
100

Ա զատ Կ. Ե ղիա զար յան
  Բա նաս. գիտ. դոկ տոր

ՀԱՅԴՈՒԿԻ ԵՐԱԶԸ.  
ԼԵՐՄՈՆՏՈՎ - ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ - ԱԼ. ԲԼՈԿ

Գ րա կա նա գի տա կան էտ յուդ*

 Բա նա լի բա ռեր- Ի սա հակյ ան,  Լեր մոն տով, Բ լոկ, թարգ-
մա նութ յուն, ա զատ թարգ մա նութ յուն, փո խադ րութ յուն, հայ-
կա կան պոե զիա, ռու սա կան պոե զիա, ռո ման տիզմ, մահ, 
ե րազ:

1. Ի սա հակյ ա նի և  Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը
 Հա յոց ա զա տագ րա կան պայ քա րին նվիր ված Ա վե տիք Ի սա հակյ ա նի 

ա մե նա հու զիչ բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից մե կը սկսվում է « Սալ նո ձո րե րում, 
կռվի ձո րե րում» տո ղով: Ով ծա նոթ է  Մի խա յիլ  Լեր մոն տո վի «Ե րազ» (Сон) 
բա նաս տեղ ծութ յա նը, չի կա րող չնկա տել եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի 
նմա նութ յու նը: Այդ նմա նութ յու նը տես նե լը և քն նե լը ոչ միայն շատ հրա-
պու րիչ զբաղ մունք է գրա կա նա գե տի հա մար, այլև օգ տա կար՝ եր կու բա-
նաս տեղծ նե րի ար վեստն ու աշ խար հըն կա լու մը հաս կա նա լու հա մար: 
 Փոր ձենք ցույց տալ այդ նմա նութ յուն նե րը, ո րոնց ֆո նին տար բե րութ յուն-
ներն ա վե լի հստակ կեր ևան:  Բայց նախ հի շենք եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն-
նե րը.

Սալ նո ձո րե րում, կռվի ձո րե րում
 Հայ դուկն է ըն կել խոր վեր քը սրտին, - 
Վեր քը վար դի պես բաց ված կարմ րուն,
Ու ձեռքն է գցել կոտ րած հրա ցա նին: 
Ար նոտ դաշ տե րում ծղրիդն է ծղրում, 
Հայ դուկն է ըն կել մահ վան խոր քնով,
Հայ դու կը հո գում ե րազ է տես նում,-
Հայ րե նի աշ խարհն ա զա՛տ, ա պա հո՛վ...
Տես նում է... ար տում հովն է շնկշըն կում,
Փայ լուն գե րան դին զնգում է ա նո՛ւշ,

* Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.01.2019:
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Ու փոցխ են քա շում սի րուն աղջ կունք՝
Հայ դու կի վրա եր գե լով ա նո՛ւշ...
 Սալ նո ձո րե րում ամ պերն են անց նում, 
Հայ դու կի վը րա ար ծիվն է գա լիս, 
Ա՛խ, սև  ա չե րը ար ծիվն է հա նում,
Հայ դու կի վրա ամ պերն են լա լիս...

Ավ. Ի սա հակյ ան1

СОН
В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я;
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилася моя.
Лежал один я на песке долины;
Уступы скал теснилися кругом,
И солнце жгло их желтые вершины
И жгло меня – но спал я мертвым сном.
И снился мне сияющий огнями
Вечерный пир в родимой стороне.
Меж юных жен, увенчанных цветами,
Шел разговор веселый обо мне. 
Но в разговор веселый не вступая,
Сидела там задумчиво одна,
И в грустный сон душе ее младая
Бог знает чем была погружена;
И снилась ей долина Дагестана:
Знакомый труп лежал в долине той;
В его груди дымясь чернела рана, 
И кровь лилась хладеющей струей2.

