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ԲԱՅԱԿԱՆ ՀԱՐԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՋԻՎԱՆՈՒ 
ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

Լաուրա Ավագյան (Հայաստան) 
 

Հանգուցային բառեր՝ ոճ, ժողովրդախոսակցական լեզու, հարադրյալ, հարա-
դիր, իմաստային նրբերանգ, արտահայտչականություն, պատկերավորություն, 
դարձվածք 

Հարադրական բարդությունները՝ որպես վերլուծական բաղադրություններ, 
բառային այնպիսի կապակցություններ են, որոնց յուրաքանչյուր բաղադրիչ պահ-
պանում է իր բառային ինքնուրույնությունը, բայց ամբողջության մեջ մեկ բառա-
յին իմաստ է արտահայտում: Սրանք՝ որպես բառակապակցային ամբողջություն, 
առավել հարուստ իմաստ են արտահայտում, քան դրանց կազմի մեջ մտնող բա-
ղադրիչներն առանձին-առանձին, և ընդհուպ դարձվածքաբանական արժեք են 
ձեռք բերում1: «Հարադիր բառերը,– նշում է Ա. Պապոյանը,– հայերենի լեզվամտա-
ծողությանը ազգային երանգ տվող կարևոր միջոցներ են և առավել ցայտուն կեր-
պով են արտացոլում մեր ժողովրդի պատկերավոր արտահայտվելու անսպառ 
կարողությունները: … Իբրև մտածողության ինքնատիպ ձևեր` հարադրություն-
ները ծառայում են պատկերների ստեղծմանը, հեղինակային խոսքին կենդանու-
թյուն ու հուզականություն հաղորդելուն, գրական հերոսների ու կերպարների 
լեզվական անհատականացմանը և գրական-ոճական այլ բազմազան նպատակ-
ների» [6, 48]: Հենց այս տեսանկյունից քննության ենք առել Ջիվանու ստեղծագոր-
ծություններում առկա հարադրությունները` որպես նրա լեզվի ոճական առանձ-
նահատկությունները բնորոշող խոսքային միջոցներ, որոնք առանձնակի դերա-
կատարություն են ունեցել նրա լեզվի ժողովրդայնացման գործում: Հաշվի առնե-
լով խոսքային կոնկրետ իրավիճակներում հարադրությունների հարաբերակցու-
թյունը այլ լեզվական միավորների հետ ևս՝ հենվել ենք դրանց ոչ թե զուտ կաղա-
պարային (սահմանումային) մոտեցումների, այլ առավելապես համատեքստա-
յին-իմաստաբանական նշանակության վրա և արել մեկնաբանություններ:  

Ջիվանու բանաստեղծություններում հարադրությունները հանդես են գալիս 
բազմապիսի ու բազմաբովանդակ դրսևորումներով: Բանաստեղծության մեջ 
դրանց գոյությունը, անհրաժեշտությունը, տեսակը, հանդես գալու հաճախակա-
նությունը և նշանակությունը առաջին հերթին պայմանավորված են տվյալ բա-
նաստեղծության թեմատիկ ուղղվածությամբ, թեման խորքայնությամբ ներկայաց-
նելու Ջիվանու վարպետությամբ և, իհարկե, սեփական խոսքը ժողովրդի պատկե-
րավոր ու առարկայական մտածողությանը համապատասխան լեզվով մատու-

                                            
1 Կառուցվածքային-բառակազմական տեսանկյունով հայերենի հարադրությունները 

մանրամասն քննության են առնված մասնավորապես գրականության ցանկում նշված [1], 
[5], [7], [10] աշխատություններում: 
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ցելու նրա կարողությամբ: Վերջին երկուսով է հիմնականում պայմանավորված 
նրա բանաստեղծություններում հատկապես դարձվածքային հարադրությունների 
առկայությունը: 

Իմաստների բազմազանությամբ և ոճական արժեքով առավել նշույթակիր են 
Ջիվանու բայական հարադրական բարդությունները2, որոնցով հարուստ են նրա 
գրեթե բոլոր բանաստեղծությունները: Բայական հարադրությունների զգալի մա-
սը ոչ թե հարադիրի (գոյականի, ածականի, դերանվան, մակբայի և այլնի) բառա-
յին իմաստը կամ հարադրյալի (բայի) քերականական կարգը արտահայտող բար-
դություններ, այլ ժողովրդախոսակցական լեզվում տարածված, հայ մարդու լեզ-
վամտածողությանը բնորոշ և փոխաբերական-այլաբանական իմաստներով գոր-
ծածված արտահայտություններ են, որոնք, ամբողջության մեջ վերցրած, դարձ-
վածքային արժեք ունեն:  

Ջիվանու ոչ դարձվածքային բայական հարադրությունների շարքում առկա 
են տալ, անել, գալ, լինել, առնել, կենալ, դառնալ, երթալ և այլ բայերով կազմվող 
այնպիսի բաղադրություններ, որոնք ունեն նաև իրենց իմաստին համարժեք զու-
գահեռ համադրական ձևեր: Դրանցից շատերն առանց իմաստի աղավաղման կա-
րող են փոխարինվել նույնիսկ նույնարմատ բայական համարժեքներով (գանգատ 
տալ (գանգատվել), չարչարանք տալ (չարչարել), ապտակ տալ (ապտակել), թող 
տալ (թույլատրել), վնաս տալ (վնասել), սնունդ տալ (սնել), ձայն տալ (կանչել), 
մտիկ տալ (նայել, դիտել), կոխ տալ (տրորել), խոսք տալ (խոստանալ), լույս տալ 
(լուսավորել), բաց անել (բացել), կես անել (կիսել), այց անել (այցելել), դատ ու 
դատաստան անել (դատել), խնամք անել (խնամել), իմաց անել (տեղեկացնել), 
ղալմաղալ անել (աղմկել), թամաշա անել (նայել, դիտել), մոտիկ գալ (մոտենալ), 
ման գալ (քայլել), երևան գալ (երևալ), եփ գալ (եռալ, եփվել), լուռ լինել (լռել), ժաժ 
գալ (շարժվել), զոհ լինել (զոհվել), սիրահար լինել (սիրահարվել), վեր առնել 
(վերցնել, բարձրացնել), վար առնել (իջեցնել, հանել), ոտքի տակ առնել (տրորել), 
ուսում առնել (կրթվել, սովորել), անշարժ կենալ (անշարժանալ, չշարժվել), անց 
կենալ (անցնել), ետ դառնալ (վերադառնալ), աղմուկ հանել (աղմկել), խաղ կանչել 
(երգել), պար բռնել, պար խաղալ (պարել), պատերազմ մտնել (պատերազմել, 

                                            
2 Հետևելով լեզվաբան Ալեքսանդր Մարգարյանին՝ բայական հարադրական բարդու-

թյունների կազմում մենք ևս կառանձնացնենք. ա/ հարադրավոր բայերը, որոնք ունեն 
հարադիր+բայ ձևաբանական կառուցվածքը և ըմբռնվում, գիտակցվում են որպես գործողու-
թյան նշանակություն արտահայտող ինքնուրույն բայական միավորներ, բ/ զուգադրական 
բայերը, որոնք ունեն բայ+բայ ձևաբանական կառուցվածքը և արտահայտում են սերտորեն 
փոխկապակցված և մի ընդհանուր նշանակությամբ գործողություններ, գ/ պատճառական 
հարադիր բայերը, որոնք կազմվում են անորոշի և տալ բայի հարադրությամբ ու արտահայ-
տում են գործողության պատճառականություն (տե՛ս [5, 9-11]): 
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կռվել), վար ձգել (գցել, նետել), աչք ածել (նայել, դիտել))3: Կան այնպիսիներն էլ, 
որոնք չունեն իրենց համարժեք համադրական ձևերը (երանի տալ, կուլ տալ, 
օգուտ տալ, ախ քաշել, մուտք ու ել անել, ճար անել, մայր մտնել, հանգիստ 
թողնել) և գրական լեզվում գործածվում են զուտ անվանողական գործառույթով:  

Ջիվանին իր խոսքում միևնույն բայական հարադրությունը գործածում է 
տարբեր նշանակություններով. մի դեպքում` զուտ միաբառ զուգահեռի (ոչ ան-
պայման նույնարմատ) ուղղակի իմաստով, մի այլ դեպքում ընդարձակում է հա-
րադրության իմաստը` վերածելով այն դարձվածքայինի: Երբեմն էլ կառուցված-
քային առումով միևնույն դարձվածքային հարադրությունը գործածում է տարբեր 
իմաստներով: Օրինակ` «Ման եմ գալիս գժվածի պես, ձեռս ծոցս, խեղճ ու շվար» 
[8, 63], «Որսկանը ճրագով քեզի ման կուգա…» [8, 63], «…Ծովի վրա ման գամ 
անհոգ, առանց ցավ» [8, 94], «Մեզանից ձեռք քաշեց հզոր արծիվը» [8, 38], 
«Պայմանիդ ձեռք քաշեցին յոթը անկախ թագավոր»4 [8, 60] բնագրային հատված-
ներում առկա ման գալ և ձեռք քաշել բայական հարադրություններից առաջինը 
գործածված է համապատասխանաբար քայլել, փնտրել (որոնել), զբոսնել, իսկ 
երկրորդը` հրաժարվել և ստորագրել իմաստներով:  

Իրենց ոճական նրբերանգներով ուշագրավ են Ջիվանու այն բայական 
հարադրությունները, որոնցում որպես միևնույն իմաստն արտահայտող վերլու-
ծական բաղա-դրություններ համընկնում է կամ հարադրյալը, կամ հարադիրը 
(օրինակ` վար ընկնել – ցած ընկնել –  վայր ընկնել, ձեռքն առնել –  վեր առնել, 
պար գալ –  պար բռնել –  պար խաղալ): Սրանք բնութագրում են ոչ միայն կենդա-
նի ու առարկայական պատկերներ կառուցելու Ջիվանու մտածողական կարողու-
թյունը, այլև որպես ժողովրդախոսակցական լեզվում տարածված տարբերակներ, 
ավելի են մոտեցնում նրա խոսքը ժողովրդի առօրյա-գործածական բանավոր խոս-
քին, որում յուրաքանչյուր բառային կամ բառակապակցային միավոր ունի իրեն 
հատուկ իմաստային (հետևաբար ոճական) նրբերանգը5: Մասնավորապես, վեր-
ջին երեք հարադրությունները (պար գալ, պար բռնել, պար խաղալ) թեև պարել 
գործողությունն են ցույց տալիս, սակայն գործողության բնույթի, ուղղվածության, 
ընդգրկունության, գործողությունը կրողների, գործողության ընթացքում առաջա-
ցած իրավիճակի ըմբռնման առումով սրանցից յուրաքանչյուրն ունի իմաստային 
իր նրբերանգը. պար գալն առավելապես անորոշ իմաստով պարելու գործողու-

                                            
3 Բերված օրինակների փակագծերում նշված համարժեքները տրված են հենց այն 

իմաստներով, ինչ իմաստներով Ջիվանին դրանք (հարադրությունները) գործածել է բանաս-
տեղծությունների տվյալ հատվածներում: 

4 Ջիվանին նկատի ունի 1878 թ. հուլիսի 1-ին (13-ին) Բեռլինի կոնֆերանսում Անգլիայի, 
Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Գերմանիայի, Ռուսաստանի, Ավստրո-Հունգարիայի և Թուրքիայի 
կողմից ստորագրված պայ-մանագիրը (մասնավորապես` նրա 61-րդ հոդվածը): 

5 Նման հարադրությունների գոյությունը, ինչ խոսք, պայմանավորված է նաև մեր լեզվի 
ընձեռած հնարավորություններով և ազգային լեզվամտածողությանը բնորոշ առանձնա-
հատկություններով: 
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թյուն է ցուցանում, պար բռնելը` պարելու գործողության մեջ հավաքականություն 
և միասնականություն, իսկ պար խաղալը, այս ամենից զատ, նաև զվարճալի 
(խաղային) միջավայրի և ուրախ տրամադրության առկայություն է ենթադրում և 
հաճախ հենց զվարճանալ իմաստով էլ գործածվում: Իմաստների նման երանգա-
փոխությունը պայմանավորվում է նաև խոսքային իրադրությունում հարադրու-
թյուններին զուգահեռ գործածված, նրանց հետ շարահյուսորեն կապակցված և 
իմաստային միասնության մեջ գտնվող այլ բառերով ու բառակապակցություննե-
րով, որոնք որպես լրացում կամ լրացյալներ կարող են ոչ միայն նախանշել հա-
րադրության տվյալ իմաստը, այլև որևէ արտահայտչամիջոցի մաս կազմելով` 
որոշակիացնել այն («Ես մի զեփյուռ լինեի, մազերուդ հետ խաղայի// Կամ մի 
թռչուն գեղեցիկ` ձեռքերուդ մեջ պար գայի» [9, 220]: «Օդը պարզ է, մոլորակներ, 
հորիզոնում ամպ չըկա// Արեգակի չորս բոլորը պար բռնեցեք, խաղացեք» [8, 138]: 
«Մեկը յուր մեռելը կուլա//…Մի ուրիշը պար կը խաղա» [8, 200]): Վերջին օրինա-
կում, մասնավորապես, «պար կը խաղա» հարադրությունը հակադրություն է 
ձևավորում մեկ այլ` «մեռելը կուլա» հարադրության հետ, որն իր ողբալ իմաստի 
շնորհիվ հաստատագրում է առաջինի զվարճանալ, ուրախանալ իմաստը: 

Ջիվանու լեզուն ժողովրդի կենդանի լեզվին մոտեցնող լեզվական միավոր-
ներից են նաև նրա գործածած զուգադրական և պատճառական հարադիր բայերը: 
Զուգադրական բայերը, իբրև անկախ բայերից կազմված հարադրական բարդու-
թյուններ, արտահայտելով իրենց բաղադրիչների նշանակությանը համապա-
տասխան գործողությունների միջև գոյություն ունեցող բացահայտ կամ ներթա-
քույց կապեր ու հարաբերություններ, նրա խոսքին հաղորդել են առավել արտա-
հայտչականություն ու պատկերավորություն և վերածվել հեղինակի անհատա-
կան մտածողությունն ու լեզվի ոճական առանձնահատկությունները հայտորոշող 
միջոցների: Զուգաբայական հարադրությունների շարքում են այնպիսիները, 
որոնք, կազմվելով միևնույն կամ հակադիր ուղղվածություն ունեցող գործողու-
թյուններ ցույց տվող բայերի շարակցմամբ, ընդհանրական իմաստ են ստացել և 
որպես բայական մեկ հարադրավոր միավոր` առավել ուժգնություն ու շարժու-
նություն են պարունակում, քան բաղադրիչներն առանձին վերցրած («Կարկուտ, 
ջրհեղեղ, շանթ ու կրակ եկան ու անցան» [8, 158]: «Մի տեղում շատ գնալ-գալ մի 
ունենա// Սերը կպակսի, վատ բան դուրս կուգա» [8, 398]: «Ազատ մտնի կելլե 
(գայլը-Լ.Ա.) մեր հորթանոցը» [8, 119]: «Եկավ գնաց, անցկացավ սուրբ զատիկը» [8, 
137]): Որոշ հատվածներում զուգադրական բայերով ներկայացվող գործողու-
թյունների արդյունքը որոշակիացնելու և պատկերներն առավել հարուստ ու 
տպավորիչ դարձնելու նպատակով օգտագործում է լրացուցիչ անվանական և բա-
յական հարադրություններ, ածականներ, մակբայներ («…Ցավեր զանազան հաստ 
ու բարակ եկան ու անցան//…Ջոկ-ջոկ ցեղի բանվոր ու մշակ եկան ու անցան» [8, 
158]: «Զրկող, կեղեքող մարդիկ,…// Մեռան ու կորան անհիշատակ, եկան ու 
անցան» [8, 158]: «Մտավ ելավ հարյուր տեսակ տպարան//…ազատ պրծավ 
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ոլորանից «հո» տառը» [8, 61]: «Ձախորդ օրերը ձմռան նման կուգան ու կերթան// 
…Որպես հաճախորդ շարվեշարան կուգան ու կերթան» [8, 90]):  

Ջիվանին զուգաբայական հարադրություններ է ձևավորել բայական այնպի-
սի բաղադրիչներից, որոնք կա՛մ համանման, կա՛մ մերձակից գործողությունների 
նշանակություն ունեն: Առաջին դեպքում որոշ բաղադրիչներ հոմանիշներ են, 
ինչի շնորհիվ հարադրության ընդհանրական իմաստը կարող է ընկալվել նաև 
բաղադրիչներից որևէ մեկի իմաստով («…Ապրեց տկարը և չմեռավ, ուժ տվեց 
աստված» [8, 158]: «Թող կորչին բոլորովին, անհետանան (չար մարդիկ-Լ.Ա.), ցավ 
չէ ինձ//…Սուրբ օրենքի զորությամբ մեռնին, չքանան, ցավ չէ ինձ» [8, 305]), իսկ 
երկրորդ դեպքում` հարադրության բաղադրիչներից մեկն ասես լրացնում է 
մյուսին («Իմ յարս ռունդ կաքավ է//…Խոսող-զրցող, համ լեզվանի» [8, 487]: 
«Անխիղճ աշխարհ…//…Ինչքան ցավ ու չոռ կա տար աղքատին տուր// Թող նա 
տրտմի, տխրի, դու հրճվի, ցնծա» [8, 318]: «Բախտախնդիր, քծնող, հացկատակ 
մարդը//…Գռում-գռփում, կողոպտում է անզորին» [8, 330]: «…Բոլոր կենդանյաց 
իշխող են և տիրող հսկա են նրանք (մարդիկ-Լ.Ա.)» [8, 190]): Երկու դեպքում էլ 
հարադրությունների ամբողջական իմաստները բազմապատկական կամ սաստ-
կական երանգ են ստացել:  

Սրանց մեջ են նաև այն զուգաբայական հարադրությունները, որոնց բաղադ-
րիչները թեև իմաստներով հոմանիշներ չեն, «սակայն արտահայտում են այնպի-
սի գործողությունների գաղափար, որոնք իրականության մեջ կապված են միմ-
յանց հետ կամ իրենց բնույթով, կամ էլ մի ավելի ընդհանուր գործողության տար-
բեր հատվածներն են և այդպիսով լրացնում են միմյանց ու մի ամբողջություն 
կազմում» [2, 195] («Երկիրը մենք վարենք-ցանենք//…Ագահները խլեն տանին»   
[8, 220]: «…Հագել, կապել, ծածկել է թանկ շլյապա//…Շատ կգտնիս այդ տեսակ 
մարդ անվանի» [8, 386]: «Կուտեմ, խմեմ, ուրախ կապրեմ շարունակ» [8, 375]: 
«Մտածե խելքովդ, ձևե և չափե» [8, 390]: «Շատ սիրեցի և հարգեցի օտարին անձիս 
նման» [8, 160]):  

Իրենց իմաստային մեկնությամբ այս տեսակին են հարում թերևս այն զուգա-
բայական հարադրությունները, որոնց ընդհանրական իմաստը կարելի է արտա-
հայտել մեկ այլ` համանշանակ բայով «Ցանկանում են մանկունք խաղալ ու 
խնդալ (ուրախանալ, զվարճանալ-Լ.Ա.)» [8, 154]: «…Մի թողնիլ-հեռանալ (լքել-
Լ.Ա.) հայրենիքդ, տեղ-տուն» [8, 385]):  

Զուգադրական բայերի շարքում կան այնպիսիները, որոնք միասնական 
կապի մեջ են առնում երկու այնպիսի գործողություններ, «որոնցից առաջինը հի-
մունք, նախապայման է ծառայում երկրորդի համար, իսկ այդ երկրորդն էլ հան-
դես է գալիս կա՛մ որպես ուղղակի նրա հետևանքային շարունակություն, կա՛մ 
որպես մի գործողություն, որը, այդպիսին չլինելով, այնուամենայնիվ, ստորադաս-
վում է նրան և ներկայացնում իբրև «մի ավելի ընդհանուր գործողության» հատ-
վածներից մեկը: Պայմանավորված դրանով` երկու դեպքում էլ բայական բաղադ-
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րիչները հարադրական բարդության մեջ ունեն իրենց կայուն ու հաստատուն 
տեղը և ընդհանուր առմամբ չեն կարող տեղաշարժվել կամ դիրքային փոփոխու-
թյուն կրել» [5, 335] («Ամոլ կինը ծնավ բերեց մանչ զավակ» [8, 138]: «Էլի սև-սև ամ-
պերն եկան պատեցին// Իմ մտքիս երկինքը, մտքիս աշխարհը» [8, 179]: «…Հազար 
երնեկ մեռածներուն// Մեռան, պրծան դառն կյանքից» [8, 220]: «Ինչ ունեինք առան, 
տարան, դրացի…» [8, 205]: «Արագ թռիր արի, Նոյան աղավնյակ» [8, 218]): 

Փոխպայմանավորված գործողությունների նշանակություն արտահայտող 
բաղադրիչների միավորման հենքով են ձևավորված նաև Ջիվանու այն զուգաբա-
յական հարադրությունները, որոնցում բաղադրիչներից մեկով արտահայտված 
գործողությունը մյուս բաղադրիչով արտահայտված գործողության հետևանքն ու 
վերջնարդյունքն է («Պանդուխտները էլ դեր խաղալ չեն կարող//…Ընկել, մնացել 
են, դառնալ չեն կարող» [8, 108]: «Չափազանց կուրախանամ, վեր-վեր կըթռչիմ…» 
[8, 279]: «Իրանք (մարդիկ-Լ.Ա.) իզուր մաշում են և կարճում են եղած կյանքը» [8, 
190]: «Ինձ Ջիվանուս վիրավորել, խոցել է (ուժեղ հարևանը-Լ.Ա.)// Կյանքիս ծառը 
կտրել և սղոցել է» [8, 165]: Սրանցից որոշները, երկրորդ բաղադրիչով պայմանա-
վորված, նաև ամբողջական գործողության նպատակայնությունն են արտա-
հայտում («Վերջապես … հորթս մեծացավ// Այն էլ եկավ խլեց եղբայրս տարավ» 
[8, 120]: «Մանկունք կուլան, դեռ չէ եկել հայրիկը// …Չունին մոտիկ արենակից 
ազգական//…Գտնի բերե (ազգականը-Լ.Ա.) իրանց սիրած հայրիկը» [8, 137]: 
«Անագորույն մահը…// Խլեց տարավ փայլուն ակը թանկագին» [8, 422]): 

Բայական հարադրությունների մյուս տեսակների համեմատ` պատճառա-
կան հարադիր բայերը Ջիվանու բանաստեղծություններում անհամեմատ քիչ են և 
ի տարբերություն բայական հարադրությունների մյուս տեսակների՝ աչքի չեն 
ընկնում ո՛չ իրենց բազմազանությամբ, ո՛չ էլ ոճական նոր առանձնահատկություն-
ներով: Իրենց միակաղապար կառուցվածքին համապատասխան (անորոշ+տալ)՝ 
արտահայտում են լոկ այնպիսի գործողություններ, որոնցով տրամաբանական 
սուբյեկտ-ենթական պատճառ է լինում կամ դառնում մեկի (առարկայի կամ 
անձի) նկատմամբ որևէ գործողություն կատարելու («Թե ուզում ես քեզ սիրել 
տալ// Ընկերիդ հետ քաղցր վարվիր» [8, 371]: «Անտանելի՜ խեղճություն, քանի՞ 
մեկ իշխես հայոց// Քանի՞ մեկ մեզ մուրալ տաս, ձգես փողոցե-փողոց» [8, 45]: 
«Բռնի, ակամա տերը նրան (դեղձանիկին-Լ.Ա.) տալիս է երգել» [8, 217]: 
«Ժողովրդին ակամա սիրել կուզե տալ (աշխարհը-Լ.Ա.) իր ձևը» [8, 166]: 
«…Լույսին խավար ասել տվող, սև նախանձ// Հոգիդ սև է և քու կերպարանքդ սև// 
…Մարդուն տավար ասել տվող, սև նախանձ//…Ոսկուն կապար ասել տվող, սև 
նախանձ» [8, 310]: «Խեղճությունը մարդու ամեն բան կանե// …Ցածություն, մատ-
նություն ողջ անել կուտա//…Թշնամիք յուր վերա այպանել կուտա//…Դեռահաս 
շատ մարդու սպանել կուտա//…Մտքով ամեն բանի վարանել կուտա» [8, 181]: 
«…բախտի թշնամին սատանի շորեր հագավ// Իրար կոտորել տվեց, ժողովուրդ-
ներիդ մեջը մտավ» [8, 395]): Դժվար չէ նկատել, որ մեջբերված պատճառական 
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բայական հարադրությունների մի մասն ամբողջությամբ, իսկ մի մասն էլ (տալ 
բաղադրիչի խոնարհված ձևեր), տողամիջյան կամ տողավերջյան կրկնություններ 
կազմավորելով, լուծում է գրվածքի աշուղական բանաստեղծությունների ձևակա-
ռուցվածքային և տաղաչափական օրինաչափություններին համապատասխա-
նեցնելու (տվյալ դեպքում` հանգավորման) խնդիրը: 

Ջիվանու դարձվածքային հարադրությունների մի ստվար մասը (որոնք 
հիմնականում ժողովրդական բանահյուսությունից են սերված) գործածվում է 
այսօր էլ` առօրյա-ժողովրդախոսակցական լեզվում կամ այլ գրողների ստեղծա-
գործություններում: Օրինակ` գաղափարին հարմար գալ (կարողություններին 
համապատասխանել) («Գաղափարիս հարմար գալով, կերգեմ հայ ու Հայաստան» 
[8, 33]), կյանքը տալ (զոհաբերել)6 («…պապերս կյանքերն են տվել // Որ իրանց 
կրոնը պաշտեն անարգել» [8, 35]), ցավ ճարել (հոգսի տակ ընկնել) («Իզուր սիրո 
վերջը, … մարդ կճարե ցավ» [8, 35]), կաղ ու ծուռ շլինք լինել (խեղճ լինել) («Մեր 
գոյության վնաս գործերը ատենք// Որ չլինենք կաղ ու ծուռ շլինք» [8, 35]), վար 
ձգել (=վար զարկել) (պարսավել, արժեքն իջեցնել, վատաբանել) («Մնանք միշտ 
իրարու օգնական, մնանք// Ոչ թե ուզենք ձգել մեկս մեկու վար» [8, 36]), հուդա 
լինել (դավաճանել) («…Դավաճան հուդա կլինենք, թե որ նրանց (մեր լեզուն ու 
եկեղեցին-Լ.Ա.) ուրանանք» [8, 36]), խորհուրդ լուծել, բանալ (բացահայտել) 
(«Բազում երեսանի գիրք ես, տիեզերք// …Մութ խորհուրդդ լուծել, բանալ չի լինի» 
[8, 36]), գլխից անցնել (կյանքից ձեռ քաշել, կյանքը չխնայել) («Պատերազմ կա 
Հայաստանում// … Յուր գլխից անցնողը թող գա» [8, 37]), անկյուն քաշվել (մտնել) 
(մեկուսանալ, առանձնանալ, անտարբեր մնալ) («…Անվախ առյուծի կորյունը// 
Բնավ չի քաշվիլ անկյունը» [8, 37], «Ամեն մարդ քաշվեցավ յուր տան անկյունը» [8, 
67], «Կղզիացած քաղաք ես (Շուշի-Լ.Ա.), քաշվել, անկյուն ես մտել» [8, 417]), 
անիվը ձախ թեքել (գործերը ձախողել, անհաջողության մատնել) («Տասնվեցը երբ 
վաթսուն ու մեկ եղավ// Այնօրվանից թեքվեց ձախ մեր անիվը» [8, 39]), դեռ չի 
լրացել մեր թիվը (դեռ չի եկել մեր ժամանակը) («Դեռ քաշելիք ունինք Իսրայելի 
պես// Կարելի է չի լրացել մեր թիվը» [8, 39]), հոգին գրավ տալ (կախման մեջ 
ընկնել) («Օգուտ չի քաղիլ, վնաս է, հոգին կուտա գրավ» [8, 41]), կյանք վարել 
(ապրել) («Գայլի, բորենու հետ նա (հայը-Լ.Ա.) կյանք կվարե» [8, 43]), խելք ճարել 
(=խելքի գալ) (իմաստնանալ, խելացի, խելահաս դառնալ), ճամփից հանել (շեղել) 
(«Քնած եք, արթնացեք ու խելք ճարեցեք» [10, 44], «…Ե՞րբ պիտի խելքի գանք …Որ 
այդ գազանը (գաղթականությունը-Լ.Ա.) մեզ ճամփուց չհանե» [10, 71]), խաղալիք 
դառնալ (ծաղրի առարկա դառնալ) («Երբ որ ունի (ազգը-Լ.Ա.) իրան սեփական 
լեզու// Նա չի դառնար օտար ազգաց խաղալիք» [8, 44]), սրտին չոքել (ճնշել, նեղը 

                                            
6 Բերված օրինակներից շատերի փակագծերում նշված իմաստների մեկնաբանությունը 

տրված է ըստ Ա. Սուքիասյանի և Ս. Գալստյանի հայոց լեզվի դարձվածքաբանական բա-
ռարանի` [11], ինչպես նաև` ըստ Պ. Բեդիրյանի հայերեն դարձվածքների ընդարձակ բա-
ռարանի` [3]: 
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լծել) («Չոքել են սրտիս ցավերն ընդհանուր» [8, 48]), գերեզման մտնել (թաղվել) 
(«Ինչպես հայ ծնար մորից// Հայ մտիր գերեզմանը» [8, 52]), արմատ գցել (արմա-
տավորվել, հաստատվել, հիմնավորվել) («Ադամա լեզուն ես հաստատ// Ծլիր, 
ծաղկիր, գցիր արմատ» [8, 74]), տանկ ու տնազ անել (ծաղրել, ծամածռել) («Քաջ 
բազեին տանկ ու տնազ է անում (ագռավը-Լ.Ա.)» [8, 78]), գրող չափել (ձեռքով 
մեկին հանդիմանական-արհամարհական շարժում անել) («Ճանճերը ուղտերուն 
գրող են չափում» [8, 79]), ձեռքի տակ մնալ (դառնալ մեկին ենթակա) («Մնացածն 
էլ այլոց ձեռքի տակ մնաց» [8, 83]), սրտին դանակ դնել (սաստիկ վշտացնել, 
տխրեցնել, խոցել), սև անել (փչացնել, հարամել) («…խեղճերուս սրտին դրիր 
դանակ// Զատիկներս սև արիր (մարտ ամիս-Լ.Ա.)» [8, 85]), մուխը մարել (տունը 
քանդել, օջախը մարել) («Սուգ պահելով դու մեր մուխը մարեցիր» [8, 89]), կամ ու 
կաս (կաց) անել (խոսքը դեսուդեն գցել) («Ջիվանս կպահեմ մաքուր ծոմ ու պաս// 
Որ չխոսես ինձ դեմ (զատիկ-Լ.Ա.), չանես կամ ու կաս» [8, 92]), ջարդ ու հալածանք 
ուտել (կոտորվել) («Արաբացիք ձեր պապերից …Կերել են ջարդ ու հալածանք» [8, 
102]), թև ու թիկունք լինել (պաշտպանել, նեցուկ լինել) («Գնա եղիր թիկունք ու թև 
հայերուն» [8, 107]), Պիղատոսի վճիռ տալ (երկդիմի, կեղծավոր վճիռ կայացնել), 
աչք խփել (աչք փակել, չնկատելու տալ) («Պիղատոսի վճիռ կուտա (Եվրոպան-
Լ.Ա.) խփելով յուր աչքերը» [8, 111]), թև թևի տալ (իրար օգնել, իրար գրկել, իրար 
թևանցուկ անել) («Կռունկները խումբ-խումբ, թև-թևի տված…» [8, 133]), ատամին 
խփել (փորձարկել, փորձելով հասկանալ) («Ամեն մարդ խփում է մեզ յուր 
ատամին» [8, 140]), գործ տեսնել (իրականացնել, իրագործել) («Անվայել գործ 
տեսան երկու հարևան» [8, 148]), գլխի ճարը տեսնել (դժվար` անելանելի վիճա-
կից դուրս գալու, փրկվելու միջոց գտնել) («Թշվառ, եղկելի մարդ, գլխիդ ճարը 
տես» [8, 157]), գայլի գլխին ավետարան կարդալ (խրատել, ապարդյուն ջանալ 
մեկին ուղիղ ճանապարհի բերել), բռունցք ցույց տալ (սպառնալ, վախեցնել, 
ահաբեկել) («Գայլի գլխին ավետարան կարդալով չի զսպվի// Նրան պետք է 
բռունցք ցույց տալ, որ վախիցը ընկճվի» [8, 160]), ցեց ընկնել (քայքայվել) («Արդեն 
մեջդ ցեց է ընկել…հին սառույց» [8, 163]), գառան մորթի առնել (հագնել) (միամիտ 
ձևանալ) («Գայլը գառան մորթի առած մտել է մարդկության մեջը» [8, 164]), գրիչ 
վերցնել (գրել, գրի առնել) («Ամեն մի գրիչ վերցնող չի կարող լինել հռետոր» [8, 
164]), փայտը ձեռքում պահել (զգոն, աչալուրջ լինել) («Կծողին բարեկամ լինենք, 
փայտը պահենք ձեռքներումս» [8, 164]), ճանապարհին քար գցել (խոչընդոտել, 
խանգարել) («Քար է գցում (քաջ հարևանը-Լ.Ա.) ճանապարհիս առջևը…» [8, 165]), 
հում-հում կուլ տալ (հեշտությամբ մեկին հաղթել, ոչնչացնել) («Թե չլինի օրենք, 
կրթություն, ուսում// Ուժեղը անուժին կուլ կուտա հում-հում» [8, 170]), գրողի ծոցը 
գնալ (սատանայի բաժին դառնալ, դժոխք գնալ) («Երբ ծերանաս, գրողի ծոցը 
գնա…» [8, 176]), ցեց լինել (հոգեպես չարչարել, տանջել) («Սերը ցեց է եղել ջանիս» 
[8, 195]), քար քաշել (չարաչար աշխատել) («Գիտունի հետ քար քաշելը հեշտ է 
խիստ…» [8, 209]), չար լեզվի տակ ընկնել (բամբասանքի, ասեկոսեի առարկա 
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դառնալ), գլխին կրակ մաղել (=գլխին կրակ թափել) (մեկի վրա սաստիկ 
բարկանալ, զայրանալ, կատաղել) («Ո՛հ, թշնամիս չընկնի չար լեզվի տակ// Ամեն 
կողմից գլխին կմաղեն կրակ» [8, 209]), երկար արև ունենալ (երկար ապրել) 
(«…Մեր բախտից ունեցար շատ երկար արև» [8, 303], երես առնել (չափը կորցնել, 
լպիրշանալ, լկտիանալ) («Սխալվեցա տեղիք տվի անմիտին// Երես առավ, ելավ 
նստավ իմ ուսին» [8, 304]), լեզվի վրա սանձ դնել (քիչ խոսել, խոսքերը 
չափավորել) («Ո՛վ կին…Լեզվիդ վրա սանձ դիր, մի խոսիլ վրաս» [9, 128]), հողին 
պահ տալ (թաղել) («Մուշեղի մարմինը հողին պահ տվին» [9, 173]):  

Դժվար չէ նկատել, որ դարձվածքային կապակցությունների այս շարքում 
(որտեղ առկա է Ջիվանու գործածած բայական հարադրությունների մի չնչին 
մասը միայն) կան և՛ նույնությամբ ժողովրդախոսակցականների հետ համընկնող, 
և՛ մասնակի փոփոխությունների ենթարկված տարբերակներ, որոնցից մի քանի-
սի հարադիրները բարբառային են կամ փոխառյալ: Եվ սա բնական է, քանի որ 
դրանք` որպես ժողովրդականություն վայելող հեղինակի` անհատական մտածո-
ղությունը բնորոշող լեզվական միջոցներ, չէին կարող չհամապատասխանել ժա-
մանակաշրջանի ժողովրդախոսակցական լեզվի և ոճի առանձնահատկություննե-
րին: Եվ որպես հետևություն, վստահաբար կարող ենք ասել, որ դրանց մի մասը` 
որպես Ջիվանու անհատական մտածողությունը բնութագրող ինքնատիպ լեզվա-
կան միավորներ, իրավամբ կարող են համարվել հեղինակային և որպես ժո-
ղովրդախոսակցական ոճին ու գեղարվեստական-փիլիսոփայական ժանրին 
պատկանող կայուն կապակցություններ` համալրել հայոց լեզվի դարձվածքային 
արտահայտությունների ցանկը:  
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СОСТАВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ДЖИВАНИ 
Лаура Авакян (Армения) 

Резюме 
Ключевые слова: стиль, просторечно-разговорный язык, коннотация, 

стилистические приемы, идиома 
Составные глаголы, которые употребляются в стихотворениях Дживани, 

весьма разнообразны по значению. Их тип, частота применения и смысловое 
разнообразие обусловлены тематикой конкретного стихотворения и мастерством 
автора в его стремлении выразить поэтическую мысль, отразить образность 
ментального мышления народа. С точки зрения смыслового разнообразия и 
стилистической значимости, особо выделяются составные глаголы, которые имеют 
метафорическое и аллегорическое значения. Большинство из них задействовано в 
сложных конструкциях, в которых или первый или второй компонент являются 
частью идиоматических единиц.  

