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ՍՏԵՓԱՆ  ՈՍԿԱՆՅԱՆԻ  «ԼԱ ԻՏԱԼԻ» ԹԵՐԹԸ 

Արևմտահայ նշանավոր գրող‚ հրապարակախոս‚ գրական-հասարակական 

գործիչ Ստեփան Ոսկանյանի կյանքի «սպիտակ կետերից» մեկն էլ Իտալիայում՝ Տուրին 

քաղաքում‚ ծավալած նրա գործունեությունն է‚ որն առ այսօր հետաքրքրություն է 

առաջացնում հայ գրականությամբ ու պատմությամբ զբաղվողների համար։ Առաջին 

անգամ համեմատաբար ամբողջական ձևով այս մասին գրեց Հրանտ Ասատուրը «Լույս» 

ամսագրի 1908 թ. № 2-ում‚ բավարարվելով‚ սակայն‚ ընդամենը երկու 

նախադասությամբ. «1860-ին Ոսկանյան կը մեկնի Իտալիա‚ Սարդենիո Տուրին 

մայրաքաղաքը‚ ուր և կը սկսե խմբագրել «Լա Իտալի» թերթը։ Կը ծանոթանա հռչակավոր 

դիվանագետ կոմս Կավուրի հետ‚ որուն գնահատմանն ու համակրանքին 

արժանանալով՝ անոր անձնական քարտուղարը և զավկըներուն ալ ուսուցիչը կըլլա‚ և 

որուն գոչին ուժգնութենեն ահաբեկ՝ մեծ դիվանագետը կը հանձնարարե օր մը «Ձեռնոց 

դնել և այնպես ավելի մեղմ շարժել գրիչը»։ 

Հիմնականում այս է այն ամենը‚ ինչ հայտնի էր Ոսկանյանի այդ շրջանի 

գործունեությունից‚ սակայն այս երկու նախադասությունը պատճառ են դառնում 

բազմաթիվ գայթակղիչ հարցերի։ Ի՞նչ գործ ուներ Ոսկանյանն Իտալիայում։ Ի՞նչ 

ընդհանուր կապ կար հայ մտավորականի և Իտալիայի ականավոր պետական գործչի 

միջև‚ ըստ որում մինչև այնքան‚ որ Ոսկանյանին էր վստահվում Կավուրի քարտուղարի 

և նրա երեխաների դաստիարակության գործը։ Այդ ի՞նչ թերթ էր‚ որ խմբագրելու գործը 

վստահվել էր Ոսկանյանին։ Ի՞նչ բնույթի հոդվածներով էր հանդես եկել նա‚ որոնք 

այդքան անհանգստացրել էին Իտալիայի արտաքին գործոց մինիստրին։  

Այս և այս բնույթի բազմաթիվ հարցեր էին ահա‚  որոնք տրվում էին ավելի քան 

վաթսուն տարի և մնում էին անպատասխան։ Գործն ավելի էր բարդանում այն 

պատճառով‚  որ ձեռքի տակ չկար մոտ երկու տարի հրատարակված «Լա Իտալի» թերթի 

և ոչ մի օրինակ‚ և մնում էր բավարարվել այդ թերթի մասին հայկական 

պարբերականներում սպրդած մի քանի աննշան տեղեկություններով միայն‚ որոնք‚ 



սակայն‚  ամենաընդհանուր եզրակացությունների համար անգամ բավարար հիմք չէին 

տալիս։ ՈՒստի հասկանալի է‚ որ ձեռնամուխ լինելով Ոսկանյանի կյանքի ու գործի ըստ 

ամենայնի ուսումնասիրությանը‚ մեր նպատակներից առաջինը եղավ որևէ կերպ ձեռք 

բերել «Լա Իտալի» թերթի համարները‚ ծայրահեղ դեպքում՝ գոնե մեկ օրինակ։ 

Երկարատև և սկզբում անհետևանք հարցուպրպտուքներից հետո‚ մեզ ճիշտ ուղու 

վրա դուրս բերեց Տուրին քաղաքի Ազգային գրադարանի դիրեկտոր‚ պրոֆեսոր Ստելիո 

Բազզին։ Վերջինս իր հերթին Տուրինում հարցումներ անելուց հետո մեզ պատասխանեց‚ 

