
Ս.ՇՏԻԿՅԱՆ 

ԵՐԲ  ՇՏԱՊՈՒՄ Է ԲԱՆԱՍԵՐԸ 

Խոսքը վերաբերում է «Գրական թերթի» 1980 թ. օգոստոսի 29-ի համարում հրատա–

րակված Միքայել Հակոբյանի՝ «Իր անունը անմահ պիտի մնա» խորագիրը կրող հոդվածին‚ 

որտեղ հեղինակը‚ օգտագործելով ֆրանսիացի ականավոր բանաստեղծ Ժան-Պիեր Բե–

րանժեի ծննդյան երկուհարյուրմայակի բարեպատեհ առիթը‚ քննության առարկա է 

դարձրել նրա և արևմտահայ նշանավոր գրական-մշակութային գործիչ Ստեփան Ոսկան–

յանի գրական և հասարակական աղերսի հարցերը: Հակոբյանի միտումն‚ անշուշտ‚ ան–

կեղծ է և խրախուսելի. բացահայտել այդ աղերսի նորանոր կողմերը‚ ցույց տալ նոր առըն–

չություներ ու անձնական շփման թելեր Բերանժեի ու Ոսկանյանի միջև‚ որոնք տակավին 

անհայտ են մնացել: Եվ այս խրախուսելի միտումը կարող էր իհարկե իր ցանկալի 

ավարտին հասնել‚ եթե հոդվածագիրն առաջնորդվեր տվյալ փաստից համապատասխան 

եզրակացություններ անելու՝ բանասիրության մեջ լայնորեն ընդունված սկզբունքով և ոչ թե 

փաստերը դիտեր ու մեկնաբաներ ըստ իր հարմարության. մոտեցման մի ձև է սա‚ որն 

այնքան հատկանշական է անփորձ բանասերին‚ և որից բխող սխալներն արդեն դառնում 

են անխուսափելի: 

Բերանժե-Ոսկանյան առնչությունը հավաստող առավել ստույգ աղբյուրը Հրանտ 

Ասատուրի կարճառոտ մի վկայությունն է‚ որն անփոփոխ բերել է Մ. Հակոբյանը. «Այդ մի–

ջոցին է‚ որ հայերեն կթարգմանե Պերանժեի մեկ ոտանավորը‚ երգին եղանակին հարմար 

չափերով: Մ. Լաբրուստ (Փարիզի «Սենտ-Բարպ» վարժարանի տնօրենը‚ որտեղ սովորում 

էր Ոսկանյանը. Ս.Շ.)‚ տեղեկանալով‚ կհաղորդե Պերանժեի‚ որ կուզե Ոսկանը ճանչնալ. 

թարգմանիչը բանաստեղծին առջև կարտասանե իր թարգմանությունը և Պերանժե շատ 

գոհ մնալով‚ իր երկասիրությանց մեկ հավաքածուն կնվիրե թարգմանչին»: 

Բերելով Հրանտ Ասատուրի այս տողերը‚ որոնք‚ ի դեպ‚ հստակ են այնքան‚ որ հա–

մապատասխան մեկնաբանությունների կարիք չունեն‚ Մ. Հակոբյանը հանկարծ հավելում 

է. «Հավանաբար պոետը առաջին անգամն էր հայի հանդիպում ու հայերեն խոսք լսում 

(համենայն դեպս Բերանժեն մինչև այդ հայերեն չէր թարգմանվել): Բանաստեղծը Ոսկան–

յանի թարգմանությունը վարձատրում է իր երկերի հատորյակով‚ այն էլ անշուշտ‚ ընծա–

յագրով: Կարելի է երևակայել‚ թե ինչպիսի հուզմունքով է Ոսկանյանը ընդունել Բերանժեի 

հատորյակը‚ և որքան մեծ է եղել բանաստեղծի՝ հայի տեսնելու ուրախությունը: Նրանք 



անշուշտ զրուցել են‚ և այդ զրույցի ընթացքում Ոսկանյանը պատմել է իր ժողովրդից‚ նրա 

մշակույթից‚ Զմյուռնիայից‚ ուր ծնվել է և որտեղից Ֆրանսիա էր փոխադրվել ամիսներ 

առաջ: ... Եվ անհավանական չի լինի ենթադրել‚ որ ֆրանսիական հողում Ստ. Ոսկանյանը 

իր առաջին դասերը ստացել է հենց Բերանժեից‚ սնվել է բանաստեղծի երգերով‚ տոգորվել 

նրա կամքով ու համառությամբ (!): Բերանժեի հետ Ոսկանյանի հանդիպման այդ նշանա–

վոր օրը անշուշտ նշանակալից է եղել ապագա հրապարակախոսի համար» և այլն: (Ընդ–

գծումները մերն են. Ս.Շ.): 