 
 
 

 
COMPOUND VERBS IN JIVANI’S WORKS 

Laura Avagyan (Armenia) 
Summary 

Key words: style, colloquial language, connotation, stylistic devices, idiom 
In Jivani’s poems compound verbs are diverse and polysemantic. Their existence, 

necessity, type, frequency of use and meaning are conditioned by the theme of a 
particular poem and the author's ability to express his thoughts figuratively and with the 
help of a language that corresponds to the creative thinking of Armenian people. From 
the point of view of semantic variety and stylistic significance, the most valuable 
compound verbs are those that have a metaphorical and allegorical meaning. Most of 
these compound verbs are complex constructions, expressing the lexical meaning of the 
first component or grammatical features of the second component, and they are 
idiomatic expressions. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИДИОМ  
С СЕМАНТИЧЕСКИМ ПОЛЕМ ТРУД/БЕЗДЕЛЬЕ  В РУССКОМ, 

АРМЯНСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
Жанна Акопян (Армения) 

Татевик Акопян (Армения) 
 
Ключевые слова: концепт, пословица, стереотип, семантическое значение, 

смысловая структура, субкатегориальные признаки, менталитет, личность, 
этнокультура 

Владение тем или иным языком является важной предпосылкой для создания 
личных, межкультурных, профессиональных, экономических и иных контактов в 
мировом сообществе. В каждом языке существуют такие ключевые слова, которые 
отражают основные ценности культуры народа-носителя языка. Эти ключевые 
слова формируют в сознании представителей той или иной культуры особые 
ментальные структуры – концепты, которые содержат ценностные представления 
людей о познанной действительности. Например, как известно, для немцев это 
порядок, точность, для англичан – щепетильность, чопорность, сдержанность, для 
русских – широта души, доброта, отзывчивость и – очень часто называемые – лень, 
бесшабашность, безответственность.  

Концепт «труд» присутствует в русской концептосфере на протяжении 
многих сотен лет, способствует выражению христианских принципов русской 
культуры. Поэтому мы, вслед за Ю.С. Степановым, считаем, что концепт «труд» 
можно «отнести к концептам-константам, имеющим в русской культуре статус 
базовых» [5, 43], т.е. наиболее важных, влияющих на развитие других концептов и 
всей концептосферы в целом. 

В данной статье мы попытались сопоставить лингвокультурологические 
особенности некоторых идиоматических выражений, связанных с концептом 
труд/безделье, в русском, армянском и английском языках.  

Известно, что изучение идиоматических выражений того или иного языка 
расширяет возможность понять не только язык как таковой, но и глубже познать 
культуру, историю, обычаи и традиции этого народа. В идиоматике русского языка 
отражен богатый исторический опыт русского народа, в том числе и представления, 
связанные с трудовой деятельностью, бытом и культурой людей. Идиоматические 
выражения постоянно встречаются в русской литературе, в газетах, в фильмах, в 
передачах радио и телевидения, а так же активно употребляются носителями языка 
как в подготовленной, так и в спонтанной речи и способствуют реализации 
коммуникативных интенций говорящего. В них отражены своеобразный националь-
ный рисунок чувств и эмоций, образ мыслей и действий, привычки и традиции, фор-
мирующиеся под влиянием условий жизни, особенности исторического развития той 
или иной нации, проявляющихся в специфике ее национальной культуры.  
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Идиоматические выражения довольно многообразны, некоторые из употреб-
ляются редко, некоторые – более устойчивы. Однако, в какое бы время мы не 
жили, они всегда останутся актуальными.  

Тематическая группа «работа/труд» является неоспоримым лидером среди 
русских идиоматических выражений, пословиц и поговорок. Трудовая деятель-
ность рассматривается в русской культуре как нечто обычное, повседневное, труд 
воспринимается не как заслуга или обязанность, а как обычное условие жизни. В 
этой тематической группе труд в основном противопоставляется лени. Об от-
ношении к труду у русских существуют два прямо противоположных мнения. 
Одни наблюдатели, особенно иностранцы, отмечая сравнительную бедность, 
житейскую неустроенность, считают русских ленивыми. Другие, обращая 
внимание не только на грандиозные масштабы России, тяжелые климатические 
условия, но и очевидные успехи в науке, промышленности и искусстве, отмечают 
исключительное трудолюбие русского народа. На самом деле здесь нет 
противоречия. Для русского человека важна цель труда. На себя и на «чужого 
дядю» русские особенно трудиться не склонны. Для высокой же цели – ради 
спасения души, на Родину – русский может сделать все возможное и даже 
невозможное. Здесь считаем уместным вспомнить рукотворные чудеса северных 
монастырей, трудовые подвиги женщин и детей в тяжелые военные годы. 

Интересен тот факт, что в русском языке совсем немного идиом на тему денег. 
Кроме того, в большинстве из них деньги отражены в отрицательном аспекте.  

Рассмотрев более 200 идиоматических выражений о труде и безделье, мы 
разделили их на несколько семантических групп. Приведем наиболее часто упот-
ребляемые идиомы в составе каждой выделенной нами группы. 

Идиоматические выражения о созидательном труде: 
▪ дел (работы, хлопот) по горло или по горло занят (очень занят) – մինչև 

կոկորդը թաղված լինել գործի մեջ, մինչև կոկորդը խրված լինել գործի մեջ, 
գործից աչք չթարթել, գործից աչք չկարողանալ բանալ, գործի շատությու-
նից ձեռքը բերանը չհասնել, քիթ սրբելու ժամանակ չունենալ – to have a 
lot/too much on one’s plate, to have your hands with sth, to be up to your 
eyes/eyeballs/neck/ears in work, to be rushed off your feet; 

▪ дело идет (шло, пошло) в гору или дела идут (шли, пошли) в гору (дела 
налаживаются, успешно развиваются, улучшаются) – գործն առաջ է գնում, 
գործն աջ է գնում, բանը հաջող է – to move up/to come up in the world, to do 
well, to make a name for oneself; 

▪ идти, катиться под гору (1. развиваться в неблагоприятном направлении, 
резко ухудшаться, 2. близиться к концу (о жизни) – բուրդը թափել, գործերը 
վատանալ, գործերը վատ գնալ, բանը բուրդ լինել, վատ ընթացք ստանալ – 
to go downhill; 

▪ дело (работа) спорится (кипит) или дело (работа) горит/в руках/у кого 
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(удаваться, увенчиваться успехом) – գործը/աշխատանքը եռում է – the work 
is in full swing; 

▪ дело идет (пойдет, пошло) на лад (ладится, удается, получается что-нибудь) 
– գործերը լավ գնալ, գործը գլուխ գալ, բանն աջ լինել, բանը հաջող գնալ, 
բանը հաջող լինել – things are going well/better, tables are turned (on someone, 
something) – букв. столы перевернуты;  

▪ знать свое дело (умело справляться с работой; быть хорошим мастером, 
специалистом) – 1. գործը գլուխ բերել. որևէ բանի հմուտ մասնագետ լինել – 
իր գործն իմանալ, իր բանն իմանալ, իր գործը գիտենալ, 2. խորամանկ, 
ճարպիկ լինել – թաց տեղ չպառկել – to know one's stuff, to know one’s onions 
– букв. знать свои луковицы, to know which way the wind blows – букв. знать 
в какую сторону дует ветер; 

▪ мастер на все руки (человек, умеющий все делать, искусный во всяком деле) 
– ձեռքից ամեն բան գալ, մատները ոսկի, տասը մատից տասը արհեստ 
կաթել, տասը մատից տասը հունար կաթել – handyman, jack-of-all-trades, to 
be good with your hands; 

▪ на голом энтузиазме (абсолютно бескорыстно, бесплатно) – (զուտ խանդա-
վառությամբ) – to work selflessly/unselfishly; 

▪ работать, не покладая рук (работать без перерывов, не переставая, с большим 
старанием, с усердием) – գործից աչք բաց չանել – to be as busy as a bee – букв. 
быть занятым как пчела, to be an eager beaver – букв. быть энергичным 
бобром; 

▪ стараться изо всех сил (стараться с предельной силой, очень сильно, 
интенсивно ) – ջանք չխնայել, ճիգ ու ջանք թափել, ինչքան ուժ ուներ, ինչ-
քան ուժը պատում էր, ուժը պատածին չափ աշխատել – to try one’s best, to 
do one’s best; 

▪ работы непочатый край (изобилие, избыток работы) – գործը ծով է, ինչքան 
ուզես, ծայր ու սահման չկա, չափ ու սահման չկա, թիվ ու սահման չկա, 
թիվ ու համբարք չկա – a great deal of work, a huge amount of work; 

▪ титанический труд (огромный, гигантский по силе, размаху, напряженности 
объем труда, иногда в смысле неосуществимый) – տիտանական աշխա-
տանք – Herculean task; 

▪ геркулесовский труд (труд, требующий необыкновенных усилий) – հերկու-
լեսյան աշխատանք – Herculean labor. 

▪ гнуть спину (горб, хребет, шею) / ломать спину (трудиться до изнеможения, 
изнурять себя тяжелой работой) – 1. մեջք ծռել, վիզ ծռել, վիզը ճկել, ճիտը 
ծռել, գլուխը ծռել, 2. մեկի առաջ սողալ – to slave away; to work one’s fingers 
to the bone, to work one’s tail/butt off; 

▪ из кожи вон лезть (усердствовать, стараться изо всех сил) – կաշվից դուրս 
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գալ, իրեն կրակը գցել, գլուխը քարին-փայտին զարնել, շուն քերթել – to try 
one’s best, to run oneself ragged; 

▪ мозолить руки (прост. много работать физически, трудиться) – մատների 
միսն ուտել, անձի միսն ուտել, սիրտը մաշել/մաշեցնել, սիրտ ու թոք 
մաշել/մաշեցնել, ճիգ ու ջանք թափել – to do hard physical work; 

▪ воротить, сдвинуть, свернуть, перевернуть/своротить гору/горы, воротить 
/ворочать, двигать горами (делать большое дело, требующее огромных 
усилий) – սարեր շուռ տալ – to move mountains, to do the impossible; 

▪ работать с полной отдачей (работать действенно, эффективно, плодотворно, 
результативно, оперативно, с большой отдачей, продуктивно, производи-
тельно) – հավեսով բանել, ամբողջ եռանդով գործել – to work efficiently; 

▪ работать с огоньком (работать с удовольствием, с интересом, с увлечением, с 
подъемом ) – հավեսով բանել, գործել, խանդավառությամբ, հափշտակված, 
ջանք ու եռանդ չխնայելով աշխատել, կրակ կտրել – to work enthusiastically/ 
eagerly; 

▪ вкладывать душу (делать что-либо увлеченно, с любовью) – հոգին մի բանի 
մեջ դնել, իրեն մի բանի տալ, հոգով-սրտով մի բանի նվիրվել, սրտով մի 
բանի կպչել – to put one’s heart and soul into sth; 

▪ перейти от слов к делу (заняться делом, не болтать попусту, наконец-то 
действовать) – խոսքից գործի անցնել – to put words into action, to translate 
words into action 

▪ работать засучив рукава (усердно, старательно, энергично ) – թևերը վեր 
քաշած աշխատել, թևերը քշտած աշխատել, քափ ու քրտինք մտնել, թևին-
ճվին տալ, կրակ կտրել – to roll up one's sleeves and get down to work; 

Следующую группу представляют выражения о тяжелом труде, не приносящем 
особого удовлетворения, иногда и просто об очевидной эксплуатации. Например: 

▪ гнуть спину ( хребет, шею) перед кем (трудиться до изнеможения, изнурять 
себя тяжелой работой) – 1.մեջք ծռել, վիզ ծռել, վիզը ճկել, ճիտը ծռել, գլուխը 
ծռել, 2. մեկի առաջ սողալ – to break one’s back; 

▪ вертеться (кружиться) как белка в колесе (быть в беспрестанных хлопотах, 
занятиях, заботах) – իրար անցնել, իրար խառնվել, ձեռ ու ոտ ընկնել, դես ու 
դեն ընկնել – to be busy as a bee (быть занятым как пчела), busy as a 
beehive, busy as a beaver, ам.: busy as a cockroach on a hot stove – букв. как 
таракан на горячей плите; 

▪ впахивать (пахать) (работать не разгибая спины, много и тяжело работать) – 
բանուգործից մեջքը չուղղել, գործից աչք չբացել (բաց չանել) – to work 
arduously; 

▪ работать за себя и за того парня (сейчас это выражение употребляется в 
ироническом (а иногда и неодобрительном) смысле, когда речь идет о 
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вынужденной работе за других.... ) – ուրիշի գործն անել – to work for smb, to 
work twice as much; 

▪  работать на себя и на того парня (разг. ирон. работать, получая большую 
материальную выгоду, двойную оплату) – յուղոտ գործի լինել, յուղոտ գործ 
կպցնել – to get double pay; 

▪ выжать всё, что можно ( заставить выложиться, работать в полную силу) – 
քամել մինչև վերջ, աղիները դուրս բերել, ճիճիլները հանել – to wring sth 
from smb; 

▪ вкалывать на работе (работать как вол, как собака, пахать как лошадь) – 
усиленно работать – շան քթից ջուր խմել, շան պես չարչարվել – to work like 
a dog/a slave; 

▪ сгореть на работе (работать много без отдыха и личной жизни) – անձուրաց 
բանել – all work and no play makes Jack a dull boy; 

▪ работать за троих (работать очень много, так, как могут три человека) – երեք 
մարդու գործ անել – to work three times effectively/ as hard; 

▪ возить воду (на ком) (разг. экспрес. взваливать на кого либо тяжёлую, 
непосильную работу; обременять работой кого либо) – շան չարչարանք 
տալ, շան քթից ջուր խմեցնել – to get sb to do hard work, to have backbreaking 
work done by sb; 

▪ тянуть (тереть) лямку (заниматься тяжелым, неприятным, чаще однообраз-
ным делом, усердно и добросовестно работать (как правило — за плату, 
недостаточную для такой работы) – լուծ քաշել, լուծը քաշել, քար քաշել, 
քար ու քացախ ուտել, հազար ու մի նեղություն քաշել – to slog hard;  

▪ работать на износ (работать с полной отдачей, до изнеможения) – գործից 
հալումաշ լինել – to be run ragged, to run oneself ragged; 

▪ работать, трудиться в поте лица (работать, трудиться очень усердно) – 
քրտինք թափել, ծով քրտինք թափել, արյուն-քրտինք թափել, դառը դատել, 
հողի հետ մաղվել, քարի հետ քաղվել, մաղի հետ մաղվել, եղունգների միսն 
ուտել, քափ ու քրտինք մտած աշխատել, կուտն ու կրակն ընկնել, ճակատի 
քրտինքով դատել – to work hard.  

Немало в русском языке и идиом о некачественно (на авось) сделанной 
работе. Например: 

▪ базарная работа (устар. пренебр. о предметах грубой выделки, дешёвке, 
рассчитанной на невзыскательного покупателя) – կոպիտ ու անտաշ գործ, 
արջավարի շինած առարկա, կոպիտ շինված, էժանագին առարկաներ, որ 
նախատեսված են ոչ խստապահանջ գնորդի համար – shoddy things/items; 

▪ топорная работа (что-то сделанное грубо, наспех) – անճոռնի, կոպիտ, 
անարվեստ պատրաստված բանի մասին – շնորհքը վրան դնել, կոշտ ու 
կոպիտ, կոշտ ու պռոշտ, կոշտ ու պլոշտ – schlock items, coarse things. 
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Немало нашлось и идиом, характеризующих бесполезную, механическую, 
никому не нужную работу. Например: 

▪ Сизифова работа или Сизифов труд (не столько тяжелая, сколько бессмыс-
ленная работа) – ծանր, հոգնեցուցիչ, անդադար ու ապարդյուն աշխատանք 
– սիզիֆյան աշխատանք – Sisyphеan task; 

▪ египетская работа или египетский труд (тяжелый, изнурительный труд) – 
ծանր, ուժասպառ անող, հյուծող աշխատանք – exhausting work; 

▪ работа данаид/бочка данаид (бесполезный, не имеющий конца труд, 
неоконченная бесплодная работа) – դանայյան տակառ, անդադար ու 
ապարդյուն աշխատանքի մասին – Danaidean work, Danaidean jar; 

▪ для галочки (сделать что-то формально, лишь бы отвязались, не заботясь о 
пользе дела) – ձևական բան, տպավորության, պատրանքի համար – to do 
sth for the sake of doing;  

▪ брать/взять с потолка (выдумать, сочинить, надумать, нафантазировать, 
сфантазировать, придумать, сказать без каких-либо оснований) – հենց այն-
պես ասել, օդից վերցնել, մտացածին, մոգոնած, հորինած – to make sth up; 

▪ мартышкин труд (бессмысленная работа, бесполезные усилия, напрасные 
старания, ненужный и неэффективный утомительный труд) – անօգուտ, 
ավելորդ աշխատանք, զուր, անտեղի չարչարանք, զուր ջանքեր – a fool’s 
errand; 

▪ переливать/пересыпать из пустого в порожнее (1. заниматься бесполезным 
делом, бесцельно тратить время, 2. проводить время в разговорах, пустой 
болтовне – 1. զուր ժամանակ վատնել, 2. շաղակրատել – to beat the air (the 
wind) – букв. бить воздух, ветер; thrash (thresh) over old straw – букв. 
молотить по старой соломе; 

▪ артель "Напрасный труд" (делать без толку, бросать усилия на ветер) – 
անիմաստ աշխատել, ուժերը քամուն տալ – to work with no result; 

▪ тяп-ляп (небрежно, грубо наспех сделать что-либо) – ալալոց-գալալոց 
անել, գլխառադ անել, հափուռ-չափուռ անել – to do sth sloppily/carelessly/in 
a slipshod way, to botch; 

▪ биться как рыба об лед (тщетно, безрезультатно прилагать все усилия, чтобы 
выйти из бедственного материального положения, бедствовать) – ապարդյուն 
ջանք թափել- to pull the devil by the tail – букв. тянуть дьявола за хвост. 

Что касается менталитета носителей английского языка, то здесь сложилась 
положительная оценка указанного явления. Труд в языковом сознании британцев 
обладает такими характерными чертами, как работа, прибыль и время. Лингвисты 
выделяют такие требования к труду, соответствующие всему британскому 
обществу, как меньше слов, больше дела, необходимо делать дело в положенное 
время, лучше не откладывать работу, абсолютно ничего не делать – плохо, дело – 
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самое главное, при желании человек может выполнить любую работу, необходимо 
чередовать работу и отдых. 

Рассматривая компонент отношения к качеству труда, английские лингвисты 
Р. Колдуэлл, К. Бернард и др. подчёркивают такие укоренившиеся модели, как 
спешка снижает качество, в труде следует полагаться только на себя, следует 
работать добросовестно. Они также отмечают существование характерных для анг-
лийской языковой культуры стереотипов относительно труда: труд – это тяжело; 
что плохо начато, плохо закончится; лентяи болтливы; хорошие работники немно-
гословны. Что же касается армян, то они – созидатели по натуре. Они строят всегда 
и везде, даже во время войны, даже если не уверены в том, что враг не разрушит их 
новый дом. Строительство в сознании армянина – это ратное поле, и именно на 
этом поле битвы армянин никогда не терпел поражений. "Строительство – высшая 
и увековечивающая победы форма борьбы армянина",– писал выдающийся армянс-
кий полководец, философ и государственный деятель Гарегин Нжде [6]. 

В русском языке много идиом не только о труде, но и о лени. Полагаем, что 
было бы интересно изучить, действительно ли такое обилие устойчивых выраже-
ний о лени – специфически российское явление. Проанализируем несколько ярких 
идиоматических выражений о лени. Например: 

▪ бить баклуши (праздно проводить время, бездельничать) – պարապ-սարապ 
լինել, պարապ-սարապ ման գալ, ճանճ բռնել, շներին աղ տալ, քամի կուլ 
տալ, ջուր ծեծել – to twiddle one’s thumbs – букв. крутить большими пальцами; 

▪ гонять лодыря (праздно проводить время, бездельничать) – թրև գալ, 
պարապ-սարապ լինել, պարապ-սարապ ման գալ, ճանճ բռնել, ճանճ քշել, 
շներին աղ տալ, քամի կուլ տալ, վիզը հով պահել – to laze around; 

▪ лежать на боку (совсем ничего не делать, бездельничать) – բանուգործը 
կտրել, բանուգործ չունենալ – to bum around/about, to loll around; 

▪ плевать в потолок (совсем ничего не делать, бездельничать) – ձեռքը 
բանջար քաղել, ձեռքերը ծալել (ծալած), նստել, ճանճ բռնել, պարապ-
սարապ լինել – to sit twiddling one’s thumbs – букв. сидеть и крутить 
большими пальцами; 

▪ зевать на потолок (скучать, ничего не делая) – ձեռքը բանջար քաղել, 
ձեռքերը ծալել, նստել, ճանճ բռնել – to kill time; 

▪ валять дурака/ваньку (1. дурачиться, паясничать, потешать глупыми 
выходками, 2. делать глупость, поступать не так, как следует, 3. прит-
воряться глупым, непонимающим – 4. Праздно проводить время, 
бездельничать.) – 1.վիզը հով պահել, գլուխ պահել, ծուլություն անել, 2. աղ-
վեսություն անել, 3. ձեռնածություն անել, օյինբազություն անել – to lounge 
around; 

▪ просиживать штаны (бездельничать) – ձեռքերը ծալել, նստել, ճանճ բռնել – 
to loaf around; 
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▪ болтаться без дела (бездельничать) – թրև գալ, պարապս-սարապ լինել, 
պարապ-սարապ ման գալ, ծուլություն անել – to hang around; 

▪ работа не бей лежачего (очень легкая работа, не требующая усилий в 
процессе выполнения) – խաղուպար գործ է – It's a piece of cake- букв. это 
кусок пирога; 

▪ даром хлеб/чужой/есть (жить, не принося никакой пользы) – մեկի հացն 
ուտել – not be worth one’s salt – букв. не стоит соли, to idle away one’s time; 

▪ работать спустя рукава (делать что-либо небрежно, кое-как) – վիզը հով 
պահել, գլուխ պահել, ծուլություն անել, ձախ ձեռքով գործ անել, ձեռքերը 
տաք ջրից պաղ ջուրը կոխել, գլուխ պահել – tо work or to do sth 
apathetically/nonchalantly; 

▪ палец о палец не ударить (совсем ничего не делать, обычно для достижения 
какой-либо цели) – վիզը հով պահել, գլուխ պահել, լոդրություն անել,– not 
to lift a finger – букв. не поднимать пальца, not to do a thing, not to make a 
move, to sit on one’s hands – букв. сидеть на руках; 

▪ тепленькое местечко (разг. ирон. доходная и нехлопотная служба, 
материально выгодная должность) – տաքուկ տեղ, չաղ պաշտոն, յուղոտ/ 
յուղալի/ տեղ – to get on the gravy train, a snug job; 

▪ конь не валялся (работа еще не начиналась, несделанная работа ) – գործը 
տեղից չի շարժվել – to be on ice, not to be close to finishing;  

▪ сидеть сложа руки (ничего не делать, бездействовать, бездельничать) – 
պարապ-սարապ լինել, պարապ-սարապ ման գալ, պարապ-սարապ 
նստել – let the grass grow under one's feet – букв. пусть трава растет под 
ногами, to squander time; 

▪ считать/ловить ворон (быть невнимательным, рассеянным, бездельничать) – 
թրև գալ, պարապ-սարապ լինել, պարապ-սարապ ման գալ, ճանճ բռնել, 
ճանճ քշել, շներին աղ տալ, քամի կուլ տալ, վիզը հով պահել – to idle, to 
laze around/about; 

▪ считать мух/звезды (быть невнимательным, рассеянным, бездельничать) – 
թրև գալ, պարապ-սարապ լինել, պարապ-սարապ ման գալ, ճանճ բռնել, 
ճանճ քշել, շներին աղ տալ, քամի կուլ տալ, վիզը հով պահել – to hang 
about/around, to vegetate; 

▪ собак гонять (болтаться без дела, бездельничать) – թրև գալ, պարապ–
սարապ լինել, պարապ-սարապ ման գալ, ճանճ բռնել, ճանճ քշել, շներին 
աղ տալ, քամի կուլ տալ, վիզը հով պահել, փետ քաշտալ – to hang about, to 
loaf, to loiter, to fritter/to idle away time, to kill time; 

▪ гранить/лощить мостовую или лощить бульвары (1.устар. много, долго 
ходить пешком, 2.болтаться без дела, бездельничать) – 1. փողոցները մաշել, 
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օխտը շան չափ ման գալ, 2. փողոցները չափել/չափչփել, փողոցները 
մաշել, թրև գալ – to hang about; 

▪ не по моей части (не мое дело, я не компетентен, не информирован) – իմ 
գործը չէ – not to be in one’s line, to be out of one’s line; 

▪ работа дураков любит (дурак берется за всякую работу, вместо того, чтобы 
подумать, стоит ли этим заниматься вообще, или изобрести более практич-
ный, более полезный путь ее выполнения. Упорно трудиться и выбиваться 
из сил – не самое правильное решение в таком случае) – գործը հիմարին է 
սիրում – fools will do any work; 

▪ ковырять в носу (прост. зевать, ротозейничать, обычно во время работы) – 
գործի պահին քիթը քչփորել – to kill time; 

▪ чесать в затылке (зевать, ротозейничать обычно во время работы) – ծոծրակը 
քորել – to idle about; 

▪ дело – не волк, в лес не убежит (предложение не спешить, обождать, 
задержаться) – գործը կսպասի – to let the grass grow under one’s feet. 

При сопоставлении и сравнении идиоматических выражений русского, 
армянского и английского языков возможна дальнейшая классификация, в основе 
которой лежат определенные фразеологизмы, выражающие те или иные черты 
характера, относящиеся к данной группе. Мы попытались рассмотреть противопос-
тавление в семантическом ряду «трудолюбивый – ленивый». В семантическом 
разряде «трудолюбивый» встречается лексема «рука/пальцы/fingers» в русском и 
английском языках соответственно. Например, мозолить руки, work one’s fingers to 
the bone. Также возможен вариант лексемы «рукава/sleeves» в английском и 
русском языках соответственно. Например, засучив рукава – to roll up one’s sleeves 
and set to work. Интересен в данном аспекте пример соответствия следующих фра-
зеологизмов: в русском языке не покладая рук, в английском языке keep one’s nose 
to the grindstone. Все эти идиомы имеют значение «трудиться без отдыха», однако в 
русском языке внимание направляется на «руки». Английскую идиому можно дос-
ловно перевести «держать нос в точиле», где акцент делается на слово «нос – nose».  

Таким образом, очевидно, что идентичность значения идиоматических выра-
жений не всегда соответствует такой лексической оформленности. В данном семан-
тическом разряде встречаются также и анималистические фразеологизмы. Компо-
ненты-названия животных легко переходят в разряд слов- символов, отражающих 
сложившиеся у людей представления о разных животных. Например, трудолюби-
вый как пчела в русском языке, в армянском աշխատել ժրաջան մեղվի պես, as 
busy as a bee в английском и т.д. Из большого набора информации о психических и 
физических качествах животного, его внешнем виде, повадках, отношении к 
окружающему миру и т.п. отбирается одна, реализуемая в контексте фразеологи-
ческая единица. Следует отметить, что в данном семантическом ряду возможно 
наличие лексем «пот/sweat». Например, умываться потом – в русском, get into a 
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leather of sweat – в английском, кровавый пот – в русском, work till one sweats blood 
– в английском. Семантический разряд «ленивый» богат различными фразеологиз-
мами, основанными на неожиданном, а порой даже и парадоксальном сравнении. 
Разнообразие и необычность этих идиоматических выражений можно объяснить 
лишь семантическим значением, которое они отражают сквозь призму восприятия 
и национальной специфики того или иного народа. Здесь можно найти много 
параллелей в английском языке, например, sit with idle hands (букв. сидеть с 
ленивыми руками), sit twiddling one’s thumbs (букв. сидеть и крутить большими 
пальцами), sit like a dummy (букв. сидеть как болван). Русской идиоме переливать 
(пересыпать) из пустого в порожнее соответствуют английские pour water into sieve 
(букв. наливать воду в сито) и fish in the air (букв. рыба в воздухе), которые пол-
ностью передают ее значение, хотя и другими образами и словами. В английском 
языке также говорят play the fool, что соответствует русскому валять дурака. В 
разговорном английском встречается идиома loaf one’s time away, которая 
соответствует русской собак гонять. Слово loaf в разговорном варианте переводится 
как «слоняться, шататься без дела». Некоторые фразеологизмы этого разряда 
содержат лексему «рука/hands (arms)». Например, в русском языке сложа 
(поджавши) руки, в армянском ձեռքերը ծալած նստել и два эквивалента в английс-
ком sit on one’s hands, fold one’s arms. Лень и бесполезность того или иного 
действия отражается также в следующих идиомах: в русском толочь воду (в ступе), 
в армянском ջուր ծեծել, в английском thrash over old straw. Следует отметить, что в 
русском и армянском языках за основу взята лексема «вода», тогда как в английском 
«солома». В английском языке возможны различные варианты, в которых пере-
дается и сам образ и значение фразеологизма в целом. Например, beat the air – букв. 
бить воздух, bay the moon – букв. выть на луну, make bricks without straw – букв. 
делать кирпичи без соломы, lash the waves – букв. бить волны, plough the sands – 
букв. вспахивать песок, mill the wind – букв. перемалывать ветер, в армянском 
քամի ծեծել, քամի կուլ տալ.  

Сравнение идиом разных народов показывает, как много общего имеют эти 
народы, что, в свою очередь, способствует их лучшему взаимопониманию и сбли-
жению. В русском, армянском и английском языках встречаются одинаковые 
идиомы. Многие легко переводятся с русского языка на армянский или английс-
кий языки, другие – нуждаются в объяснении. В армянском и английском языках 
встречаются идиомы, которые при переводе на русский язык звучат по-другому, но 
их смысл остается тем же.  

При рассмотрении содержания смысловой структуры слов «труд/работа/дело/ 
безделье» и их аналогов в армянском и английском языках нами установлено 
совпадение содержательного минимума концепта «труд» как целенаправленной 
деятельности, требующей физического или умственного напряжения как в русском 
языке, так и в армянском и английском языках. В указанных лингвокультурах 
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проявляется положительное отношение к труду. Выделены субкатегориальные 
признаки отношения к труду: труд есть средство выживания, труд – неотъемлемая 
часть жизни человека, труд приносит удовольствие и др. Эти субкатегориальные 
признаки совпадают в русском и армянском языках. 

Специфические признаки выделены в следующих субкатегориях: русские 
паремии отражают присутствие только физической усталости в результате трудо-
вых усилий, в английских паремиях отмечается наличие психической усталости, 
при этом труд является хорошим лекарством от депрессии и тревоги. В русском 
языке ярче выделено позитивное отношение общества к труженику. 

В русском языке «отдыхать» часто ассоциируется с пассивным времяпрепро-
вождением и является в некоторых узусах синонимом глагола «спать», что свиде-
тельствует, вероятно, о некоторой пассивности русской языковой личности. 

Нам представляется, что наибольшие различия в отношении к труду в сравни-
ваемых этнокультурах обусловлены многими причинами, среди которых религиоз-
ные и экологические, социальные, исторические и некоторые другие.  

Проанализировав определенные идиомы в трех языках, мы пришли к следую-
щим выводам: 

1) идиомы многозначны и ярки, они находятся вне времени и довольно 
трудны для перевода на другие языки; 

2) почти в любом языке можно подобрать идиомы, соответствующие русским; 
3) значение идиом зависит не только от их происхождения, но и от особен-

ности местности, на которой их употребляют, и от ситуации общения. 
Логика употребления русских идиом носителями другой культуры кажется 

неожиданной и странной только на первый взгляд, но свыкнувшись с новизной 
интерпретации, легко обнаружить в чужой точке зрения и свою правду. Не такие 
уж мы и разные. Как говорится, со стороны виднее. 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔ/ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԻՄԱՍՏԱՅԻՆ ԴԱՇՏՈՎ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ 
ԼԵԶՎԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ, 

ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ԱՆԳԼԵՐԵՆՈՒՄ 
Ժաննա Հակոբյան (Հայաստան) 
Տաթևիկ Հակոբյան (Հայաստան) 

 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր՝ հասկացույթ, ասացվածք, կարծրատիպ, 
իմաստաբանական նշանակություն, իմաստային կառուցվածք, ենթակարգային 
հատկանիշներ, ազգային մտածողություն, անհատականություն, էթնիկ մշակույթ 

Հոդվածում համեմատվում են աշխատանք/անգործություն իմաստային դաշ-
տով դարձվածքների լեզվամշակութային առանձնահատկությունները ռուսերե-
նում, հայերենում և անգլերենում: Թարգմանված և վերլուծության է ենթարկված 
շուրջ 200 իդիոմատիկ արտահայտություն: 

Ռուսերենում վերոնշյալ դարձվածքներն արտացոլում են ռուս ժողովրդի 
պատմական հարուստ փորձը, ինչպես նաև մարդկանց՝ աշխատանքային գործու-
նեության հետ կապված պատկերացումները: Դարձվածքային արտահայտու-
թյունները բավականին բազմազան են, մի մասը հանդիպում է հազվադեպ, մյուս-
ները` ավելի հաճախ, սակայն բոլորն էլ կիրառելի են:  

Վերլուծելով «աշխատանք, գործ/անգործություն» բառերով և նրանց համար-
ժեքներով դարձվածքների իմաստային կառուցվածքները, վեր հանելով դրանց 
հայերեն և անգլերեն զուգահեռները՝ եզրակացրել ենք, որ «աշխատանք» հասկա-
ցության բովանդակային նվազագույն համապատասխանությունը համեմատվող 
լեզուներում նպատակային գործունեությունն է, որ պահանջում է ֆիզիկական 
կամ հոգեկան լարվածություն ինչպես ռուսերենում, այնպես էլ հայերենում և 
անգլերենում: 
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LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF IDIOMS RELATED 
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Summary 
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subcategorical features, mentality, personality, ethnoculture 
The article is concerned with the linguocultural peculiarities of some idiomatic 

expressions related to the concept of work/idleness in Russian, Armenian and English. 
Approximately 200 idiomatic expressions are being translated and analyzed.  

The idioms of the Russian language reflect the rich historical background of the 
Russian people as well as their understanding of and views on work activities. Idiomatic 
expressions are quite diverse, but they are all applicable despite having different 
occurrences. 