որ այդ թերթից ընդամենը մեկ օրինակ գտնվում է իրենց քաղաքի թանգարաններից 

մեկում‚ որն ունի «Վերածնունդի թանգարան» անունը‚ և հոգածու ձևով բացատրեց‚ թե 

ինչպես կարելի կլինի ստանալ նրա ֆոտո-ընդօրինակումը։ 

Աշխատանքներին պատրաստակամորեն իր աջակցությունը բերեց Տուրին 

քաղաքի բնակիչ պարոն Հայկ Շելլեֆյանը։ Չնայած իր զբաղվածությանը‚ պրն. 

Շելլեֆյանը գնաց Վերածնունդի թանգարան‚ այնտեղ գտավ «Լա Իտալի» թերթի հիշյալ 

մեկ օրինակը‚ բնականոն չափերով լուսանկարել տվեց այն և լուսանկարն առաքեց մեզ։ 

Մի գեղեցիկ վարքագիծ է սա‚ որն արդեն մեկնաբանման կարիք չունի և մեզ մնում է 

միայն շնորհակալություն հայտնել պրոֆեսոր Ստելիո Բազզիին և մեր հայազգի 

բարեկամ‚ պարոն Հայկ Շելլեֆյանին։ 

Այսպիսով‚ մեծ ջանքերից հետո‚ վերջապես հնարավոր եղավ Հայաստանում 

ունենալ Ստեփան Ոսկանյանի՝ Տուրին քաղաքում հրատարակած «Լա Իտալի» թերթը. 

մի թերթ‚ որը տարիներ շարունակ սովետահայ բանասիրության կողմից եղել է 

անընդմեջ որոնումների առարկա։ 

Ինչ է ներկայացնում իրենից «Լա Իտալի»-ն։ 

Իհարկե‚ դժվար է մոտ երկու տարի հրատարակված թերթի մասին 

դատողություններ անել‚ ձեռքի տակ ունենալով նրա՝ միայն մեկ օրինակը։ Այս դեպքում‚ 

սխալներն‚ անխուսափելի են։ Բայց այդ մեկ օրինակը քիչ թե շատ հնարավորություն է 



ընձեռում անել մի քանի եզրահանգումներ‚ որոնք գեթ որոշ չափով բարձրացնում են 

իտալական շրջանի Ոսկանյանի գործունեության՝ առ այսօր փակ վարագույրը։ 

Ինչպես այժմ պարզվում է՝ «Լա Իտալի»-ն հրատարակվել է ֆրանսերեն‚ և ոչ թե 

իտալերեն‚ ինչպես հաճախ ապացուցվում էր‚ և ունեցել է որոշակի արտահայտված 

քաղաքական բնույթ։ «Լա Իտալին» հրատարակվել է մեկ թերթից (երկու էջ)‚ ունեցել է 

40x56 չափսեր և եղել ամենօրյա։ Թերթը բաժանորդներ է ունեցել Փարիզում‚ Ճենովայում‚ 

Ֆլորենցիայում‚ Բոլոնիայում‚ Պերգամոյում և Նեապոլում (հականե-անվանե նշված են 

այդ քաղաքներում եղած գործակալների հասցեներն ու անունները)‚ այսինքն՝ եթե 

չհաշվենք Փարիզն ու Նեապոլը‚ հիմնականում Սարդինիա պետության կազմում (1860-

ական թվականներին Իտալիան բաժանված էր ութ առանձին պետությունների‚ որոնցից 

մեկն էլ Սարդինիան էր‚ Տուրին մայրաքաղաքով)։ Թերթի արտոնատերն է եղել 

Սարդինիայի հասարակական-քաղաքական գործիչ Ջիովաննի Բոսիին‚ այն 

հրատարակվել է  Հերիտեր Բոտտայի տպարանում։ 

Ինչպես հատուկ է քաղաքական օրաթերթին‚ «Լա Իտալի»-ն ավել կամ պակաս 

ընդարձակ մեջբերումներ է անում այլևայլ թերթերից‚ նախապատվությունն‚ իհարկե‚ 

տալով Իտալիայում հրատարակվողներին։ Առաջին էջի գերակշիռ մասը զբաղեցնում են 

այդ կարգի լուրերը։ Թերթն ունի հատուկ բաժին «Ֆրանսիական նորություններ» 

