ , վիպակն եր , էջ 343-344: 
15 Զո լա Է ., Թերեզ  Ռաքեն , էջ 233 : 



132

մեջ Դժ բախ տու թյու նը ու Ան կու մը ու սում նա սի րած է այս մեծ 
գրա գե տը ու րիշ նե րու թող լով Բախ տը ու Հա ջո ղու թյու նը պան-
ծաց նե լու դյու րին գոր ծը»16:

Résumé
ESSAI DE L’EXAMEN DE L’INTÉRIEUR 

PSYCHOLOGIQUE DES PERSONNAGES PRINCIPAUX DU 
ROMAN “THÉRÈSE RAQUIN” D’ÉMILE ZOLA: 

LIENS AVEC NAR-DOS

Zvarte Ambroïan

Dans ce travail nous avons essayé d’étudier le roman de l’auteur 
célèbre français Émile Zola “Thérèse Raquin”. Nous avons parlé des 
personnages principaux du roman, de leurs descriptions, de leur exa-
men psychologique, de leur for intérieur, ainsi que nous avons es-
sayé de trouver des parallèles entre les litteratures française et armé-
nienne.

16 Զոհ րապ Գր., Երկեր / Նո վելներ, վեպեր , հ ոդվածնե ր, էջ 439 : 
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ՎԻԿՏՈՐ ՀՅ� ԳՈՅԻ 
«ՓԱՐԻԶԻ ԱՍՏՎԱԾԱՄՈՐ ՏԱՃԱՐԸ» 

ՎԵՊԻ ԿԵՐՊԱՐՆԵՐԸ

ԱՄԱԼՅԱ Ս� ՔԻԱՍՅԱՆ

Խ. Ա բով յա նի անվ. ՀՊՄՀ 
բա նա սի րա կան բաժանմունքի ՀԲ-3 կուր սի ու սա նո ղու հի

գի տա կան ղե կա վար՝ բ. գ. թ., դո ցենտ Ք նա րիկ Աբ րա համ յան

 Բա նա լի բա ռեր – Վիկ տոր Հ յու գո, Էս մե րալ դա, գնչու հի, Ք վա զի մո-
դո, ժամ հար, Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճար, ֆեո դա լա կան ժա-
մա նակ ներ, ճա կա տա գիր:

Mots-clés: Victor Hugo, Esmeralda, bohémienne, Quasimodo, sonneur des 
cloches, cathédrale Notre-Dame de Paris, l’époque médiévale, destin.

 Վիկ տոր Հ յու գոն 19-րդ դա րի ֆրան սիա կան գրա կա նու թյան 
մեջ ռո ման տիզ մի հիմ նա դիրներից է:

1831 թ. լույս է տես նում նրա «Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճա-
րը» պատ մա վե պը: Այս գիր քը ֆրան սիա կան հա սա րա կու թյան 
հա յե լին է: Ռո ման տիզ մը բե րում է ա զատ, բայց ոչ սան ձար ձակ 
մտա ծո ղու թյուն: Թեեւ այս վե պը ռո ման տի կա կան ստեղ ծա գոր-
ծու թյուն է, այ սու հան դերձ ո րոշ կեր պար նե րի մի ջո ցով գրո ղը 
կա տա րում է ռեա լիս տա կան ընդ հան րա ցում ներ171:

 Վե պի ա ռա ջին տո ղե րից կար ծես Վ. Հ յու գոն ըն թեր ցո ղին է 
հանձ նում միջ նա դար յան Փա րի զի ու ղե տոմս, ո րով նրա առ ջեւ 
բաց վում է քա ղա քի հա մայ նա պատ կե րը, ո րը վե րած վում է կեր-
պա րի: Ըն թեր ցո ղը շրջում է հնա քար շեն քե րի մի ջով, կար դում 
կո թող նե րի քա րե ղեն պոե զիան: Տասն հին գե րորդ դա րի Փա րի-