Having analyzed the semantic structure of the work/idleness and their 
corresponding analogous expressions, we have come to the conclusion that the core 
meaning of the word “work” that both languages share is a purposeful activity which 
requires physical and mental stress.  
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՂԱՊԱՐԱՅԻՆ 
ԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 

(ԸՍՏ Տ. ՉՐԱՔՅԱՆԻ) 
Նարա Անտոնյան (Հայաստան) 

 
Հանգուցային բառեր՝ բառերի բուն հասկացություններ, բնիմաստների 

ներքին, բնական ձևեր, բառ-պատկերային համակարգ, լեզվական ձևեր, բառա-
կազմական կաղապարներ, հեղինակային բառակերտություն, բառաստեղծական 
երևակայություն 

Արևմտահայ գրականության մի շարք հեղինակների, մասնավորապես 
Ինտրայի՝ Տիրան Չրաքյանի, բառաստեղծական արվեստը նմանօրինակ իր գոյու-
թյամբ զանցում է սովորական չափանիշներով մեկնաբանելու պայմանները։ Նրա 
«Ներաշխարհ» ստեղծագործությունը հաջորդական անուղիղ դատողությունների, 
լեզվամտածական բազմաթիվ հնարքների կիրառման շնորհիվ դառնում է նույ-
նիսկ անընթեռնելի, քանզի նրանում միահյուսված և խաչաձևված են բազմա-
պատկվող բառերն ու անընդհատ ծագող գեղագիտական հայեցողությունը։ 

Չրաքյանի բառաստեղծմանը առնչվելու համար նրան «անսայթաք» յուրաց-
նելու նպատակով անհրաժեշտ է նախապես իմանալ հետևյալը. Չրաքյանը բոլոր 
հայերեն բայերը վերածել է կրավորականի՝ առավել ակնբախ դարձնելով նրանց 
իմաստային ընկալումները, ապա՝ հնարել է նոր բառեր, որոնցից շատերը արդեն 
կյանքի են կոչված։ Նա համոզված է, որ պետք է գործածել ոչ միայն ընդունված 
բառեր, ճիշտ քերականություն և օրենքներ, այլ նաև կերտել նոր բառեր ու քերա-
կանական ձևեր, որոնք կհամապատասխանեն սեփական մտածումին։ Նոր բառեր 
ու քերականություն առաջադրելը ոչ միայն լեզուներ գերազանց տիրապետելու 
արդյունք է, այլ նաև սեփակա լեզվամտածումի ազատ, գոյավորվելու ցուցիչ, որն 
էլ աստիճան առ աստիճան արմատացել է Ինտրայի դժվարըմբռնելի, նորաստեղծ 
բառերի յուրացման հարցում։ 

«Բառակերտությունը ինքնին ուշագրավ բան մը է ոչ միայն անով, որ արվես-
տագետի գործ է, այլ մանավան անով, որ արդյունք է վրացման (abctr) և ընդհան-
րացման»։1 

«Ներաշխարհի» բառապաշարի ճոխությունը նորակազմություն-բառ-պատ-
կերային համակարգ է։ Իր բառաստեղծմամբ նա արևմտահայ լեզուն ներմուծեց 
լեզվական ձևերի ազատ, անսպասելի համարձակ ձևեր։ Այդ բառերի ստեղծման 
ամբողջական համակարգը լեզվական ամենաբարդ ձևերի ու պատկերավորման 
միջոցների գործածության որոշակիության անհրաժեշտություն են։ 

Չրաքյանն ինքն է պարզաբանում իր նորակազմությունների ոճական արժե-

                                            
1 Չրաքյան Տ., Երկեր, Երևան, 1981, էջ 317, 318։ 
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քը. «Գրքին նոր բառերը վայելչություն մը ունին ձայնական կամ ոսկերչական, 
նույնիսկ ամենեն անտեղիները, թփհոծույթ, ագռավաչ, ժանտարերք, հորդան-
գայտ և այլն, նաև երազմայլ, զուգառաչ, հեռազանգում, որք նաև սխալ են: Բա-
ռերն, երբ նախադասության մը մաս կկազմեն, իրենց հարաբերական ճշմարիտ 
արժեքն ստացած կըլլան: Այս պարագան քիչ զգալի կընե բառերուն անհատական 
թերությունները»2: 

Հնարավորություն չունենալով մեկ առ մեկ քննել ու բացատրել Ինտրայի 
ստեղծած բոլոր բառերն ու դրանց բառակազմական, քերականական առանձնա-
հատկությունները, իմաստային նրբերանգները, գեղագիտական՝ արժեքն ու նշա-
նակությունը, որոնք առատ նյութ կարող են տալ առանձին ուսումնասիրության 
համար: Ստորև ներկայացնում ենք մեր կողմից նկատված մի քանի հարյուր նո-
րակերտ բառերի մի փոքրիկ մասը՝ ցույց տալու համար, թե Չրաքյանը ինչ բառա-
կազմական կաղապարներով է ձևավորել այդ բառերը, քերականական ինչ հարա-
բերություններ կան դրանց բաղադրիչների միջև՝ ձևաբանական ու շարահյուսա-
կան, այդ բաղադրիչների իմաստային առումները տվյալ գործածության մեջ ինչով 
են առանձնանում, բառի հնարավոր իմաստն առհասարակ և այլն: Նման վերլու-
ծությունը և դրանից բխող մի շարք եզրահանգումներ պատկերացում կտան «Նե-
րաշխարհի» հեղինակի բառակերտական հմտությունների, նոր հասկացություն-
ների ու դրանց նրբերանգների բառային անվանումների, խոսքաշարում նորաբա-
նությունների ոճական հիմքերի վերաբերյալ3 և այլն: 

1. Ագռավաչ, գոյ. – Ագռավ + ավաչ/ագռավ + ա + վաչ: Գոյական (սեռ. հոլ.) + 
գոյական, հատկացուցիչ + հատկացյալ: Ագռավի կռնչյուն, չարագուշակ 
ձայն: Ավաչ/վաչ նշանակում է ձայն, հառաչ: «...և գուցե լա նորեն բոլոր 
վիշտերը՝ զանգակաձայն, ագռավաչ սկսող անծանոթ ցավագին այսօր-
վան մը...» (33): 

2. Ամայաբնակություն, գոյ. – Ամայաբնակ + ություն, (ամա + ա + բնակ) + 
ություն: Պատրանք, անուրջ: Ամայաբնակ՝ ամայության մեջ գտնվող, ոչ 
իրական: «...հեռուներու մեջ աներևույթ ամայաբնակություններ կկապեր 
իրարու...» (43): 

3. Ամպասփյուռ, ած. – Ամպ + ա + սփյուռ: Գոյական (գործ. հոլ.)+ բայահիմք, 
ձևի պարագա + գործողություն: Ամպերով պատված: «...անհուն ամպա-
սփյուռ Ստամպոլին վրա...» (183): 

  

                                            
2 Չրաքյան Տ., նշվ. աշխ., էջ 321: 
3 Նշվում են անհրաժեշտ բառը, նրա խոսքիմասային արժեքը, բառակազմական կաղա-

պարը' ըստ բաղադրիչների և դրանց ձևաբանական, շարահյուսական հարաբերություննե-
րի, ըստ անհրաժեշտության' բառիմաստը և անծանոթ բաղադրիչի իմաստը: Ապա մեջբեր-
վում են «Ներաշխարհ»-ից բառի շարահյուսական միջավայրը և էջը։ 



33 

4. Այգաթև, ած. – Այգ + ա + թև: Գոյական (տր. հոլ.) + բայարմատ, ժամանակի 
պարագա + գործողություն: Այգին՝ առավոտյան թևող: «...այգաթև կամ 
իրիկնածուփ ամպի մ՚ոսկեփայլունը...» (97): 

5. Անայլակարոտ, ած. ֊Ան + այլակարոտ/ան+ (այլ + ա + կարոտ): Առանց 
ուրիշի՝ այլի կարոտելու: «...որ անայլակարոտ վայելք մ’ էր ժամանա-
կին...» (175): 

6. Անիծագոռ, ած. – Անիծ + ա +գոռ: Գոյական (հայց, հոլ.) + բայարմատ, 
ուղիղ անգիր + գործողություն: Անեծքներ գոռացող: «...անիծագոռ 
ալելույաներու վիրապային երգիոնում մը կամբառնար Ծովեն» (49): 

7. Աշնահար, ած. – Աշն + հար: Գոյական (բաց. հոլ.) + բայարմատ, 
պատճառի պարագա + գործողություն: Աշունից զրկված, հակված: 
«...իրական երդիքի մը թուխ կղմինտրը, աշնահար ճյուղերու մեջ» (44): 

8. Անրջակոծ, ած. – Անրջ + ա + կոծ: Գոյական (ներգ.՝ գործ, հոլ.) + 
բայարմատ, տեղի – ձևի պարագա + գործողություն: Անուրջներում՝ 
անուրջով ողբացող, սգացող՝ ձգտող: «...բնաստվածությամբ դողդոջուն 
իր ոգեկանությունը կբերե ընծայելու անրջակոծ հոլանությանդ» (38): 

9. Անրջաստեղծվել, բայ – Անրջ + ա + ստեղծվել: Գոյականի (գործ, հոլ.) + 
բայ, տեղի – ձևի պարագա + գործողություն: Անուրջի մեջ, երազով 
ստեղծվել: «... անրջաստեղծված իրականությունը չէր Ալեմտաղիի տեսիլին 
կապույտը» (41): 

10. Առնավայրի, ած. ֊ Առն + ա + վայրի: Գոյական (սեռ. հոլ.) + մակբայ/ 
ածական, որոշիչ + որոշիչ՝ համադասական կապակցություն: Տղամար-
դու պես՝ ուժեղ և վայրի/տղամարդու պես վայրի: «... Ծովուն խավարնե-
րուն առնավայրի զորության վրա» (51): 

11. Արծվեբիբ, ած. – Արծվ + ե + բիբ: Գոյական (սեռ. հոլ.) + գոյական, որոշիչ 
համապատասխանության, որակի իմաստով) + որոշյալ: Արծվի բբի 
նման բիբ:...մինդեռ առանձնության բարձունքին մեջ գերասրված 
արծվեբիբ լուսահայեցությունը ճշմարտության կհառի...» (59): 

12. Արուսյակնարկել, բայ – Արուսյակն + արկել: Գոյական (տր. հոլ.) + բայ, 
հանգման անուղղակի խնդիր + գործողություն: Արուսյակ աստղին խփել 
նմանվել/Արուսյակ աստղի պես փայլել: «... մթին ջուրերուն ամա-
յությանց վերև արուսյակնարկող կերպարանքին» (51): 

13. Բազմասնական, ած. – գործողություն – Բազմասն + ական/(բազմ + ա + 
ս(ը)ն) + ական: Բազմասն(սուն) նշանակում է շատ ուտող, շատ բաներ, 
շատ անգամներ ուտող, բազմասնական՝ այդպիսի հատկանիշ ունեցող: 
«... բազմասնական ծայրահեղությունը վերջին ու առաջին իդեանյութա-
կան համադրույթին...» (96): 

14. Բաղձախտավոր, ած. – Բաղձախտ + ավոր/(բաղձ + ախտ) + ավոր: 
Կարոտելու, բաղձալու, ցանկանալու հիվանդությամբ տառապող: «... 
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ցախաստաններու խավարահած բացաստաններեն մինչև բաղձախտա-
վոր հնէությունս երկարաձգված» (37): 

15. Բյուրեղապալատ, գոյ. – Բյուրեղ + ա + պալատ: Գոյական (սեռ. հոլ.) + 
գոյական, հատկացուցիչ + հատկացյալ: Բյուրեղի նման բյուրեղի պա-
լատ: «... մահվան, սիրո կուսությունը, լուսնագիշերին բյուրեղապալա-
տին, եթերե պաղպաջուքին մեջ» 190): 

16. Բնափիոնային, ած. – Բնափիոն + ային/(բն + ափիոն) + ային: Բնական -
յփիոնին հատուկ: «... և վերստին կսուզվեր իր անորոշապես հիացիկ 
անդորրին մեջ. ըստ երևույթին մեղմ մրափի մը, թմբիրի մը, բնափիոնա-
յին հեշտազգայության մը մեջ...» 38): 

17. Բուիճակնային, ած. – Բուիճակն + ային/(բուիճ + ակն) + ային: Բվեճի 
(բուիճ) աչքին (տեսողություն) հատուկ: «... և մինչդեռ մատռային անձա-
վային կիսաստվերին մեջ գերզգայնացած բուիճական ցայգատեսությու-
նը կսուզի առեղծվածին մեջ... » (59): 

18. Գիշերահած, ած. – Գիշեր + ա + հած: Գոյական (հայց, հոլ.) + բայահիմք, 
ժամանակի պարագա + գործողություն: Գիշերները թափառող, շրջող: «... որ 
հոն, գիշերահած մտածողությունները կամփոփեր կտարրացըներ...» (35): 

19. Գանագիր, գոյ. – Գան + ա + գիր: Գոյական (սեռ. հոլ.) + գոյական, միջոցի 
սահմանափակման իմաստի որոշիչ + որոշյալ: Գանով ծեծելով, ծաղկե-
լով արված գիր, դաջվածք: «... Պատերուն վրա քանի մը լուսանկարներ, 
ցանցառ, կարմրածառի գանագիրը կա» (30): 

20. Գարշհեշտալի, ած. – Գարշհեշտ + ա + լի/(գարշ + հեշտ) + ա + լի: 
Գարշությամբ և հեշտությամբ (ցանկանքով) լիքը: «... ու ծափող պճնալից 
կնիկներու սև ու գարշհեշտալի ծոցը չէր երբեք, որ կխռովեր զիս...» (178): 

21. Դաշնհյուսք, գոյ. ֊Դաշն + հյուսք: Մակբայ + բայարմատ, ձևի պարագա + 
գործողություն: Դաշնությամբ, համաչափությամբ հյուսվելը: «...հովին 
հուժկու դաշնհյուքին մեջ ծփուն գաղափարային բաներու, զոր գիշերը 
կվիպերգե ժամերով» (55): 

22. Եթերեղեն, ած. ֊Եթեր + եղեն: Եթերյա, եթերից շինված, «... կճաշակեի իր 
բոլոր եթերեղեն իսկությունն...» (87): 

23. Եղկածուփ, ած. – Եղկ + ա + ծուփ: Մակբայ + բայարմատ, ձևի պարագա + 
գործողություն: Եղկելիորեն ծփացող: «Գոց պատուհանին ետև, լամբա-
րիս կես գիշերվան լույսին հետ, որ անխլիրտ կվառի մեծ շշունջին մեջ, 
որ մենավոր ու անշարժ կերազեմ իր բոցին հառած, ծխախոտի եղկա-
ծուփ շղարշներուն մեջեն...» (30): 

24. Երանավայրի, ած. – Երան + ա + վայրի: Ածական + ածական, ձևի 
պարագա + ձևի պարագա՝ համադասական կապակցություն: Երանելի և 
վայրի: «...Լեռներուն որտում օծությանը՝ Ծովն իր անդունդներուն երա-
նավայրի հեթանոսությունը կպոռար» 44): 
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25. Երկբայամոլ, ած. – Երկբայ + ա + մոլ/(երկ + բայ) + ա«+ մոլ: (Թվական + 
բայարմատ) + ածական, հանգման խնդիր + ածական: Երկբայությանը 
երկմտությանը խիստ հակված: «... որ կցնցե մեջս երկբայամոլ սկեպ-
տիկը...» (94): 

26. Զգայարանականություն, գոյ. – Զգայարանական + ություն/(զգ + ա + 
արան) + ություն: Զգայարանին հակվածության հատկանիշը: «... դատարկ 
իսկ իրականությանը, զգայարականությանը համար ու գեթ անոր 
համար...» (94): 

27. Ըղձակերտ, ած. – Ըղձ + ա + կերտ: Գոյական (գործ, հոլ.) + բայարմատ, 
ձևի պարագա + գործողություն: Ըղձանքով, ցանկությամբ, երազով 
կերտված: «... որ հրճվանքներու իմացական, ըղձակերտ, տառապագին 
զարտողմանց ետև անհետ ահա.(հառնե տրոփելու մեղմորեն իր հին 
օրերու երգը» (74): 

28. Թալանշույլ, ած. – մակբ. – Թալ + ա + նշույլ: Ածական + բայարմատ, 
որոշիչ + բայարմատ: հոգնած, թույլ նշույլվող: «... երազուն, թալանշույլ, 
լուսնի արծաթ լույսի մը շողալը» (52): 

29. Թավաստև, ած. – Թավ + ա + ստև: Ածական + գոյական, որոշիչ + որոշյալ: 
Թավ՝ խիտ ստև ծածկույթ ունեցող, թավաբուրդ, խտածակ: «... Պոնտական 
լերներուն հետին թավաստև կատարները ձյունախաղաղ...» (41): 

30. Թափանշույլ, ած. – Թափ + ա + նշույլ: Թափ ածանց է մինչև խորքը, 
հատակը իմաստով: Ներքևում նշմարվող: «... ու վերջալույսեն թափա-
նշույլ, որ անզգալապես կուգար դիմաց ափունքն ի վեր...» (176): 

31. Թափանցանց, ած. – մակբ. – Թափանց + անց/(թափ + անց) + անց: Բայ 
(անորոշ դերբայի գործ, հոլ.) + բայարմատ, ձևի պարագա + գործողու-
թյուն: 

Թափանցելով անցնել, մտնել: «... ամեն ինչ իմաստալից ու կարող հոգ-
վույն մեջ թափանցանց նրբազդումներ հոսելու» (74): 

32. ժայռաքոսոտ, ած. – ժայռաքոս + ոտ/(ժայռ + ա + քոս) + ոտ: ժայռաքոս 
ունեցող: «... միշտ շյուղերով լեցուն, միշտ կունտուլիկ ու ժայռաքոսոտ 
քարերով խառն...» (84): 

33. Իդեանձնվել, բայ – Իդեանձն + վել/(իդե + անձն) + վել: Գաղափարացված 
անձ դառնալ: «...Իմ անձնավորված, իմ իդեանձնված երկինքս, գիշերս 
ունենամ...» (186): 

34. Իջամռայլ, ած. – Իջ + ա + մռայլ: Բայարմատ + ածական, պատճառի 
պարագա – ածական: Իջնելուց՝ իջնելով մռայլ: «...որովհետև միշտ 
անցած է անկե,– իմ -տարաբախտությանս իջամռայլ ճամփայեն...» (66): 

35. Լուսատարրել, բայ – Լուս + ա + տարրվել: Գոյական (բաց. հոլ./ներգ. 
հոլ.) + բայ, պատճառի պարագա + գործողություն: Լույսից լույսի մեջ 
նոսրանալ, տարրերի բաժանվել: «...Ծովուն հոյակապ աղջամուղջը 
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ափունքին հրաշալի սպիտակություներուն մեջ կլուսատարրվեր...» (49): 
36. Լրթաղոտություն, գոյ. – Լրթաղոտ + ություն/(լրթ + աղոտ) + ություն: 

Լուրթ կապույտի աղոտության լինելը: «...Նայվածքին լրթաղոտության 
մեջեն մշտնջենապես կանդրանկարվեր անջրպետին և Ծովուն անեզրու-
թյունը» (47): 

37. Լրթարծաթ, ած. – Լրթ + արծաթ: Ածական + ածական համադասական 
կապակցություն: Լուրթ կապտավուն և արծաթ՝ լուսնագույն: «...անվախ-
ճան լուսաշավիղի մը մեջ կսլանայի, լրթարծաթ եթերին մեջ տանելով 
զմայլումե թրթռագին» 53): 

38. Լռարտոսր, ած. – Լռ + արտոսր: Ածական + գոյական, որոշիչ + որոշյալ: 
Լուռ արտասուքով կամ լուռ և արտասուքով համադասական 
կապակցություն: «...լռարտոսր, հևաբուրող ստվերիդ մեջ կըձղամ 
մարիլ...» (189): 

39. Լքանդորր, ած. – Լք + անդորր: Ածական + ածական: Լիքը և անդորր կամ 
շրջուն կաղապար՝ անդորրով լիքը: «...ու մարդերուն լքանդորր անշար-
ժությունը մշշորեն կլուսասքողեր» (179): 

40. Խռվագալար, ած. – Խռվ + ա + գալար: Ածական + ածական համադասա-
կան կապակցություն: Խռիվ և գալար: «...ներաշխարհին խորերեն 
վիշտերու ու հրճվանքներու խռվագալար աճման ու ծաղկման մը 
հմայքը դիտելու համար...» (94): 

41. Հյուլեհոսել, բայ – Հյուլե + հոսել: Գոյական (գործ, հոլ.) + բայ, ձևի 
պարագա + գործողություն: Հյուլեներով՝ մանրագույն մասնիկներով 
հոսել: «Եվ մանրամաղ անձրևին իրականությունը անգայթ ծխայնու-
թյամբ մը կհյուլեհոսի...» (60): 

42. Լուսազանգվել, բայ – Լուս + ա + զանգվել: Գոյական (գործ, հոլ.) + բայ, 
միջոցի խնդիր + գործողություն: Լույսով (-ին) խառնվել, միանալ 
(զանգվել): «...ամեն ինչ ներսս հանկարծ կտոգորվի, կլուսազանգվի 
անով...» (185): 

43. Կուսավճիտ, ած. – Կույս + ա + վճիտ: Ածական + ածական համադասա-
կան կապակցություն: Կույս մաքուր և վճիտ: «...ծովուն մութ որոտումեն 
ծնած կուսավճիտ խոլաստեղծումներ ու ծիածաններ կաչեին...» (42): 

44. Հարթբեկագիծ, ած. – Հարթբեկ + ա + գիծ/(հարթ + բեկ) + ա + գիծ, ածական 
+ գոյական, որոշիչ + որոշյալ: Հարթ և բեկված գծեր ունեցող: «...որ 
իրիկունները վերջա- լույսին ոսկեդեղին հստակության վրա կպատնեշեր 
իր տանիքներուն զանգվածին հարթբեկագիծ շքանկարը... (172): 

45. Հանրէականություն, գոյ. – Հանրէական + ություն/(հանր + է + ական) + 
ություն: Հանրէական հանրային էակ լինելու հատկանիշի գոյությունը: 
«...իմ վայրի հանրէականությունս զոր հիմա կզգամ...» (34): 

46. Հեռաղու, ած. – Հեռ + աղու: Մակբայ + ածական համադասական կա-
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պակցություն: Հեռու և լավ: «...գոյությանդ հեռաղու դաշնակությունը 
հեղլու իմ բուի լռությանս խոռոչներուն...» (188): 

47. Հեռանվազել, բայ – Հեռ +, ա + նվազել: Մակբայ + բայ, ձևի պարագա + 
գործողություն: Հեռանալով նվազել: «...կապրեցներ զիս երբոր խառնա-
ծին ոստանին մեջ կտեսնեի Արևելքը լուսապայծառ Ծովուն առջև կո-
րացնող հեռանվազող Քաղաքը...» (172): 

48. Հոյաբրգել, բայ – Հոյ + ա + բրգել: Մակբայ + բայ, ձևի պարագա + 
գործողություն: Գեղեցկորեն շարել: «...որ կհեռաշնչեր մտախոհությունը 
մթության մեջ անհետ հոյաբրգված Նեպիանին հովին...» (35): 

49. Հեշտագիտվել, բայ – Հեշտ + ա + գիտվել: Մակբայ + բայ, ձևի պարագա + 
գործողություն: Հեշտ իմացվել: «Սրտագին ըմբոշխված, հեշտագիտված 
տեսիլ, գաղափարն, ուր կնետվիմ, կսուզվիմ, դողդողալով» (39): 

50. Հրճվահեղցում, գոյ. – Հրճվ + ա + (հեղց + ում): Գոյական + գոյական, 
միջոցի խնդիր + բայանուն: Հրճվանքով լցված լցնելը: Հեղց նշանակում է 
լիքը, լցված: «...և ահռելի հրճվահեղցումներու անհագ շշունջի մը մեջ 
կխանդաղատեր...» (49): 

51. Հևերփնում, գոյ. – Հև + (երփն + ում): Բայանուն (գոյական) + բայանուն, 
որոշիչ ձևի իմաստով + բայանուն: Հևալով գույնզգույն դառնալը, գույն 
տալը, երփնելը: «...ծաղիկներու հևերփնումներով շղարշված կանաչու-
թյունները կխաղան...» (73): 

52. Մահեշտանք, գոյ. – Մահ + (հ)եշտանք: Գոյական (սեռ. հոլ.) + գոյական, 
հատկացուցիչ + հատկացյալ: Մահվան վիճակի ըմբոշխնում, վայելում: 
«...ով իմ մահեշտանքս. վերջալույսին պես հատնիմ զքեզ ըլլալու...» (189): 

53. Մաքրափայլում, գոյ. – Մաքր + ա + փայլում: Ածական + գոյական, որոշիչ 
+ որոշյալ/որոշիչ ձևի իմաստով + բայանուն: Մաքրորեն մաքրությամբ 
փայլելը: «Թերևս հրճվանքը, որ կողողե զիս հայտնատեսությունն իսկ է. 
առաքինության մաքրափայլում մը» (44): 

54. Մելանուշ, ած. – Մել + անուշ: Ածական + ածական համադասական 
կապակցություն: Տխուր և քաղցր: «...Որ զայն կպարուրեն, իր լուսեղեն 
ապակին ի վեր կհածին, օրորուն, մենությանս ճրագին մելանուշ բա-
րությանը մեջ ցնդելու» (30): 

«Անցյալին հեռավորության մեջ, ուր հակառակություններ կաղոտին 
մելանուշ միատարրումով» (34): 

55. Մեծածուփ, ած. – Մեծ + ա + ծուփ: Ածական + գոյական, որոշիչ + որոշյալ 
/չափի պարագա + բայանուն: Բարձր ծփացող: «...և ուր մեծածուփ 
անոսրություններ հրային երանգներու՝ կհայտնեին խորերը գիշերվան 
երազ օվկիանին...» (51): 

56. Միգանկարներ, գոյ. – Միգ + ա + նկար: Գոյական (սեռ./գործ, հոլ.) + 
գոյական, հատկացուցիչ + հատկացյալ: Մեգով մառախուղով մեգային 
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մեգի նկարներ: «Տարտամության մեջ երկարած հիվանդաններու նոր 
միգանկարներ կերևութանային միայն» (47): 

57. Մշշածփում, գոյ. – Մշշ + ա -t ծփում: Գոյական + գոյական, հատկացուցիչ 
+ հատկացյալ: Մշուշի մշուշային ծփում շարժում: «...և գորշ անտառները 
լեռներուն խորերը անէացած, իբրև ծանրապարույր պտույտի մը (vert.) 
անհուն մշշածփումով...» (49): 

58. Նանրանուշ, ած. – Նանր + անուշ: Ածական + ածական համադասական 
կապակցություն: Սին դատարկ և քաղցր: «Նանրանուշ շողյուններեն 
թափանցված հանկարծ իբրև լույս տրոփներով» (52): 

59. Նհանգղաթև, ած. – (Նհանգ + (անգ)ղ) + ա + թև: Գոյական (սեռ. հոլ.) + 
գոյական, հատկացուցիչ + հատկացյալ: Հրեշակերպ անգղի թև ունեցող: 
Նհանգ նշանակում է հրեշ, առասպելական կենդանի: «...որ Պատմոսի 
անձնավին դեմ հեռանշույլ Եգեյան ծովեն կկոչե՜ Նհանգղաթև 
Հայտնությունը...» (59): 

60. Նոճասարսուռ, ած. – Նոճ + ա + սարսուռ: Գոյական (սեռ. հոլ.) + 
գոյական, որոշիչ ձևի իմաստով + բայանուն: Նոճու պես սարսռալը: «...որ 
իր նոճասարսուռ բնէականությունը կբերե...» (38): 

61. Նորօտար, ած. – Նոր + օտար: Ածական + ածական համադասական 
կապակցություն: Եվ նոր, և օտար: «...անզգալապես տոգորվեր էր, 
նորօտար զգայությամբ մը» (50): 

62. Շեղաբերձ, ած. – Շեղ + ա + բերձ: Մակբայ + ածական, ձևի պարագա + 
բայահիմք ածական: Շեղորեն շեղությամբ բարձրացող: «...մինչդեռ 
հունին հեռուներեն շեղաբերձ առագաստի մը թևը կերևար...» (176): 

63. Շլոլոխուբշ, մակբայ – բնաձայնություն, անոթի մեջ ջրի լցվելու ձայնի 
նմանությունը: «...կուժիս շլոլոխուբշ լեցվիլը և շտապով դառնալս 
պարտեզը...» (35): 

64. Շղթառկախ, ած. – Շղթ + առկախ: Գոյական (գործ, հոլ.) + ածական, 
միջոցի խնդիր + բայահիմք ածական: Շղթայով կախված: «...որ ծխանոցին 
մութ գոգ սկավառակը ձեռքեն շղթառկախ այնքան հեռացած կըլլար 
միշտ ամբոխին մեջ...» (174): 

65. Շիրմայնություն, գոյ. – Շիրմայ(ի)ն + ություն: Ածական + ություն: Շիրիմի 
պես լինելը, գերեզմանոցի խորություն ունենալը: «Ծովն իր անհուն շիր-
մայնությունը կպատմեր ցամաքին՝ ստեղծագործության հմայաշխարհ 
մը վիպող ոգիի մը պես» (50): 

66. Ոգեվար, գոյ. – Ոգե(ի + ա) + վար: Գոյական (սեռ. հոլ.) + գոյական, -
հատկացուցիչ + հատկացյալ/ուղիղ խնդիր + բայանուն: Հոգին վարելը, 
հոգեվարքը:...իմ անդուլ մահես, իմ արբշիռ ու անմահ ոգեվարես 
կեթերենա» (190): 

67. Որձևիգային, ած. – Որձևիգ + ային: Ածական + ային: Եվ արու, և էգ 
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լինելուն հատուկ: Որձևէգ առասպելական մարդկային սեռային տեսակ, 
այստեղ տղամարդու և կնոջ միատեղ արտահայտություն: «...իր որձևիգա-
յին դեմքին վրա խաղաղ երկյուղածության մը կնգղաստվերը կզգայի» (47): 

68. Ռամպրանկար, գոյ. – Ռամպր + ա + նկար: Գոյական (սեռ. հոլ.) + 
գոյական, հատկացուցիչ + հատկացյալ: Ռամպա նշանակում է բեմի 
նախամաս, որը հանդիսատեսից ծածկում է թատրոնի տարբեր սարքեր: 
Այդ նախամասի նկարը: «...և ուրկե կպապիրանա կողմնահակ գլխուն 
ռամպրանկարը...» (31): 

69. Ռնգազգալ, բայ – Ռնգ + ա + զգալ: Գոյական (գործ, հոլ.) + բայ, միջոցի 
խնդիր + գործողություն: Ռունգով քթով զգալ: «...արբշիռ՝ կշնչեին, կռնգազ-
գային խաժ օշինդրէշտանքը լուսնոտ անդունդներուն բառին...» (49): 

70. Սգերերք, գոյ. – Սգ + երերք: Գոյական (սեռ. հոլ.) + գոյական, պատճառի 
իմաստով հատկացուցիչ + հատկացյալ/պատճառի պարագա + բայանուն: 
Սգից սգի պատճառով երերալը: «...նոճիներուն մեջ սգերերքին մեջ 
մեղմորեն կանձրևե...» (60): 

71. Ստվերանույշ, ած. – Ստվեր + անույշ: Գոյական ածականի իմաստով + 
ածական համադասական կապակցություն: Ստվերային ոչ նյութեղեն և 
քաղցր (նկատի է առնվում ոգին): «...իմ լուսանյութ ոգիս, ո՜վ իմ 
արցունքներովս ստեղծված ստվերանույշս...» (188): 

72. Սքողվարձակ, ած. – Սքողվ + արձակ: Բայանուն գոյական (բաց. հոլ.) + 
ածական, անջատման խնդիր + հատկանիշ: Սքողվելուց թաքնվելուց 
ազատ՝ արձակ: «...անապատի մեջ մենավոր ջուրի սրբությամբը խորին, 
փոփոխակի երկնավետ ու խաժաստվեր, լույստվերոտ, սքողվարձակ 
պտույտի մը համր երփնահեղմամբ հեռասուզված...» (174): 

73. Սևեռախոհական, ած. – (Սևեռ + ա + խոհ) + ական: Ածական + ական: 
Սևեռախոհ որևէ խոհի (մտքի) սևեռուն հետևող, այդ հատկանիշը կրող: 
«Եվ վաչը կշտապեր, մոլորուն, մոլեգին,– մինչդեռ սևեռախոհական 
անունը կկրկներ...» (50): 

74. Վագրշերտվել, բայ – Վագր + շերտվել: Գոյական (սեռ. հոլ.) + բայ, ձևի 
պարագա + բայ: Վագրի մորթու՝ վագրենու գույների պես շերտվել, 
շերտավորվել: «...ձունահոսքերով վագրաշերտված, հորիզոններեն 
կուգար թավալակոծ ոռնալու թախծալի ցամաքին...» (49): 

75. Վայերգություն, գոյ. – (Վայ + երգ) + ություն: Գոյական + ություն: Վայ ողբ, 
Հեշտ, կական երգելը: «...ու վայերգություններու անդուլ միահամուռ 
մռունչ մը...» (49): 

76. Վայրենասուրբ, ած. – Վայրեն + ա + սուրբ: Ածական + ածական համա-
դասական կապակցություն: Վայրենի և սուրբ: «Հավիտենության շքեղու-
թյունը կզգայի, վայրենաասուրբ Անհունին փառքը» (87): 

Բառաշարքը կարելի է շարունակել, սակայն պարզ է մի բան, որ Չրաքյանն 



40 

իր նորակազմությունների մի զգալի հատվածը՝ նորակերտությունները, կազմա-
վորել է դեռևս գրաբարից եկող բառակազմական կաղապարների օրինաչափու-
թյուններով. դրանցից շեղումները որակ չեն կազմում: 

Հեղինակի նորակերտություններում (շուրջ 450 բառ) գերակայում են ըստ 
խոսքիմասային պատկանելության՝ 31 ածական, 11 գոյական, 7 բայ, 1 մակբայ: 
Ըստ բաղադրության տեսակի՝ 20-ը բարդ բառեր են, 30-ը՝ ածանցավոր: Ըստ բա-
ռակազմական բաղադրիչների քանակի՝ 14-ը երկբաղադրիչ բարդ բառեր են, 5-ը՝ 
բազմաբաղադրիչ բարդ բառեր, 10-ը՝ երկբաղադրիչ ածանցավոր և 21-ը՝ բազմա-
բաղադրիչ ածանցավոր բառեր: Մեր կողմից վերոբերյալ բառաշարքի առաջին 
հիսուն բառերից ածական է 32-ը, բայ՝ 9-ը, գոյական՝ 8-ը, մակբայ՝ 1-ը, կազմու-
թյամբ 24-ը երկբաղադրիչ է, 26-ը՝ բազմաբաղադրիչ: Ինչ խոսք, նորակերտություն 
– պարզ բառեր էլ կան, որոնք կամ փոխառյալ են, կամ հազվադեպ գործածվող 
մայրենի բառեր, բայց դրանք աննշան քանակի են: 

Բաղադրյալ բառերը, ինչպես երևում է, հիմնականում հատկանշային իմաս-
տի են. գերակայում են ածականները նախադասության տարբեր պաշտոններում 
(որոշիչ, պարագա, ստորոգելի, լրացման լրացում): Դրանք հինականում ոճական 
գործածություններ են՝ փոխաբերական իմաստներով՝ պայմանավորված առաջին 
հերթին իրենց նորակերտ ձևով և դրանից բխող նշանակությամբ. նորակերտ 
բառի նորամուտն արդեն ոճական երանգ ունի:  

Անշուշտ, նորակերտություններն առանձնանում են իրենց բաղադրիչների 
անսովոր զուգորդումներով: Չխորանալով բառակազմական հատկանիշների 
մանրամասների մեջ ավելի կոնկրետ գաղափար տանք նորակերտությունների 
բաղադրիչների քանակի և բաղադրության տեսակի վերաբերյալ: 

ա) Երկբաղադրիչ ածանցավոր նորակերտությունները (կաղապարն է՝ մեկ 
արմատ+մեկ ածանց) առավելապես ածականներ և գոյականներ են: Սրանք 
քանակով սակավ են: Դրանցից են՝ խժլտուք (178), ծխային (73), ծխյուն (51), 
հոյություն (179), հևորեն (մկբ.) (191), հիքություն (188), հրճյուն (86), վերաշուք (41), 
ուրվային (42), շողյուն (94), ջահումն (97), քառյում (82), եղծական (34), ծփանուտ 
(36), փտություն (188), բոկություն (177), անխլիրտ (60), եթերե (63), թափանշույլ 
(176), եթերեղեն (87) և այլն: 