խորագրի ներքո‚ որտեղ «Լա Իտալի»-ի սեփական թղթակիցը տեղեկություններ է 

հաղորդում այդ երկրում տեղի ունեցած զանազան բնույթի մեծ ու փոքր քաղաքական  

երևույթների մասին։ Գրեթե նույն կառուցվածքն ունի թերթի՝ նաև երկրորդ էջը‚ այն 

տարբերությամբ միայն‚ որ այստեղ մի ամբողջ ներքնաբաժին հատկացվում է 

գեղարվեստական բնույթի զանազան արձակ և չափածո գործեր հրատարակելուն (ոչ 

մշտապես)‚ ինչպես նաև մի փոքրիկ անկյուն հայտարարությունների ու ռեկլամների 

համար։ «Լա Իտալի»-ի ամենաներքևի մասում զետեղվում է մի քանի տողանոց 

հաղորդում այդ թերթի մասին‚ անգլերեն լեզվով։ 

Ինչպես ակնհայտ է‚ հենց միայն այս մեկ համարի նկարագրությունը պատճառ է 

դառնում գրականագիտական ու պատմագիտական ոչ քիչ թվով հարցերի առաջացման‚ 



հարցեր‚ որոնց պատասխանները ավել կամ պակաս հեշտությամբ կարելի է մակաբերել։ 

Սակայն նույն այս մեկ համարն էլ առաջնացնում է Ոսկանյանի գործունեության հետ 

կապվող ոչ պակաս առաջնահերթ հարցադրումներ‚  որոնց պատասխանները տալ 

առայժմ անկարելի է։ Որպես օրինակ բերենք դրանցից մեկը։ 

«Լա Իտալի»-ի մեր ձեռքի տակ եղած օրինակում զետեղված է արտաքին գործերի 

մինիստր Կավուրի մահն ազդարարող ընդարձակ հոդված-մահախոսական։ 

Նկարագրելով Կավուրի գործունեությունը‚ նրա կատարած ազգօգուտ աշխատանքները‚ 

Իտալիան միավորելու համար նրա թափած ջանքերը‚ վերջին տարիների նրա 

հիվանդությունը և այլն‚ մահախոսականի հեղինակը վերջում ավելացնում է. «Կոմս 

Կամիլլո Բենզո դե Կավուրը ծնվել է Տուրինում‚ 1810 թ. օգոստոսի 10-ին‚ մարկիզ Միշել-

Ժոզեֆ դե Կավուրից և տիկին Ադելաիդա Սյուզաննա Սելոն դը Ժնևցուց։ Պարոն 

Կավուրը ԵՐԲԵՔ ԱՄՈՒՍՆԱՑԱԾ ՉԻ ԵՂԵԼ (Ընդգծումը մերն է. Ս.Շ.)»։ 

Անմիջապես ծագում է հետաքրքրական մի հարց. եթե Կավուրն ամուսնացած չի 

եղել‚ այդ դեպքում ինչպես պետք է հասկանալ վերևում մեջբերված և մեր գրականության 

մեջ բազմիցս ասված-կրկնված այն միտքը‚ որ Ոսկանյանին է վստահվել նրա 

երեխաների դաստիարակության գործը։ Հարց է սա‚ որի նշանակությունը Ոսկանյանի 

կյանքն ու գործն ավելի ճշգրիտ պատկերացնելու տեսակետից‚ հազիվ թե հնարավոր 

լինի գերագնահատել։ Հարց է սա‚ որի պատասխանը դեռ չունենք։ Իսկ այս և ուրիշ ավելի 

կարևոր հարցերի պատասխանները անկասկած կարելի կլինի գտնել‚ եթե ձեռքի տակ 

ունենանք «Լա Իտալի»-ի մյուս համարները ևս‚ որից հետո‚ արդեն հնարավոր կլինի 

ավելի սպառիչ ու ամբողջական ներկայացնել Ստեփան Ոսկանյանի կյանքի կարևոր 

ժամանակահատվածներից մեկի՝ իտալական շրջանի նրա գործունեությունը։ 

 

Գրական թերթ‚ 1971‚ № 26‚ հունիսի 26 

 