Մեծ բանասեր պետք չէ լինել հասկանալու համար նախ‚ որ «հավանաբար»-ի‚ «ան–

շուշտ»-ի‚ «համենայն դեպսի»-ի‚ «կարելի է երևակայել»-ի հենքի վրա կառուցված տեսու–

թյունը‚ Պարոնյանի ոճով ասած՝ «հովվերգության ճյուղին կը վերաբերի» և ուրեմն‚  գիտա–

կան բանասիրության հետ ոչ մի կապ չունի: Ապա‚ որ պակաս կարևոր չէ‚ Մ. Հակոբյանի 

արած այս եզրահանգումները ամենևին էլ չեն բխում Հրանտ Ասատուրի՝ վերևում բերված 

ցիտատից‚ և հետևաբար‚ գիտական ու բանասիրական ոչ մի հիմնավորում չեն ստանում: 

Հոդվածագիրը արել է պարզապես այն եզրակացությունները‚ ինչ որ ցանկալի են եղել 

իրեն‚ առանց դրա համար համապատասխան փաստական կռվաններ ունենալու: 

Աշխատանքային այս «ոճն» էլ հետևողականորեն պահպանված է ամբողջ հոդվա–

ծում: Քիչ անց‚ օրինակ‚ Մ. Հակոբյանը գրում է. «Շուտով նա (իմա – Ոսկանյանը. Ս.Շ.) Փա–

րիզից Զմյուռնիա՝ «Արշալույս արարատյան» թերթին է ուղարկում հատուկ հոդված՝ նվիր–

ված Բերանժեին: ... Կատարելով «Արշալույս արարատյանի» խմբագրի պատվերը‚ Ոսկան–

յանը թերթի 1846 թ. օգոստոսի 9-ի համարում հայ ընթերցողներին պատմում է Բերանժեի 

մասին: Բանաստեղծի մասին գնահատանքի ջերմ խոսքերից հետո‚ նա շեշտում է‚ որ Բե–

րանժեն ապրել է աղքատիկ կյանքով‚ քանիցս բանտարկվել...»: 

Այդպիսի մի հոդված իրոք հրատարակվել է «Արշալույս արարատյանի» հիշյալ հա–

մարում (№ 265)‚ «Բերանժե» խորագրով‚ որտեղ մի շարք ուշագրավ տեղեկություններ են 

հաղորդվում նրա մասին‚ բայց հոդվածը տարաբախտաբար անստորագիր է‚ և առ այսօր 

հայ բանասերներից ոչ մեկին‚ նաև՝ տողերիս գրողին‚ չի հաջողվել պարզել նրա հեղինա–

կային պատկանելությունը: Հարց է ծագում. ի՞նչ փաստի հիման վրա է Միքայել Հակոբյանը 

«Բերանժե» հոդվածը առանց որևէ վերապահության համարում Ոսկանյանի գրչի արգա–

սիքը և եթե նա իրոք այդ փաստերն ուներ‚ ապա պետք չէ՞ր գոնե մի քանի տողով անդրա–

դառնար դրանց: Էլ չենք խոսում այն մասին‚ որ անստորագիր հոդվածը անպայմանորեն 



Ոսկանյանին վերագրելը մանավանդ՝ դրա հիման վրա համապատասխան եզրակացու–

թյուններ անելը գրականագիտական ու բանասիրական առումով ոչ մի լրջմիտ քննության 

չի կարող դիմանալ: 

Կամ. անդրադառնալով 1859 թ. «Արևմուտք» հանդեսում տպագրված Ոսկանյանի 

հոդվածին‚ որտեղ հոդվածագիրը վերլուծում է Բերանժեի գործն ու գործունեությունը‚ Մ. 

Հակոբյանը հավելում է. «Ոսկանյանի այդ հոդվածով հայ իրականության մեջ առաջին 

անգամ ըստ արժանվույն գնահատվեց Բերանժեն. հայ ընթերցողը խորությամբ ծանո–

թացավ բանաստեղծի կյանքին ու ստեղծագործական դիմանկարին»: Միքայել Հակոբյանը 

«մոռացե՞լ է» իր իսկ գրածը փոքր ինչ վերևում այն մասին‚ որ «Արշալույս արարատյանը» 

դեռ 1846 թվականին էր հիանալի մի հոդված հրատարակել Բերանժեի մասին‚ և հետևա–

բար‚ «հայ ընթերցողը» ամենևին էլ առաջին անգամ չէր‚ որ ծանոթանում էր մեծ ֆրանսիա–

ցու հետ: 

Նման օրինակներ կարելի է էլի բերել‚ սակայն ասվածն էլ բավարար հիմք է տալիս 

անելու մի եզրակացություն‚ որը ցավոք սրտի‚ ամենևին էլ հօգուտ Միքայել Հակոբյանի և 

նրա «Իր անունը անմահ պիտի մնա» հոդվածի չէ: 

* * * 

Բանասիրական քննության է արժանի նաև բանասեր Միքայել Հակոբյանի «Գարուն» 