բ) Բազմածանց (հարածանցավոր) կազմությունները (կաղապարն է մեկ 
արմատ+մեկից ավելի ածանց) բազմաքանակ են և առանձնանում են նրանով, որ 
ավելի բազմաթեմա են՝ հենված ածանցների արտահայտած հարաբերությունների 
վրա: Այդպիսիք են՝ անդրհայրենական (37), անդրատենչություն (60), անեզրույ-
թային (37), շիրմայնություն (50), երանականություն (189), ծխայնություն (60), թալ-
կագին (91), զգայարանականություն (94), թռչականություն (52) Սայլն: 

գ) Բազմամարտ ածանցավոր բառերը (կաղապարն է բարդ բառ + մեկ կամ 
մեկից ավելի ածանցներ), նույնն է՝ բարդ ածանցավոր բառերը, ավելի քան բազ-
մաքանակ են և, բնականաբար, ավելի բազմաթեմա: Նման նորաբանություններից 
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են՝ ամայաբնակություն (43), աննյութաբաղձ (79), բաղձախտավոր (37), բնափիո-
նային (38), բնէականություն (38), երազկոծում (52), ինքներկբայություն (61), 
լուսագծություն (97), լեռնաբուրում (33), քաղաքակենսություն (55), ցայգատեսու-
թյուն (59), ոսկեփայլուն (97) և այլն: 

դ) Չրաքյանի նորակերտած բարդ բառերը ևս իմաստի և թեմայի առումով 
բազմազան են: Այդպիսի բառերից են ծիրանեմույգ (84), հեռաղոտ (43), դյութաքա-
ղաք (169), թշվառախտ (65), եղկածուփ (30), ցնորական (190), աշնհար (44), եղկա-
թույր 174), թրթռոլոր (73), խռովահոծ (49), եղերագայմ (47), զուգապիրկ (177), լու-
սանյութ 188), խաժաստվեր (174), հմայաշխարհ (50), հնառույգ (54) և այլն: 

Չրաքյանի բառակերտության յուրահատկություններից մեկն այն է, որ հեղի-
նակի նախասիրած մի շարք ածանցներ և արմատներ, ունենալով որոշակի պատ-
կերացումներ առաջացնող իմաստային երանգներ, նոր բառերին հաղորդում են 
նոր, հեղինակին անհրաժեշտ դատողական, խորհրդապաշտական կամ քնարա-
կան գաղափար, լիցք ու տպավորություն: Դրանք տարբեր գործածություններում 
տարբեր նրբերանգներ և իմաստներ են արտահայտում: Այդպիսի բառաբաղադ-
րիչներից ակտիվ են անդր..., ներ..., վեր... նախածանցները, ...նշույլ, ...հյուսք, 
...ծուփ, ...կոծ, իդեա...,...շիթ, լոա..., ուրվ..., հի... և ուրիշ արմատներ: Ահա օրինակ-
ներ համապատասխան իմաստի մեկնաբանմամբ՝ 

Անդր... 
1. Անդրագույն (76) – Նախնական, ամենահին, խորքային: 
2. Անդրաշխարհ (32) – Աշխարհից դուրս, այլ աշխարհ: 
3. Անդրաձայն (40) – 1. Անդրադարձվող ձայնով: 2. Դրսի ձայն: 
4. Անդրատենչ (40) – Այնտեղ այն տեղին տենչացող: 
5. Անդրեսական (90) – Մինչև ես-ը, բնական վիճակին հատուկ: 
6. Անդրհայրենական (37) – Հայրենիքին ոչ հատուկ՝ չառնչվող: 
7. Անդրհայեցողություն (46) – Աղոտ դժվար նշմարվող հայեցողություն, 

տեսակետ, կարծիք: 
8. Անդրաթևել (57) – Մի տեղից դուրս թևել: 
9. Անդրանկարվել – արտացոլվել, նկարվելով շրջվել: 
Ներ... 
1. Ներահետ (95) – Ներքին հետք ունեցող: 
2. Ներասքող (94) – Ներսում սքողված, ծածկված, թաքնված: 
Յ.Ներէակ (91) – Ներքին, չնկատվող, մեկ ուրիշ էակ: 
– Ներէական (50) – Խիստ ներքին, ներանձնական, միայն անձի համար 
կարևոր: 
– Ներհառաչել (86) – Հառաչը՝ հառաչի առարկան ներս ուղել, հառաչի հիմք 
դարձնել: 
Վեր... 
1. Վերաշուք (41) – Բարձր շուք ունեցող, ազդեցիկ: 
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2. Վերժայթք (81) – Դեպի վեր ժայթքելը, բարձրանալը, աճը: 
3. Վերճեմք (93) – Վեր ճեմելը, բարձրանալը: 
Ահա մի քանի օրինակ բառակերտմանը հաճախ մասնակցրղ արմատներով 

երգաբանություններից (տրվում են առանց մեկնաբանությունների) աղիտանշույլ 
(48), աղոտագծվել (31), գիշերահոծ (35), երազակոծ (49), եղկածուփ (38), թալան-
շույլ (52), ուրվաբերձ (176), թավալակոծ (49), ուրվառկախ (32) և այլն: 

Չրաքյանի կերտած բառերի մի առանձնահատկությունն էլ այն է, որ երբեմն 
Չաղադրիչները հականիշներ են լինում կամ հակոտնյա իմաստներ են ունենում: 
Բնական է, որ նման բառերի տպավորությունը զգալի կլինի: Ահա օրինակներ՝ դի-
վաստվածային (43), եղերազավեշտ (68), հիասոսկալի (179), իդեանյութական (96), 
որձևիգային (368), նանրանուշ (331), վայրենասուրբ (87), երանավայրի (44) և այլն: 

Որոշ բառերում նկատվում է հեղինակի կողմից կրկնվող հնչյունների կամ 
հնչյունախմբի արհեստական ամփոփում (սղում), այնինչ հնչյունափոխական այդ 
երևույթը՝ կրկնվող մասի բացթողումը, լեզվի մեջ կատարվում է բնական ճանա-
պարհով: Այս երևույթն ինտրայաբանության մեջ նկատված է, այդ մասին գրել է 
ինքը Չրաքյանը և որոշ բառեր սխալ կազմություններ է համարել4: 

Ահա օրինակներ՝ 
1. Արենորոգում (45)՝ պետք է լիներ արենանորոգում (արյուն): 
2. Նհանգղաթև (345)՝ պետք է լիներ նհանգանգղաթև: 
3. Երազմայլ (94)՝ պետք է լիներ երազազմայլ: 
4. Լույստվերոտ (386)՝ պետք է լիներ լույսստվերոտ: 
5. Հռնդաշն (41)՝ պետք է լիներ հռնդադաշն: 
6. Ագռավաչ (33)՝ պետք է լիներ ագռավավաչ: 
7. Մահեշտանք (189)՝ պետք է լիներ մահհեշտանք: 
Բառակերտության մեջ Չրաքյանը ինչպես արևմտահայ մի շարք այլ հեղի-

նակներ, մնում է որպես ինքնատիպ նորարար: 
 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
1. Չրաքյան Տ., Երկեր, Երևան, 1981: 

  

                                            
4 Նշվ. աշխ., էջ 122-123։ 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ, СЕМАНТИЧЕСКИЙ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ (ПО Т. ЧРАКЯНУ) 

  
Нара Антонян (Армения) 

Резюме 
Ключевые слова: собственное значение слов, внутренняя естественная форма 

этимона, словесно-образная система, языковая форма, словообразовательные 
модели, авторские неологизмы, словотворческое воображение 

Словообразовательные возможности в произведении Т. Чракяна ”Внутренний 
мир” тесно связаны с эстетико-стилистическими и лингво-грамматическими значе-
ниями вербальной системы книги. В обоих случаях искусство авторского окказио-
нального словотворчества получает неожиданные проявления.  

Авторские неологизмы (ок. 450 слов) подразделяются по частеречной принад-
лежности следующим образом: 31 прилагательное, 11 существительных, 7 глаголов, 
1 наречие. По составу: 20 – сложных слов, 30 – аффиксальных. По количеству сло-
вообразовательных компонентов: 14 – двухкомпонентные сложные слова, 5 много-
компонентных сложных слов, 10 – двухкомпонентные аффиксальные и 21 – много-
компонентное аффиксальное слово. Среди проанализированных нами 50 слов при-
лагательных – 32, глаголов – 9, существительных – 8, наречий – 1; по составу 24 – 
двухкомпонентные, 26 – многокомпонентные. Среди неологизмов есть и простые 
слова, которые либо являются заимствованиями, либо малоупотребительными 
словами родного языка, однако их количество незначительно. 
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WORD-FORMING, SEMANTIC AND FUNCTIONAL ANALYSIS OF MODELS OF 
AUTHOR’S NEOLOGISMS (ACCORDING TO T. CHRAKYAN) 

 
Nara Antonyan (Armenia) 

Summary 
Key words: eigenvalue of words, internal natural form of etymone, verbal-image 

system, language form, word-formation models, author's neologisms, word-making 
imagination 

The word formation in Tiran Chrakyan’s "Inner World" is closely connected with 
the stylistic-aesthetic and linguo-grammatical values of the creation’s word system. In 
both cases the author’s word-creation innovative art has some unexpected 
manifestations and seems to be limitless, as it exists in every word, combination, line and 
paragraph. Word formation realities are unusual and unexpected. Chrakyan’s aesthetic 
perceptions are unique, their materialising and embodying linguistic units, i.e. words, 
are also originally created. They are both regular and irregular in word building pattern-
shaping-they are striking occasional comparisons of components and meanings. 

 In the author’s neologisms (about 450 words) 31 adjectives, 11 nouns, 7 verbs, 1 
adverb prevail according to the speech belonging. 20 of them are compound words, 30- 
derivative according to composition. According to the number of word formation 
components 14 are two-component compound words, 5 are poly- component derivative 
words, 10-two-component derivative and 21 of them are poly-component compound 
words. Of the first mentioned set of words 32 are adjectives, 9- verbs, 8-nouns, 1-adverb, 
24 are two-component, 26-poly-component. Of course, there are neologisms-simple 
words as well, which are either borrowed or rarely used in our mother tongue, but it 
should be mentioned that they are used in small amounts. 
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ АГРАРНОЙ ЛЕКСИКИ В 
СОСТАВЕ РУССКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

Карине Арустамян (Армения) 
 

Ключевые слова: аграрная лексика, семантическая трансформация, фразеоло-
гизмы, евангельские мотивы, зооморфизмы, языковая картина мира 

Аграрная лексика, как ни одна другая тематическая группа слов, способна 
вобрать и отобразить огромный пласт культуры народа, традиционно занимаю-
щегося земледелием. Нет ни одного сколько-нибудь значительного события в 
жизни народа-земледельца, которое так или иначе не было бы связано с возделыва-
нием земли, его разными этапами, конкретными формами и действиями, выращи-
ваемыми культурами, орудиями труда и пр. 

Всевозможные ритуалы, традиционные празднества, поверья, обычаи обяза-
тельно перекликаются с сельскохозяйственными работами, отражают представ-
ления данного народа, его ожидания от производимых работ. Как замечают иссле-
дователи, все эти ритуалы и обычаи служили одной цели – «обеспечить хороший 
урожай хлебов и других с/х культур, приплод скота, а также удачу во всех делах» 
[15, 64]. Изучение аграрной лексики важно не только с лингвистической точки 
зрения, т.е. его словообразования, происхождения, семантики и пр., но и с точки 
зрения культурологических, социолингвистических, этнолингвистических и дру-
гих аспектов этих понятий.  

Интерес к аграрной лексике отмечен в работах многих ученых – А.М. Сели-
щева, В.В. Виноградова и др., которые в основном рассматривали вопросы, 
связанные с происхождением, словообразованием и семантикой этих лексем в 
сопоставлении с другими славянскими языками [2, 43-46]. Дополняет этот ряд 
также статья Т.В. Даньковой «Сельскохозяйственная лексика праславянского 
периода (из истории становления сельскохозяйственной лексики русского», в кото-
рой выделяются различные тематические группы, охватывающие сельскохозяйст-
венную лексику праславянского периода, и разграничиваются такие наименования, 
как слова со значением сельскохозяйственных орудий, выращиваемых культур, 
способов обработки и названий земельных наделов, домашних животных и т.д. В 
статье указываются иранские, тюркские, балтские и иные источники для этих 
номинаций и подчеркивается «основополагающая роль земледелия и скотоводства 
в жизни древнего славянства» и «особую значимость сельскохозяйственной лекси-
ки в системе праславянского языка» [4, 41].  

Исследователи указывают на общеупотребительный характер лексем с аграр-
ной семантикой, которые в особых текстах по агрономии приобретают «специфи-
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ческое понятийное профессиональное содержание и переходят в разряд терминов» 
[9, 120-123]. Каждая из лексем аграрной тематики, таких, как поле, пахарь, зерно, 
семя, плуг, жатва и пр., создает вокруг себя мощное семантическое поле, выявляет 
широкий круг деривационных возможностей и смыслов, формирует концептуаль-
ное значение, отражающее мировосприятие данного народа, его языковую картину 
мира. Например, значение слова поле берет свое начало от общеславянского корня, 
образованного с помощью суффикса -j- от полъ, т.е. «открытый, пустой», родствен-
ного латинскому palam – “открыто”, шведскому fala – «равнина, пустошь» и т.д. 
Буквально поле в современном русском языке обозначает «открытое, безлесное 
(место)» [16, 350].  

В современных словарях русского языка, помимо основного (земля – безлесная 
равнина, пространство; засеянный или обрабатываемый под посев участок земли; 
ровная площадка, предназначенная для чего-нибудь (летное поле) и пр.) [10, 532], 
приводится также целый ряд переосмыслений, среди которых терминологические 
(например, магнитное поле), область деятельности, узкое пространство в книге, 
фон и пр.  

Слово поле входит в состав таких фразеологизмов, как поле брани, поле 
зрения, отъезжее поле, (не)обсевок в поле, ищи (догоняй) ветра в поле, (не)нашего 
поля ягода, (и) один в поле (не) воин, перекати-поле и пр.  

Концептуальное значение слова особенно выпукло проявляется при его со-
поставлении с другими языками. Так, если сопоставить его с армянским словом 
поле – դաշտ (ср. Պհլ. dašt, «անապատ, հարթավայր», սոգդ. dašt, քրդ. Dešt, desta, 
dest, զազա deiste դաշտ, на основе которых образованы следующие слова: 
դաշտագետին, դաշտանալ («հարթուիլ, խոնարհիլ»), դաշտական, դաշտակողմ, 
դաշտաձև, դաշտամուխ լինել «դաշտ երթալ», դաշտային, դաշտավայր, 
դաշտաւոր, լեռնադաշտ, ձորադաշտակ, դաշտել, (կործանել, հողին հավասարեց-
նել և այլն) [17, 623], что означает снести, разрушить, сровнять с землей, об-
наружится совпадение как основного, так и ряда вторичных значений (магнитное 
поле – մագնիսական դաշտ, поле деятельности – գործունեության դաշտ, поле 
зрения – տեսադաշտ). В словаре Р. Ачаряна отмечается также значение 
«դաշտախօս», означающее «դատարկաբան» (пустослов, пустомеля), которое 
перекликается с первоначальным общеславянским значением.  

Однако в русском языке это слово составляет сочетание, в котором выявляется 
сугубо ментальное, концептуальное его значение. Так, сочетание «русское поле» 
представляется русскому человеку вполне органичным, естественным, в нем содер-
жится широта, раздолье и беспредельность русских просторов. Между тем такое же 
атрибутивное сочетание – «հայկական դաշտ» (армянское поле) начисто лишено 
коннотации, отмеченной выше. Узкие лоскутки отвоеванной от гор земли никак не 

http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://www.%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%83%D0%BB%D0%B0.%D1%80%D1%84/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C-%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0/%D0%B4%D0%BB%D1%8F
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соотносимы с ширью и беспредельностью русского поля. Широта семантического 
диапазона этой лексемы отразилась и в паремии – пословицах, поговорках, загадках 
и особенно в сказках: в «широкое поле» выходили богатыри, в «чистом поле» 
сражались воины. Приведем примеры из словаря В. Даля:  

1) Поле белое, сѣмя черное, а кто сѣстъ, тотъ разумѣтъ. 2) Поле мỳку любит.) 
3) Не на том поле трава выросла. 4) Не бывает поле безо ржи, а слова безо лжи. 5) 
Умирай въ полѣ, да не в ямѣ! 6. В поле две воли: кому Бог поможет, или чья правее, 
тот и сильнее. 7. В поле своя воля. 8) До поля воля, а в поле поневоле. 

Примеры загадок:  
1)Бѣлая бѣлянка по полю ходила, домой пришла, под сарай легла (коса). 2) 

Поле поливанское, много скота ивановскаго, одинъ пастырь и два яхонта (небо 
звезды, Бог, луна с солнцем). 

Приведенные выше и многие другие примеры дают основание для концеп-
туального изучения как данной номинации, так и аграрной лексики в целом, на 
материале фразеологизмов, в состав которых входят указанные понятия (поле, 
земля, плуг, вол, лемех, борозда и пр.). Эта тематическая группа фразеологизмов 
странным образом выпала из поля зрения исследователей, и данная статья является 
попыткой в какой-то степени восполнить этот пробел.  

Как известно, указанным выше понятиям в древности приписывали магичес-
кую силу, поэтому у народов, занятых земледелием, эти понятия лежат в основе 
различных ритуалов и празднеств. Такую силу приписывают плугу и самому 
процессу пахоты, о чем свидетельствуют, например, русские былины, армянские, 
езидские, грузинские пахотные песни (оровелы), древнеегипетские, скифские и др. 
мифологические сюжеты. Такая же магическая сила приписывалась первой 
борозде, которая у многих народов сопровождалась магическими действиями. 
Иногда священную борозду проводили вокруг населенного пункта, так как 
считалось, что это предохраняет от мора и всяческих эпидемий. Обычно ее 
осуществляли в полночь, и в ритуале участвовали только женщины – нагие, с 
распущенными волосами, или же одетые в белые одеяния [7, 23-81]. 

 С принятием христианства понятие «поле» трансформировалось и приобрело 
символическое значение человечества, всего мира. Такую трактовку поля находим 
в Евангелии от Матфея в притче о добром семени и плевелах: «Поле есть мир» 
(Мф., 13: 38). И по этому полю (миру) проходит сеятель и разбрасывает «доброе 
семя» христианской веры, которое приносит плоды, если кто слышит это слово и 
разумеет: «Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть сын человеческий, а 
поле есть мир, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, 
посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы» (Мф., 
13: 37-39). Стоит отметить, что в средневековой художественной традиции принято 
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изображение Христа-сеятеля, разбрасывающего «семя на поле своем», где «семя 
есть слово Божие». 

Проведение первой борозды в древних культурах Египта, Шумер, Китая и др. 
символизировало оплодотворение земли, в честь чего древние устраивали 
празднества, а право проведения первой борозды принадлежало верховному жрецу 
или самому царю. По мнению исследователей, право первой борозды чем-то 
напоминает «jus primae noctis» – «право первой ночи», что также было привилегией 
властительных особ [7, 23-81]. На Руси этот ритуал также был знаменательным 
событием, о чем читаем, например, в Пискаревской летописи: «И тут была у него 
потеха: пашню пахал вешнюю и з бояры и сеял гречиху» [12, 189]. 

О подобном обряде в английской традиции узнаем из книги М.И. Стеблина-
Каменского: «С четырех углов поля срезают по куску дерна, на них кладут масло, 
мед, молоко от каждой породы скота, дрожжи, ветки и всякие травы. Все это кропят 
святой водой и произносят молитвы. Затем куски дерна несут в церковь, где над 
ними служат мессу. После этого их кладут на старое место, освящают плуг и, 
прокладывая первую борозду, говорят заклинание» [13, 230]. 

Современные фразеологические словари не фиксируют оборотов со словом 
«борозда», однако глагол «бороздить» («пересекать в различных направлениях» 
[3, 108] образует сочетания «бороздить моря и океаны», «бороздить просторы 
Вселенной», «прокладывать борозду за бороздой». А для обозначения много 
страдавшего и много пережившего человека очень часто используют выражение 
пословично поговорочного типа «изборожденное морщинами лицо». Словари 
сохранили архаичные выражения: «Горе, что годы, бороздки прокладывает», 
«всякому зерну своя борозда», «старая кобыла борозды не портит» и др. 

 Слово «борозда» восходит к общеславянскому *borozda / ст.сл. бразда, 
индоевр. bhor («бурить, резать, разделывать»); общеславянское значение слова 
борозда – «длинный прорез на поверхности земли, оставленный плугом или другим 
орудием пахоты». Производные от него – «бороздить, бороздка, безбороздый».  

Иное метафорическое содержание открывается в этом слове в религиозных 
текстах. В книге Иова (Иов., 4: 8) написано: «…да скажет Израиль: «Много теснили 
меня от юности моей, но не одолели меня. На хребте моем орали оратаи, 
проводили длинные борозды свои» (Иов., 4: 8). Так сочетание «прокладывать 
борозду за бороздой» получает не собственно агрономический, а аллегорический 
смысл и подразумевает кропотливую духовную деятельность, при которой ничто 
не отвлекает от главной цели – духовного постижения учения Христа. 

Метафорический смысл, возникающий в слове «борозда», актуализируется и в 
других религиозных источниках. Пахарь, принимающийся за пахоту, старается, 
чтобы борозда получилась не только глубокой, но и прямой. Как сама пахота 
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означает духовный труд приобщения к христианскому учению, так и прямая и 
глубокая борозда становится символом твердости и непоколебимости веры. 

«Только пахарь может понять истинный смысл этих слов. Пока он смотрит 
вперед – на противоположный край поля – у него получается ровная борозда, но 
как только ему случится хотя бы на мгновение оторваться взглядом от того края, то 
борозда получается кривая <…> Нам, как пахарю, ведущему свою первую борозду, 
следует всегда иметь свою цель перед глазами: вспахивать поле Христово» [8]. 

Целью данной статьи является изучение фразеологизмов с аграрной лексикой, 
таких как выбиваться из колеи, мелкая сошка, поворачивать оглобли, одного поля 
ягода, не обсевок в поле, перебивать/отбивать хлеб, пожать/вкушать плоды, сидеть 
на пище святого Антония и пр.  

При отборе материала сталкиваемся с проблемой дифференциации оборотов, 
включающих общую сельскохозяйственную и зооморфную лексику. Такие фразео-
логизмы, как (не) пускать козла в огород, дразнить гусей, драть как сидорову козу и 
пр., исключены из изучаемого материала. 

Мы намеренно сузили объект исследования, сосредоточившись на тех 
оборотах, которые содержат аграрную лексику, отражающую осуществление 
собственно аграрных работ – пахоты, сева, сбора урожая, косьбы, жатвы и др. А 
поскольку эти работы немылимы без домашних животных – коня, быка, осла и пр. 
– то в число исследуемых фразеологизмов включены также обороты с соответст-
вующими зооморфизмами: серая скотинка, на саврасой не объедешь, саврас без 
узды, оседлать любимого конька, брать быка за рога, валаамова ослица и пр. 

Исследуемый фразеологический материал был распределен по тематическим 
группам, выделенным в упомянутой выше статье [4, 40-44]. 

1. Фразеологизмы со значением сельскохозяйственных культур и растений: 
разводить бобы, на обухе рожь молотить, гадать на бобах, проще пареной 
репы, как горькая редька, крапивное семя и пр. 

В особую подгруппу выделены фразеологизмы, образованные на основе 
лексемы «хлеб»: водить хлеб-соль, даром хлеб ест, ест чужой хлеб, отбивать хлеб, 
садиться на хлеб и на воду, хлеб да соль, хлеб насущный, на хлебах, хлебом не 
корми и пр. 

2. Фразеологизмы со значением различных этапов осуществления аграрных 
работ: землю роет, мерить землю, заронить семя, вкушать плоды, проклады-
вать себе путь, на обухе рожь молотить, зарывать талант в землю. 

3. Фразеологизмы с зооморфизмами, обозначающими сельскохозяйственных 
животных (вол, бык, лошадь, конь и пр.): брать (взять) быка за рога, 
буриданов осел, сказка про белого бычка, вертеть вола, дойная корова, 
мышиный жеребчик, жеребячья порода, золотой телец, как корове седло, 
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как корова языком слизала, оседлать своего (любимого) конька, не в коня 
корм, конь еще не валялся, божья коровка, врет как сивый мерин, бред 
сивой кобылы, седлать Пегаса, (не) пришей кобыле хвост, прокатиться на 
вороных, саврас без узды, на саврасой не объедешь, здоров как бык, 
разъяренный как бык.  

4. Фразеологизмы с номинацией сельскохозяйственных растений и их раз-
личных частей: вырывать с корнем, пускать корни, в корню, на корню, в 
корне, врастать корнями, глядеть в корень, мешок с соломой, прирасти 
корнями, солома в голове и пр. 

5. Фразеологизмы с номинацией сельскохозяйственных орудий или его 
частей, применяемых в аграрных работах: нашла коса на камень, подмазы-
вать колеса, надевать хомут на шею, наступать на грабли, пятое колесо в 
телеге, поворачивать оглобли и пр. 

Как по стилистике, так и по происхождению, образности, выражаемому значе-
нию эти фразеологизмы весьма неоднородны. Есть среди них книжного происхож-
дения (оседлать Пегаса), нейтральные (глядеть в корень), просторечные (врать как 
сивый мерин, поворачивать оглобли). Последний оборот поворачивать оглобли 
трансформирует первоночальный аграрный смысл одного компонента, который 
подвергается метафоризации. Оглобли – часть плуга (сохи), круглые длинные 
жерди, укрепленные на передней оси (сохи), соединяющиеся с дугой. Данный фра-
зеологизм в современном русском языке означает: 1) уходить, уезжать, отправ-
ляться обратно, 2) отказываться, отступать от своих обещаний, убеждений, ре-
шений. 

Это сочетание в точности воспроизводит момент в процессе пахоты, когда 
землепашец, дойдя до края поля, поворачивал соху (плуг) и продолжает пахоту, 
двигаясь в обратном направлении. Так осуществление сельскохозяйственных работ, 
трансформируясь, породило оборот, получивший обобщенный смысл, а конкрет-
ное действие в аграрных работах приобрело метафорическое значение – отказ от 
прежних решений, убеждений. 

К той же сохе восходит и другой фразеологизм – мелкая сошка, что означает 
«ничем не примечательный, невлиятельный человек» [6, 249]. «Сошка» – суффиксаль-
ное образование от сохи, первоначально означало человека, принадлежащего к не-
большой общине (мелкой сохе). Иначе говоря, фразеологизм мелкая сошка представ-
ляет собой синекдоху, образованную в результате семантической трансформации 
«…общины, объединяющей в своем составе бедных, малоимущих людей» [11, 448]. 

Сочетание, передающее количество, стало означать ничтожного, незначитель-
ного человека, и в этой трансформации связь неких материальных показателей со 
степенью влиятельности человека более чем очевидна. Способности, проявляемые 
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при работе на земле, служили наилучшей характеристикой земледельца, так что 
когда человек «развивал кипучую деятельность, проявлял активность для достиже-
ния какой-либо цели, часто из корыстных соображений», тогда использовался фра-
зеологизм «землю роет» или, наоборот, «мелко пашет» применительно к человеку, 
который «действует недостаточно углубленно, продуманно, серьезно» [6]. 

Приведенные выше примеры свидетельствуют о том, что метафоризации и де-
семантизации может подвергаться один из компонентов фразеологизма. Но 
нередко этот процесс охватывает весь фразеологизм в целом. Доказательством 
могут служить те фразеологизмы с аграрной лексикой, которые в результате семан-
тической трансформации приобрели прежде всего религиозный смысл, как, 
например, сочетание «хлеб насущный», восходящий к евангельской молитве: 
«…хлеб наш насущный даждь нам днесь…».  

В современном русском языке данный фразеологизм означает: 1) необхо-
димые средства для жизни, 2) самое важное, существенное, жизненно необходимое 
[11, 506], однако в христианских текстах оно указывает на другие «жизненно важ-
ные обстоятельства». Известно, что хлеб в Библии обозначает как материальную, 
так и духовную субстанцию. В своей вещественной ипостаси он заключает в себе 
благодать Божью, а духовная ипостась воплощается в слове Божьем: «Не хлебом 
единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» (Мф., 4: 
3-4) [5, 415-416]. 

Выражением «Не хлебом единым», также восходящим к Библии (Втор., 8: 3), 
Моисей успокаивал израильский народ: «…не одним хлебом живет человек, но 
всяким словом, исходящим из уст Господа». Упомянуто оно и Новом Завете (Мф., 
4). И уж совсем современный факт – название романа В. Дудинцева «Не хлебом 
единым», посвященного научным изысканиям, потребовавших от героев напряже-
ния душевных сил, поставивших их перед нравственным выбором, смысл которого 
сводится к тому, что для полного счастья человеку мало материальных благ, он 
нуждается еще и в духовной пище. 

Связь с библейским источником просматривается также во фразеологизме 
«злачное место». В современном русском языке этот оборот имеет ироничное, даже 
неодобрительное значение, как «место пьянства и разврата» [1, 131]. Его ошибочно 
связывают с существительным «злак», между тем он восходит к праславянскому 
«злокъ», «зелень» и упоминается в заупокойной молитве: «Упокой душу раба твоего 
в месте светле, в месте злачне, в месте покойнее» (Пс., 22: 2), т.е. «приятное, 
спокойное, всем изобильное место» [1, 131].  

Евангельские мотивы, отмеченные в этих и в ряде других оборотов: соль 
земли, отделять зерна от плевел и пр., без сомнения, являются более поздними 
семантическими преобразованиями. Что касается фразеологизмов с зооморфным 
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компонентом, то им свойственно сложное содержание, совмещающее религиозные, 
мифологические, культурологические пласты, для полной расшифровки которых 
необходимо привлечение более обширного материала. 

Например, в русском языке зооморфизм «бык» (вол) входит в состав оборотов 
взять/брать/хватать/схватить быка за рога, здоров как бык, уперся как бык, 
разъяренный как бык, вертеть вола, сказка про белого бычка и пр. В представлении 
русских бык является воплощением здоровья, силы и плодовитости (здоров как 
бык, бык-производитель). Его упрямство отразилось в идиоме «уперся как бык», а 
когда животное впадало в ярость, оно становилось просто опасным для окружаю-
щих, способным уничтожить все на своем пути: разъяренный как бык. Фразеологи-
ческий словарь [14, 54]. указывает на наличие сходных выражений и в других 
языках: английском – to take the bull to the horn, польском – chwycyć (wziąnć) byka 
za rogi, шведском – att ta tjuren vid hormen.  

Это устрашающее качество быка отмечено и в религиозных текстах: «Спаси 
меня от львиной пасти и от рогов диких быков» [Пс. 21: 22] 

Совершенно иное стилистическое, семантическое, культурологическое содер-
жание заключено во фразеологизме «сказка про белого бычка», что означает 
бесконечное повторение одного и того же с самого начала. Этот фразеологизм от-
личается от всех вышеназванных тем, что относится к числу так называемых докуч-
ливых сказок, знакомых с детства (Ср.: «У попа была собака, он ее любил, она съела 
кусок мяса, он ее убил»). Это своеобразная словесная игра. Возможно, шуточная 
форма фразеологизма лишь уловка, затеняющая его первоначальный смысл. Во 
всяком случае, прилагательное белый и зооморфизм бык/бычок являются культур-
ными кодами, и их соединение в одном фразеологизме вряд ли носит случайный 
характер и нуждается в исследовании.  

Обобщая вышесказанное, отметим, что фразеологизмы с аграрной тематикой, 
насчитывающие несколько десятков фразеологических единиц, выявляют широкий 
диапазон значений: опыт обработки земли (мы пахали, мелко пашет), отображение 
конкретного этапа и рода деятельности (рубить под корень, нашла коса на камень, 
пускать корни), навыки использования домашних животных в этих работах, 
наблюдения за их повадками (сивый мерин, взять быка за рога, оседлать любимого 
конька) и т.д. Все они несут большие возможности для метафорических обобще-
ний. Эти языковые единицы донесли до нас не только традиционный опыт воз-
делывания земли, то или иное конкретное действие земледельца, т.е. материальное 
бытие народа, но и в трансформированной форме отраязили его духовную 
ипостась.  
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ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ԻՄԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ 

Կարինե Առուստամյան (Հայաստան) 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր՝ ագրարային բառապաշար, իմաստաբանական 
փոխակերպում, դարձվածքներ, ավետարանական մոտիվներ, կենդանակերպու-
թյուններ, աշխարհի լեզվաընկալում. 

Հոդվածը նվիրված է ռուսերենի ագրարային բառապաշար պարունակող 
դարձվածքների ուսումնասիրությանը, դրանց դասակարգման սկզբունքների 
մշակմանը, որի հիմքում ընկած են ագրարային տարբեր գործընթացներ արտա-
ցոլող, ինչպես նաև կենդանակերպություն (զոոմորֆիզմ) արտահայտող բառեր:  

Քննության առարկա է հանդիսանում ագրարային դարձվածքների հիմքում 
ընկած բառերի հասկացութային արժեքները, դրանց մշակութաբանական, էթնո-
լեզվաբանական և հանրալեզվաբանական նշանակությունը: 

Հոդվածում նշվում են ուսումնասիրվող լեզվական միավորների այլաբանա-
կան փոխակերպումները, որոնք բացահայտում են տարբեր իմաստաերանգներ. 
մի դեպքում դրանք ունեն ընդգծված հոգևոր (քրիստոնեական) բնույթ, իսկ մյուս 
դեպքում ձեռք են բերում առավել ընդհանրական, վերացական իմաստ: 

Ագրարային բառերով կազմված դարձվածքները, որոնց թիվը մի քանի 
տասնյակի է հասնում, կարիք ունեն առանձին և մանրակրկիտ ուսումնասիրության: 

 
 
 
 

THE SEMANTIC TRANSFORMATION OF THE AGRARIAN  
VOCABULARY IN RUSSIAN IDIOMS 

Karine Aroustamyan (Armenia) 
Summary 

Key words: agrarian vocabulary, semantic transformation, definitions, Evangelical 
motifs, zoomorphism, world linguistic perception. 

The article focuses on the study of the concepts of agrarian vocabulary in Russian, 
the elaboration of their classification principles, which are based on the agrarian 
processes, as well as on the verbs expressing zoomorphism. 

The subject of investigation is the conceptual value of the words based on the 
agrarian terminology and their cultural, ethnolinguistic and social-linguistic significance. 

The article describes the complex transformation of the studying linguistic units 
expressing different meanings. On one hand they can be of an emphasized spiritual 
(Christian) nature, and on the other they can express a more general, abstract meaning. 