М. Лермонтов

Դժ վար չէ նկա տել, որ Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յունն ի րա կա նում 
 Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յան փո խադ րութ յունն է: Բա նաս տեղ ծութ յան 
փո խադ րութ յունը (ա զատ թարգ մա նութ յուն, վե րա շա րա դրանք) հազ  վագ-
յուտ բան չէ պոե զիա յի պատ մութ յան մեջ, մա նա վանդ 19-րդ դա րում: Այդ-
պի սի դեպ քե րում փո խադ րող նե րը եր բեմ չէին էլ հի շում բնագ րի հե ղի նա-
կի ա նու նը:  Հենց Ի սա հակյ ա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ այս պի սի փո խադ-
րութ յուն ներ շատ կա րե լի է գտնել:  Հի շենք ժա մա նա կին խոս քուզ րույ ցի 
ա ռար կա դար ձած « Պան դուխտ որ դին», ո րը գեր մա նա կան ժո ղովր դա կան 
եր գի փո խադ րութ յուն է, և  շոտ լան դա կան բա նաս տեղծ  Ռո բերտ  Բըռն սի 
«Իմ սիր տը լեռ նե րում է» հռչա կա վոր բա նաս տեղ ծութ յան մո տիվն ե րով 
գրված՝ «Իմ սիրտն այն տեղ է, հայ րե նի հզոր  Լեռ նե րի գըլ խին, ար ծիվն ե րի 
մոտ..» բա նաս տեղ ծութ յուն նե րը: Ան կախ փո խադ րութ յուն լի նե լու հան գա-

1 Իսահակյան Ավետիք, Երկերի լիակատար ժողովածու, «Գիտություն» հրատ., Եր., 2003, էջ 232:
2 Лермонтов М. Ю., Собрание сочинений в четырех томах, том первый, «Наука», Ленинград, 1979, с. 477.
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ման քից, այդ գոր ծե րը պատ վա վոր տեղ գրա վե ցին և՛ Ի սա հակյ ա նի ստեղ-
ծա գոր ծութ յան մեջ, և՛ հայ պոե զիա յում:

 Ներ կա դեպ քում շատ կար ևոր է, որ և՛ Ի սա հակյ ա նը, և՛  Լեր մոն տո վը 
դա վա նում էին ռո ման տի կա կան բա նաս տեղ ծութ յան սկզբունք նե րը: Եր կու 
բա նաս տեղծ նե րի գոր ծե րի հան գա մա նա լից հա մե մա տա կան քննութ յու նը 
շատ հե տաքրք րա կան ի րո ղութ յուն ներ կբա ցա հայ տեր այս ուղ ղութ յամբ: 
Ի սա հակյ ա նը կար դա ցել, սի րել, նաև թարգ մա նել է  Լեր մոն տո վին3:  Բայց 
այս փո խադ րութ յու նը, թերևս, ա մե նաբ նու թագ րա կանն է եր կու մեծ բա-
նաս տեղծ նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան առն չութ յուն նե րում:  Լեր մոն տո վի բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ Ի սա հակյ ա նին հո գե հա րա զատ շատ բան կար: Օ տա-
րութ յան մեջ զոհ ված զին վո րի պատ մութ յու նը նրա մեջ պետք է ծներ բազ-
մա թիվ զու գոր դում եր Հա յոց պատ մութ յան, հայ ա զա տա մար տիկ նե րի 
կյան քի ու մահ վան մա սին:

 Մա նա վանդ մահ վան ու ե րա զի այդ զու գակ ցութ յու նը, ո րը կա  Լեր մոն տո վի 
բա նաս տեղ ծութ յան մեջ, մի կող մից բնո րոշ է ռո ման տի կա կան պոե զիա յին, 
մյուս կող մից՝ շատ մոտ է Ի սա հակյ ա նի ապ րում ե րին: Եր կու բա նաս տեղծ նե րի 
ժա ռան գութ յան մեջ բազ մա թիվ գոր ծեր կան այս եր կու մո տիվն ե րի զու գակց-
մամբ:  Ռուս գրա կա նա գետ նե րը  Լեր մոն տո վի ստեղ ծա գոր ծութ յան կա պակ-
ցութ յամբ այս մա սին շատ են գրել4:  Նույն օ րի նա չա փութ յունն ակն հայտ է 
նաև Ի սա հակյ ա նի պոե զիա յում5: Ա հա մի օ րի նակ Ի սա հակյ ա նի պոե զիա յից. 