ամսագրի 1981 թ. № 9-ում հրատարակված «Ժողովրդական մի նկարի պատմությունից» 

խորագիրը կրող հոդվածը‚ որտեղ հեղինակը շրջանառության մեջ դնելով առ այսօր ան–

հայտ մի շարք փաստեր‚ հիմնականում կարողացել է ուրվագծել այն պատմական ճանա–

պարհը‚ որն անցել է բոլորին լայնորեն հայտնի «Հայաստանի ոգի» նկարը: Ըստ այդմ՝ 

նկարի «ծննդյան տարին» համարված է 1861 թվականը‚ «ծննդավայրը» Փարիզը և այս կա–

պակցությամբ է‚ ահա‚ որ կամենում ենք մի ճշտում կատարել: 

1844 թ. սեպտեմբերի առաջին կեսի համարում Վենետիկի Մխիթարյան միաբանու–

թյան «Բազմավեպ» պարբերականը (№ 17) գրաբար հրատարակում է անստորագիր մի բա–

նաստեղծություն‚ որը հետագայում‚ լեզվա-ոճական բնույթի որոշ փոփոխություններից հե–

տո‚ զետեղվել է Ղևոնդ Ալիշանի չափածո ստեղծագործությունների հինգհատորյակի՝ հան–

րահայտ «Նուագք»-ի երրորդ՝ «Հայրունի» հատորում (Վենետիկ‚ 1867 թ.‚ էջ 166-171)‚ այս–

պիսով պարզելով հեղինակային պատկանելությունը: Բանաստեղծությունն ունի ուշա–

գրավ վերնագիր՝ «Ոգին Հայաստանեայց»‚ հենց այն անվանումը‚ ինչպես կոչվել է վերևում 



հիշատակված նկարը: Վերնագրից ավելի ուշագրավ է բանաստեղծության բովանդակու–

թյունը: Ալիշանը նկարագրում է «գագաթամբ աստղաճեմ» Ազատ լեռը‚ այսինքն՝ Մասիսը‚ 

որի ստորոտում գեղատեսիլ կնոջ կերպարանքով «հոլաթևեալ» գտնվում է Հայաստանյայց 

ոգին: Կորցրած հայոց նախկին փառքն ու հզորությունը‚ ամենուրեք տեսնելով միայն ար–

յուն ու ավեր‚ նա նստում է այդ ավերակների մեջ և հուսահատված՝ 

... Ի նոյն մենացեալ սար ցըրտագին‚ 

Նըստի լըռիկ Հայաստանեայց վեհ Ոգին: 

Ձեռն ի ծնօտի‚ յեց արմընկամբն ի տապան‚  

Թաւալ գոգս իւր ունելով հին մատեան‚ 

Թագն ի վարսից ի ծայր շարժի վայրապար‚ 

Վայրընկեցիկ կայ գաւազանն առ սընար: 

Բանաստեղծության շարունակությունն առավել առարկայական է դառնում. Հայաս–

տանյայց Ոգու ոտքերի մոտ թափթփված են արծվի նշան կրող չորս դրոշներ‚ ինչպես նաև 

արքայական թանկարժեք հանդերձներ ու թագեր‚ նրան շրջապատում են Արմավիրի‚ Տիգ–

րանակերտի‚ Արտաշատի և այլ՝ նախկինում մարդաշատ քաղաքների ավերակները և այլն: 

Բանասիրական մեծ կարողություններ պետք չեն նկատելու համար‚ որ Ալիշանը 

գրեթե լուսանկարչական ճշգրտությամբ վերարտադրում է հենց այն նկարի մանրամաս–

ները‚ որի մասին խոսում է Մ. Հակոբյանն իր հոդվածում և‚ հետևաբար‚ այդ նկարը կամ 

դրան խիստ նման մի տարբերակ‚ դարձյալ նույն՝ «Ոգի Հայաստանյայց» անվանումով‚ նա 

ունեցել է իր աչքի առջև: Սակայն բանաստեղծությունը‚ ինչպես արդեն ասացինք‚ թե՛ 

«Բազմավեպում»‚ և թե՛ «Հայրունի» հատորում ունի նույն՝ 1844 թ. նշումը‚ և  այստեղ որևէ 

տարակարծություն լինել չի կարող: Պարզ եզրակացությունն այն է‚ որ Ալիշանի բանաս–

տեղծության վերնագրում նշված «Ոգի Հայաստանեայց» նկարը շրջանառության մեջ է եղել 

դեռ 1844 թվականից: Հետևաբար դրա նախապատմությունն սկսել  1860-ական թվականնե–

րից‚ ինչպես այդ արել է Միքայել Հակոբյանը‚ պետք է սխալ կամ թյուրիմացություն 

համարել: 

 

Գրական թերթ‚ 1980‚ սեպտեմբերի 19‚ 

№ 38: 