Idioms with agrarian meanings, the number which reaches several dozens, need a 
separate and thorough investigation and research. 
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ՏԵՔՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
 ՍՏԵՂԾՈՒՄԸ ՏԵՔՍՏԱՅԻՆ ՈՃԱԿԱՆ ՀՆԱՐՆԵՐԻ 

ՀԱՄԱՏԵՂՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 
Գոհար Բաղրամյան (Հայաստան) 

 
Հանգուցային բառեր՝ տեքստակազմիչ միջոց, լեզվաոճական մեգահամա-

տեքստ, տեքստային հատված, տեքստի բաղկացուցիչ մաս, տեքստակազմիչ 
ոճական կառույց, կառուցվածքային գործառույթ, տեքստի կառուցվածք, տեքս-
տային մասշտաբ, կապակցման միջոց, տեքստակազմիչ միավոր 

Տեքստի ոճաբանության՝ որպես նոր գիտակարգի ձևավորման, մշակման ու 
հետագա զարգացման հիմքը կազմող լեզվաբանական ուսումնասիրությունների 
արդյունքները, ինչպես նաև տեքստի լեզվաբանության ու տեքստի ոճաբանու-
թյան սահմանագծումը և սկզբունքային տարբերությունների խոր իմաստավորու-
մը առաջադրեցին տեքստային միավորները ոճաբանական տեսանկյունով 
ուսումնասիրելու մի շարք հիմնահարցեր: Այս առումով՝ Օ. Ե. Զախարչուկը նշում 
է, որ կոնկրետ ստեղծագործության մեջ (ամբողջ տեքստում և տեքստի տեսակնե-
րում) տեքստային միավորների ոճական նշանակության, ոճական առանձնա-
հատկություններ ստեղծելու և տեքստի բովանդակությունն արտահայտելու հա-
մար դրանց դերի ուսումնասիրումը [5, 640-641] հայտնվել է գիտնականների 
հետաքրքրության դաշտում, որը կապված է տեքստի լեզվաբանության և տեքստի 
ոճաբանության սկզբունքային տարբերությունների [7, 50-51] խոր իմաստավոր-
ման հետ [4, 67]: Տեքստի ոճաբանության կարևորագույն հիմնահարցերից է նաև 
տեքստային միավորների ոճական կիրառությունների՝ գործառական-կառուց-
վածքաբանական հայեցակետով ուսումնասիրումը: 

Ընդհանուր սահմանմամբ՝ «տեքստը (լատ. տextus – գործվածք, հյուսվածք, 
կապակցություն) իմաստային կապով միավորված նշանային միավորների հա-
ջորդականություն է, որոնց հիմնական առանձնահատկություններն են կապակց-
վածությունը, ամբողջականությունը, ավարտվածությունը և այլն» [8, 528]: Ըստ 
էության՝ կապակցվածությունը և ամբողջականությունը տեքստի կառուցման 
միմյանց փոխլրացնող հիմնական պայմաններից են. «Տեքստը կառուցվում է կա-
պակցման, ամբողջականության, ավարտվածության պայմաններով միավորված 
նշանային միավորների համատեղելիության որոշակի կանոններով և հեղինակա-
յին նպատակադրումն ու հաղորդակցման պայմանները հաշվի առնելով» [4, 70]: 
Հայտնի է, որ տեքստը բարդ կառուցվածք է, որում միմյանցից որակապես տար-
բերվող նրա բաղկացուցիչ մասերը բազմակողմանիորեն փոխկապակցված են: 
Ուստի՝ տեքստային միավորների ոճական նշանակությամբ կիրառությունները, 
վերջիններով պայմանավորված՝ տեքստի ոճական առանձնահատկությունների 
ստեղծումը և տեքստի բովանդակության արտահայտումը անմիջականորեն կապ-
վում են ամբողջ տեքստի կառուցվածքի ու կառուցվածքային առանձնահատկու-
թյունների հետ: Ընդ որում՝ փորձագիտական տվյալների հիման վրա՝ քննելով 
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ոճական հնարների կարգավորող (ճշգրտող) ներուժը, Ն. Ս. Բոլոտնովան ոճական 
տարբեր հնարների (կրկնություն, հակադրություն, անձնավորում և այլն) կարգա-
վորող հնարավորությունները դիտարկում է տեքստային հատվածներում կամ 
ամբողջ տեքստում: Նա հատկապես ընդգծում է. «Ոճական հնարը հեղինակի կող-
մից արդիականացվող տեքստի տարրերի (կարգավորող միջոցների) կապը կար-
գավորող կառույցներից մեկն է (ընդգծումը մերն է)» [3, 196]: Ըստ էության՝ ոճա-
կան հնարի կարգավորող ներուժը դիտարկվում է տեքստի հատվածների ու տար-
րերի կապի համատեքստում, շեշտվում է տեքստի տարրերի կապն ու այդ կապի 
կարգավորումը ոճական հնարների միջոցով: Ոճական հնարը դիտարկվում է 
տեքստի տարրերի կապը կարգավորող կառույց, քանի որ այն իր գործառույթներն 
իրականացնում է տեքստի ողջ կառուցվածքում կամ նրա առանձին կառուցված-
քային մասերում՝ ընդգրկելով տեքստային որոշակի կառուցվածք: Ըստ էության՝ 
ասվածը փաստում է «տեքստի կառուցվածք» և «տեքստային ոճական հնար» 
փոխկապվածությունը: Ընդգծվում է նաև ոճական հնարներին ներհատուկ կա-
պակցող առանձնահատկությունը, որն արտահայտվում է տեքստային միավոր-
ների կապակցումով ու վերջինիս կարգավորումով, որը, կարծում ենք, տեքստի 
հիմնական առանձնահատկության՝ համակարգայնության հիմնաքարերից է: 
«Տեքստի հիմնական առանձնահատկություններից է համակարգայնությունը, որը 
պայմանավորվում է կառուցվածքով, ստորակարգայնությամբ (հիերարխիկ 
բնույթ), ամբողջականությամբ և միջավայրի հետ փոխկապվածությամբ» [4, 69]: 
Ոճական հնարի կառուցվածքայնության առնչությամբ Ն. Ս. Բոլոտնովան կատա-
րել է նաև հետևյալ հետաքրքրական դիտարկումը. «Տեքստի հաղորդակցական 
ոճաբանության մեջ ոճական հնարը մեկնաբանվում է որպես կարգավորող կա-
ռուցվածք, որն արտացոլում է տեքստի կազմակերպման առանձնահատուկ միջոց 
(ընդգծումը մերն է)՝ տեքստի առանձին տարրերի փոխկապվածության հիման 
վրա: …ոճական հնարն օժտված է գործառության տեղային շրջանակով, որն իրա-
կանացվում է տեքստի առանձին հատվածներում: Ոճական հնարներից ամբողջ 
տեքստի մակարդակում կարող է ձևավորվել առաջադրման տեսակը, որպես 
ավելի բարդ կարգավորող կառուցվածք՝ հեղինակի ստեղծագործական մտադրու-
թյանը համապատասխան» [3, 196]: Այսինքն՝ ոճական հնարը գործառում է տեքս-
տի առանձին հատվածներում և իր գործառույթները, մասնավորապես՝ կառուց-
վածքային իրականացնում այդ հատվածների ներկառուցվածքային կապերը կար-
գավորելու միջոցով: Ընդ որում՝ գործառելով ամբողջ տեքստի մակարդակում՝ 
ոճական հնարները ձևավորում են տեքստային հատվածների ու տարրերի (կա-
ռուցվածքային, իմաստային) կապը կարգավորող, տեքստի կազմակերպումն այդ 
հատվածների ու տարրերի փոխկապակցման հիման վրա կարգավորող ավելի 
բարդ կառույց: Պատահական չէ նաև գեղարվեստական տեքստի ոճաբանության 
մեջ ոճի դիտարկումը որպես համակարգային-կառուցվածքային ձևավորում, 
այսինքն՝ գեղարվեստական տեքստի կառուցվածքի տեսանկյունով. «Այս դեպքում 
ոճը դիտարկվում է որպես տեքստի տարր, իսկ տեքստի կառուցվածքային միա-
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վորների ոճական գործառույթը որպես նրա առանձնահատկություն» [6, 51]: 
Հիմք ընդունելով վերը նշված իրողությունները՝ սույն հոդվածում կարևորել 

ենք տեքստի կառուցվածքային ամբողջականության ստեղծման խնդիրը, որը քննել 
ենք ըստ տեքստային ոճական հնարների համատեղ կիրառությունների և տեքս-
տում դրանց ունեցած կառուցվածքային դերի: Աշխատանքում փորձել ենք նաև 
պարզել տեքստային ոճական հնարների համատեղ կիրառության կառուցված-
քային արժեքը, ինչպես նաև տեքստի կառուցման համատեքստում՝ այդ հնարների 
համատեղման կառուցվածքային և ոճական հնարավորությունները: Տեքստային 
ոճական հնարների համատեղումը քննվում է գլխավորապես գործառական-
կառուցվածքաբանական հայեցակետով: Վերջինս տեքստային ոճական հնարների 
համատեղումը որպես տեքստակազմիչ միջոց դիտարկելու հիմքն է: Տեքստի 
կառուցվածքաբանական հայեցակետով՝ տեքստային ոճական հնարների կա-
ռուցվածքային դերը բացահայտվում է ըստ նրանց համատեղ կիրառությունների: 
Տեքստային ոճական հնարների համատեղումը փորձել ենք դիտարկել տեքստի 
կառուցվածքային մակարդակում, իսկ տեքստի կառուցվածքային ամբողջակա-
նության ստեղծումը տեքստային հնարների համատեղման միջոցով՝ ամբողջական 
տեքստի կառուցվածքի և այդ հնարների կառուցվածքային-ոճական հարա-
բերակցության վերհանման տեսանկյունով: Տեքստի ձևի և բովանդակության միաս-
նության համատեքստում՝ քննել ենք տեքստի կառուցվածքային ամբողջակա-
նության ստեղծումը՝ հիմնված տեքստային ոճական հնարների համատեղման վրա: 

Տեքստային ոճական հնար ասելով, այս դեպքում պետք է հասկանալ ոճա-
կան հնարի այս կամ այն գործառույթի (կառուցվածքային, իմաստային, գաղա-
փարական, բովանդակային, ձևային միասնության ու ամբողջականության) իրա-
կանացումը տեքստի մակարդակում, այսինքն՝ այն որպես տեքստային ոճական 
հնար ձևավորվում և գործառում է լեզվաոճական մեգահամատեքստում: Տեքստա-
յին ոճական հնարների համատեղումը դիտարկվում է ինչպես ամբողջ տեքստում՝ 
մեգահամատեքստում, ամբողջական խոսքային ստեղծագործություն ձևավորելու, 
այնպես էլ նրա առանձին հատվածներում, բաղկացուցիչ մասերում՝ տեքստի 
առանձին մասերը, խոսքային միավորները ձևավորելու, միմյանց փոխկապակցե-
լու, դրանով իսկ՝ տեքստի կառուցվածքային ամբողջականությունն ստեղծելու 
տեսանկյունով: Այս դեպքում՝ համատեղվող ոճական հնարները գործառում են 
մեկից ավելի նախադասություն ընդգրկող ավելի բարդ կառուցվածք ունեցող լեզ-
վաոճական համատեքստում: 

Մեր կողմից առաջադրված վերոնշյալ հիմնահարցերը առավել հանգամա-
նորեն փորձել ենք քննել ստորև, որի համար որպես բնագրային նյութ ընտրել ենք 
Ավետիք Իսահակյանի և Պարույր Սևակի ստեղծագործությունները: Այսպես՝ Պա-
րույր Սևակի գրվածքներից «Լույս զվարթ» վերտառությամբ չափածո ստեղծագոր-
ծությունը կարծես մի ուրույն ձոն է՝ ուղղված լույսն ու լուսաբացը, արեգակն ու 
արևածագը փառաբանելուն և վերջիններիս աստվածային, մաքրագործ, սրբա-
գործող ներուժը պատկերելուն: Սույն ստեղծագործության մեջ առավոտյան լույ-
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սի, լուսաբացի և արևածագի անաղարտությունը, նրանց գերակայությունը, ինչ-
պես նաև արշալույսի և «Արդար Արեգակի» ծագման վերածնող ուժը գեղարվես-
տորեն նկարագրելու համար Պարույր Սևակը դիմում է միևնույն բանաստեղծա-
կան տեքստում միաժամանակ կրկնության, աստիճանավորման և կցուրդի ոճա-
կան հնարների համատեղ գործածությանը: Հեղինակի կողմից գեղարվեստական 
պատկեր կերտելու նման հնարքի վարպետ գործածումը նպաստել է ինչպես 
նշված գեղարվեստական պատկերների արտահայտչականությանը, դրանք հան-
դիպադրելուն, այնպես էլ այդ պատկերները ներկայացնող տեքստային հատված-
ների բովանդակային կապակցմանը: Այսպես՝ «Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ» սկզբնամասը 
վերծանվում է երեկոյի, արևամուտի լույսի և «շաղաոտըն առավոտի» արդար 
լույսի հակադրությամբ. 

Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ… 
Եվ ո՛չ թե լույս երեկոյի, 
Ի մտանել արեգական, 
Այլ լույս զվարթ արդար գոյի՝ 
Շաղաոտըն առավոտի… [2, 11] 
Բանաստեղծական տեքստի սկզբնասում կերտված հակադրությունն առա-

վել սրվում և ընդգծվում է տեքստի հաջորդ հատվածում կերտված աստիճանա-
վորման միջոցով, որով բանաստեղծը կերտում է աստիճանական զարգացումնե-
րով կենդանի պատկերներ և նկարագրում գիշեր-լուսաբաց հակադիր ու արևա-
ծագ-ստվերազատում, արշալույս-արևածագ իրարահաջորդ բևեռների աստիճա-
նական անցումները՝ ի դերև հանելով լույսի մաքրագործ էությունը. 

…Ծնրադրյալ Բնությունն է ելնում ոտի. 
Գիշերային ժամերգությունն է վերջանում: 
Եվ Լուսաբացն է մոտենում դանդաղորեն, 
Իբրև հսկիչ մի Լուսարար՝ 
Մարելով ու հանգցընելով 
Ամեն տեսակ լապտեր ու լամպ: 
Եվ Արեգակն է բարձրանում 
Քրմապետի վսեմությամբ: 
Եվ ծույլ փռված ստվերները մարմնամսեղ 
Սկսում են կարծես իրենք իրենց մարսել՝ 
Մսաթափվում-նիհարում են, 
Հետզհետե դառնալով ձիգ 
Ու սլացիկ՝ 
Պարուհու պես մի թխամորթ: 
Արշալույսն է շարունակում ածել փողը իր ծիրանի, 
Որի բոլոր նեղ ծակերից լայն շաղվում է 
Ինքը Արդար Արեգակը, 
Եվ հնչում է ա՛յն եղանակը պարզ ու բարդ, 
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Որ հնչել է աստվածների ծննդի հետ. 
«Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ»… [2, 11] 
Ըստ էության՝ համատեղված հակադրության և աստիճանավորման ոճական 

հնարների միջոցով կերտվում է մի ուրույն հակադրամիասնություն գիշերային 
ժամերգության և աստվածների ծննդյան եղանակի, արեգակի և ստվերների միջև: 
Ընդ որում՝ աստիճանավորումը պատկերվող լուսաբացին կենդանություն և շար-
ժունություն է հաղորդում՝ ընդգծելով նրա մաքրագործ էությունը: Մեջբերված տեք-
ստային հատվածի վերջնամասում «Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ» արտահայտության 
կրկնությամբ, կարծես, ափոփվում են աստիճանավորմամբ ստեղծված կենդանի 
պատկերները՝ միաժամանակ այդ հատվածը կապելով նույն արտահայտությամբ 
սկզբնամասով նախորդ հատվածի հետ: Նկատենք նաև, որ բերված հատվածների 
բովանդակային-կառուցվածքային կապի հիմքում համատեղված ոճական հնար-
ների փոխպայմանավորվածությունն է: Մասնավորապես՝ վերը բերված հատվա-
ծում լուսաբացի մաքրագործ ուժի գովերգումը կատարվում է աստիճանավորմամբ 
կերտված պատկերներով, որն օժանդակում է հակադրության ոճական հնարի 
կերտմանը: Այսպես՝ աստիճանավորման հիմքերից յուրաքանչյուրը դառնում է 
լույսի և գիշերվա հակադրությունը կենդանի պատկերելու հակադիր բևեռներից 
մեկը, իսկ հակադրության ոճական հնարի նման կիրառությունն օգնում է լույսի 
մաքրագործ ուժը և զորությունն առավել խոր ու տեսանելի պատկերներով հիմ-
նավորելուն: Լույսի վեհացնելուն ուղղված հակադրության ոճական հնարի կի-
րառությունը և՛ առաջին, և՛ երկրորդ տեքստային հատվածներում փոխկապակ-
ցում է տեքստի սկզբնամասն ու հաջորդող հատվածը մի կողմից՝ բովանդակա-
իմաստային առումով, քանի որ երկու դեպքում էլ հակադրությամբ ընդգծվում և 
հանդիպադրվում է լույսի և խավարի տարբերությունը, դրանց հակադրությունն ու 
պայքարը, մյուս կողմից՝ ոճական նույնական (հակադիր) պատկերների կերտ-
մամբ: Վերը բերված բանաստեղծական տեքստի երկու հատվածներում կերտված 
տեքստային հակադրություններն ուղղվում են նույն երևույթի՝ լույսի մաքրագործ 
ուժը վերհանելուն և տեսանելի պատկերելուն, քանզի հակադրվում են լուսաբացը, 
արևածագը և խավարազերծումն ու ստվերազատումը: Այս հատվածների բովան-
դակային կապն ստեղծվել է դրանցում համատեղ գործածված հակադրությունների 
և աստիճանավորման միջոցով, քանի որ վերջիններս միտվում են նույն երևույթ-
ները՝ լույսը և նրա դրսևորումները, խավարը և նրա դրսևորումները հակադրելուն: 

Բանաստեղծական տեքստի հաջորդ հատվածը ևս ունի «Լո՛ւյս, լո՜ւյս 
զվարթ» սկսվածքը, որը, կարծում ենք, կցուրդային ուրույն դրսևորում է, քանի որ 
տեքստի նախորդ հատվածի վերջնամասը կրկնվում է հաջորդ հատվածի 
սկզբնամասում: Գործառելով տեքստի մակարդակում՝ կրկնության տարատեսակ 
համարվող ոճական այս հնարը կառուցվածքային յուրահատուկ գործառույթ է 
իրականացնում՝ կապակցելով տեքստի տարբեր հատվածները բովանդակային 
կողմով, որն էլ նպաստում է այդ հատվածների կապին՝ ապահովելով տեքստի 
կառուցվածքային ամբողջականությունը: Բովանդակային փոխկապակցումը 
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տեղի է ունենում «Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ» սկսվածքով հաջորդ հատվածում դարձյալ 
մաքրագործ լույսի փառաբանումով. 

Լո՛ւյս, լո՜ւյս զվարթ, 
Լույս զվա՜րթ ու գերազանցի՜կ, 
Լույս երգեցի՜կ ու նվագո՜ւն… [2, 11-12] 
Տեքստի հաջորդ՝ վերջին երկու հատվածների բովանդակաիմաստային 

փոխկապակցումը ինչպես միմյանց, այնպես էլ նախորդ երկու հատվածներին 
դարձյալ կատարվում է կրկնությամբ, բայց արդեն կրկնվում են այդ հատվածների 
ինչպես սկզբնամասերը, այնպես էլ վերջնամասերը՝ ստեղծելով տեքստի կառուց-
վածքային ամաբողջականությունը: Բանաստեղծական այս տեքստում գործում է 
տեքստային հատվածների բովանդակային կապն ապահովող և ողջ տեքստի կա-
ռուցվածքային ամբողջականությունն ստեղծելուն օժանդակող «կրկնություն+ 
աստիճանավորում+կցուրդ+հակադրություն» տեքստակազմիչ ոճական կառույցը, 
որում գործառող ոճական հնարները ոճական հիմնական գործառույթի հենքով՝ 
տեքստային մակարդակում իրականացնում են նաև իրենց ներհատուկ միասնա-
կան այլ ներքին գործառույթ(ներ)՝ կապակցման, կառուցվածքային, բովանդակա-
իմաստային, ձևային միասնության, որոնք տեքստի կառուցվածքային ամբողջա-
կանությունն ստեղծելու կարևորագույն պայմաններից են: 

«Զուգահեռականություն+համեմատություն» տեքստակազմիչ ոճական կա-
ռույց է գործառում Ավետիք Իսահակյանի` «Թափվեցին տերևներն աշնան» սկս-
վածqով բանաստեղծական տեքստում: Բանաստեղծական տեքստը կառուցված է 
իմաստով կապակցված տեքստային միատիպ կառույցներ ունեցող հատվածնե-
րից, որոնց միատիպությունը երկակի է, քանի որ դրանց կառուցվածքային նույ-
նականությունն ապահովվում է նաև դրանցում զուգահեռաբար իրականացվող 
նույնատիպ ներքին համեմատությունների միջոցով: Երկու հատվածներում 
ստեղծված համեմատություններով բանաստեղծն ընդգծում է իր թախծի և աշնան 
նմանությունը: Այսինքն՝ տեքստի երկու հատվածները ինչպես կառուցվածքով են 
նույնական (զուգահեռականություն), այնպես էլ ոճական առանձնահատկություն-
ներով, արտահայտչականությամբ (զուգահեռականություն և համեմատություն): 
Ընդ որում՝ ոճական մեգահամատեքստում համատեղված համեմատությունն ու 
զուգահեռականությունը փոխպայմանավորում են մեկը մյուսի ստեղծումը, քանի 
որ երկու դեպքում էլ վերհանվում են տարբեր երևույթների ընդհանրությունները. 

Թափվեցին տերևներն աշնան ծառերից՝ 
թոշնա՛ծ ու դալո՛ւկ, 

Թափվեցին երգերս բեկված իմ սրտից՝ 
  տրտո՛ւմ ու թալո՛ւկ: 

Թափվեցին աստղերն անհուն երկնքից՝ 
 տխո՜ւր ու անփա՛յլ, 

– Թափվեցե՜ք, արցունքներս, հոգուս խորքերից՝ 
 անհո՛ւյս ու մռա՛յլ… [1, 28] 
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Տեքստի մակարդակում գործառող ոճական այս հնարների համատեղմամբ 
կապակցվել են բանաստեղծական տեքստի տարբեր մասերը՝ ինչպես կառուց-
վածքային, այնպես էլ իմաստային և ոճական հարթություններում և ավելի տեսա-
նելի ու պատկերավոր դարձրել հեղինակի թախիծը՝ այն զուգադրությամբ համե-
մատելով մի կողմից՝ աշնան ու աշնանային թախծի, մյուս կողմից՝ անփայլ ու 
տխուր աստղերի հետ: Ըստ էության՝ տեքստի երկու հատվածներում զուգահեռ 
իրականացված ներքին համեմատությունները նպաստում են մի կողմից՝ դրանց 
իմաստային կապին, մյուս կողմից՝ զուգահեռականության և՛ իմաստային, և՛ կա-
ռուցվածքային և՛ ոճական եռապլան գործառույթներ իրականացնելուն: Այսինքն՝ 
զուգահեռականության և համեմատությունների համատեղման միջոցով համա-
տեղվել են նաև այդ ոճական հնարների ոճական, իմաստային և կառուցվածքային 
ընդհանուր գործառույթները, որով էլ ապահովվել է տեքստի կառուցվածքային 
ամբողջականությունը: 

Տեքստային ոճական հնարների համատեղման միջոցով ստեղծված 
«աստիճանավորում+համեմատություն» տեքստակազմիչ ոճական կառույցը դար-
ձել է Ավետիք Իսահակյանի գրվածքներից մեկի՝ «Կարծես՝ երեկ էր…» սկսվածքով 
ստեղծագործության տեքստի կառուցվածքային ամբողջականությունն ստեղծելու 
հիմքը: Բանաստեղծական տեքստի կառուցվածքային ամբողջականությունն ա-
պահովվում է լեզվաոճական նույն մեգահամատեքստում աստիճանավորման և 
համեմատության ոճական հնարների համատեղ գործածությամբ: Այսպես՝ տեքս-
տի առաջին և երկրորդ հատվածները մի կողմից՝աստիճանավորման հիմքերն են, 
որոնք կազմում են բանաստեղծի ծերացմանը զուգընթաց նրա հոգեկան ապրում-
ների աստիճանական զարգացումը պատկերող համեմատության ոճական հնարի 
մի եզրը. 

Կարծես՝ երեկ էր, 
Ես մանուկ պայծառ, 
Թռվռում էի դալար ծառն ի վեր: 
Եվ սակայն այսօր մռայլ է հոգիս. 
Ճնշում է մի ձեռք հոգնած ուսերիս: 
 
Բայց դեռ երեկ էր՝ 
Սրտով սիրավառ 
Ես փնջում էի երազ ու երգեր: 
Եվ այսօր արդեն անցել եմ ուղիս. 
Ճերմակն է հյուսվում իմ սև մազերիս [1, 143]: 
Մեջբերված բանաստեղծական հատվածներից տեսնում ենք, որ աստիճա-

նավորման հիմքերից յուրաքանչյուրը ձևավորվել է ողջ տեքստի տարբեր հատ-
վածներում, իսկ այդ հիմքերի աստիճանական զարգացումը և աստիճանավոր-
ման ամբողջականացումը հնարավոր է տեքստի այդ հատվածների փոխկա-
պակցման միջոցով: Ուստի՝ աստիճանավորման ձևավորումը պայմանավորում է 
տեքստային տարբեր հատվածների կապը: 



62 

Տեքստի երրորդ հատվածում արտահայտվում է համեմատության մյուս 
եզրը՝ համեմատելին՝ գարունը, գարնան ավարտն ու աշնանամուտը, կանաչ 
տերևների դեղնումը, որոնց հետ էլ համեմատվում է նախորդ երկու հատվածնե-
րում պատկերված մանուկը, նրա ծերացումը՝ մանուկ ուսերի հոգնություն և սև 
մազերի ճերմակում. 

Երեկ գարուն էր, 
Աշուն է այսօր. 
Ե՞րբ դեղին դարձաք, 
Կանա՜չ տերևներ… [1, 143] 
Այսինքն՝ տեքստի առաջին երկու հատվածները կապակցվում են աստիճա-

նավորման միջոցով՝ դառնալով համեմատության մի եզրը՝ մանկություն-երիտա-
սարդություն-ծերացում անցումներով, պատկերելով բանաստեղծի ծերացման 
զգացումը, իսկ վերջին հատվածի հետ կապվում են համեմատության ոճական 
հնարի միջոցով: Համեմատությունը կատարվում է մանուկ-գարուն, մազերի ճեր-
մակում-տերևների դեղնում համեմատական ընդհանուր գծերով: Ըստ էության՝ 
բանաստեղծական տեքստի կառուցվածքային ամբողջականություն ստեղծվում է 
նշված ոճական հնարների համատեղմամբ, որոնցից աստիճանավորումը կերտ-
վել է տեքստային առաջին երկու հատվածներում, իսկ համեմատությունը՝ տեքս-
տի բոլոր հատվածներում (ողջ տեքստում)՝ դրանց կապակցման հենքով: Տեքս-
տային ոճական այս հնարները Ավ. Իսահակյանը գործածել է ծերացման զգացու-
մը, ժամանակի արագընթաց հեռացումը և վերջիններիս զուգընթաց իր ապրում-
ները պատկերավոր նկարագրելու, դրանք առավել կենդանի ու տեսանելի դարձ-
նելու նպատակով: 

Ամփոփելով սույն ուսումնասիրությունը՝ կարելի է առանձնացնել տեքստա-
յին ոճական հարների համատեղ գործածության միջոցով տեքստի կառուցվածքա-
յին ամբողջականության ստեղծման հետևյալ հիմնական օրինաչափությունները. 

ա. գործում է «ոճական-կառուցվածքային գործառույթով ոճական հնար կամ 
ոճական հնարի մի եզրը պարունակող տեքստային հատված + նույն կամ տարբեր 
ոճական հնար կամ ոճական հնարի մյուս եզրը պարունակող տեքստային այլ 
հատված» ոճական հնարների համատեղման միջոցով տեքստի կառուցվածքային 
ամբողջականության ստեղծման հիմնակաղապարը, 

բ. տեքստի կառուցվածքային ամբողջականության ստեղծման տեսանկյու-
նով՝ ոճական հնարի ձևավորումը և ամբողջական տեքստի կառուցումը փոխպայ-
մանավորված են, որի հիմքում ոճական հնարի կառուցվածքային գործառույթն է, 

գ. ոճական հնարների համատեղման և տեքստի կառուցվածքի փոխկապվա-
ծությունը պայմանավորվում է ոճական հնարների ոճական ու կառուցվածքային 
գործառույթների փոխկապվածությամբ: Ոճական հնարների ոճական գործա-
ռույթն իրականանում է տվյալ տեքստային կառուցվածքում՝ նրա տեքստակազմիչ 
գործառույթի հենքով և՝ հակառակը, 

դ. տեքստի մակարդակում համատեղվող ոճական հնարները նպաստում են 
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մեկը մյուսի կերտմանը և ծավալմանը՝ առավել ընդգծելով միմյանց ոճական նշա-
նակությունը: Այս փոխպայմանավորվածությունը տեքստային ոճական հնարների 
համատեղ գործածության տեքստակազմիչ գործառույթի կարևոր պայմաններից է, 

ե. տեքստի մակարդակում ոճական հնարների համատեղում առկա է, երբ 
համատեղվող ոճական հնարներով պատկերվում է միևնույն երևույթը կամ ար-
տահայտվում և ընդգծվում է տվյալ ստեղծագործության հիմնական գաղափարը: 

Այսպիսով՝ ոճական հնարների համատեղումը գործառում է որպես տեքստի 
բաղկացուցիչ մասերի կապակցման ուրույն եղանակ և հիմնվում է մի կողմից՝ 
ոճական հնարների՝ տեքստային մասշտաբում կիրառությունների, մյուս կողմից՝ 
դրանց ընդհանուր, միասնական գործառույթի կամ գործառույթների վրա: 
Այսինքն՝ տեքստային ոճական հնարների համատեղում տեղի է ունենում, երբ 
համատեղվող ոճական հնարները համատեղման միջոցով իրականացնում են 
միասնական մեկ կամ մի քանի, օրինակ՝ կառուցվածքային գործառույթ: Ոճական 
հնարների այս կիրառությունները նրանց օժտում են հավելյալ նշանակությամբ, 
ոճական գործառույթից զատ՝ նաև այլ, երկրորդային գործառույթով, որը կարելի է 
նաև անվանել «ներքին» գործառույթ, քանի որ այն արտահայտվում և իրականա-
նում է ոճական հնարների հիմնական ոճական գործառույթի հետ՝ տեքստային 
մասշտաբում կիրառության կամ համատեղման պայմաններում: 
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СОЗДАНИЕ СТРУКТУРНОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ ПУТЕМ СОВМЕЩЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫХ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ 

Гоар Баграмян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: текстообразующее средство, лингвистический мегаконтекст, 
отрывок текста, составная часть текста, текстообразующая стилистическая 
конструкция, структурная функция, структура текста, масштаб текста, средство 
связи, единица, составляющая текста  

Совмещение стилистических приемов воспринимается, с одной стороны, как 
своебразное средство скрепления различных отрезков текста и опирается, с другой 
стороны, на их общую единую функцию или функции. Иначе говоря, совмещение 
стилистических приемов имеет место в тех случаях, когда их объединяет общая 
задача, например, при реализации структурных функций. Такое применение 
стилистических приемов поднимает их значимость, поскольку помимо 
собственной стилистической функции эти приемы выполняют также и иную 
функцию, которую условно можно назвать “внутренней”, поскольку она 
выражается и реализуется посредством основных стилистических приемов, их 
совмещения в пределах текста.  

 
 
 

CREATING STRUCTURAL INTEGRITY BY COMBINING  
DIFFERENT STYLISTIC RECEPTIONS 

Gohar Baghramyan (Armenia) 
Summary 

Key words: text-forming tool, linguistic megacontext, text passage, component of 
text, text-forming stylistic construction, structural function, text structure, text scale, 
means of communication, unit, text component 

The combination of stylistic techniques is perceived, on the one hand, as a peculiar 
means of fastening different segments of the text and relies, on the other hand, on their 
common single function or functions. In other words, the combination of stylistic 
techniques takes place, in cases where they are united by a common task, for example, in 
the implementation of structural functions. Such use of stylistic techniques raises their 
significance, since in addition to their own stylistic function, these techniques also 
perform another function, which can be called “internal”, since it is expressed and 
implemented through the functioning of the main stylistic techniques, combining them 
within the text. 
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ԹՈՎՄԱ ԱՐԾՐՈՒՆՈՒ «ՊԱՏՄՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆՆ ԱՐԾՐՈՒՆԵԱՑ» ԵՐԿԻ 
ԵՎ ԴՐԱՆ ԿՑՎԱԾ ԱՆԱՆՈՒՆ ՊԱՏՄԻՉԻ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅԱՆ  

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
Շողիկ Ղուկասյան  (Հայաստան) 

 
Հանգուցային բառեր՝ հեղինակային նորակազմություններ, բառակազմական 

կաղապարներ, անհոդակապ բարդություններ, իսկական բարդություններ, բառա-
ծանցում, բառաբարդում, համադասական հարաբերություն, ստորադասական 
հարաբերություն 

10-րդ դ. կարևոր պատմաղբյուրներից են Թովմա Արծրունու և Անանունի 
երկերը: Նրանց մասին կենսագրական տեղեկություններ գրեթե չեն պահպանվել: 
Թովման պատմության առաջաբանում նշում է, որ պատմությունն սկսել է գրել 
Գրիգոր Արծրունի մեծ իշխանի պատվերով՝ Արծրունյաց տոհմի պատմությունը 
հավերժացնելու նպատակով. «Եւ արդ ես՝ սակս որոյ մերս է շարագրութեան յե-
ղանակի խնդիր ի քէն, Գրիգոր Արծրունեաց տէր և Վասպուրական իշխան, ընկա-
լեալ ի մեզ զհրաման պատուիրանի քո, զոր ախորժակք փափագելիք զքեզ ստի-
պեցին՝ ներքադրեալ ի յիշատակարանս մատենից զնախնեացն քոց զազգաբա-
նութիւն և զորպիսութիւն, կարգաւ ածել զթիւսն ըստ ծննդոց իւրաքանչիւրոց մինչ 
առ մեզ զբովանդակութիւնն չափաբերել»1: Շարադրել է ոչ միայն Արծրունյաց 
տան, այլև բովանդակ Հայաստանի պատմությունը: 

Թովմա Արծրունին եղել է մեծ համբավ վայելող վարդապետ և ժամանակի 
զարգացած մարդկանցից մեկը, եղել է հաղորդակից ժամանակի կարևորագույն 
դեպքերին: Երկը բաղկացած է երեք «դպրություններից», որոնք իրենց պատմագի-
տական նշանակությամբ էապես տարբերվում են իրարից: Առաջին և երկրորդ 
դպրություններում (մինչև երկրորդ դպրության հինգերորդ գլուխը) շարադրել է 
հին ժամանակների պատմությունը՝ սկսած Ադամից մինչև 9-րդ դարի կեսերը2: 
Առավել արժեքավոր են ժամանակակից դեպքերին առնչվող գլուխները: Այստեղ 
մանրամասն ներկայացվում է հայերի ազատագրական պայքարն ընդդեմ արա-
բական խալիֆայության, Հայաստանում մահմեդական գաղթականության հաս-
տատումը, միջիշխանական երկպառակությունները: Պատմիչը մեծ ուշադրու-
թյուն է դարձրել Հայաստանի անկախության վերականգմանը նախորդող կարևո-
րագույն դեպքերին, ժողովրդի կենցաղին, տնտեսական պայմաններին: Նա չի ան-
տեսել նաև օտար զավթիչների դեմ ազատագրական պայքարում հասարակ ժո-
ղովրդի ունեցած մասնակցությունը, ռազմի տեսարաններում ամենայն մանրա-

                                            
1 Թովմա Արծրունի, Պատմութիւն Տանն Արծրունեաց, Եր., 1985, էջ 10: 
2 Այս շրջանի պատմության համար իբրև աղբյուր հիշատակվում են Կորյունը ու Խորե-

նացին: 
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մասնությամբ նկարագրել է ժողովրդական զանգվածների խիզախությունը և 
բարձր գնահատել նրա դերը ազատագրական պայքարում: Ճիշտ է գնահատում 
քաղաքական իրադարձությունները, հայ իշխանների անմիաբանության բոլոր 
աղետալի հետևանքները. «Ոչինչ զանգիտեալ մեր մինչ ցայս վայր, պատմել 
զվտանգս և զնեղութիւնս եկեալ հասեալ ի վերայ մեր ի թշնամեացն ճշմարտու-
թեանն. զի թեպէտ նեղեալք և չարչարեալք լինէաք պէսպէս կտտանօք ի զօրացն 
իսմայելական ազգացն տաճկական տէրութենէն՝ այլ սակաւագոյնք և առ փոքր 
ինչ ժամանակս, և բազում այն էր որ ի մէնջ միաբանութեանն, հեռացաւ մեկնեցաւ 
գնաց շնորհ աստուածատուր զօրութեանն.... և յոյժ ուրախ առնէին զթշնամիսն ի 
քակել միաբանութեան իրերաց» (194): Պատմությունը կարևոր տեղեկություններ է 
պարունակում նաև Հայաստանի հետ հարևան տերությունների հարաբերություն-
ների մասին: 

Թովմա Արծրունու պատմությունը թերի է, ավարտվում է իթ անավարտ 
գլխով, որից հետո պատմությանը կցվել է Անանուն մատենագրի երկը, որը նույն-
պես թերի է. պակասում են առաջին գլխի սկիզբը և երկրորդ գլխի վերջին մասը: 
Երկար ժամանակ Թովմա Արծրունու և Անանունի երկերը համարվել են նույն 
հեղինակի գործ, հրատարակվել են իբրև մի երկ՝ Թովմա Արծրունու հեղինակու-
թյամբ: Երկու տարբեր հեղինակների պատկանելու օգտին է խոսում այն փաստը, 
որ շատ հաճախ երկու գրքում էլ պատմվում է միևնույն դեպքը՝ բերվելով, սակայն, 
տարբեր փաստեր: Երբեմն նրանց բերած տվյալները հակասում են իրար3: 
Տարբեր են նաև երկու հեղինակների քաղաքական հայացքները: Եթե Թովմա 
Արծրունին քննադատաբար է խոսում Արծրունիների դավաճանության մասին, 
գովաբանում է Աշոտ և Սմբատ Բագրատունիներին՝ անվանելով «այր քաջայհայտ 
և հանճարեղագոյն», «բարձրագոյն և հանճարեղագոյն», չի մոռանում մյուս հայրե-
նասեր գործիչներին, ապա Անանուն պատմիչը Արծրունիներին բացահայտորեն 
բարձր է դասում բոլորից՝ բոլորովին անտեսելով Բագրատունիներին: Նա Գագիկ 
Արծրունուն ներկայացնում է իբրև բովանդակ Հայաստանի թագավոր՝ բոլորովին 
հաշվի չառնելով Բագրատունի թագավորների գոյությունը: Նրա բացասական վե-
րաբերմունքը Բագրատունիների նկատմամբ հասնում է նույնիսկ այն աստիճա-
նի, որ ամբողջովին արդարացնում է արաբ ոստիկան Յուսուֆի չարագործություն-
ները, որոնց միակ մեղավորը համարում է Սմբատին, որն ընդդիմացել էր Աստծո 
կամքին՝ չտալով «զկայսերն կայսեր, և զԱստծոյն Աստուծոյ», այսինքն՝ արաբ-
ներին չէր կամեցել հարկ վճարել. «Զայս հրաման տէրունեանն յետս հարեալ 

                                            
3 Դերենիկ Արծրունու մահվան ժամանակ Թովման նրա մեծ որդուն՝ Աշոտին համարում 

է 9 տարեկան (տե՛ս Արծր., 354), Անանունը՝ 12 տարեկան (տե՛ս Անան., 416): Դերենիկի կնոջ 
մահը Թովման տալիս է ամուսնու մահից մեկ տարի ութ ամիս հետո (տե՛ս Արծր., 356), 
Անանունը՝ յոթ ամիս հետո (տե՛ս Անան., 418):  
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Սմբատայ՝ շարժեաց զբազում չարիս ի վերայ սուրբ եկեղեցւոյ և ժողովրդեանն 
տեառն» (Անան., 440):  

Ուսումնասիրողները Անանունին նույնպես համարում են Արծրունի: Մ. Աբեղ-
յանը կարծում է, որ Գագիկ Արծրունին, չբավարարվելով Թովմա Արծրունու 
երկով, մի երկրորդ պատմիչի էլ է գրել տվել իր ժամանակի պատմությունը4: 

Պատմության բառապաշարի հիմնական և մեծագույն մասը կազմում է դա-
սական գրաբարի շերտը: Մեզ համար հետաքրքրություն են ներկայացնում. 