Ե րա զիս տե սա, որ ծո վի ա փին
Ես ըն կած էի խոր վեր քը սրտիս.
Եվ ա լիք նե րը մեղմ ծփում էին՝
Ա նուշ օ րո րով ինձ ան դորր տա լիս:
Ե րա զիս տե սա, որ ըն կեր ներս
Ու րախ եր գե լով ան ցան ծո վա փով.
Սա կայն… ոչ մե կը ինձ ձայն չտվեց,
Իսկ ես լուռ էի մահ վան խոր վշտով…6

Ըն թեր ցո ղը չի կա րող չնկա տել այս բա նաս տեղ ծութ յան հու զա կան 
մթնո լոր տի նմա նութ յու նը մեզ հե տաքրք րող բա նաս տեղ ծութ յա նը՝ ե րա զը, 
խոր վեր քը, մահ վան խոր վիշ տը: Ե՛վ այդ մթնո լոր տը, և՛ պատ կե րա յին ողջ 
հա մա կար գը Ի սա հակյ ա նի ար վես տի կար ևո րա գույն տար րերն են: Դ րեք 
կողք-կող քի այս և  Սալ նո ձո րե րում զոհ ված հայ դու կի մա սին բա նաս տեղ-
ծութ յուն նե րը, և ն մա նութ յուն ներն ան մի ջա պես տե սա նե լի են դառ նում: Այս, 
ինչ պես և Ի սա հակյ ա նի այլ բա նաս տեղ ծութ յուն ներ ա ռա վել ակն հայտ են 
դարձ նում նրա և  Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծա կան աշ խարհ նե րի ընդ հա նուր 
գծե րը: 

 Շատ կար ևոր է տես նել եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի ևս մի ընդ հան-
րութ յու նը, մի գիծ, ո րը գե րա զան ցա պես ռո ման տի կա կան բա նաս տեղ-
ծութ յանն էր հա տուկ: Զ գաց մունք նե րի ծայ րաս տի ճան լար ման մեջ ռո ման-

3 Փաստերը տե՛ս Իսահակյան Ավիկ, Ավետիք Իսահակյանը և ռուս գրականությունը, Եր., 1984, էջեր 212-
218:
4 Մանրամասն տե՛ս «Лермонтовская энциклопедия», M., 1981, էջ 522:
5 Այս մասին տե՛ս Իսահակյան Ավիկ, Իսահակյանը և ռուս գրականությունը, էջեր 229-234:
6 Իսահակյան Ավետիք, ԵԼԺ, հատ. 1, էջ 249:
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տիկ ներն ի րա կան կյան քի օ րի նա չա փութ յուն նե րը հա ճախ շրջան ցում են: 
 Մա հա ցած մար դը նրանց բա նաս տեղ ծութ յուն նե րում կա րող է ոչ միայն 
խո սել, այլև ե րազ տես նել:  Լեր մոն տո վի զոհ ված հե րո սը պատ մում է իր 
ե րա զի մա սին: Ն րա խոս քը կար ծես միան գա մայն ռեա լիս տա կան է, ի րա-
կան, մա նա վանդ երբ նկա րագ րում է լեռ նա կան բնութ յու նը:  Բայց ինքն է 
ա սում՝ спал я мертвым сном: Այ սինքն, մե ռած զին վո րը ոչ միայն ե րազ է 
տես նում, այլև ա ռա ջին դեմ քով պատ մում է իր ե րա զի մա սին: Ի սա հակյ ա նը 
կար ծես ա վե լի մոտ է ի րա կա նութ յա նը. հայ դու կի մա հը ներ կա յաց վում է 
եր րորդ դեմ քով:  Բայց ե րա զը տես նում է դարձ յալ զոհ ված հայ դու կը, ո րի 
մա սին բա նաս տեղծն ա սում է. « Հայ դուկն է ըն կել մահ վան խոր քնով»: 
Այս տո ղը գրե թե բա ռա ցի հա մա պա տաս խա նում է ռուս զին վո րի խոս քե րին: 
Ո՛չ  Լեր մոն տո վը, ո՛չ Ի սա հակյ ա նը հա տուկ չեն ընդգ ծում, որ ի րենց հե րոս-
նե րը մա հա ցել են, սա կայն ե րազ են տես նում կամ խո սում:  Դա ըն կալ վում 
է իբրև բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի զգաց մուն քա յին լար վա ծութ յան բնա կան 
դրսևո րում7:

 Բայց սրան զու գա հեռ ան մի ջա պես հառ նում են եր կու բա նաս տեղ ծութ-
յուն նե րի այն քան կար ևոր տար բե րութ յուն նե րը:  Զար մա նա լիո րեն մի կող մից 
շատ մոտ մա լով  Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յա նը՝ միա ժա մա նակ Ի սա-
հակյ ա նը ստեղ ծել է բո լո րո վին տար բեր, խո րա պես հայ կա կան գործ: Ան-
մի ջա կան ազ դա կը և  պոե տա կան հնա րանք նե րը ե կել են  Լեր մոն տո վից, 
բայց բո վան դա կութ յունն ի րենն է, հայ կա կա նը: 