171 Հյ ուգո Վ., Փա րիզի Աստվածամոր  տ աճա րը, Եր., 1953, էջ 20: Այս ուհետեւ 
բե րվող հատված ները տե՛ս  տե քստում, փակ ագծեր ի մեջ –  Ա . Ս.: 
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զը բա ժան ված է ե րեք մա սի՝ Միջ նա քա ղաք, Հա մալ սա րան եւ 
Քա ղաք: Այս շրջան նե րը, թեեւ տար բեր վում են ի րենց բար քե-
րով, կեն ցա ղով, միա ժա մա նակ փոխ կա պակց ված են: Թռչ նի 
բար ձուն քից Փա րի զին նա յո ղը տես նում է Աստ վա ծա մոր տա ճա-
րը, երկ նա բերձ աշ տա րակ նե րը, խստա շունչ մե նաս տան նե րը, 
աբ բա յա րան նե րը, հա մալ սա րան նե րը... Հո յա կերտ շեն քե րը 
միա ձուլ ված են ի րար թվա բա նա կան բա ցար ձա կու թյամբ: Վ. 
Հ յու գոն Փա րի զը նմա նեց նում է վիթ խա րի քա րա կերտ շախ մա-
տա տախ տա կի: Նա այս պես է պատ կե րում «Օ ձից ա վե լի հա ճա-
խա կի շա պիկ փո խող» Սե նա գե տը (էջ 174)՝ «կղզի նե րով, կա-
մուրջ նե րով ու նա վե րով խցկված» (էջ 170):

 Հե ղի նակն այն քան ման րակր կիտ է պատ կե րում միջ նա դար-
յան ճար տա րա պե տու թյան շրջա փու լե րը. «Քա ղա քը միջ նա դա-
րի ճար տա րա պե տու թյան եւ պատ մու թյան արդ յունք էր, քա րե-
ղեն ժա մա նա կագ րու թյուն» (էջ 171):

 Փա րի զի հա սա րա կու թյունն անխ նա բամ բա սում է: Գ րեւի 
հրա պա րա կում ժո ղո վուրդն այն պի սի հրճվան քով է դի տում 
թշվառ նե րի վիշտն ու մա հը, որ կար ծես բե մը դժոխքն է, իսկ 
ի րենք՝ գե հե նի բաժ նե տե րե րը: Այդ ժա մա նակ մար դը բա նա կան 
գա զան է դառ նում: Այ սու հան դերձ, փա րիզ յան հա սա րա կու թյան 
մեջ կան նաեւ վե հանձն դեմ քեր: Մար գա րիտ Բուր գուն դա ցին, 
ֆլա ման դես պան նե րը, դքսու թյու նը, ար քա յա կան ա պա րանք նե-
րի պեր ճան քը տա լիս են Փա րի զի կո լո րի տը:

«Գիր քը կսպա նի հու շար ձա նը». Վ. Հ յու գո յի այս խոս քերն 
ազ դա րա րում են նոր մշա կույ թի՝ Վե րածնն դի մուտ քը: Փա րի զի 
Աստ վա ծա մոր տա ճա րի վե հու թյան առ ջեւ ընկր կում են երկ րա-
քարշ մեղ քե րը: Վ. Հ յու գոն հի շում է կո թո ղը հիմ նած ար քա նե-
րին. «Աստ վա ծա մոր տա ճա րի ա ռա ջին քա րը դրել է Կառ լոս Մե-
ծը, իսկ վեր ջին քա րը՝ Ֆի լիպ Օ գոս տո սը» (էջ 143): Նա այս պես է 
բնու թագ րում Աստ վա ծա մոր տա ճա րը` «Քա րե ղեն լայ նար ձակ 
սիմ ֆո նիա» (էջ 144):
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 Սե րունդ ներն են հեր կում ար ժեք նե րի ար տը. «Ժա մա նա կի 
ա մեն մի ծփանք հու շար ձա նի վրա դնում է իր նստված քը, ա մեն 
մի ցեղ՝ իր շեր տը, յու րա քանչ յուր ան հատ բե րում է իր քա րը» (էջ 
150):