1. 5-րդ դարից ավանդված, սակայն նոր իմաստներով գործածված բառերը: 
2. Փոխառյալ բառերը: 
3. Առաջին անգամ Արծրունու և Անանունի պատմություններով վկայված 

բառերը: 
Ուսումնասիրվող երկերում գտնում ենք բազմաթիվ նոր բառեր ու բառա-

ձևեր, որոնք նախորդ դարերի մատենագրությամբ չեն վկայվել: Սրանց մի մասը, 
ամենայն հավանականությամբ, հին հայերենի բառապաշարի հազվադեպ գործա-
ծական այն բառերն են, որոնք մեզ են հասել միայն տվյալ հեղինակի պատմու-
թյան միջոցով, մյուս մասն էլ, թերևս, հեղինակային նորաբանություններ են: Ներ-
կայացնենք այն բոլոր բառերը, որոնց համար բառարանները վկայում են միայն 
Թովմա Արծրունուն և Անանունին կամ ընդհանրապես տեղ չեն գտել ոչ մի բառա-
րանում: 

Նոր բառերով հարուստ է Թովմա Արծրունու «Պատմութիւն Տանն Արծրու-
նեաց» երկը: Երկու հարյուր ինը բառի համար կամ ընդհանրապես վկայություն-
ներ չկան, կամ էլ բառարանները վկայում են միայն նրա պատմությունը: Դրանք 
կյանքի տարբեր բնագավառներին վերաբերող բառեր են՝ 

Ազատատեարք «ազնվականներ» (354),ազգապետաբար «իբրև ազգապետ» 
(18), աղաչելութիւն «աղաչանք» (230), աղտապիղծ «պիղծ բան անող, անմաքուր» 
(336), ամիրայապետել «իշխանապետ դառնալ»5 (336), ամրաձև «ամրոցի ձև ունե-
ցող կամ ձևով ամուր» (310), անդնդաձիգ «անդունդում տարածված» (396), 
անդնդաքակ «անդունդ քանդող»6 (358), աներեևութական «աներևույթ, անտես» 
(52), աներջանիկ «դժբախտ, թշվառ» (157), անհակառակող «համերաշխ» (388), 
անփոյթարար «անտարբեր, անփոյթ» (8), անփրկանակ «չփրկվող»7 (24), 
անօգնականութիւն «առանց օժանդակության մնալը» (162), աշխարհախնամ 
«աշխարհ խնամող, հոգատար» (114), աշխարհեցի «աշխարհում բնակվող» (292), 

                                            
4 4 Տե՛ս Մ.Աբեղյան, Հայոց հին գրականության պատմություն, Երկեր, հ. Գ, Եր., 1968:: 
5 Ամիրայ նշանակում է «մահմեդական իշխան, կուսակալ»: 
6 Քակ արմատն է քակել «1. բաժանել, 2. քայքայել, 3. ջնջել» բայի, որից էլ՝ անդնդաքակ 

«անդունդներ քանդող» բառն է՝ ժխտական ապ- նախածանցով: 
7 Հին հայերենում գործածական էր փրկանակ «Իր անձը ուրիշի համար զոհող, փրկիչ» 

բառը, որից էլ՝ ան-փրկանակ՝ «չփրկված»: 
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ապիհարկել//ապահարկել «ազատել հարկերից»8 (58), աջաթեւ «աջաթևյան» (222), 
առատալիր «ճոխ, առատաձեռն»9 (340), ասպազինել «սպառազինել» (64), 
աստուածերան «աստծուց երանելի, ընտրյալ» (22), արիւնալից «արյունով լցված» 
(376), արիւնարբութիւն «արյունահեղություն» (144), արձանագործ «քարաշեն»10 
(392), արձանախիտ «խիտ, կարծր քար» (104), արձանաշար «քարաշար» (334), 
արըռտաբոյծ11 (48), աւազամած «ավազով ամրացրած» (392), արժանաբանութիւն 
«արժանի խոսք» (52), աստուածակԷզ12 «կրակով, որն իբրև աստված պաշտում էին 
պարսիկները, այրել (126), արտաձգել «դուրս գցել»13 (24), արդարաքարոզ «արդար 
հռչակված»14 (24), բազմագաւառ «շատ գավառներ ունեցող» (386), բազմախար-
դախ «չափազանց խարդախ, ստոր» (20), բարձրագահութիւն «գահերեցություն» 
(348), բերդայինք «բերդում բնակվողները» (208), բացաձգել «հեռացնել» (360), 
բերդանման «ամուր, անառիկ» (86), բնաբանապէս «բնական կարգով, բնականորեն» 
(36), գազանեղէն «գազանային» (326), գայռալիր «գարշելի, տղմոտ, կեղտոտ»15 (100), 
գեղջկաբանել «ռամկաբար խոսել» (122), գերեզմանանալ «թաղվել» (358), 
գերփանք «կողոպուտ, կործանում»16 (110), գիսակագեղ «գեղեցիկ մազերով» (100), 
գլխապան «գլուխը պահպանող զրահ, սաղավարտ»17 (64), գլխապետութիւն 
«զորապետութիւն»18 (308), գունդսաղար «զորապետ»19 (198), դափել «թմբուկով 
նվագել, զարկել» (208), դիազարդութիւն «մեռածի մարմինը զարդարելը, թաղում» 
(96), դիմացուած «դիմացկունություն» (304), դիւրափուչ «հեշտությամբ փչող» 
(280), դնդեցուցանել «թնդացնել»20 (208), դռոթել «գրոհել»21 (236), երեքարմատեան 

                                            
8 Հարկել «հարկատու դարձնել, ծառայեցնել, աշխատեցնել» բառն է՝ ժխտական ապ- նա-

խածանցով: 
9 Լի «լցված, անպակաս» արմատի տարբերակներից է լիր, որից էլ՝ առատալիր 

«առատությամբ լի»:  
10 Արձան նշանակում է «մեծ քար»:  
11 Այս բառը ՆԲՀԼ-ն և ՀԱԲ -ը տալիս են արօտաբոյծ ձևով, որ նշանակում է «հովիվ»: Այս 

ուղղման օգտին է խո-սում նախադասության մեջ բառի արտահայտած իմաստը: 
12 ՆԲՀԼ-ն և ՀԱԲ-ը բառը տալիս են ածխակէզ ձևով: 
13 Բնագրում բառը բերված է արատաձգել ձևով, ՆԲՀԼ-ն բառն ուղղում է արտաձգել: 
14 Քարոզ նշանակում է «մունետիկ, բարձրաձայն հրապարակող կամ հայտարարող»: 
15 Գայռ նշանակում է «ցեխ», «աղբ»: 
16 Գերփել նշանակում է «ավերել, կործանել, կողոպտել», որից՝ գերփանք «կործանում, 

ավերում, կողոպուտ»: 
17Պան բաղադրիչի ծագումը Աճառյանը կապում է պարսկ. զանգապան (zangapah) 

«ծնկները ծածկող զրահ» բառի pan բաղադրիչի հետ, որից ունենք սռնապան, դաստապան և 
այլն (ՀԱԲ, II, էջ 80): 

18 Գլխապետ նշանակում է «զորապետե: 
19 Սաղար փոխառություն է պարսկերենից, նշանակում է «զորավար, զորապետ»: 
20 Դնդչումն «աղմուկ, թնդիւն, ծխոբ» բառից: 
21 Դռոյթ «խմբով հարձակում, գրոհ» բառից: 
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«եռամաս» (88), զգուշաւորական «զգույշ» (22), զանգակել «զանգակներով 
զարդարել» (208), զգառել «ապականել»22 (98), թագապատիւ «թագ դնելու 
իրաունք» (58), թանձրախոծ «թանձր, խիտ» (48), թոքակէս «թոքի կեսը»23 (64), 
ժամայեղ «ժամանակ փոխող»24 (6), ժամանակագիւտ «ժամանակաստեղծ» (6), 
իմաստնախորհ «իմաստուն մտածող» (48), իշխանասիրական «փառասիրական» 
(364), ինքնամոլորութիւն «ինքնախաբեություն» (250), լրթնատեսիլ «աղոտ, նվազ 
լույսով» (372), խոհականալիր «իմաստալից» (214), խորափոր «խորը փորված» 
(334), խաչայարդար «խաչով զարդարված» (394), խաւարայած «խավարամիտ»25 
(52), խորանայարդար «խորան պատրաստող, ճարտարապետ» (378), խուռնախիտ 
«թանձր, խիտ» (224), խստաբանութիւն «խստություն» (130), խաժութիւն «տխմա-
րություն, տհասություն»26 (360), ծանրալիր «ծանր, անշարժ» (358), ծանրակի 
«ծանր» (186), կայծակնավարս «հրավարս» (52), կայսերալուր «կայսեր հրամաննե-
րը հնչեցնող» (106), կանանցաբարոյ «թույլ, անարի, կնամարդի» (70), կանխավաղ 
«անհապաղ, արագ» (40), կապուտակաձև «կապույտ» (396), կատարելաբանու-
թիուն «անթերի և ողջամիտ դավանություն» (386), կեղծաբերել «կեղծել» (400), կեր-
պաձգիլ «հար և նման ձգվել» (328), կերպամտել «մտքում ձևացնել» (268), կոկոզա-
բանել «ճամարտակել»27 (326), կոհակալիր «ալիքաշատ» (396), կորստականութիւն 
«վնասակարություն»28 (240), կորովազէն «զորավոր, կորովի» (90), կորովալիր 
«կորովի» (100), կրագործութիւն «կրով սարքելը» (392), կօշկաձև «կոշիկի ձև 
ունեցող» (205), կապճահամար «ամանով (կապիճ նշանակում է «բույսեր չափելու 
աման») չափված» (46), կեղծոտել «սաստիկ կեղծել» (186), կափաւոր «լախտով 
զինված» (218), հայկասիրտ «հզոր, արի, քաջ» (110), հաշտումն «հաշտություն» (62), 
հարկաբարձութիւն «հարկահանություն» (58), հարստայեղց «երևելի, հարուստ»29 
(16), հաւասարակցել «հավասարվել» (318), հաւաստանալ «ապացուցվել» (18), 
հաւատարմաբանութիւն «հավաստիություն» (12), հեծելազն «սպա, ասպետ» (264), 

                                            
22 Կազմել է զգայռ (գայռ «գեղտ, աղբ» արմատի զ նախդրով ձևը) բառից: 
23 Արծրունին այս նկարագրությունը վերցրել է Խորենացուց, որը գրում է «Զկէս մասին 

թոքոցն հանդերձ զինուն` ի դուրս բերէ» (Խոր., գիրք Ա, գլ. իթ): Նա Խորենացու կէս թոքոցն 
կապակցությունն արտահայտել է մի բառով՝ կազմելով հոդակպավոր իսկական բարդու-
թյուն:  

24 Յեղ «փոխել, մի վիճակից մյուսին դարձնել» արմատից:  
25 Յածել «ման գալ, թափառել» բայի յած արմատից: Խաւարայած նշանակում է «խավարի 

մեջ թափառող», գործածվել է փոխաբերական՝ «խավարամիտ» իմաստով: 
26 Խաժ «հաստ, թաւ» փոխաբերաբար նշանակում է «կոպիտ, գռեհիկ», որից էլ՝ 

խաժություն «տխմարություն»: 
27 Կոկոզ նշանակում է «մեծամիտ, հպարտ» (ՀԱԲ II, էջ 617), որից էլ՝ կոկոզաբանել 

«մեծամտանալ, մեծ-մեծ խոսել, ճամարտակել»: 
28 Կորստական «կորստյան պատճառ դարձող, վնասակար» բառից: 
29 Յեղց նշանակում է «լի, լեփ-լեցուն», որից՝ հարստայեղց «հարստությամբ լի, հարուստ»: 
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հեղեղածուփ «վարար, հեղեղանման» (396), հետևակագնացութիւն «հետիոտն 
գնալը» (162), հիմնաշարժ «հիմքից շարժվող» (357), հովուապետություն 
«առաջնորդություն» (324), հանապազակռիւ «միշտ կռվող» (250), ձայնաւորել 
«արտասանել» (16), ձիւնալիր «ձյունոտ» (86), ձիւնապատ «ձյունոտ» (434), ձորա-
բաժին «ձորը բաժանող» (396), ձրավաստակ «անարդյունք»30 (46), ճոխագայութիւն 
«ճոխ ընթացք» (6), ճոխագործութիւն «ճոխություն» (386), ճոխազգի «մեծատոհմ» 
(76), մաղձախառն «դառը» (204), մաղձահամ «դառնահամ» (292), մառախլաձև 
«միգամած» (268), մսլիմանակ «մահմեդական» (372), մօրին «տղմոտ, ցեխոտ»31 
(112), յառաջատեսել «կանխատեսել» (24), յորձանախաղաց «հորդացող»32 (350), 
նախայարձակ «առաջին» (20), նեխահոտութիւն «գարշահոտություն» (292), 
նժոյգաձիգ «ձիապան» (228), նմանակերպել «նմանվել» (300), շատամարդկութիւն 
«բազմամարդություն» (90), շարածել «դասակարգել» (16), շռնջապահ «ձիերի զար-
դարանք»33 (208), ողնուլար «ողնաշար» (304), ոսկեկերտ «ոսկուց պատրաստված» 
(396), ոստոզերծ «թփերից զուրկ» (334), որդնածին «մեղվամայր» (398), որմաշարժ 
«քարերի շարժվելը» (358), որմնափակ «պատնեշ, պարիսպ» (126), որովայ-
նացաւածութիւն «փորացավ» (384), որջարան «որջ» (398), պահարանել «փակել» 
(340), պայազատաբար «ժառանգաբար»34 (14), պայծառայարդար «փառահեղ, 
գեղեցիկ» (286), պաշտպանակ «թիկնապահ, պաշտպան» (90), պաշտօնարար 
«պաշտոնյա» (256), պատենազարդ «զարդարուն պատյանով» (176), պատեշգամել 
«պատշգամբներով զարդարել»35 (390), պատերազմակուր «պատերազմում պարտ-
ված» (58), պատկանաբար «պատշաճորեն» (356), պատուաբեր «պատկառելի» 
(204), պատուարել «պատնեշել» (358), պարգևաբաշխել «շնորհել» (278), 
պարենաւորել «սնել» (260), պարողութիւն «շրջան»36 (8), պղպջաձիգ «պղպջալով 
բխած» (350), պնդափակ «ամուր փակված» (358), պռոտաբան «պոռոտախոս» 
(138), սագունակ «այսպես, սրա նման»37 (398), սակաւախնամ «քիչ խնամված» (52), 
սակաւաջան «քիչ ջանք պահանջող» (20), սակաւատոյժ «առանց մեծ վնասի» (186), 

                                            
30 Ձրի բառի «զուր, ունայն» իմաստից: Հնարավոր է, որ բառը լինի զրավաստակ բառի 

սխալ գրչության հետևանք: 
31 Մօր նշանակում է «ցեխ, տիղմ, ճահիճ»: 
32 Յորձանք նշանակում է «ջրի առատ խոսք», Խաղաց՝ «շարժուն, հոսող»:  
33 ԱՃառյանը ուղղում է շռնչապահ (շունչ արմատից) «ձիու քիթ ու բերանը պաշտպանող 

զրահ» (ՀԱԲ, III, 535): 
34 Պայազատ նշանակում է «ժառանգորդ»: 
35 Պատմության՝ մեր ձեռքի տակ եղած հրատարակության մեջ բառը բերված է 

պատեշգամեալ ձևով: ՀԱԲ-ը և ՆԲՀԼ-ն բառը բերում են առանց ե ձայնավորի: Կարծում ենք՝ 
ճիշտ է վերջին ձևը, քանի որ պատշգամ բառը ոչ հայե-րեն տարբերակում, ոչ էլ պահլավե-
րենում, որից այն փոխառված է, չունի այդ ձայնավորը: 

36 Պար բառի սկզբնական «շուրջ, շրջան» իմաստից: 
37 Գունակ նշանակում է «նման, պես»: 
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սահանախաղաց «հորդացող»38 (356), սարսռալից «լի սարսուռով» (190), 
սիրողանալ «սիրել» (158), սպիտակայեղց «հույժ սպիտակ» (100), ստուեարաբանել 
«անորոշ, աղոտ խոսել» (18), սրտադուրք «սրտի դուռը, սրտի մոտ» (64), 
սուզականութիւն «սուզվելը, աներևութանալը» (50), սքեմաձև «սքեմավոր» (394), 
վակուր39 (208), վայրայածիլ «թափառել» (28), վայրենամտութիւն «կատաղություն» 
(374), վիմաձև «քարի նման» (230), վիրգահան «քարկոծելու գործիք, բաբան»40 
(208), վնասապարտութիւն «հանցանք» (22), վսեմապետ «վեհապետ» (384), 
վրանայարկ «վրանի ներսի կողմը» (282), տախտակափակ «տափակ երկաթով 
կամ պղնձով պատած (զրահ)» (64), տաճարախիտ «շատ պալատներ ունեցող»41 
(392), տաճարակերտ «տաճարի նման շինված» (392), տաշահոս «տաշված» (396), 
տարաբարձ «նվազած»42 (20), տարաբարձական «նվազած, պակասած» (48), 
տեղաթափ «հետադարձ»43 (332), տիեզերահռչակել «ամբողջ աշխարհում 
հռչակվել, հայտնի դառնալ» (96), տրամամիտ «խոհական, տրամաբանող» (300), 
փողոցայարդար «մշակված արահետներով» (392), փորուածոյ «փորվածք» (88), 
փութաճեմ «արագընթաց» (156), փոքրամեայ «կարճատև» (320), փռնգալիր «շատ 
փնչացնող»44 (320), փրծուցանել «ազատել»45 (320), քաղաքայարդար «քաղաքի պես 
հարդարված» (392), քաղցրաբարոյ «մեղմ, բարի» (362), քաղցրատենչ «քաղցր և 
տենչալի» (251), քաջախոհեմ «իմաստուն»46 (62), քաջակարծրագոյն «պնդակազմ, 
ամրակազմ» (310), քաջանունութիւն «արիություն, քաջություն»47 (328), քաջասէր 
«ճշմարիտ սիրող»48 (326) քաջասրտապէս «շատ քաջ, սրտոտ» (72), քաջա-
վայելչապէս «խիստ վայելուչ կերպով» (338), քառածրագիծ «քառաթև»49 (378), 
քարտակատել «կացնով սպանել»50 (152), քերթածութիւն «գրվածք, ստեղծագոր-
ծություն»51 (122), օդակառոյց «եթերային» (6): 

                                            
38 Սահանք «ջրի հոսք» և խաղաց «շարժուն» բաղադրիչներից: 
39 Այս բառը ՆԲՀԼ-ի հեղինակները համարում են սխալ գրչություն, ենթադրում են, որ 

պետք է լիներ սակուր, որ նշանակում է «տապար»: 
40 Վիրգ նշանակում է «ռմբաքար, քարկոծելու մեծ քար»: 
41 Տաճար նշանակում է «պալատ, արքունիք»: 
42 Կազմված է տար «հեռու, դուրս» և բարձ «տանել, ջնջել» բաղադրիչներից: Գործածվել է 

փոխաբերական՝ «նվազել» իմաստով: 
43 Թափել բառի «ազատել (վտանգից), ետ վերցնել» իմաստից: 
44 Փռնգալ (փռնչել) «ձիու փռնչելը» բայից: 
45 Պուրծ «ազատել» արմատից: 
46 Քաջ բառի «ավելի շատ, մեծապես» իմաստից: 
47 Քաջ բառի «արի, կտրիճ» իմաստից: 
48 Քաջ բառի «ազնիվ, առաքինի» իմաստից: 
49 Քառ «չորս», ծիր «շրջագիծ» և գիծ բաղադրիչներից: 
50 Պարսկերեն քարտակ «թակ» բառից: 
51 Քերթել նշանակում է «1. կաշին հանել, 2. բանաստեղծել», այս II իմաստից՝ քերթածու-

թյուն «բանաստեղծություն, գրվածք, ստեղծագործություն»: 
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Թովմա Արծրունու պատմության մեջ գործածված այս նոր բառերից տաս-
նութը դուրս են մնացել ՆԲՀԼ-ի և ՀԱԲ-ի բառացանկերից: Հետագայում 
Գ.Ճելալյանի «Առձեռն բառարան հայկազեան լեզուի» աշխատության մեջ դրան-
ցից տասնհինգը լրացվել են, իսկ ոստոզերծ, պատուհաթափ և ամբերթել բառերը 
բառարաններից ոչ մեկում չեն բացատրվել: Պատուհաթափ և ամբերթել բառերի 
իմաստը կփորձենք բացահայտել բնագրում: Պատուհաթափ բառը գործածվել է 
«Որպես շուն լիրբ պատուհաթափ եղեալ ածէր զլեզուն զերկրաւ» (100) նախադա-
սության մեջ: Կարծում ենք՝ բառը սխալ գրչության արդյունք է, պետք է լիներ 
պարտոխաթափ, որ նշանակում է «ծածուկ պահած ոխը, մաղձը թափել»: ՆԲՀԼ-ն 
բառը բերում է Հովհ. Դրասխանակերտցու և Թովմա Արծրունու վկայությամբ 
միայն: «Ձիոյ խրոխտացելոյ զանձն ամբերթեալ ելոյծ ի կենաց» (364) նախադասու-
թյունից երևում է, որ ամբերթել բայն ունի «վայր գցել» իմաստը: Սա հավանաբար 
անբերդել բառն է՝ հնչյունափոխված:  

«Նոր ոմն Նաբուզարդան կամ Զամրի յայտնեալ ի յաղանդոյն Նեստորի, 
երեքթշուառեան վատուշուէր, վատմիհր» (378) նախադասության մեջ գործածված 
վատմիհր բառը, ըստ Հրաչյա Աճառյանի, կազմված է վատ և միհր բառերից և 
նշանակում է «վատ»52 (Միհր աստվածն այն ժամանակ չարության, վատի խոր-
հրդանիշ էր): Միայն ԱԲ-ում բացատրված բառերն են՝ աղտապիղծ, անփրկանակ, 
բազմագաւառ, բազմախարդախ, բարձրագահութիւն, բացաձգել, բնաբանապէս, 
զգուշաւորական, թագապատիւ, խաժութիւն, կեղծոտել, հանապազակռիւ, 
սիրողանալ, տաշահոս, փռնգալիր: 

Արծրունու նորակազմություններից շատերը հետագայում գործածվել են 
նաև այլ հեղինակների կողմից և որոշ իմաստափոխություններով հասել մինչև 
մեր օրերը, դարձել ժամանակակից գրական հայերենի բառապաշարի մի մասը, 
ինչպես՝ մաղձախառն, մաղձահամ, նեխահոտութիւն, ոսկեկերտ, ձիւնապատ, 
պատուաբեր (Թովման բառը գործածել է «պատկառելի» իմաստով, այժմ այն ունի 
«պատիվ բերող» նշանակությունը), պարենաւորել, սարսռալից, փոքրամեայ, 
արիւնալից, արձանագործ (Թովմայի երկում բառն ունի «քարից պատրաստված» 
իմաստը, իսկ այժմ նշանակում է «արձան պատրաստող»), ինքնամոլութիւն, 
վայրենամտութիւն և այլն: 

«Քերթողական արվեստով» ստեղծագործելու մոլուցքով տարված՝ Թովման 
հաճախ ընկնում է ծայրահեղությունների մեջ, ստեղծում արհեստական ձևեր, 
միևնույն միտքն արտահայտում բազմաթիվ հոմանիշ բառերի ավելորդ կուտա-
կումներով: Այսպես՝ «Դուզնաքեայ երասանակալ փայտիւն վազս առեալ սիգա-
քայլ ճեմարանօք ընդ կապուտակաձև երկնագոյն ասպարէզս» նախա-դասության 
մեջ նորակազմ կապուտակաձև բառը նույնպես ունի երկնագույն իմաստը, և դրա 

                                            
52 Հր.Աճառյան, Հայերեն արմատական բառարան, հ. IV, էջ 312: 
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գործածությունը տվյալ նախադասության մեջ ավելորդ է: «Որք մտեալ քարտակա-
տեցին զնա տապարօք ի սենեկէ անդ» նախադասության մեջ գործածված 
քարտակատել նոր բառի քարտակ բաղադրիչը նույնպես նշանակում է «տապար», 
և այդ բառերից մեկի գործածությունն անիմաստ է:  

«Ժամանակ գարնանային եղանակին մերձեցաւ և օդն մառախլաձև միգա-
խառն յստակեցաւ» նախադասությունում ավելորդ է Թովմայի հերթական բառաս-
տեղծումը՝ մառախլաձև, մանավանդ, որ գրաբարն այդ իմաստն արտահայտելու 
համար ուներ բազմաթիվ բառեր՝ մառախլապատ, միգապատ, միգամած, 
մշուշապատ, մշուշոտ և այլն: Թովման հաճախ է բառեր կազմել խոսքին գեղար-
վեստականություն հաղորդելու, պաճուճազարդ ոճով ընթերցողի վրա ավելի մեծ 
տպավորություն գործելու նպատակով: Պատմության մեջ հանդիպող համարյա 
բոլոր նորակազմ բառերն իրենց հոմանիշներն ունեին հին հայերենում: Այսպես՝ 
դառը, խոր, իմաստուն, փառասեր, տղմոտ, ձիապան, բազմություն, կեղտոտ, 
նմանվել, սպառնալիք, ճամարտակել, շքեղություն, հովիվ բառերի հետ միասին 
կամ դրանց փոխարեն կազմել և գործածել է մաղձահամ, խորափոր, խոհականա-
լիր, իշխանասիրական, մօրին, նժոյգաձիգ, շատամարդկութիւն, գայռալիր, 
նմանակերպել, խստաբանութիւն, կոկոզաբանել, ճոխագործութիւն, արօտաբոյծ 
հոմանիշները: 

Պատմության լեզուն հարուստ է, պատմիչը դեպքերն ու իրադարձություննե-
րը նկարագրում է պատկերավոր, արտահայտիչ, գեղեցիկ համեմատություններով 
ու հակադրություններով: Աղվանքի իշխան Ապումուսեի՝ Բեշիրին տված պա-
տասխանը նկարագրում է՝ իրար հակադրելով բռնությունն ու ազատությունը, 
պատերազմն ու խաղաղությունը. «Եթե, որպէս ասացի, ի բաց գնաս յինէն՝ խաղա-
ղութիւն է, և թէ ոչ՝ պատերազմ և կռիւ և ճակատամարտ. և դու նպատակ՝ և աղեղն 
իմ խոցոտիչ, դու ախոյեան՝ և մանկունք իմ յաղթանակ, դու ոսոխ՝ և զօրք իմ դա-
տապարտիչք. քո պատերազմ՝ և մեր յաղթութիւն, քո մարմին՝ և իմ նիզակ, քո պա-
րանոց՝ և իմ սուսեր, քո ստացուածք՝ և մեք ժառանգորդք, քո աւար՝ և մեք 
աւարառուք, դու աւազակ՝ և մեք կողոպտիչք, դու եղէգն՝ և մեք հուր դիւրածախ, 
դու յարդ՝ և մեք հողմք դիւրափուչ, դու ծաղիկ՝ և մեք խորշակ թառամեցուցիչք, դու 
անդ պտղալից՝ և մեք կարկուտ ապականարար....» (280): Այս հատվածում դիպուկ 
ու տեղին է նորակազմ դիւրափուչ բառի գործածությունը: Դվին քաղաքի երկրա-
շարժը, որը համարում է աստծու պատիժը՝ որպես հատուցում քաղաքի բնակիչ-
ների անբարո վարքուբարքի, նկարագրում է չափազանց կենդանի և գեղարվես-
տորեն, պատկերավոր արտահայտություններով ու համեմատություններով՝ գոր-
ծածելով նաև բազմաթիվ նոր բառեր. «Ի սորա յերրորդ ամի թագաւորութեանն ի 
վերայ Հայոց աստուածատուր բարկութեամբ անդնդաշարժ վրդովմամբք ներք-
նագոյն խորոցն պատահեալ միմեանց սահանախաղաց դղրդմամբ, հիմնաշարժ 
տապալմամբ, ներքսագոյն երկրի թուլացեալ պնդափակ աղխեալ սանդարամե-
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տական սահմանին, բարկութեան հողմոց շնչեալ ընդ ջրոցն խաւարայնոց, ի 
կոհակս անդնդաքակս զթանձրահատակ երկրի զկարծր և զծանրալիր անկշիռ 
անբաւութիւնն տատանեալ.... պատառմամբ որմնաշարժ լինելով» (358): 

Հատուկ ուշադրություն է դարձրել Գագիկ Արծրունու շինարարական աշ-
խատանքներին, որոնց մասին ոչ թե սոսկ հիշատակել է հակիրճ և ընդհանուր 
գծերով, այլ նկարագրել է ամենայն մանրամասնությամբ, գեղեցիկ արտահայտու-
թյուններով ու մակդիրներով, որոնք մի մասը անհատական նորակազմություն-
ներ են. «Շինեաց ի վերայ Ամրական քարանձաւին յելս և ի մուտս կոյս տունս 
տունս խրախիցս ոսկեզօծս պատեշգամեալ.... Իսկ ի հարաւակողմն կուսէ ի ջրամ-
բար արձանագործ քարեղինէն ճանապարհ աշտիճանեալ ներքուստ ի վեր մինչ ի 
կատար անձաւին հեշտալիր զել և զէջս յօրինեալ, քարագործ աւազամած կրագոր-
ծութեամբ» (392): Եվ ընդհանրապես, նորաբանությունների մի զգալի մասը վերա-
բերում է շինարարական աշխատանքների նկարագրությանը, ինչպես՝ քա-
ղաքայարդար, տաճարախիտ, փողոցայարդար, խորանայարդար, տաճարակերտ, 
պայծառայարդար, քառածրագիծ, տաշահոս, երեքարմատեան, ոսկեկերտ և այլն: 
Ինքնատիպ բաղադրությունները Թովմայի լեզուն օժտում են պատկերավորու-
թյամբ ու արտահայտչականությամբ: Դրանք հիմնականում կազմված են հայե-
րենի բառակազմական օրինաչափություններին համապատասխան: Նորաստեղծ 
բառերի զգալի մասն իսկական բարդություն է՝ բաղադրված -ա- հոդակապով, 
ինչպես՝ խոր-ա-փոր, հարստ-ա-յեղց, մաղձ-ա-խառն, մաղձ-ա-համ, մառախլ53-ա-
ձև, նժոյգ-ա-ձիգ, շռնջ-ա-պահ, որդն-ա-ծին, որմ-ա-շարժ, որմ-ա-փակ, գայռ-ա-
լիր, գիսակ-ա-գեղ, գլխ-ա-պան, ժամ-ա-յեղ, իմաստն-ա-խորհ, լրթն-ա-տեսիլ, 
խաչ-ա-յարդար, խաւար-ա-յած, խուռն-ա-խիտ, կայծակն-ա-վարս, կանխ-ա-վաղ, 
կոհակ-ա-լիր, կօշկ-ա-ձև, ձիւն-ա-լիր, ձիւն-ա-պատ, ձոր-ա-բաժին, հիմն-ա-
շարժ, պայծառ-ա-յարդար և այլն: Այս խմբում գերակշռում են հետևյալ 
կաղապարները. 