Սկ սենք սկզբից:  Լեր մոն տո վի հե րոսն ըն կել է իր հայ րե նի քից հե ռու, 
 Դաղս տա նում:  Հաս կա նա լի է, որ այս ի րո ղութ յունն ար տա ցո լում է նաև  Լեր-
մոն տո վի կեն սագ րութ յու նը, նրա ծա ռա յութ յու նը  Կով կա սում, որն ա վարտ վել 
է մե նա մար տով և  մա հով: Ի սա հակյ ա նի հե րոսն ըն կել է  Սալ նո ձո րում, 
ա սինքն՝ իր հայ րե նի քում, թշնա մու դեմ մղված մար տում: Այս հան գա մանքն 
ար դեն ո րո շիչ կնիք է դնում բա նաս տեղ ծութ յան հե տա գա զար գաց ման վրա: 
 Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յան թե ման հայ րե նի քից հե ռու զոհ վե լու ող բեր-
գութ յունն է: Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յան թե ման իր հայ րե նի քի հա մար 
պայ քա րող ե րի տա սար դի զոհ վելն է: 

 Լեր մոն տո վի հե րո սը ե րա զում տես նում է իր հայ րե նի քում տե ղի ու նե ցող 
խնջույ քը, ո րին մաս նակ ցող ե րի տա սարդ կա նայք աշ խույժ զրու ցում են: 
Այդ կա նան ցից մե կը նստած է մտազ բաղ. նա էլ է ե րազ տես նում, ո րին դեռ 
կանդ րա դառ նանք: 

 Հի մա անդրադառնանք Ի սա հակյ ա նի հե րո սի ե րա զին: Ի սա հակյ ա նի հե-
րո սը ե րազ է տես նում՝ « Հայ րե նի աշ խարհն ա զա՛տ, ա պա հո՛վ»:  Սա զուտ 
հայ կա կան-ի սա հակյ ա նա կան մո տիվ է, որն էա կա նո րեն տար բե րում է նրա 
բա նաս տեղ ծութ յու նը լեր մոն տովյ ա նից: 

 Հայ րե նա սի րութ յու նը  Լեր մոն տո վի զգաց մունք նե րի աշ խար հում, ան-
շուշտ, կար ևոր տեղ է գրա վում:  Բա վա կան է հի շել միայն « Բո րո դի նոն»՝ 
հա մակ ված 1812 թ.  Հայ րե նա կան պա տե րազ մում տա րած հաղ թա նա կի 

7 Ո՛չ լերմոնտովագետները, ո՛չ Իսահականին նվիրված հետազոտությունների հեղինակները ուշադրություն 
չեն դարձրել այս հանգամանքին: Սովորաբար խոսվել է մահվանն անմիջականորեն նախորդող պահի, 
հոգեվարքի վիճակի մասին: Օրինակ, «Լերմոնտովյան հանրագիտարանում» («Лермօнтовская энциклопедия», 
М., 1981) Լ. Շչեմելյովան գրում է «կյանքի և մահվան սահմանագծում» գտնվող հերոսի մասին, ով «դիտում է» 
իր մահը (էջ 522), այսինքն՝ նա դեռ չի մահացել: 

Գ
Ր
ԱԿ

Ա
Ն

ԱԳ
Ի
ՏՈ

Ւ
Թ

ՅՈ
ՒՆ



104

հպար տութ յամբ:  Բայց ռուս բա նաս տեղ ծի հա մար հայ րե նի աշ խար հի ա զա-
տութ յան և  ա պա հո վութ յան թե ման ա մեն ևին այդ քան հրա տապ չէր հաս-
կա նա լի պատ ճա ռով՝  Ռու սաս տանն ան կախ և  ու ժեղ պե տութ յուն էր (թեև 
այլ գոր ծե րում  Լեր մոն տո վը շատ մռայլ է գնա հա տում իր երկ րի ներ քին 
վի ճա կը): Եվ միան գա մայն հաս կա նա լի է, թե ին չու է նրա հե րո սը ե րա զում 
տես նում աշ խար հիկ խնջույ քը և  այդ խնջույ քում թախ ծող աղջ կան:  Կար ծում 
ենք, ար ժե հա տուկ ու շադ րութ յուն դարձ նել ա ռա ջին դեմ քին՝ ամ բողջ բա-
նաս տեղ ծութ յան մեջ զոհ ված զին վո րա կանն է ա ռա ջին դեմ քով պատ մում 
իր զոհ վե լու մա սին:  Սա անձ նա կա նութ յան դրսևո րում ե րից մեկն է, այն քան 
բնո րոշ ռո ման տի կա կան պոե զիա յին:  Բա նաս տեղ ծութ յան հե րո սը շատ մոտ 
է  Լեր մոն տո վին, գրե թե նույ նա նում է նրա հետ –  նա էլ կա րող էր  Կով կա սում 
զոհ վել իր հե րո սի պես:  Վեր ջա պես, զոհ վա ծի ե րա զում ներ կա յաց ված է 
ազն վա կա նա կան այն շրջա նա կը, ո րին պատ կա նում էր ին քը՝  Լեր մոն տո վը: 