Իսկ վի պա կան կեր պար ներն ար տա ցո լում են միջ նա դար յան 
բար քե րի եւ բա րո յա կան ի դեալ նե րի գո յա մար տը:

Գլ խա վոր հե րո սու հին՝ Էս մե րալ դան, օժտ ված է բա ցա ռիկ 
հմայ քով: Վ. Հ յու գոն բա ռա պատ կեր է դարձ նում Էս մե րալ դա յի 
գե ղեց կու թյու նը. «Նա կար ծես ջահ լի ներ, որ բա ցօ թյա լույ սից 
բե րում են մութ տեղ» (էջ 283): Նա զրկված է աշ խար հում իր 
հեն ման կե տից՝ մայ րա կան սի րուց: Աղ ջի կը քսա կում պա հում է 
մո րից մնա ցած հի շա տա կը՝ փոք րիկ մա շի կը: Ն րա միակ բա րե-
կա մը Ջա լի ա նու նով սպի տակ այծն է: Թա փա ռա կան պա րու հին 
նրա հետ է կի սում իր որ բու թյու նը: Գն չու հու պարն ա զա տու-
թյան կաս տա նիետն է, հա վեր ժի կիր ճը թնդաց նող նժույ գի վազ-
քը: Էս մե րալ դան պա րը դարձ նում է շար ժում նե րի պոե զիա: 
Աղջկա չար դա րաց վող ի դեա լը Ֆե բուս դը Շա տո պերն է՝ ար քա-
յա կան նե տա ձիգ նե րի կա պի տա նը:

 Փի լի սո փան, ժամ հարն ու քա հա նան յու րո վի սի րում են Էս մե-
րալ դա յին: Կար ծես ճա կա տա գիրն այս է սահ մա նել գնչու հու հա-
մար. լի նել սիր ված, բայց՝ ա պեր ջա նիկ:

 Խոշ տան գում նե րի նկու ղում նա կրում է հո գե վար քի շղթա նե-
րը: Ան պատ մե լի մի կսկիծ կա զնդա նի կա պա րե օ դում: Պատ-
ժախ ցում լսվում է միայն փոք րիկ փո սի մեջ թափ վող ջրի կա թիլ-
նե րի ձայ նը: Վ. Հ յու գոն կա թիլ նե րի զնգո ցին տա լիս է 
տիե զե րա կան բո վան դա կու թյուն:

Էս մե րալ դան ան սա սան է մնում մահ վան կոր ծա նիչ հող մում: 
Օր հա սա կան պա հին աղ ջի կը կան չում է կա պի տա նին: «Իմ Ֆե-
բուս» բա ռե րը գրում են նրա մահ վան վճի ռը: Նա կա րող է 
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փախ չել քա հա նա յի հետ, սա կայն մա հը նրան ա վե լի քիչ է սար-
սա փեց նում, քան փոք րո գի Կ լո դը: Սկզ բում նրա բա րո յա կան 
կեր պարն ի մա ցա կան ելք է ու նայ նու թյան փա կու ղուց: Սա կայն 
քա հա նան հետզ հե տե ի ջեց նում է իր խղճի վա րա գույրն ու հան-
դես բե րում ա պա կա նու թյան ետ նա բե մը: Գ րո ղը բազ մա ձեւ է 
ներ կա յաց նում Կ լո դի նե րաշ խար հը. «Նա մա գիստ րոս էր եւ 
դոկ տոր, ու սում նա սի րում էր ար վեստ ներ, գի տեր հե քի մու թյուն, 
նրան թվում էր, թե կյան քը մեկ նպա տակ ու նի՝ ի մա նալ»: Ն րա 
խղճի ատ յա նում ա ռա քի նու թյան դրոշմ ներ կան: Սր տա շարժ եր-
գի է նման քա հա նա յի այս մտո րու մը. «Կ յանքն ա ռանց քնքշան-
քի ու սի րո ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ չոր, ճղճղան ու ճռնչա ցող մե խա-
նիզմ»:

 Սե րը պետք է հրա ժար վե լու ինք նա սի րու թյուն ու նե նա: Կր քե-
րի մեջ քա հա նան կորց նում է ինք նա դա տու թյան ա րա հե տը: Նա 
նա խընտ րում է գնչու հուն տես նել մե ռած, քան ու րի շի կող քին: 
Էս մե րալ դա յի հան դեպ նրա զգա ցա ծը ե սա պաշ տա կան մո լու-
թյուն է:

 Թե պետ Կ լոդ Ֆ րո լո յի կեր պա րը ե զա կի փոք րո գու թյան է 
հաս նում գրքի վեր ջում, կան դրվագ ներ, երբ վհա տու թյուն հա-
գած նրա հո գին կա րեկ ցանք է արթ նաց նում: Սար կա վա գա-
պետն ինքն էլ սարս ռում է այդ ա մե նից. «Այս ինչ է, ես լաց եմ 
ե ղել» (էջ 509):

Կ լո դը մահ վան է մատ նում իր սի րած ան մեղ էա կին:
 Վե պի գլխա վոր կեր պար նե րից է Աստ վա ծա մոր տա ճա րի 

ժամ հա րը՝ սա պա տա վոր Ք վա զի մո դոն: Նա մե նակ է բո վան-
դակ աշ խար հում, վհատ է, թշվառ, ճա կա տագ րից անխ նա հա-
լած ված: Անս քո ղե լի տգե ղու թյու նը, ա ղեղ նա ձեւ ող նա շա րը, ու-
սե րի մեջ մտած գլու խը սար սա փազ դու են դարձ նում նրան: Վ. 
Հ յու գոն մի լա կո նիկ բնո րոշ մամբ տա լիս է նրա նկա րա գի րը. 
«Գերբ նա կան տգե ղու թյուն, գե րեզ մա նա յին ձայն»:
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Գ րողն ընդգ ծում է տգե ղու թյան անհ րա պույր ա ռա վե լու թյու-
նը. «Ք վա զի մո դոն գի շե րով զի նա թափ ված էր իր ա մե նահ զոր 
զեն քից՝ տգե ղու թյու նից, իսկ ցե րե կը դրա նով փա խուս տի 
կմատ ներ ամ բողջ ջո կը» (էջ 111):

 Ժամ հարն ան տես ված է մարդ կան ցից: Նա գտնվում է բամ-
բա սանք նե րի կենտ րո նում, ո մանք նրան են վե րագ րում ի րենց 
անձ նա կան դժբախ տու թյուն նե րը: Միայն Կ լոդ Ֆ րո լոն է մտա-
հոգ վում նրա նով, սփո փան քի մոմ վա ռում կա րեկ ցան քի մա տու-
ռում: Աստ վա ծա մոր տա ճա րը Ք վա զի մո դո յի բնօր րանն է. նրա 
զսպված ճի չե րը լռու թյանն են ըն ծայ վում:

Վ. Հ յու գոն ճա նա չում է իր հե րո սի բազ մա բեռ աշ խար հը: Նա 
շրջում է այն տեղ եւ խո նավ աչ քե րով դի տում նրա չարչրկ ված 
հո գին. «Աստ վա ծա մոր տա ճա րը Ք վա զի մո դո յի հա մար ե ղել էր 
հավ կիթ, բույն, տուն, հայ րե նիք, տիե զերք: Կար ծես Ք վա զի մո-
դոն շունչ էր տա լիս վիթ խա րի հու շար ձա նին» (էջ 186):

Ք վա զի մո դոն կո րուստ նե րից ուժ է առ նում, գթասր տու թյամբ 
հեգ նում ժլատ բախ տը:

 Մի ան գամ ծաղ րա ծու նե րի պապ դար ձած ժամ հա րը վե րեւից 
է նա յում ան հաշտ աշ խար հին: Նա դառ նո րեն ժպտում է: Նա 
ե րախ տի քի խոս քեր է ա սում ի րեն օգ նու թյան հա սած Էս մե րալ-
դա յին. «Մի կա թիլ ջուր ու մի քիչ կա րեկ ցանք տվե ցիք ինձ»: 
Ս քան չե լի է այն դրվա գը, երբ Ք վա զի մո դոն դահ ճի օգ նա կան նե-
րի ձեռ քից ա զա տում է գնչու հուն: Վե պի այդ հատ վա ծը քան դա-
կում է ի րա կա նու թյան վե րերկ րա յին հատ կա նի շը՝ գե ղե ցի կի 
կա տե գո րիան:

Ք վա զի մո դոն հա մա կերպ մամբ է ըն դու նում գնչու հու ան տար-
բե րու թյու նը, եւ որ ա վե լի վատ է՝ սար սա փը. «Էս մե րալ դան ա մեն 
րո պե մի նոր այ լան դա կու թյուն էր հայտ նա բե րում Ք վա զի մո դո յի 
մեջ» (էջ 407): Ժամ հա րի սերն ինք նա զո հու թյան ա ղոթք է, այն, 
ին չը կազ մում է նրա ու սար կա վա գա պե տի տար բե րիչ գի ծը:
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Ք վա զի մո դոն ան պատ մե լի ե րախ տա գի տու թյամբ է հա մակ-
ված սար կա վա գա պե տի հան դեպ, որ տվել է ի րեն հա րա զա տու-
թյան բերկ րան քը: Աշ խար հում ո չինչ չի կա րող խարխ լել անձն վի-
րու թյան այդ հիմ քե րը: Սա կայն պա տա հում է այն, ինչ կա րող էր 
ե րեւա կա յել միայն դժոխ քի վա ղե մի բնա կի չը. գնչու հու մահ վան 
պա հին քա հա նան քրքջում է: Սոս կա լի հան ցան քից զայ րույ թի լա-
վա է ժայթ քում Ք վա զի մո դո յի սրտից: Նա ան դունդ է գլո րում քա-
հա նա յին, որ փրկել էր ի րեն ա նար գող նե րի ոհ մա կից:

Էս մե րալ դա յի մահն անճ կե լի տան ջանք է: Ք վա զի մո դոն, տես-
նե լով մա հա ցած Էս մե րալ դա յին ու սար կա վա գա պե տին, հեծկլ-
տան քով ա սում է. «Ա հա այն ա մե նը, ինչ սի րում էի» (էջ 357):

 Հա վի տե նու թյու նը միաց նում է այն, ինչ բա ժա նում է ժա մա-
նա կը: Աստ վա ծա մոր տա ճա րի ժամ հա րը միա նում է ոչ թե մա-
հին, այլ՝ ան վախ ճան սի րո հա րու թյա նը: Նա լքում է ի րեն չարչր-
կած եր կի րը. զան գե րի ղո ղան ջը սրտում՝ հա վեր ժի վան քում 
ա ղո թող Ք վա զի մո դոն փո շի է դառ նում:

 Վե պում նշա նա կա լի տեղ ու նի բա նաս տեղ ծի՝ Պիեր Գ րեն գուա-
րի կեր պա րը: Ս կեպ տիկ փի լի սո փան բազ մի մաստ է տես նում միա-
պա ղաղ ձանձ րույ թը, թռիչ քի սխրանք է գտնում անկ ման ճահ ճու-
տում, ար վես տով սրբագ րում կյան քի անխմ բա գիր ա ղա ղա կը: Նա 
հա վա տում է, որ բար ձուն քի ցոլ քը կկար կա տի լույ սի պատռ վածք-
նե րը. «Ես նրանց պոե զիա յով ետ կբե րեմ», –  ա սում է նա:

 Նա ան կա րեւոր է հա մա րում հան դի սա տե սի քա նա կը: Էա-
կանն իր միս տե րիա յի ար ժեւո րումն է, այն ըն կա լե լու ին տե լեկ-
տը. «Քիչ են, թեեւ, բայց ըն տիր հա սա րա կու թյուն է, կրթված հա-
սա րա կու թյուն», – մ տո րում է նա (էջ 91):