1. Գոյական + հոդակապ + բայարմատ (կամ բայահիմք) – անդնդաձիգ, 
անդնդաքակ, աղտապիղծ, աշխարհախնամ, արօտաբոյծ, աւազամած, աստուա-
ծակէզ, արիւնալից, արձանագործ, գայռալիր, ժամանակագիւտ, ժամայեղ, խաչա-
յարդար, խորանայարդար, կորովալիր, ձիւնալիր, սարսռալից, փռնգալիր, խաւա-
րայած, հեղեղածուփ, հիմնաշարժ, ձիւնապատ, ձորաբաժին, յորձանախաղաց, 
նժոյգաձիգ, շռնջապահ, ոսկեկերտ (ոսկի + ա + կերտ), որդնածին, որմաշարժ, 
որմափակ, պաշտօնատար, պատուաբեր, պատերազմակուր, պատուհաթափ, 
պատենազարդ, պղպջաձիգ, սահանախաղաց, վիրգահան, տախտակափակ, տա-
ճարակերտ, տեղաթափ, փողոցայարդար, քաղաքայարդար, օդակառոյց: 

                                            
53 Այստեղ ղ հնչյունի փոխարեն լ-ի առկայությունը հին հայերենի ղ բաղաձայնի լ-ի հետ 

լծորդվելու, լ-ի ար-տասանական տարբերակը լինելու հետևանքն է: 
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Այս բոլոր բառերում անվանական հիմքը համընկնում է ուղղական հոլովա-
ձևին, իսկ բայական հիմքը համընկնում է  

ա) բայարմատին, ինչպես՝ անդնդաձիգ, անդնդաքակ, աշխարհախնամ, 
արօտաբոյծ, աւազամած, աստուածակէզ, արձանագործ, ժամայեղ, 
խաչայարդար և այլն: 

բ) անցյալ կատարյալի հիմքին, ինչպես՝ պաշտօնատար, պատերազմա՝
 կուր, սահանախաղաց, սարսռալից, արիւնալից: 

Լից հիմքին զուգահեռ հանդես է եկել լիր տարբերակը: Ավելին, եթե լից 
հիմքով Արծրունին ունի երկու բառ, լիր հիմքով ձևերը շատ են՝ գայռալիր, 
ձիւնալիր, փռնգալիր և այլն: 

Բաղադրության առաջին բաղադրիչը երբեմն հանդես է գալիս հնչյունա-
փոխված, ինչպես՝ անդնդաձիգ (անդունդ), անդնդաքակ, սարսռալից (սարսուռ), 
փռնգալիր (փռինգ), շռնջապահ (շռինջ), պատուաբեր (պատիւ), երբեմն անհնչյու-
նափոխ ձևերով, ինչպես՝ ձիւնալիր, նժոյգաձիգ, հիմնաշարժ և այլն: 

2. Ածական + հոդակապ + գոյական – ամրաձև, ազատատեարք, աջաթև, 
բազմագաւառ, լրթնատեսիլ, կապուտակաձև, ձրավաստակ, պռոտաբան, վսե-
մապետ, քաղցրաբարոյ: 

Այս բաղադրություններում առաջին հիմքի վերջնավանկի ձայնավորը եր-
բեմն հնչյունափոխության է ենթարկվել, ինչպես՝ ամրաձև (ամուր), բազմագաւառ 
(բազում), լրթնատեսիլ (լուրթ), պռոտաբան (պոռոտ), ձրավաստակ (ձրի): 

3. Ածական + հոդակապ + բայարմատ – առատալիր, արդարաքարոզ, դիւ-
րափուչ, իմաստնախորհ, խոհականալիր, խորափոր, ծանրալիր, պայծառա-
յարդար, պնդափակ, սակաւախնամ, սակաւաջան, սակաւատոյժ, փութաճեմ, 
քաջասէր: 

Այս խմբի բոլոր բաղադրությունները, բացառությամբ իմաստնախորհ 
(իմաստուն) և փութաճեմ (փոյթ) բառերի, արտահայտվել են անհնչյունափոխ 
հիմքերով: 

4. Գոյական + հոդակապ + գոյական – արձանաշար, թագապատիւ, թոքա-
կէս, կայծակնավարս, կայսերալուր, կանանցաբարոյ, կորովազէն, կօշկաձև, 
հայկասիրտ, մաղձահամ, սրտադուրք, սքեմաձև, վրանայարկ: 

Կայսերալուր բառի գոյականական հիմքը համապատասխանում է ոչ թե 
ուղղական, այլ սեռական-տրական հոլովաձևին, իսկ կանանցաբարոյ բառում՝ 
հոգնակի սեռական-տրական հոլովաձևին, մնացած բոլոր բառերում գոյակա-
նական հիմքը համընկնում է ուղղական հոլովաձևին: 

Կօշկաձև (կօշիկ), սրտադուրք (սիրտ), վիմաձև (վէմ) բառերը հանդես են 
եկել հնչյունափոխված հիմքերով: 

5. Գոյական + հոդակապ + ածական – արձանախիտ, բերդանման, գիսա-
կագեղ, մաղձախառն, տաճատախիտ: 
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6. Ածական + հոդակապ + ածական – բազմախարդախ, թանձրախոծ, 
սպիտակայեղց, խուռնախիտ, կանխավաղ, հարստայեղց, քաղցրատենչ: 

Այստեղ հնչյունափոխված հիմքերն ունեն բազմախարդախ (բազում), կան-
խավաղ (կանուխ), հարստայեղց (հարուստ) բառերը: 

7. Մակբայ + հոդակապ + գոյական – հանապազակռիւ: 
8. Բայարմատ + հոդակապ + բայարմատ – տաշահոս: 
9. Թվական + հոդակապ + գոյական + հոդակապ + գոյական – քառածրագիծ: 
Հոդակապով բարդությունների համեմատությամբ անհոդակապ իսկական 

բարդությունները շատ են՝ գունդսաղար, հեծելազն, ճոխազգի, վատմիհր, անփոյ-
թարար: Սրանցում գործող կաղապարներն են՝ 

1. Ածական + բայահիմք – անփոյթարար:  
Այստեղ ածականական հիմքը բաղադրյալ է՝ կազմաված ան- նախածանցով, 

բայական հիմքը համընկնում է կատարյալի հիմքին: 
2. Գոյական + գոյական – գունդսաղար: 
3. Ածական + գոյական – հեծելազն, ճոխազգի, վատմիհր: 
4. Գոյական + ածական – աստուածերան: 
Արծրունին ունի մեկ բաղհյուսական բարդություն՝ ողնուլար, մեկ կցական՝ 

ոստոզերծ: Այս երկրորդ բաղադրության մեջ անվանական հիմքը համընկնում է 
սեռական հոլովաձևին: 

Հայերենին խորթ կազմություն ունեն գիսակագեղ, որ նշանակում է «գեղեցիկ 
գիսակներ ունեցող» և կերպամտել «մտքում ձևացնել» բառերը: Սրանց գերաադաս 
անդամներն առաջին բաղադրիչներն են, որը հայերենին հատուկ չէ: 

Թովմա Արծրունին ևս չի կարողացել խուսափել արհեստական կազմու-
թյուններից, որոնք հիմնականում ձև արմատով բաղադրված բառերն են, ինչպես՝ 
կապուտակաձև, կօշկաձև, մառախլաձև, սքեմաձև: Կօշկաձև, մառախլաձև և 
սքեմաձև կազմությունները խոսքային այլ միջավայրում գուցեև տեղին կլինեին, 
սակայն Արծրունու կիրառություններն անիմաստ են: Այսպես՝ «Օդ ոտիցն 
կօշկաձև արուեստաւորեալ» նախադասության մեջ գործածված օդ բառը նշանա-
կում է «կոշիկ», և այդ դեպքում լրիվ անիմաստ է դառնում կօշկաձև նորակազ-
մությունը: «Ուր աբեղայիցն բնակէին սքեմաձևքն» նախադասության մեջ պատմի-
չը սքեմաձև բառը գործածել է «սքեմավոր, սքեմ ունեցող» իմաստով, սակայն, ան-
համապատասխան է սքեմաձև կազմությունը, որը, ելնելով բաղադրիչների ար-
տահայտած իմաստներից, կարող է միայն նշանակել «սքեմի ձև ունեցող»: Իսկ 
կապուտակաձև կազմությունն անիմաստ է ոչ միայն տվյալ համատեքստում 
«կապուտակաձև երկնագոյն ասպարէզս», այլև ընդհանրապես: Նույնաբանական 
կամ հավալաբանական կազմություն ունի կանխավաղ բարդությունը, որի երկու 
բաղադրիչներն էլ ունեն նույն իմաստը: 

Այս բոլոր բաղադրություններից համադասական հարաբերություն են ար-
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տահայտում թանձրախոծ, խուռնախիտ, կանխավաղ, քաղցրատենչ բառերի բա-
ղադրիչ տարրերը, մնացած բառերի բաղադրիչները արտահայտում են ստորա-
դասական զանազան հարաբերություններ: 

Նոր բառերից 31-ը տարբեր խոսքի մասերից կազմված բայեր են՝ 
ամիրայապետել, ամբերթել, ասպազինել, արտաձգել, բացաձգել, դափել, 
դնդեցուցանել, դռոթել, գեղջկաբանել, գերեզմանանալ, զանգակել, զգառել, կեղծա-
բերել, կերպամտել, կոկոզաբանել, կեղծոտել, հաւասարակցել, հաւաստանալ, 
ձայնաւորել, յառաջատեսել, նմանակերպել, շարածել, պարգևաբաշխել, պարե-
նաւորել, պատեշգամել, պահարանել, սիրողանալ, վայրայածիլ, տիեզերահռչա-
կել, փրծուցանել, քարտակատել: Այս բայերից երեքն ունեն -ան- սոսկածանց՝ 
հաւաստանալ, սիրողանալ, գերեզմանանալ: Առաջին բայում սոսկածանցը դրվել 
է ածականական հիմքի վրա, երկրորդ բայում՝ ենթակայական դերբայի, երրոր-
դում՝ գոյականական: Մեկ բայ ունի բազմապատկական –ոտ- ածանց՝ կեղծոտել, 
երկու բայ՝ պատճառական –ոյց- ածանց՝ դնդեցուցանել, փրծուցանել: Մյուս բայե-
րը բայածանցներ չունեն, բայց հանդես են եկել և՛ պարզ, և՛ բաղադրյալ բայահիմ-
քերով: Պարզ հիմքեր ունեն դափել, դռոթել, պատեշգամել, պատուարել բայերը: 
Բաղադրյալ բայահիմքերն ունեն հետևյալ կաղապարները՝ 

1. Արմատ + հոդակապ + արմատ – ամիրայապետել, կեղծաբերել, կերպա-
մտել, կոկոզաբանել, հաւասարակցել, նմանակերպել, վայրայածիլ, տիեզերա-
հռչակել, ասպազինել, պարգևաբաշխել, գեղջկաբանել: 

2. Արմատ + ածանց – ձայնաւորել, պարենաւորել: 
Ձայնաւոր հիմքը ավանդված է 5-րդ դարից և գրաբարում լայն գործածու-

թյուն ուներ, իսկ պարենաւոր հիմքը բառարաններում արձանագրված չէ և ամե-
նայն հավանականությամբ նույնպես նորակազմություն է: 

3. Նախածանց + արմատ – ամբերթել (անբերդել), արտաձգել, բացաձգել, 
զգառել (զ + գայռ + ել), շարածել: 

Արտաձգել և բացաձգել բայերը կազմվել են ոչ թե հիմքին -ել վերջավորու-
թյան ավելացումով, այլ գրաբարում գործածական ձգել բային արտ- և բաց- 
ածանցների ավելացումով: Նույն կերպ է կազմվել նաև շարածել բայը: 

Այսպիսով՝ Արծրունու գործածած նոր բայերը կարող ենք բաժանել երկու 
խմբի՝ 

1. գրաբարում արդեն գործածություն ունեցող բայերից ածանցմամբ կամ 
բառաբարդմամբ կազմված նոր բայեր. 

2. այլ խոսքի մասերի պատկանող բառերից -ել, -ալ, -իլ դերբայական 
վերջավորություններով կազմված նոր բայեր: 
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Նոր բառերի զգալի մասը կազմվել է ածանցմամբ54 (այս խմբում ենք ներկա-
յացնում նաև բարդածանցավոր այն բառերը, որոնց բառակազմական վերջին 
քայլը ածանցումն է): Նախածանցավոր բառերի թիվը համեմատաբար փոքր է: 
Ժխտական նախածանցներից Արծրունին բառակազմության ժամանակ կիրառել է 
միայն ան- և ապ- ածանցները: Ան- ածականով կազմված բառերն են՝ աներևու-
թական55, աներջանիկ, անհակառակող, անփրկանակ: Ապ- ածանցով հարկել 
բայից կազմել են ապիհարկել//ապահարկել ձևերը: Արտ -, բաց -, նախ-, շար-, 
տրամ- նախածանցներից յուրաքանչյուրով ունի մեկական բառ՝ արտաձգել, 
բացաձգել, նախայարձակ, շարածել56, տրամամիտ: 

Նոր բառերում կիրառված վերջածանցներն են՝ -ական-, արան-, ակի-, ակ-, 
անք-, ածոյ-, աւոր-, ային-, եղէն-, եցի-, ին-, պէս-, ուած-, ութիւն-, ումն-: Սրանք 
բոլորը կենսունակ են նաև արդի հայերենում: Վերջածանցավոր նորակազ-
մություններում գերակշռում են տարբեր խոսքամասային պատկանելություն 
ունեցող բառերից –ութիւն վերջածանցով կազմված գոյականները, ինչպես՝ 
աղաչելութիւն, անօգնականութիւն, արիւնարբութիւն, բարձրագահութիւն, 
գլխապետութիւն, դիազարդութիւն, խստաբանութիւն, խաժութիւն, կորստա-
կանութիւն, հարկաբարձութիւն, հաւատարմաբանութիւն, հետևակագնա-
ցութիւն, հովուապետութիւն, ճոխագայութիւն, ճոխագործութիւն, նեխա-
հոտութիւն, որովայնացաւածութիւն, պարողութիւն, սուզականութիւն, վայրեն-
ամտութիւն, վնասապարտութիւն, քաջանունութիւն, քերթածութիւն: 

Ածականակերտ -ական և մակբայակերտ -բար, -պէս ածանցներից յուրա-
քանչյուրով Արծրունին կազմել է երեքական բառ, ինչպես՝ զգուշա-ւորական, 
իշխանասիրական, տարաբարձական, ազգապետաբար, պայազա-տաբար, պատ-
կանաբար, բնաբանապէս, քաջասրտապէս, քաջավայելչապէս:  

-ակ ածանցով Արծրունին կազմել է 2 բառ՝ պաշտպանակ, մսլիմանակ, 
մնացած ածանցները նոր բառերում կիրառվել են միայն մեկ անգամ՝ որջարան, 
գերփանք, ծանրակի, փորուածոյ, կափաւոր, բերդայինք, երեքարմատեան, 
գազանէղեն, աշխարհեցի, մօրին, դիմացուած, հաշտումն: 

 
* * * 
Քննելով Թովմա Արծրունու պատմությանը կցված Անանուն մատենագրի 

երկի բառապաշարը՝ տեսնում ենք, որ չնայած Անանունի պատմությունից մեզ է 

                                            
54 Պատմության մեջ երբեմն հանդիպում ենք նոր կազմությունից կրկնակի բաղադրու-

թյամբ առաջացած այլ բառերի, ինչպես՝ տարաբարձ և տարաբարձական: 
55 Գրաբարում գործածական էին ինչպես աներևույթ, այնպես էլ երևութական բառերը, և 

այստեղ դժվար է բառակազմական վերջին քայլը որոշելը: 
56 Քանի որ արտաձգել, բացաձգել և շարածել բայերի բառակազմական վերջին քայլը 

ածանցումն է, այդ բառերը ներկայացնում ենք նաև այս խմբում: 
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հասել ընդամենը մի հատված, այնուամենայնիվ ծավալով ոչ մեծ այդ ստեղծա-
գործության մեջ ավելի շատ նոր բառեր և բառաձևեր ենք գտնում, քան Ուխտանե-
սի՝ ծավալով անհամեմատ ավելի մեծ երկում: Դրանք հիմնականում բացատրված 
են ՆԲՀԼ-ում, ԱԲ-ում և ՀԱԲ-ում: Բոլոր բառերը կազմությամբ բաղդադրյալ են, 
հավանաբար Անանունի նորակազմությունները: Այդ բառերն են՝  

Ակնավճիտ «պարզ, զուլալ» (450), ահաւորատես «տեսքով ահեղ» (454), 
ամենաջողակ «ամեն ինչում հաջողակ» (432), անդնդաղուղակ «անդունդում լող 
տվող, ծովային»57 (440), աստուածայորդոր «աստծուց բխած» (470), արեգակնա-
հրաշ «արեգակի նման հրաշալի» (452), բագնաձեւ «բագինի նման» (460), բանա-
զարդութիւն «պաճուճազարդ, ճարտար խոսք» (430), բարձընկալ «բարձրաստի-
ճան»58 (440), բերկրաբեր «ուրախություն բերող» (470), բարեժմիտ «բարի ժպիտ 
ունեցող, ժպտուն»59 (416), գերահրաշապէս «հիանալիորեն, հրաշալի կերպով» 
(458), դենադարձ «հավատափոխ, հավատուրաց»60 (426), երկնահարթ «երկնքի 
նման» (458), երրերջանիկ «երիցս երջանիկ» (436), թնդական «թնդացող» (470), 
ինքանահաս «հասած և ինքն իրեն ընկած» (430), խորովակսկիծ «դառը, 
սրտամաշ» (412), կամարակիցք «կամարակապ» (456), կապարայօդ «կապարով 
միացած»61 (422), կարծեցուցիչ «թվացյալ, կասկածելի» (472), կորզիչ «կորզող, 
դուրս քաշող» (470), կրծաբախ «կուրծք ծեծող» (412), ձիւնահոր «ձյունով լի փոս» 
(452), ճակատահար «ճակատաին հարվածող»62 (414), ճեմարանոց «զբոսատեղի» 
(452), ճշգրտագործել «Ճշգրիտ կերպով, նույնությամբ սարքել» (462), մահարբոյց 
«մահաբեր» (412), մարգարտահիւս «մարգարիտներով հյուսված, զարդարված» 
(414), նիզակախուռն «նիզակավոր բազմություն» (468), շղթայակապ «շղթաներով 
կապված» (468), ոսկեհրաշ «ոսկեհյուս» (442), ոսկեսաղարթ «ոսկետերև» (470), 
պատկերատիպ «պատկերի նման» (452), պարանոցատանջ «շատ բարձր, նայողի 
պարանոցը ցավեցնող» (434), պարսպաւորել «ամրացնել, պարսպապատել» (450), 
ջոկանալ «հավաքվել»63 (470), սահանակարկաջ «կարկաչահոս»64 (452), 
սպետափառ «փառահեղ կամ սպիտակափառ»65 (470), վայելչաւոր «վայելուչ, 
գեղեցիկ» (470), վանգիւն «ձայն, հնչում» (442), վերջամնացութիւն «վերջում մնալը» 

                                            
57 Լողիլ//ղուղիլ բայից, որ նշանակում է «լող տալ»: 
58 Բարձ բառի «պատվի աստիճան» նշանակությունից: 
59 Ժմիտը ժպիտ բառի տարբերակն է: 
60 Դեն նշանակում է «1. պարսկական կրոնը, 2. աղանդ, սուտ կրոն»: 
61 Յօդ նշանակում է «կապ»: 
62 Հար «զարնել, խփել» արմատից: 
63 Ջոկ նշանակում է «խումբ»: 
64 Անանունը բառը կազմել է 5-րդ դարից ավանդված կարկաջասահ բառի բաղադրիչնե-

րի հակառակ շարադասությամբ: 
65 Սպետափառ բառը ՆԲՀԼ-ն բացատրում է իբրև «սպիտակափառ» կամ «ասպետա-

փառ», Արմ-ը ճիշտ է համարում «սպիտակափառ» մեկնությունը: 
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(446), տախտաձեւ «աթոռի նման» (454), տողադրել «ուղիղ շարքով դնել»66 (454), 
ուղեբեկ «ուղիղ կտրված»67 (470), քաջահատ «սուր, հատու, լավ կտրող» (410), 
օդաբեր «թարմաշունչ» (452): 

«Զայսու ժամանակաւ առաքին յարքունուստ պատգոսք պատուաւորք զօրօք 
բազմօք» (444) նախադասության մեջ գործածված պատգոս բառի իմաստը 
ճշտված չէ: ՆԲՀԼ-ի և ՀԱԲ-ի հեղինակները ենթադրում են «պատվիրակ, դեսպան» 
իմաստը: 

Այս բառերից քառասունվեցը բացատրված են ՆԲՀԼ-ում և ՀԱԲ-ում, իսկ 
բանազարդություն և բարձընկալ բառերը գտնում ենք միայն ԱԲ-ում: 

Անանունի պատմության մեջ հանդիպող նոր բառերի մի մասը գործածական 
է նաև ժամանակակից հայերենում, ինչպես՝ խորովակսկիծ, օդաբեր, ահաորա-
տես, ոսկեսաղարթ, բերկրաբեր, ձյունահոր, պատկերատիպ, մարգարտահյուս, 
ակնավճիտ, արեգակնահրաշ, կորզիչ, շղթայակապ և այլն: Որոշ բառեր, չնայած 
այսօր էլ հանդիպում են, սակայն շատ հազվադեպ գործածություն ունեն, ինչպես՝ 
ոսկեհրաշ, վայելչավոր, տողադրել, թնդական, բանազարդություն և այլն: Մի 
քանի բառեր, թեև հետագայում գործածվել են այլ հեղինակների կողմից, բայց 
այժմ արդեն հնացած բառեր են, ինչպես՝ երկնահարթ, դենադարձ, աստվածահոր-
դոր և այլն: 

Անանունի բառապաշարում հանդիպող նորաբանությունների առատութ-
յունը պայմանավորված է նրա լեզվի հարստությամբ ու ճոխությամբ: Նա նկարա-
գրում է շքեղ ու պատկերավոր արտահայտություններով, իր հերոսների և՛ ար-
տաքին նկարագրություններում, և՛ նրանց հույզերն ու զգացմունքները բացահայ-
տելու ժամանակ, և՛ թե նրանց գործունեությունը գնահատելիս Անանունը միշտ 
գտնում է հարմար մակդիրներ ու համեմատություններ, հմտորեն է օգտվում և՛ 
հին հայերենի հարուստ բառագանձից, և՛ բաղադրությունների միջոցով ստեղծում 
է իր տպավորություններն առավել ցայտուն արտահայտող բառեր: Այսպես՝ 
Ամյուկ ամրոցը նկարագրելիս ամրոցի բարձրությունը ցույց տալու համար 
չգտնելով ավելի դիպուկ մակդիր՝ կազմել է նոր բառ՝ պարանոցատանջ, այսինքն՝ 
այնքան բարձր, որ նայողի պարանոցը ցավում էր. «Իսկ զբերդն Ամիւկ զզարմա-
նալին զամրոցն, զոր երկնապիշ և պարանոցատանջ իմս գիտէ անուանել բան՝ 
բազում ծախիւք և բազմագումար արուեստաւորօք յերևելիս հրաշակերտէ 
շինուածս» (434): Միայն Գագիկ Արծրունուն նկարագրելիս կերտել է տասը նոր 

                                            
66 Տող նշանակում է «ուղիղ շարք»: 
67 ՆԲՀԼ-ն այս բառը համարում է անստույգ, որ պետք է լինի կամ աղեբեկ՝ իբրև ալե-

խառն, կամ ուլե բեկ, այսինքն՝ այծի, ուլի մազի նման բեկբեկյալ: ՀԱԲ-ը բառն ուղղում է 
աղեբեկ, իսկ ԱԲ-ն բացատրում է «ուղիղ ձևով»: Ճիշտ ենք համարում այս վերջին բացատ-
րությունը, քանի որ աղեբեկ նշանակում է «ալեխառն», իսկ Անանունը նույն նախադասու-
թյան մեջ նշում է, որ նրա մազերը սև էին, «թխակերպ»: 



81 

բառ՝ հիմնականում ածականներ… «Վասն որոյ և շնորհեաց նմա պատկեր լուսա-
զարդ և հասակ փառաց անհամեմատ ի մէջ ամենայն մսեղեաց բանական ազգի. 
հարթ և ուղիղ հասակաւ, վայելուչ և պայծառ երեսօք. հեր գլխոյ նորա թխակերպ, 
գանգուրագեղ գլխաւորութեամբ ուղեբեկ ջոկացեալ ի վերայ սպետափառ 
ճակատուն յոյժ խուռնախիտ թանձրութեամբ…. Ունչք երկայնագոյնք և վա-
յելչաւորք, լսելիք դիւրալուրք և դիւրահաւանք ի բարիս և պայծառք լուսահրաշ 
նմանեալ գունով: Նա գաղտնի նենգութեանց թշնամեաց նախատեսող և կարթ 
կորզիչ: Նա սիրելեաց և կամարարաց իւրոց անծախ պարգև, այլ և անուշահոտ 
բուրաստան, լի համապայծառ ծաղկովք: Նա տուն իւրում կանաչ տունկ 
ոսկեսաղարթ, լի աաստուածայորդոր սիրով և բերկրաբեր աւետիք…. Նա խար-
դախող և կարծեցուցիչ հրովարտակաց և պատգամաց այլազգեաց յղելոց առ նա 
հուր ծախիչ» (470): 

Կենդանի, ազդու և գեղարվեստական մեծ ուժով է պատկերում Գրիգոր-
Դերանիկ իշխանի սպանության և նրա կնոջ՝ մեծ տիկին Սոփայի ողբի տեսարան-
ները՝ նկարագրություններում գործածելով նաև բազմաթիվ նոր բառեր՝ խորովա-
կսկիծ, մահարբոյց, կրծաբախ, ճակատահար, մարգար-տահիւս, բարեժմիտ և 
այլն: Այս հատվածում գործածված ախոյանարձակ բառը գտնում ենք միայն 
Թովմա Արծրունու և Անանունի պատմություններում. «Ո՞վ ոք զայդ գործել հա-
մարձակեցաւ, ո՞վ ոք զոսկեփետուր ախոնայարձակ քաջազգի վարուժանն իմ 
հաւահար առնել կամ ի ծուղակ ըմբռնել կարողանայր, և ոչ ինքն օձտեալ ի նմանէն 
մեռանէր» (Անան., 414), «Եւ յանկարծակի ի մէջ գիշերին Գրիգոր ախոյեանայարձակ 
դիմեալ շուրջանակի փակեցին ի ներքս զբանակն» (Թովմ., 330): 

ՆԲՀԼ-ն այս բառի համար վկայում է միայն Թովմա Արծրունուն, քանի որ 
բառարանը կազմելու ժամանակ այս երկու երկերը համարվել են մեկ հեղինակի, 
այն է՝ Թովմա Արծրունու ստեղծագործությունը: Հավանաբար բառը կամ հատուկ 
է եղել միայն Վանի խոսվածքին, կամ այլ հեղինակների կողմից չգործածվելը 
միայն պատահականության արդյունք է:  

Անանունը հատուկ ուշադրություն է դարձնում Գագիկ Արծրունու իրակա-
նացրած շինարարական աշխատանքներին և մեծ սիրով ու ամենայն մանրամաս-
նությամբ նկարագրում է դրանք՝ բնութագրելով նաև սեփական բառերով. «Եւ 
շինուած տաճարին ի հիմանց անտի մինչև զգլուխ նորին ի թռիչս կազմեալ՝ 
առանց սեանց ունի զհաստատութիւն և որ արդարև արժանի զարմանալոյ ի վեր 
քան զմիտս: Ունի և խորանս կամարակիցս և անկիւնս և շրջապատս գեղապա-
ճոյճս, անթիւ մտաց և անզննելի աչաց. ունի և գումբէթս երկնահարթս ոսկեզարդս 
և լուսաճաճանչս, յոր թէ նայել ոք կամիցի՝ իբր թագաւորի իմն պատիւ առնելով՝ 
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նախ ի բաց առցէ զխոյր գլխոյն, և ապա տանջեալ զպարանոցն68 հազիւ թէ 
նշմարել կարիցէ զզանազան դեղոցն կերպագրութիւնս…. Այլ եթէ զամենայն 
զզարդ շինուածոյն, զոսկեզարդ փողոցսն և զգումբէթակապ խորանայարկսն և 
զզանազան տեղիս գահոյիցն, որք առաւել այլակերպութեամբ մի քան զմի 
գերահրաշապէս փայլեն՝ և ըստ արժանեացն մանրամասնաբար գովասանել ոք 
կամիցի՝ կարծեմ թէ յան-հասութիւն ձկտեալ տատանի, որ և հասանելոյ չէ 
կարողութիւն» (458): 

Պատմության մեջ հանդիպող նոր բառերը հիմնականում իսկական բարդու-
թյուններ են՝ բաղադրված հետևյալ կաղապարներով՝ 

1. Ածական + հոդակապ + գոյական – ահաւորատես, բարեժմիտ (բարի + ա + 
ժմիտ): 

2. Գոյական + հոդակապ + ածական – ակնավճիտ, արեգակնահրաշ, 
երկնահարթ, կամարակից, նիզակախուռն, ոսկեհրաշ (ոսկի + ա + հրաշ): 

3. Գոյական + հոդակապ + բացահիմք – անդնդաղուղակ, աստուածայորդոր, 
բերկրաբեր, դենադարձ, կապարայօդ, կրծաբախ, ճակատահար, 
մարգարտահիւս, շղթայակապ, պարանոցատանջ, օդաբեր: 

4. Գոյական + հոդակապ + գոյական – բագնաձև, բանազարդութիւն, 
ձիւնահոր, պատկերատիպ, ոսկեսաղարթ (ոսկի + ա + սաղարթ), 
տախտաձև: 

5. Բայարմատ + հոդակապ + բայարմատ – խորովակսկիծ: 
6. Դերանուն + հոդակապ + բայարմատ – ինքնահաս: 
7. Ածական + հոդակապ + բայարմատ – քաջահատ: 
8. Գոյական + բայահիմք – բարձընկալ, մահարբոյց: 
9. Թվական + ածական – երրերջանիկ69: 
Այս բոլոր բաղադրյալ բառերում անվանական հիմքը համընկնում է 

ուղղական հոլովաձևին, ինչպես՝ բարձընկալ, մահարբոյց, տախտաձև և այլն: 
Հիմքի վերջնավանկի ձայնավորը երբեմն ենթարկվել է հնչյունափոխության, 
ինչպես՝ երկնահարթ (երկին), անդնդաղուղակ (անդունդ), կրծաբախ (կուրծ), 
մարգարտահիւս (մարգարիտ), բագնաձև (բագին): 

Իբրև բայական հիմք հիմնականում հանդես է գալիս բայարմատը, որը մի 
դեպքում համընկնում է պարզ բայերի ներկայի հիմքին, ինչպես՝ բերկրաբեր70, 

                                            
68 «Տանջեալ զպարանոցն» արտահայտության փոխարեն Անանունը մեկ այլ տեղում 

գործածում է պարանոցատանջ նորակազմությունը. «Իսկ զբերդն Ամիւկ զզարմանալին 
զամրոցն, զոր երկնապիշ և պարանոցատանջ իմս գիտէ անուանել բան» (434):  

69 Ի տարբերություն երեք արմատի այլ տարբերակների, երր ձևը դասական գրաբարում 
բաղադրությունների մեջ հանդես չի եկել, այն հանդիպում է ավելի ուշ գործածված մի խումբ 
բառերում և սահմանափակ գործածություն ունի: 

70 Բերել բայի և՛ ներկայի, և՛ կատարյալի հիմքն է բեր: 
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աստուածայորդոր, ճակատահար, կրծաբախ, խորովակսկիծ, բարձընկալ, մյուս 
դեպքում՝ անցյալ կատարյալի արմատական հիմքին, ինչպես՝ ինքնահաս, 
դենադարձ, քաջահատ: Մահարբոյց բառում բայական հիմքը համընկնում է 
պատճառական բայի անցյալ կատարյալի հիմքին: 

Բարդությունները հիմնականում կազմվել են հայերենի բառակազմական 
օրինաչափություններին համապատասխան: Հայերենին խորթ կազմություններ 
են խորովակսկիծ և սահանակարկաջ բառերը: Սրանցում գերադաս անդամը 
հունարենի նմանողությամբ բաղադրության առաջին բաղադրիչն է: 

Անանունի պատմության մեջ գտնում ենք չորս նոր բայ՝ ճշգրտագործել, 
պարսպաւորել, ջոկանալ, տողադրել, որոնցից երեքը բայածանցազուրկ են, մեկը՝ 
ջոկանալ բայը ունի -ան- սոսկածանց: 

Սակայն բայածանցազուրկ երեք բայերի բայահիմքերն էլ բաղադրյալ են՝ 
հետևյալ կաղապարներով. 

1. Արմատ + հոդակապ + արմատ – ճշգրտագործ (ել), տողադր (ել): 
2. Արմատ + վերջածանց – պարսպաւոր (ել): 
Ճշգրտագործել և ջոկանալ բայերը կազմվել են ճշգրտագործ և ջոկ բառերից՝ 

դերբայական -ել, -ալ վերջավորությունների միջոցով: Պարսպաւորել բայը 
կազմվել է գրաբարում գոյություն ունեցող պարսպել բայից՝ -աւոր ածանցի 
միջոցով և գործածվել է նույն նշանակությամբ: Տողադրել բայի կազմության 
եղանակը բառաբարդումն է՝ տող և դնել բառերից: Ըստ ՆԲՀԼ-ի` հետագայում 
Կոստ. Երզնկացին (14-րդ դար) առաջին անգամ գործածել է տողադիր բառը: 

Նոր բառերի մեջ ածանցմամբ կազմված բառերի թիվը մեծ չէ: Գրաբարում 
գործածական էին նախածանցավոր գերահրաշ և վերջածանցավոր հրաշապէս 
բառերը, որոնց բաղադրիչների միաձուլմամբ Անանունը կազմել է նոր բառ՝ 
գերհրաշապէս: 

Մնացած բոլոր բառերը վերջածանցավոր են: Գոյականներ է կազմել -իւն 
(վանգիւն), -ութիւն (վերջամնացութիւն) և -ոց (ճեմարանոց) ածանցներով:  

Սրանցից առաջինը սովորաբար կազմում է ձայն արտահայտող, երկրորդը՝ 
վերացական հասկացություններ ցույց տվող և երրորդը՝ տեղ մատնանշող բառեր: 
Վերջին կազմությունն արհեստական է, քանի որ –ոց ածանցն ունի նույն իմաստը, 
ինչ -արան ածանցը, բառին լրացուցիչ ոչ մի իմաստ չի հաղորդել, և դրա 
հավելումը ճեմարան բառին լրիվ ավելորդ է: 

-Ական (թնդական), -աւոր (վայելչաւոր) և -իչ (կորզիչ, կարծեցուցիչ) վերջա-
ծանցներից առաջին երկուսը ածականներ են կազմել, վերջինը բառին տվել է 
ենթակայական դերբայի նշանակություն: 
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ЛЕКСИЧЕСКИЕ НЕОЛОГИЗМЫ И ИХ СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

В СОЧИНЕНИИ ТОВМЫ АРЦРУНИ «ИСТОРИЯ ДОМА АРЦРУНИ» И 
ПРИЛОЖЕННОГО К НЕМУ ТРУДУ АНОНИМНОГО ИСТОРИКА 

Шогик Гукасян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: авторские неологизмы, словообразовательные модели, 
композиты без соединительные гласных, настоящие композиты, аффиксы, 
композиты, сочинительная связь, подчинительная связь 

Одним из важнейших исторических памятников 10 века является сочинение 
Анонима, которое дошло до нас как приложение к «Истории» Товмы Арцруни. 
Долгое время они считались трудом одного автора и публиковались как одно 
произведение под именем Товмы Арцруни. Причина в том, что «История» Товмы 
Арцруни осталась неоконченной, к ней прилагалось сочинение Анонимного 
летописца, которое также является неполным: не хватают начала первой главы и 
заключительной части второй главы. На протяжении лет начало «Истории» 
Анонима рассматривалось как продолжение незавершенной главы сочинения 
Товмы, а другие фрагменты – как четвертая глава «Истории» Товмы. Основную и 
значительную часть «Истории» Анонима составляет пласт классического древне-
армянского языка. Для нашего исследования представляют интерес слова, впервые 
зафиксированные в «Истории» Анонима. В произведении находим многочислен-
ные новые слова и словоформы – 36 слов, которые в рукописях предшествующих 
столетий не были зафиксированы. Некоторая их часть, по всей вероятности, – это 
малоупотребительные слова древнеармянского языка, которые дошли до нас 
только благодаря этому памятнику письменности, другая часть – это уже, по-види-
мому, авторские неологизмы. Новые слова, встречающиеся в «Истории» Анонима, в 
основном, представляют собой настоящие композиты, соответствующие армянским 
словообразовательным моделям. Из них только два слова являются чуждыми 
армянскому языку, так как созданы по греческим образцам: жароприскорбие и 
быстрожурчание. Главные члены выступают в качестве первичных компонентов, 
что не свойственно армянскому языку. 
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THE LEXICAL NEOLOGISMS AND THEIR WAYS OF FORMATION IN TOVMA 
ARTSRUNI’S “HISTORY OF THE HOUSE OF ARTSRUNIK” 

Shoghik Ghukasyan (Armenia) 
Summary 

Keywords: authorial neologisms, word formation templates, compound words 
without a connecting vowel, real compound words, word derivation, compound word 
formation, coordination, subordination 

Tovma Artsruni’s work is one of the most important historical sources of the 10th 
century. The major and, most important, part of its vocabulary is comprised of the 
classical grabar layer. Our research is aimed at analyzing the words that were first 
documented in Artsruni’s history. Artsruni’s history contains a lot of new words and 
derivatives that were not previously documented. Some of them are most probably 
words from the Ancient Armenian vocabulary that were rarely used and reached us only 
through the history of this author, while others are authorial neologisms. The majority 
of them were formed in accordance with the word formation rules of Armenian. The 
structure of some words like գիսակագեղ, which means “having beautiful hair”, and 
կերպամտել, which means “to pretend in one’s mind”, is not typical of the Armenian 
language since the first components comprise the main part of the word. 
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ВТОРИЧНЫЙ ТЕКСТ КАК КОМПОНЕНТ ЗАГОЛОВОЧНОЙ ФРАЗЫ 
Елена Гусева (Украина) 

 
 Ключевые слова: прецедентный текст, вторичный текст, переинтерпретация 
Феномен вторичных текстов является предметом перекрестного внимания 

лингвистов, литературоведов и культурологов. Считается, что в лингвистической 
науке термин «вторичный текст» стал использоваться в связи с развитием лингвис-
тики текста, в литературоведении – в связи с исследованием интертекстуальности в 
художественном дискурсе. В культурологии вторичный текст рассматривается как 
результат «культурной интерпретации» прототипа. В переводоведении текст пере-
вода определяется как «принципиально производный, вторичный текст, порожден-
ный на основе другого, исходного текста и зависимый от него» [1, 16]. 