Իսկ ա հա հայ դու կի ե րա զում մենք տես նում ենք մի հույժ հայ կա կան 
տե սա րան՝ խոտ հուն ձը, գեղ ջուկ աղ ջիկ նե րի փոցխ ա նե լը:  Սա Ի սա հակյ ա-
նի հե րո սի հայ րե նիքն է, գյու ղա կան կյան քը, որն այն քան սի րել է Ի սա հակ-
յա նը: Աղ ջիկ նե րը եր գում են զոհ ված հայ դու կի մա սին: Ի սա հակյ ա նի հե րո-
սի ե րազն անձ նա կան ո չինչ չու նի: Այ նինչ  Լեր մոն տո վը զար գաց նում է անձ-
նա կան ող բեր գութ յան մո տի վը, և դ րա հա մար այդ աղջ կա կեր պարն այս-
տեղ այդ քան կար ևոր է:  Լեր մոն տովն ակ նար կում է իր զոհ ված զին վո րի 
սե րը: 

Այս ման րա մաս նում կա և  մի ու րիշ ե րանգ, ո րը ստի պում է նո րից դառ-
նալ Ի սա հակյ ան- Լեր մոն տով ընդ հան րութ յուն նե րի և  տար բե րութ յուն նե րի 
միահ յուս մա նը:  Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յան մեջ խնդի րը միայն սե րը 
չէ: Ուր վագծ վում է  Լեր մոն տո վի քնա րեր գութ յան մի ու րիշ կար ևոր մո տիվ՝ 
եր կու ան հատ նե րի կա րո տը միմ յանց հան դեպ և ն րանց ան հույս հե ռա վո-
րութ յու նը:  Սի րո մո տիվն այս դեպ քում ե րանգ նե րից մեկն է, բայց ոչ միա կը: 
Ա վե լի էա կան է ան հատ նե րի ան հույս բա ժան վա ծութ յու նը: Ն րանք ճա կա-
տագ րով դա տա պարտ ված են մե նա կութ յան, որն այն պես հստակ եր ևում 
է նաև  Հայ նեի հայտ նի բա նաս տեղ ծութ յան թարգ մա նութ յան (փո խադ րութ-
յան) մեջ՝ На севере диком стоит одиноко...8:  Լեր մոն տովն էա կան փո փո-
խութ յուն է կա տա րել տեքս տում, փաս տո րեն վե րաի մաս տա վո րել է  Հայ նեի 
բա նաս տեղ ծութ յու նը:  Հայ նեի բա նաս տեղ ծութ յան մեջ տղան՝ սո ճին, ե րա-
զում տես նում է աղջ կան՝ ար մա վե նուն, սա կայն նրանք հա վիտ յան բա ժան-
ված են: Իսկ  Լեր մոն տո վի փո խադ րութ յան մեջ հե րոս նե րի սե ռե րի տար բե-
րութ յու նը չկա. նրանք հան դես են գա լիս իբրև նույն սե ռի ան հատ ներ9: 
Դժ վար չէ տես նել այս մո տի վի և «Ե րա զի» նմա նութ յու նը:

 Ճա կա տագ րա կան բա ժան վա ծութ յան, ան հա տի մե նա կութ յան խնդի րը 
Ի սա հակյ ա նի պոե զիա յում ևս  կար ևո րա գույն մո տիվն ե րից մեկն է:  Բայց 
 Լեր մոն տո վի բա նաս տեղ ծութ յան սյու ժեն նրան տա նում է դե պի հայ րե նի քի 
հա մար զոհ ված հայ դու կի թե ման, որն այն քան կար ևոր տեղ է գրա վում 
Ի սա հակյ ա նի ստեղ ծա գոր ծութ յան մեջ: Եվ հենց այս թե ման է Ի սա հակյ ա-
8 Այս թեմայի շրջանակներում ավելորդ չէ հիշել, որ իր փոխադրության մեջ Լերմոնտովն էլ չի նշել բնագրի 
հեղինակին:
9 Տե՛ս Данилевский, «Լերմոնտովյան հանրագիտարանի» հոդվածը այս բանաստեղծության մասին, էջ 330, 
տե՛ս նաև М. Ю. Лермонтов, Собр. соч. в четырех томах, том первый, Л., 1979, էջ 611:
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նի բա նաս տեղ ծութ յու նը սի րե լի դարձ նում հայ ըն թեր ցո ղի հա մար: Ա հա 
այս պես նրբո րեն եր կու բա նաս տեղծ նե րի տար բե րութ յուն նե րը և  ընդ հան-
րութ յու նե րը միահ յուս վում են: 

Եվ ևս  մեկ ու րիշ՝ զուտ ի սա հակյ ա նա կան գիծ. նրա բա նաս տեղ ծութ յան 
վեր ջին քա ռա տո ղում « Հայ դու կի վրա ամ պերն են լա լիս» և «սև  ա չե րը ար-
ծիվն է հա նում»: Այս պատ կեր նե րը հի շեց նում են «Որս կան ախ պեր» և  այլ 
բա նաս տեղ ծութ յուն նե րի՝ ժո ղովր դա կան ող բե րից ե կող հու զա կան մթնո-
լոր տը: Ի սա հակյ ա նը չի ա վար տում խոտհն ձի գե ղե ցիկ տե սա րա նով, այլ 
սրում է հայ դու կի զոհ վե լու ող բեր գա կա նութ յու նը –  նա ան թաղ է մա լու 
հայ րե նի դաշ տում, ար ծիվն ե րին ա վար. միայն բնութ յունն է ող բա լու նրա 
մա հը: Այ նինչ լեր մոն տովյ ան ա վար տը հետ ևո ղա կա նո րեն պահ պա նում է 
աշ խար հիկ սի րա վե պի գի ծը: 

 2. Ալ. Բ լո կի թարգ մա նութ յու նը
 Բայց Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յամբ զոհ ված հայ դու կի թե ման չի 

ա վարտ վում:  Շատ հե տաքր քիր բան է տե ղի ու նե նում: Ա լեք սանդր Բ լո կը, 
որն այն քան բարձր էր գնա հա տում Ի սա հակյ ա նի ստեղ ծա գոր ծութ յու նը և 
ն րա բազ մա թիվ գոր ծեր թարգ մա նել է ռու սե րեն, այս բա նաս տեղ ծութ յու նը 
ևս  թարգ մա նել է:  Թարգ մա նել է իբրև ի սա հակյ ա նա կան բնա գիր, ա ռանց 
նկա տի առ նե լու ռուս բա նաս տեղ ծի «Ե րա զը»:  Լեր մոն տովյ ան սյու ժեն վե-
րա դառ նում է ռու սա կան պոե զիա, այս ան գամ ար դեն ոչ միայն ի սա հակ-
յա նա կան, այլև Ալ. Բ լո կի վե րաի մաս տա վոր մամբ: Եվ զար մա նա լին այն է, 
որ ո՛չ ռուս, ո՛չ հայ գրա կա նա գի տութ յան մեջ այս փաս տին ու շադ րութ յուն 
չի դարձ վել: Այս մա սին չի խո սել նաև Ալ. Բ լո կը: 

 Բայց նախ ըն թեր ցո ղին ներ կա յաց նենք այս թարգ մա նութ յու նը և  հա -
մա ռոտ մի քա նի ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը: 

Во долине, в долине Сално боевой,
Ранен в грудь, умирает гайдук.
Рана – розы раскрытой цветок огневой,
Ствол ружья выпадает из рук.
Запевает кузнечик в кровавых полях, 
И, в объятьях предсметртного сна,
Видит павший гайдук, видит в сонных мечтах,
Что свободна родная страна..
Снится нива – колося под ветром звенят,
Снится – звякая, блещет коса,
Мирно девушки сено гребут – и звучат,
все о нем их звенят голоса...
Над долиной Сално туча хмуро встает,
И слезами увлажился дол.
И сраженному черные очи клюет
Опустившийся в поле орел...10