Ի վեր ջո, հան րու թյան այդ սե րուցքն էլ է հե ռա նում: Վ. Հ յու-
գոն ճշգրիտ կեր պով բնու թագ րում է բա նաս տեղ ծի հո գե վի ճա-
կը. «Գ րեն գուա րը նա հան ջեց գլխա հակ, սա կայն վեր ջին այն գե-
նե րա լի նման, ո րը լավ էր կռվել»:



139

Գ րեն գուա րը նույն պես ան տար բեր չէ Էս մե րալ դա յի հան դեպ, 
թեեւ նրա ի մաս տու թյան ծան րա քարն անկ շիռ չի դառ նա ա ռանց 
գնչու հու սի րո: Գր քի վեր ջում այս կեր պարն իր հան դուգն փոք-
րո գու թյամբ կորց նում է փի լի սո փա յին հա տուկ բա րո յա կան տո-
կու նու թյու նը. նա (գու ցե ա նուղ ղա կի կեր պով) տա նում է աղջ կան 
դե պի մահ վան ան դառ նա լի ար հա վիր քը:

Վ. Հ յու գոն ռեա լիս տո րեն է պատ կե րում կա պի տան Ֆե բուս 
դը Շա տո պե րի կեր պա րը: Ն րա մի ջո ցով գրո ղը վեր է հա նում 
ազն վա կա նու թյան ա րա տա վոր բար քե րը, քաղ քե նի հա սա րա-
կու թյան հո գեւոր սնան կու թյու նը: Գ ռեհ կու թյունն է նրա հա վա-
տամ քը: Կա պի տա նը նեն գա բար խա բում է ոչ միայն իր հարս-
նա ցու Ֆլ յոր Դը Լի սին, այ լեւ իր կեղծ աս պե տու թյամբ հիա ցած 
Էս մե րալ դա յին: Սո վո րու թյուն դար ձած նրա սու տը գնչու հու հա-
մար կյանք ար ժե ցավ:

Գր քի զգա յուն կեր պար նե րից է Էս մե րալ դա յի մայ րը. Ռո լան-
դի աշ տա րա կի ա պաշ խա րու հին կեր պա վո րում է մայ րա կան սի-
րո սխրան քը, կո րած զա վա կի չփա րատ վող հե ծե ծան քը:

 Շատ լեի դա տա վոր Ֆ լո րիա Բարբ դիեի կեր պա րով Վ. Հ յու-
գոն ներ կա յաց նում է տասն հին գե րորդ դա րի ար դա րա դա տու-
թյան հան ցա վո րու թյու նը: Զա վեշ տի հաս նող նրա վճի ռը մերթ 
ծի ծաղ է շար ժում, մերթ՝ զայ րույթ: Տ րիս տան Լեր մի տի, դա հիճ 
Ան րիե Կու զե նի կեր պար նե րը կա րող են տալ մարդ կա յին դա ժա-
նու թյան հան րա գի տա րա նա յին սահ մա նու մը: Ն րանք մար դա-
կերպ վագ րեր են, զար հու րե լի անզ գա մու թյան կրող ներ:

«Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճա րը» վե պում աղմ կում է ան-
պար կեշտ ճե մա րա նա կա նի՝ Ժե հան Ֆ րոլ լո յի կեր պա րը: Եղ բոր՝ 
Կ լո դի ի մաս տու թյան դա սե րին (ո րոնք քա հա նա յին էլ չեն օգ-
նում), թե իր նման նե րի վեր ջը վատ է լի նե լու, Ժե հա նը պա տաս-
խա նում է. «Ս կիզ բը հո լավ է»:
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Գր քի ար կա ծա յին դրվագ նե րը վստահ ված են Կ լո պեն Տ րույ-
ֆուին՝ հրաշք նե րի բա կի ար քա յին: Նա ղե կա վա րում է գնչու նե-
րի ար շա վանքն Աստ վա ծա մոր տա ճա րի վրա:

«Փա րի զի Աստ վա ծա մոր տա ճա րը» հա սա րա կա կան հու զում-
նե րի, դժբախտ ճա կա տագ րե րի, ար ժեք նե րի բախ ման հան րա-
գու մար է: Իր ա ռանց քա յին լու ծում նե րով այս գիր քը հի շեց նում է 
Սո ֆոկ լե սի եւ Շեքս պի րի ող բեր գու թյուն նե րը: Մի՞ թե տասն հին-
գե րորդ դա րի Փա րի զում եր ջան կու թյունն անգ տա նե լի գանձ է 
ե ղել... Գ րե թե բո լոր հե րոս նե րը սուզ վում են դժբախ տու թյան 
ան հա տակ ան դուն դը: Այ սու հան դերձ, Վ. Հ յու գոն քան դա կում է 
միջ նա դար յան մար դու բազ մա խոր հուրդ հու շար ձա նը: Ն րա վե-
պը ժա մա նա կի տա ճա րում հա վի տե նու թյուն է խնկար կում:

Résumé
LES PERSONNAGES DU ROMAN “NOTRE-DAME DE PARIS” 

DE VICTOR HUGO 

Amalia Soukiassian

L’exposé “Les personnages du roman “Notre-Dame de Paris” de 
Victor Hugo” est une référence à l’époque médiévale. L’article racon-
te de Paris du 15ème siècle avec ces mœurs féodales, ces pôles so-
ciaux, sa justice déformée, sa majesté de lutte morale. Les personnag-
es sont analysés en details. Ces derniers sont découverts dans des 
épisodes fatals de leur vie. L’article résume la vie des héros: elle est 
une mer sans borne où se déchaînent les vagues du destin.
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Essai sur l’ambiance et la culture litteraire 
Françaises. Andre Gide et Vazguen Choucha-
nian 113
ԶՎԱՐԹ ԱՄԲՐՈՅԱՆ
Է միլ Զո լա յի «Թե րեզ Ռա քեն» վե պի կեր-
պար նե րի հո գե բա նա կան վար քագ ծի 
քննու թյան փորձ. առն չու թյուն ներ Նար- Դո-
սի հետ
ZVARTE AMBROÏAN
Essai de l’examen de l’intérieur psychologique 
des personnages principaux du roman “Thérèse 
Raquin” d’Émile Zola: liens avec Nar-Dos 123
ԱՄԱԼՅԱ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
 Վիկ տոր Հ յու գո յի «Փա րի զի Աստ վա ծա մոր 
տա ճա րը» վե պի կեր պար նե րը
AMALIA SՕUKIASSIAN
Les personnages du roman “Notre-Dame de 
Paris” de Victor Hugo 133



Խ. ԱԲՈՎԵԱՆԻ ԱՆՈՒԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ 
ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ

Վ. ՊԱՐՏԻԶՈՒՆՈՒ ԱՆ. ՀԱՅ ՆՈՐ ԵՒ ՆՈՐԱԳՈՅՆ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹԵԱՆ ԵՒ 
ՆՐԱ ԴԱՍԱՒԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱՅԻ ԱՄԲԻՈՆ

«ՍՓԻՒՌՔ» ԳԻՏԱՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

«ՀԱՅ – ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ԳՐԱՊԱՏՄԱԿԱՆ 
ԱՌԸՆՉ� ԹԻՒՆՆԵՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ ԱՇՆԱՆԱՅԻՆ 

ԳԻՏԱԿԱՆ ՆՍՏԱՇՐՋԱՆ

(Երեւան, 1 Նոյեմբեր, 2018)

Հրատարակչութեան տնօրէն` 

ՎԱՀՐԱՄ ՄՆԱՑԱԿԱՆԵԱՆ

Խմբագիր` 

ՔՆԱՐԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄԵԱՆ

Համակարգչային ձեւաւորումը՝

ՀԵՐՄԻՆԷ ՎԱՐԴԱՆԵԱՆԻ

Չափսը` 60/84, 1/16: Ծաւալը` 9 տպ. մամուլ: Թուղթը` օֆսեթ: 
______________________________________________________________

Տպագրուել է «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» ՍՊԸ հրատարակչութեան տպարանում
Հասցէն` Ազատութեան 24/11, հեռ.՝ 28 54 28
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