10 Александр Блок, Собрание сочинений в шести томах, том 2, Ленинград, «Художественная литература», с. 335.
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Այս տեքստն ա ռանց վե րա պա հում ե րի կա րե լի է հա մա րել թարգ մա-
նութ յուն:  Հայտ նի է, թե Ալ. Բ լոկն ինչ քան բարձր էր գնա հա տում Ի սա հակ-
յա նի պոե զիան՝ նրան ա ռանձ նաց նե լով հա մաեվ րո պա կան պոե զիա յի ֆո-
նին:  Նա ձգտել է իր թարգ մա նութ յուն նե րում հա րա զա տո րեն վե րար տադ-
րել Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յան ո գին ու ձևը: Ի սա հակյ ա նի այս գոր-
ծը թարգ ման ված է բնագ րին հնա րա վո րինս մոտ. մա նա վանդ ե ղե րեր գա-
կան տրա մադ րութ յու նը, որն Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յան մեջ այն քան 
կար ևոր է, պա րու րում է նաև Ալ. Բ լո կի թարգ մա նութ յու նը: Ալ. Բ լո կը զար-
մա նա լիո րեն լավ է զգա ցել այդ տրա մադ րութ յու նը: Եր ևի հենց այդ զգա-
ցո ղութ յան շնոր հիվ նա բաց չի թո ղել Ի սա հակյ ա նի բա նաս տեղ ծութ յան ոչ 
մի կար ևոր ման րա մասն՝ և՛ ծղրիդ նե րի եր գը, և՛ հո վը, և՛ գե րան դու փայ լը... 
 Միայն մի տող բե րեմ եր կու բա նաս տեղ ծութ յուն նե րից. ըն թեր ցողն ին քը 
կտես նի ոչ միայն հա յե րեն և  ռու սե րեն տար բե րակ նե րի մո տի կութ յու նը, այլև 
գե ղեց կութ յու նը. « Տես նում է… ար տում հովն է շնկշնկում» և «Снится нива 
– колося под ветром звенят»:  Թարգ մա նութ յու նը հնչում է իբրև կա տար յալ 
ռու սե րեն բա նաս տեղ ծութ յուն, ո րը տպագր վում է ոչ միայն Ի սա հակյ ա նի 
եր կե րի ռու սե րեն հրա տա րա կութ յուն նե րում, այլև Ալ. Բ լո կի ժո ղո վա ծու նե-
րում՝ նրա լա վա գույն թարգ մա նութ յուն նե րի շար քում11: 

  Բայց, զար մա նա լիո րեն, մի կար ևոր կե տում Ալ. Բ լո կը հե ռա նում է Ի սա-
հակյ ա նից (և  Լեր մոն տո վից). ոչ թե մե ռած հայ դուկն է ե րազ տես նում, այլ 
մեռ նող հայ դու կը (умирает гайдук; в объятиях предсмертного сна): Ի սա-
հակյ ա նի տո ղը կար ծես կաս կա ծի տեղ չի թող նում՝ « Հայ դուկն է ըն կած 
մահ վան խոր քնով»:  Մենք ար դեն տե սանք, որ  Լեր մոն տովն էլ գրում է՝ 
спал я мертвым сном: Ին չո՞ւ է Բ լոկն այս պես վար վել: Ալ. Բ լո կը թարգ-
մա նում էր տո ղա ցիից:  Հետ ևա բար կա րող է եր կու բա ցատ րութ յուն լի նել. 
կա՛մ տո ղա ցիի հե ղի նա կը սխալ է թարգ մա նել Ի սա հակյ ա նի տո ղը և դ րա-
նով Ալ. Բ լո կին թե լադ րել իր ըմբռ նու մը, այ սինքն՝ մա հա ցած մար դը ե րազ 
չի կա րող տես նել, կա՛մ Ալ. Բ լոկն ինքն է փո խել իր հա մար ա նըն դու նե լի 
ռո ման տի կա կան պատ կերն ար դեն մե ռած մար դու ե րա զի մա սին: Ես հակ-
ված եմ ա ռա ջին բա ցատ րութ յա նը: Ալ. Բ լո կի պես բա նաս տեղծն ա վե լի 
ու շա դիր պետք է լի ներ բնագ րի նրբութ յուն նե րի հան դեպ: 

Եզ րա կա ցութ յուն ներ
Ալեքսանդր Բ լո կի թարգ մա նութ յու նը դար ձել է նրա ժա ռան գութ յան և  

ու րեմ ռու սա կան պոե զիա յի դա սա կան գոր ծե րից մե կը: Իսկ իբրև թարգ-
մա նութ յուն մում է Ի սա հակյ ա նի, և  առ հա սա րակ հայ բա նաս տեղ ծութ յու-
նից կա տար ված լա վա գույն թարգ մա նութ յուն նե րի շար քում:

Այս պի սով, այս դեպ քում մենք ու նենք բա նաս տեղ ծա կան նույն սյու ժեի 
ե րեք մարմն ա վո րումն եր, ի րա րից տար բեր ազ գա յին գույ նե րով և  ու ժեղ 
ու ինք նա տիպ՝ բա նաս տեղ ծա կան ան հա տա կա նութ յուն նե րի դրսևո րում-
նե րով:

11 Ընթերցողին հիշեցնեմ վաղուց հայտնի մի իրողություն, որն ընդգծում է Ալ. Բլոկի թարգմանության 
արժեքը նրա ժառանգության մեջ: Խորհրդային Հայաստանում, քաղաքական պատճառներով, Իսահակյանի 
այս բանաստեղծությունը երկար տարիներ չէր տպագրվում, այնինչ Ալ. Բլոկի երկերի ռուսական հրա-
տարակություններում միշտ տպագրվել է:
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Ա զատ Կ. Ե ղիա զար յան - ու նի տպագր ված 12 գիրք, 5 դա սա գիրք, 
ա վե լի քան 100 հոդ ված, զբաղ վում է հայ կա կան է պո սի,  Թու ման յա նի, 
 Չա րեն ցի, քսա նե րորդ դա րի սկզբի հայ կա կան պոե զիա յի, հայ գրա-
կա նութ յան պատ մութ յան հար ցե րով:  Գի տա կան հե տաքրք րութ յուն-
նե րը՝ գրա կա նութ յան տե սութ յուն, պատ մութ յուն, գե ղար վես տա կան 
թարգ մա նութ յուն:

Summary

THE DREAM OF HAYDUK:  
LERMONTOV - ISAHAKYAN - AL. BLOK

A Literary  Sketch
Azat K. Yeghiazaryan

 Key words - Isahakyan, Lermontov, Al. Blok, Armenian 
poetry, Russian poetry, translation, loos translation, free adapta-
tion, romanticism, death, dream.

The article studies the three developments of the same poetic plot,that is, 
the death of a soldier or freedom fighter in the battlefield.  In his time Lermon-
tov wrote his famous poem "The Dream" , that tells about how a dying soldier  
in Daghestan  sees a dream about his homeland and the woman , who thinks 
about him. Later the poem was shifted into Armenian by Isahakyan , but here 
the concrete details were changed by Armenian realities.  In his work an Arme-
nian freedom fighter,i.e. a fighter for the liberation of Armenia is dying.  He died 
in his motherland - in the valley of Salno.  He sees another dream, that is, the 
liberated Armenia. In those dreams the national colourfulness of two poems is  
clearly perceived.  Later the shift done by Ishakyan was translated into Russian 
by Alexander Blok , who highly valued Isahakyan's literary activity.  Actually the 
poetic plot of Lermontov came back to Russia in the form of interpretation done 
by Isahakyan.  But this wasn't  strangely enough perceived  both  by Blok and 
literary critics. 
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Резюме

СОН ГАЙДУКА: ЛЕРМОНТОВ –  ИСААКЯН – АЛ. БЛОК

Литературоведческий этюд
Азат К. Егиазарян

 Ключевые слова - Исаакян, Лермонтов, Ал. Блок, 
армянская поэзия, русская поэзия, романтизм, перевод, 
вольный перевод, переложение, смерть, сон.

В статье рассматривются три разработки одного поэтического сюжетa 
– гибели воина или гайдука на поле брани. В свое время Лермонтов написал 
свое известное стихотворени «Сон» о том, как погибаюший в Дагестане 
военный видит сон о своей родной стороне, о женщине, которая думает о 
нем. Стихотворение было потом переложено Исаакяном на армянский, но в 
этом переложении конкретные детали были заменены армянскими реалия-
ми. У него погибает армянский гайдук – боец за свободу Армении. Он поги-
бает на своей родине - в долине Сално. Он видит другой сон – свободную 
Армению. В этих снах ясно чувствуется национальный колорит двух сти-
хотворений. В дальнейшем переложение Исаакяна перевeл на русский язык 
Александр Блок, который высоко ценил творчество Исаакяна. Фактически 
поэтический сюжет Лермонтова вернулся в Россию в интерпретации Исаа-
кяна. Но этого странным образом не заметили ни Блок, ни литературоведы.
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