«Вторичный текст» – понятие широкое и неоднозначное. В широком смысле 
он определяется как текст, созданный на основе другого текста и сохраняющий его 
основное содержание. В частности, Е. В. Чернявская толкует его как текст, «в 
котором референтным пространством служит какое-либо другое текстовое целое, 
самостоятельно существующее вне рамок данного воспроизводящего текста» [2, 30]. 
Таким образом, отмечается опосредованность связи вторичного текста с действи-
тельностью как прямым референтом языкового знака. Как правило, вторичность 
текста связывают со сменой авторства. Под вторичным текстом понимается текст, 
«перенесенный» в новую коммуникативную среду, а также созданный на базе 
другого (первичного) текста со сменой авторства [3, 28-31]. Однако по определе-
нию И. П. Матхановой и Т. А. Трипольской, вторичный текст представляет: а) иное 
видение уже описанного события тем же субъектом (моносубъектная интерпрета-
ция); б) реинтерпретацию высказывания-текста либо автором высказывания, либо 
другим коммуникантом [4, 29–30]. В ряде случаев возникают сложности с разграни-
чением понятий «прецедентный текст» и «вторичный текст». Так, толкование 
понятия «прецедентный текст», предлагаемое некоторыми Интернет-источниками, 
представляется производным и не вполне корректным: «точные или преобразован-
ные цитаты или иного рода отсылки к более или менее известным ранее произве-
денным текстам в составе более позднего текста» [5]. Оно коррелирует с понятием 
«вторичный текст». Отношения прецедентного и вторичного текстов логично, да и 
методологически верно определять, ориентируясь на отношения оригинала и 
перевода: границы переводного текста по основным параметрам совпадают с грани-
цами исходного текста. С другой стороны, отношения включения прецедентных 
высказываний в текст аналогичны отношениям цитирования, в известном смысле 
они являются своеобразным свободным цитированием. Вторичные тексты, как и 
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тексты с цитатами, можно подразделять на тексты с полным и частичным включе-
нием «чужого» текста. Первый вид включения – своеобразный повтор, с сохране-
нием всего объема высказывания-прототипа и с обязательной его смысловой или 
коммуникативной «переориентацией».  

Существует несколько направлений исследования вторичного текста. В 
рамках решения проблемы межтекстового взаимодействия рассматриваются типы 
отношений вторичных текстов и текста-прототипа, характер воспроизводства 
содержания исходного текста. Изучаются виды реинтерпретации содержания 
донорского текста, дается описание разных моделей конструкции «текст в тексте», 
предлагается перечень ее основных характеристик, как внутренних, так и реля-
ционных. Во-вторых, предлагается тематическая классификация вторичных тексов, 
в связи с чем делается акцент на специфике той или иной группы. Так, А. Гавенко, 
рассматривая отношения вторичных текстов и собственно художественного текста 
в романе В. Пелевина «Generation "П"» [2, 135], указывает, что вторичные тексты 
рекламы имеют сложную природу, даже если представлены одной словоформой, а 
именно: представляют собой не только вербальное произведение, но и аудиальное 
и визуальное, что объясняется взаимодействием разных семиотических систем в 
рекламной коммуникации [2, 5]. Автор отмечает, что вторичный текст является 
частью дискурса, существует в совокупности с другими текстами как часть 
совокупности либо как составная часть какого-либо текста.  

Из толкований понятия «вторичный текст» складывается набор основных 
характеристик конструкции «текст в тексте»: производность от текста-донора, особый 
характер референта, отношения включения, смена авторства, точки зрения и/или 
точки отсчета, и связанная с этим реинтерпретация содержания прецедентного 
текста. И. П. Матханова и Т. А. Трипольская определяют интерпретацию как 
многоаспектное явление: «Во-первых, это мыслительный акт, результат которого – 
состояние понимания; во-вторых, это процесс представления некоторой ситуации 
под определённым углом зрения, регулируемый общими прагматическими и комму-
никативными целями, иерархиями ценностей, структурой проблемной области, 
социально-ролевыми и индивидуально-психологическими характеристиками участ-
ников коммуникации; в-третьих, это результат процесса интерпретации» [4, 29]. 

Этимологически «вторичный текст» производен от прецедентного текста 
(ПТ), структурно он представляет собой конструкцию «текст в тексте». Две части 
такого текста, включаемая и включающая, разграничиваются по признаку 
авторства. Однако, во избежание путаницы, автором далее будем называть 
создателя нового комбинированного текста (КТ). Вторичный текст в узком 
понимании данного понятия – это трансформированный повтор прецедентного 
текста в тексте воспроизводящем. При таком подходе границы понятия «вторичный 
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текст» задаются прецедентным текстом.  
Интересный материал для исследования вторичного текста предоставляют 

названия книг, газет, журналов, т.е. собственно назывные предложения, не 
имеющие бытийной семантики и выполняющие номинативную функцию. В 
заголовочных фразах, высказываниях номинативного характера, можно выделить 
отношения включения, полного или частичного, «чужого» текста в авторский 
текст. Однако в них частотны и иные, обратные, отношения зависимости, когда 
основу заголовочного текста составляет именно прецедентное высказывание:  

Уходящая натура: как новые технологии изменят нашу жизнь  
Первая часть такого заголовка – своеобразный повтор высказывания-

прототипа, однако с обязательным его переосмыслением под влиянием второй, 
авторской, части: 

По ком звонит колокол: в Германии разгорелся спор о «наследии Гитлера»  
Данные заголовочные фразы построены по схеме «ПТ: авторская конкретиза-

ция» и представляют собой содержательную реинтерпретацию прецедентного выс-
казывания при воспроизведении его в полном объеме.  

Иллюстрацией иной модели вторичного текста могут быть названия произве-
дений Галины Куликовой. Современный автор иронического детектива использует 
прецедентные тексты для создания заголовков-трансформеров, причем прибегает к 
приему трансформации ПТ столь активно, что ее вторичные номинации могут слу-
жить предметом самых разных классификаций. 

Тематически это широкий круг трансформированных прецедентных номи-
наций: 

– названия книг, кинофильмов: Хедхантер без головы.  
– терминологические словосочетания: Будьте моей вдовой, или Закон 

сохранения вранья.  
– классические библейские и литературные образы: Рыцарь астрального 

образа.  
– устойчивые словосочетания, ФЕ: Похождения соломенной вдовы. Умри 

красивой, или Салон медвежьих услуг. 
 – узнаваемые тексты массовой культуры: Вечная Золушка, или Красивым 

жить не запретишь.  
Характер преобразования ПТ может быть разным по форме и используемому 

приему. Чаще всего это хорошо известные переводчикам трансформации – замена 
(Элементарно, Васин! Нагие намерения), добавление (Блондинка за левым углом), 
конкретизация (Штучки-дрючки в Провансе). 

Встречается и название с нулевой трансформацией ПТ: Не царское дело. 
Прецедентное высказывание может быть включено в текст в качестве 
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главного или зависимого слова словосочетания: Пенсне для слепой курицы. Рецепт 
дорогого удовольствия. Бессмертие оптом и в розницу. В последнем названии 
использован прием стилистического оксиморона – столкновение контрастных 
стилистических регистров.  

Использует автор и контаминацию устойчивых сочетаний: Салон медвежьих 
услуг. Ср.: Салон добрых (бытовых) услуг и медвежья услуга. 

Эрос пленных не берет – еще один пример подобной контаминации. 
Часто вторичный текст строится как двойная конструкция с ПВ в уточняющей 

части: 
Выжить среди мужчин, или Дырка от бублика. Смерть на высоких каблуках, 

или Элементарно, Васин! Спасите звезду, или Блондинка за левым углом. Ураган 
по имени Глаша, или Рецепт дорогого удовольствия. Миссия на краю света, или 
Бессмертие оптом и в розницу. 

Иногда он объединяет два прецедентных высказывания: Телячьи нежности, 
или Правила вождения за нос. Кто не спрятался, тот не виноват, или Витязь в 
овечьей шкуре. Держи карман шире, или Нагие намерения. Жадность фраера 
сгубила, или Рога в изобилии. 

Структуры вторичного текста многообразны. И. Алексеева справедливо 
отмечает, что в одноязычной коммуникации текст тоже не строится произвольным 
образом, языковые средства его оформления выстраиваются в рамках определенной 
модели – типа текста. Для вторичного текста такой базовой моделью служит 
единичный текст-прототип, предоставляющий и одновременно ограничивающий 
возможности трансформации. Элементарная структура вторичного текста – 
простой повтор прецедентного высказывания с его внутренним семантическим и 
структурным преобразованием. 

Во вторичных текстах широко используется (и прочитывается) прием 
корневой игры:  

Это может быть акустическое уподобление:  
Ин вино левитас!  
Ангела промахнулась: чем грозят...  
Акустическое уподобление с переосмыслением мотивирующего признака:  
 Инородное вече.  
Игра прямого и переносного значений слова: Утиные истории: как сюжеты о 

Сирии нанесли удар по репутации CNN. 
Вторичный текст не только вбирает в себя семантику ПВ, отсылающего к 

диснеевскому мультфильму, но и трансформирует ее в «газетную утку».  
Деметафоризация: Дым отечества: экологическая инспекция Сан-Франциско 

оштрафует выселенных российских дипломатов 
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Буквальное прочтение метафоры здесь обеспечивает широкий контекст, а 
именно содержание цикла статей данной тематики. 

Создание вторичного текста рассматривают как процесс реинтерпретации 
текста-донора, и это содержательная сторона трансформации прецедентного 
текста. Стороны понятия «интерпретация» связаны с двумя аспектами речевой 
коммуникации – порождением и восприятием высказывания. Порождение 
вторичного текста начинается с включения ПТ в авторский текст, с превращения 
содержания донорского текста в необходимую часть содержания нового текста. А 
интерпретация вторичного текста начинается с обнаружения прецедентного текста 
(извлечения ПТ из контекста), она же предполагает определение характера 
смысловых отношений прецедентного текста с новым для него окружением. В 
первом случае интерпретация предполагает перекодировку первичного текста, его 
вторичное кодирование. Соответственно, интерпретация вторичного текста 
читателем становится его декодированием: осмыслением «наведенного» 
содержания текста-донора и восприятием сложного смысла всего высказывания. 
Литературоведческий или лингвистический анализ можно рассматривать как 
варианты читательского декодирования. 

Важным понятием интерпретационной методики является понятие дополни-
тельной информации. Для структур «ПТ: авторский текст» дополнительная инфор-
мация – это значение вдогонку.  

Корона жмёт: почему Каталония вновь готовит референдум о независимости 
от Испании  

В данном случае дополнительная информация – это конкретизация значения 
ПВ последующим контекстом.  

Сравните также: 
Неладно что-то в датском королевстве: муж королевы отказался быть 

похороненным рядом с ней 
«Неладно что-то в датском королевстве», или Ещё раз о нравственности 
«Неладно что-то в Датском королевстве» под названием Молдова 
Источники вторичных текстов достаточно полно описаны и классифицирова-

ны лингвистами и культурологами [5]. Основной недостаток таких классификаций 
обусловлен разнородностью прецедентных феноменов, потенциальных источников 
вторичных текстов. Ресурсы культурной интерпретации – это нечеткое множество 
с относительно стабильным ядром (паремиология, классическая литература, 
библеизмы и т.д.) и неустойчивой периферией. Таковы, например, отличающиеся 
недолговечностью фразеомемы – популярные словечки и фразы дня.  

Мем как актуальная единица культурной информации – это калиф на час. 
Можно сказать, что основной признак фразеомема – его летучесть. Его ловят на 
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лету, подхватывают и тиражируют во вторичных текстах: 
Высокие отношения – Союзное Вече. Беларусь и Россия планируют вместе 

запустить на орбиту два десятка спутников. 
Высокие отношения: Россия предлагает, Индия капризничает. 
Высокие отношения: как искали пару в газетных объявлениях 
Высокие отношения: депутата из партии Юлии Тимошенко избили… 
Высокие отношения: глава МВЛ обозвал митингующих… 
Пугачева и Вайкуле продемонстрировали «высокие отношения»… 
Высокие отношения с законом: как снять Омск с квадрокоптера и не 

заплатить штраф. 
Но фразеомем легко улетучивается, забывается, а вместе с этим обедняется 

содержание вторичных текстов. Иначе говоря, вторичность текста осознается, пока 
фразеомем на слуху:  

Мир Дикого Запада. Зачем США разрушают систему мировой торговли.  
«Дикий запад» для большинства читателей ассоциируется с вестернами. Но, 

скорее всего, для автора исходным текстом послужило название популярного 
сериала, что придало заголовку иронический оттенок. 

По характеру межтекстовой связи можно различать корреляции «вторичный 
текст – авторский текст» и корреляции «вторичный текст – дискурс». Правда, это 
особый, внутренний дискурс, т.к. текст-подсказка не перечитывается буквально, а 
воспроизводится, извлекается из памяти. Например, «Протестный поход детей» 
вызывает в памяти «Крестовый поход детей», а читая заголовок «Протухло что-то в 
государстве Данмарк», вспоминаешь «Неладно что-то в Датском королевстве» или 
даже «Something is rotten in the state of Denmark». Возможно, в этом «припомина-
нии» и заключается один из положительных эмоциональных эффектов декодирова-
ния текста-трансформера, когда полученная расшифровка – это уже не чужое 
знание, а мое. Воздействие трансформированного ПВ лингвисты связывают с 
эффектом обманутого ожидания, когда предсказуемость элементов прерывается 
непредсказуемым элементом или стилистическим приемом. Ср: Из грязи в грязь... 
Хотя, на наш взгляд, положительный эмоциональный заряд здесь обусловлен 
эффектом новизны. 

На практике интерпретация вторичного текста читателем может быть разной 
степенью приближения к закодированному смыслу. Так, «индуцированный смысл» 
заголовка «Молчание русских ягнят» отчасти понятен тем, кому знакомо название 
фильма, но тем, кто знаком с его содержанием, доступен более широкий 
ассоциативный ряд. Как и тексты со скрытым цитированием, вторичные тексты 
различаются не только формально, но и функционально. Не подкрепленные 
контекстом аллюзии имеют ограниченную адресную направленность, они 
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апеллируют лишь к своему читателю, выполняя функцию разграничения «свой – 
чужой». В целом же феномен вторичного текста, основанного на ПВ, связан с 
тенденцией к уплотнению информации, с повышением нагруженности языкового 
знака, со стремлением задействовать весь спектр его функций, превратить его в 
знак- ретранслятор информации, эмоции, воздействия. 

Потенциально прецедентные тексты – это социально и культурно значимые 
высказывания с широким ассоциативным шлейфом, которые могут стать предме-
том прямого или скрытого цитирования. Связь первичного (прецедентного) и вто-
ричного текста взаимно направлена в том смысле, что только наличие вторичного 
текста превращает текст в прецедентный в полном смысле этого слова. Существую-
щие классификации прецедентных текстов, как правило, являются обобщением 
уже установленных пар «первичный текст – вторичный текст».  
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ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ՏԵՔՍՏԸ ՈՐՊԵՍ  
ՎԵՐՆԱԳՐԱՅԻՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՄԱՍ 

 
Ելենա Գուսևա (Ուկրաինա) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ նախատիպային տեքստ, երկրորդային տեքստ, 

վերամեկնաբանություն, դոնոր-տեքստ  
Երկրորդային տեքստի ձևավորումը դիտարկվում է որպես դոնոր տեքստի 

վերամեկնաբանություն: Երկրորդային տեքստի ընթերցական մեկնաբանությունը 
ներառում է ներառում է նրա բովանդակությունից դուրս բերվող դոնոր-տեքստի 
էությունը և բարդ իմաստի ընկալումը, որը առաջանում է նրա հիման վրա: Նա-
խադիպային տեքստերի գոյություն ունեցող դասակարգումները, որպես կանոն, 
իրենցից ներկայացնում են արդեն կայացած «առաջնային տեքստ-երկրորդային 
տեքստ» զուգահեռի ընդհանրացում: 

 
 
 
 

 
SECONDARY TEXT AS A COMPONENT OF HEADING PHRASES 

 
Elena Gusieva (Ukraine) 

Summary 
Key words: precedent text, secondary text, reinterpretation 
The creation of a secondary text is considered as a reinterpretation of donor text. 

The reader's interpretation of the secondary text includes the extraction from its content 
the “induced” content of donor text and perception of the complex meaning arising on 
its basis. The existing classifications of precedent texts, as a rule, are generalization of 
already established pairs “primary text – secondary text”.  
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ЯЗЫКОВОЕ МАНИПУЛИРОВАНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ  
В ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ  

(НА МАТЕРИАЛЕ САЙТА ЗНАКОМСТВ)  
Ольга Макаровска (Польша) 

 
Ключевые слова: самопрезентация, манипуляция впечатлениями, тактики 

языкового манипулирования впечатлениями, способы манипулирования впечатле-
ниями 

1. Общие замечания 
Любой тип межличностной интернет-коммуникации, в т. ч. гипертекстовый1, 

способствует, в той или иной мере, стиранию границ между публичным и при-
ватным. Дело в том, что в Сети не только каждое динамичное (видеозапись) или 
статичное (фотография) изображение человека, пользуясь словами Р. Барта, „чи-
тается как частное проявление его референта” [2, 173-174], но и любое высказыва-
ние, представленное в аудиальной или графической форме, даже при сохранении 
анонимности коммуниканта. Подобное „вторжение приватного в сферу публич-
ного” [2, 173-174] касается как форумов, сфокусированных на конкретной проб-
леме, так и определенных соцсетей [17, 125], в т. ч. тематических, к каким от-
носятся сайты знакомств. Смешение приватного и публичного в сочетании со спе-
цификой гипертекстовой интернет-коммуникации и виртуальных служб знакомств 
оказывают влияние на выбор способов манипулирования впечатлениями (МВ), к 
которой прибегают их пользователи. 

Главная цель работы – установить особенности языкового МВ в мужских и 
женских виртуальных объявлениях о знакомствах2. Задачи, которые нужно решить 
для ее реализации, касаются: выявления набора тактик языкового МВ в объявле-
ниях, избранных мужчинами и женщинами; раскрытия специфики языкового и 
графического аспектов анкетной и текстовой части объявлений в гендерном 
ракурсе. Для этого применяются методы анализа, описания, сравнения и группи-
ровки. Языковая часть объявлений рассматривается в прагмалингвистическом 
русле. Исследовательский материал – 100 объявлений (по 50 мужских и женских), 
размещенных на сайте https://znakomstva-sitelove.ru/3. Критерии отбора объявле-

                                            
1 Гипертекстовый тип интернет-коммуникации охватывает все тексты, в т. ч. без гипер-

ссылок, не участвующие в чатном и корреспондетском (эл. почта, форумы, и пр.) типах 
интернет-коммуникации [13, 43].  

2 Визуальное МВ не рассматривается ввиду издательских ограничений. 
3 Сайт избран, ибо: 1) содержит анкеты мужчин и женщин (напр., на сайте 

http://2v1.ru/nf/showan.cgi вывешены лишь женские объявления); 2) облегчает поиск анкет по 
заданным параметрам; 3) объявления включают текстовое поле для свободной, 
самостоятельной самопрезентации; 4) объявленедатели нацелены, скорее, на серьезные 
отношения, что подтверждается отсутствием снимков с эротическим подтекстом.  
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ний: возраст – 50 лет4, проживание в России, заявленная цель знакомства – 
„серьезные отношения”. В выборку вошли первые 50 мужских и 50 женских объяв-
лений (дата вхождения 07.07.2017). 

Перед осуществлением поставленных задач уточним понятия самопрезента-
ция, самореклама и (языковое) МВ5. Не вдаваясь в дискуссию, примем, что 
самопрезентация есть разновидность (не)речевого поведения6, чья цель – „создание 
о себе определенного впечатления” [1, 136]. Поскольку она бывает осознанной в 
разной степени и неосознанной [12, 36; 6, 75], то можно говорить и о двух 
соответствующих стратегиях ее осуществления. Целенаправленная, осознанная 
стратегия и есть МВ, т. е. совокупность тактик (у И. Гоффмана – техник)7, в ко-
торых проявляются качества человека, необходимые ему для успешного исполне-
ния своей роли в процессе взаимодействия с другими людьми [12, 235]. 
Самореклама же – одна из тактик МВ, основанная на подчеркивании, укрупнении 
или превознесении своих достоинств, заслуг, качеств8. Языковое МВ – разновидность 
МВ, чьи тактики в процессе коммуникации реализуются посредством выбора 
языковых средств и способа представления содержания высказывания, т. е. в речевом 
поведении [15, 382]. В объявлениях о знакомстве эти способы касаются языкового 
воплощения письменноречевого высказывания (в т. ч. в рамках ошибочности – 
правильности его подачи) с учетом графического оформления.  

В целом специфика языкового МВ в объявлениях обусловлена такими 
особенностями гипертекстовой интернет-коммуникации, как непрямой, лично-
групповой характер, одноканальность, несинхронность, отсроченность во времени 
возможной обратной связи, неопределенность адресата, публичность, относитель-
ная доступность9. В частности, она определяется правилами, обязывающими на 
конкретных сайтах знакомств. Это цели знакомств, (отсутствие) системы оплаты, 

                                            
4 Выбор этой возрастной группы объясняется слабой изученностью языка людей среднего 

поколения.  
5 В русскоязычных переводах работ И. Гоффмана вместо МВ употребляется управление 

впечатлениями, с чем трудно согласиться. Дело в том, что управляемый объект знает цель 
управления, выраженного в форме просьбы, приказа, запрета или креацирования образа врага 
и раскрытия опасностей, связанных с ним [14, 5]. Манипуляция же предполагает сокрытие 
истинных намерений манипулятора [14, 6].  

6 Неречевое поведение охватывает все составляющие акционального компонента 
коммуникации (на тему последнего см.: 16, 63-65).  

7 Техники/тактики самопрезентации суть способы выполнения определенных действий 
[18, 55].  

8 Некоторые исследователи придерживаются иной точки зрения, см., напр., [10, 97]. 
9 Все факторы характерны и для других медиа, размещающих объявления, кроме доступ-

ности, т. к. найти нужный сайт (в отличие от невиртуальной прессы) не сложно. Относитель-
ность доступности связана с необходимостью (бес)платной регистрации на сайтах.  
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(не)ограниченность доступа к объявлениям, предоставление, кроме анкетного 
поиска, дополнительных услуг (чаты, форумы и пр.) [5, 455]. Главным же факто-
ром, способствующим проявлению языкового МВ, есть невозможность проверки 
предоставляемой в объявлениях информации, позволяющая эффективно вводить 
адресата в заблуждение. 

Общая черта объявлений о знакомствах, выложенных в разных соцсетях, – 
разнородность, что объясняет наличие у них лишь двух постоянных элементов, т. е. 
никнейма и текстовой части. Разнообразие охватывает: а) структуру объявлений10; 
б) техническую сторону, т. е. наличие/отсутствие фотоснимков, интерактивных 
элементов, гиперссылок, статистики просмотров и пр.; в) графическое оформление 
– размер и форму шрифта, цветовую гамму слов и фона, (не)введение 
дополнительных знаков и символов11 и др.; г) количественный состав рубрик, 
фотоизображений и пр.; д) тематику рубрик и всяких данных12; е) свободу выбора 
относительно (не)размещения снимков, (не)заполнения всех рубрик и т. д.  

Конечно, объявленедатель должен учитывать не только возможности 
самопрезентации, предоставляемые избранной им службой знакомств, напр., в виде 
готовых анкет и пр., но и реакцию потенциального получателя [19, 52]. Поэтому 
содержание объявлений выстраивается вокруг двух смысловых центров – Я-
адресанта и Ты-адресата. Говоря с позиций прагмалингвистики: созданный 
объявленедателем образ Я (результат иллокуции и локуции) призван привлечь к 
себе внимание нужного Ты (эффект перлокуции) с помощью различных тактик, 
осуществляющих языковое МВ. Рассмотрим их на примере объявлений сайта 
https://znakomstva-sitelove.ru, структура которых включает анкету, текстовое поле 
для дополнительных сведений и фотографию.  

 
2. Особенности языкового МВ в анкете  
В ходе личного общения могут использоваться различные (не)языковые 

средства самопрезентации, начиная с артефактики (одежда, косметика и пр.) и 
заканчивая силентивными приемами (паузы, молчание). Малоформатность же 
объявления ограничивает выбор и тактик языкового МВ, и (не)вербальных средств.  

А. Тактики языкового МВ в анкете 
Структура анкеты отличается скромным набором рубрик (курсивом выделены 

                                            
10 Рискнем сказать, что сколько сайтов столько образцов объявлений, отличающихся 

прежде всего структурой (см. http://present-dv.ru/dating; http://2v1.ru/nf/showan.cgi; 
https://leboard.ru/ru/znakomstva и др.). 

11 Например, зеркало Венеры и знак Марса (https://www.polovinka.org/znakomstva-bez-
registracii/). 

12 Ср. анкеты: https://www.polovinka.org/user_info/52368/ и https://bimeon.ru/ru/profile/66031/. 

https://znakomstva-sitelove.ru/
http://2v1.ru/nf/showan.cgi
https://bimeon.ru/ru/profile/
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обязательные рубрики, заполненные всеми), их тематики и лимитом на объем слов: 
Никнейм, возраст, символ знака Зодиака, знак Зодиака объявленедателя 
Место проживания (область, страна) 
Цель знакомства. Семейное положение. Наличие детей. 
Рост. Вес. Цвет волос. Цвет глаз. Курение. Отношение к спиртному. 

Образование. 
Работа: 
Хобби: 
Время последнего просмотра страницы. 
Информация о контакте, напр., /получает уведомления о новых сообщениях 

на сайте по e-mail/13 
Все это сводит количество тактик до трех, две из которых образуют 

оппозицию умолчание – предоставление сведений. Последней воспользовались 26 
женщин (Ж) и 26 мужчин (М), тактикой полного умолчания 2 Ж и 5 М, а 
частичного – 22 Ж и 19 М, ср.:  

– о семейном положении и наличии детей не упомянули 3 Ж и 5 М; 1 Ж и 5 
М указали семейное положение, но не подали информацию о детях (есть/нет). 
Всего тактику умолчания применили 4 Ж и 10 М; 

– скрыли информацию о весе – 10 Ж, 6 М; о росте – 3 Ж, 5 М; о цвете волос – 6 
Ж, 11 М; о цвете глаз – 5 Ж, 11 М; о курении – 7 Ж, 7 М; об отношении к спиртному 
– 6 Ж, 6 М; об образовании – 8 Ж, 8 М. В целом тактику умолчания использовали 
17 Ж и 16 М, игнорируя от 1 до всех рубрик анкеты;  

– о работе написали 33 Ж и 34 М. Было указано: место работы 4 Ж и 5 М; 
профессия 12 Ж и 9 М; место работы и профессия 1 Ж; позитивная оценка работы 2 
Ж и 2 М; сфера деятельности 7 Ж и 3 М; должность 2 Ж; род деятельности 1 Ж и 4 
М; разное 4 Ж („работа”, „на заслуженном отдыхе”, „на себя”, „домохозяйка”) и М 
(„работаю” – 4, „не работаю” – 3, „своя/свободная” – 2, „средний доход” – 1 и „работа 
кормит” – 1). Не заполнили рубрику 17 Ж и 18 М. 

В анкете лишь рубрика Хобби позволяет подчеркнуть свои достоинства14, 
однако тактикой саморекламы воспользовались 30 Ж и 29 М (из мужчин 2 ответили 
„нет”, 1 – „вообще”, 1 – „разные”).  

Хобби М и Ж: а) не выходят за рамки привычных мужских (автомобили, 
рыбалка, охота и др.) и женских (вязание, вышивка, цветы) увлечений; б) 
соответствуют профессии/роду деятельности (психология как увлечение 

                                            
13 Две последние рубрики не затрагиваются ввиду своей неинформационности. 
14 Рубрика Работа тоже, но лишь когда объявленедатель занимает высокий пост, занят 

престижным родом деятельности или работает в организации с завидным реноме. 
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психолога, „люблю шить” – швеи и пр.) или социальному статусу (относится только 
к М, напр., нумизматика и автомобили у индивидуального предпринимателя); в) 
характеризуют индивидов как (творческую) личность (М – книги, сочинение 
рассказов и стихов, Ж – книги, рисование); г) свидетельствуют об их 
разносторонности (М – „дизайн, природа, музыка, плавание”, „бонистика, походы, 
рыбалка, спелеология”, Ж – „спорт, путешествие, театр, кино”, „рыбалка, вязание”); 
д) говорят о физической кондиции (М – спорт, авторалли, Ж – коньки, спорт, 
фитнес, настольный теннис, езда на велосипеде и пр.). 

Интересно, что хобби М дополняют образ Я и ограничивают доступ Ты к этой 
сфере (исключение – путешествия, природа, прогулки, музыка, книги, спорт). 
Хобби Ж чаще нацелены на Мы (для НАС – „домоводство”, „люблю придумывать 
всякие вкусняшки” и под.) или полностью на Ты („все для любимого”, 1 Ж), а также 
пересекаются с мужскими (рыбалка, спорт, путешествия, музыка, книги, природа).  

Б. Языковые средства МВ в анкете 
В объявлениях М и Ж в качестве никнейма чаще всего выступает полная 

форма имени на русском языке. На этом фоне выделяются как никнеймы, 
набранные латинскими буквами (3 Ж, 4 М ), так и имена, употребленные в 
нейтральной неформальной форме (Дима, Алена и др.) – по 4 раза Ж и М, а также 
одно мужское прозвище Дальнобой.  

Во всех объявлениях преобладает нейтральная лексика, разговорные 
элементы редки: в анкетах М встречается устойчивое выражение „работа кормит” 
(1) и слово „авто” (2); в анкетах Ж – деминутив „вкусняшки” (1). Аббревиатуры и 
(графические) сокращения употребляются не часто (1 Ж, 6 М). 

Среди орфографических ошибок, допущенных Ж (1), – описка „торгоаля”; 
допущенных М (3), – пропуск одного -л- в слове „авторали”, слитное написание 
частицы не- с глаголом „неступала” и неправильно оформленное сокращение слова 
„ж. д. транспорт”15. Один М искажал орфографию в духе падонкаф16 („вадитель”, 
„афтомабили”).  

Среди пунктуационных погрешностей: а) избыточность знаков препинания – 
3 Ж („Активный отдых..” и др.) и 2 М (напр., „Крупная компания..”); б) их 
недостаточность – 3 Ж (напр., „Плавание дача лыжи велосипед.”) и 3 М („лес 
рыбалка прогулки и др.”); в) замену запятых точками при перечислении – 1 М 
(„дизайн. природа. музыка. плавание.”). 

В. Графические средства языкового МВ в анкете 
Выделяем три типа визуальной статичной самопрезентации в интернет-

                                            
15 Допустимо „ж.-д.” [11, 307]. 
16 О языке падонкаф см. [7, 259-261]. 
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коммуникации. Прямая самопрезентация – использование собственной фотогра-
фии без обработки. Это продукты (не)профессиональных фотосессий и 
мобилографии, которые могут заключаться в рамки, сопровождаться надписями. 
Смешанная самопрезентация, т. е. нарисованные портреты, шаржи и результаты 
креативной обработки снимка, в т. ч. выполненной в конкретном жанре (фотожаба 
и др.). Косвенная самопрезентация, проступающая в графическом (не)шрифтовом 
оформлении текста и внетекстового пространства (фон, обрамление, декоративные 
элементы и т. д.).  

Шаблоны анкет на сайте препятствуют модификации их графической 
стороны, затрудняя тем самым МВ. Поэтому мужчины, с целью привлечения 
внимания к тексту, иногда шифруют его17 или набирают отдельные слова 
прописными буквами (1 М). 

 
3. Особенности языкового МВ в текстовой части объявлений 
Несмотря на достаточный объем текстового поля (около 200 слов), сообщения 

в нем занимают 1/4 его часть. Ж в объявлениях более многословны, ср.: количество 
слов в мужских объявлениях обычно ниже 10 (от 1 до 9 слов); в 3 самых длинных 
текстах – 38, 42 и 50 слов; в недлинных – 11, 14, 15, 21, 22. В женских 6 самых 
длинных текстах 31, 35, 36, 41, 44, 53 слова; в недлинных – 11х2, 12х2, 13х2, 14, 
15х2, 17, 19, 22, 23, 24 слова; в остальных количество слов колеблется от 2 до10. М 
реже употребляют прилагательные (54), чем Ж (108). 

Лаконичность текстовой части влияет на количество и качество 
(разнообразие) избранных тактик языкового МВ. 

А. Тактики языкового МВ в текстовой части объявлений 
Мужские объявления. Чаще всего М прибегают к таким тактикам, как 

самореклама, креацирование желаемого образа Ты и убеждение. 
Самореклама (16 М) касается общей оценки („хороший”, „нормальный и 

адекватный”, „я-разный”, „парень в полном расцвете” и др.), характера („добрый”, 
„Жизнерадостный, общительный” и др.), внешности („приятной внешности”), 
обеспеченности („Материально и жильем обеспечен”, „есть квартира, садоогород” и 
пр.). В саморекламу входит также повтор анкетных данных („разведен”, „холост” и 
под.) и важная информация об объявленедателе („трезвый образ жизни, инвалид 
3гр, люблю природу- питаюсь ей”). 

Тактика креацирования желаемого образа Ты объективируется в 13 
объявлениях. Образ Ты охватывает возраст (4 М хочет познакомиться с женщиной 30-

                                            
17 К этому приему обратился 1 М, записав в рубрике Работа „lbptkbcn” (дизелист), а в 

Хобби „ytn” (нет).  



100 

40 лет, 35-45 лет, 40-45 лет и 40-48 лет); ум (1 М ищет „умную девушку”) и уровень 
грамотности (1М, см. сноску 22); характер (5 М желают встретить, „близкого 
человека”, „понимающую”, „хорошую”, „добрую”, с чувством юмора); схожесть 
увлечений (1 М – „любящую природу и путешествия”); хозяйственность (1 М – 
„хозяйственную”); отношение к близким людям (1 М – „желающую дорожить тем кто 
рядом”); послевкусие (1 М)18 и готовность переехать к избраннику в село (1 М). 

Тактика креацирования нежелаемого образа Ты используется редко и касается 
внешности и возраста – одному М не нравятся „склонные к полноте”, другому 
„крупные и в теле” и „старые”. Один раз встречается тактика отзеркаливания: в 
рубрике Хобби М пишет: „Путешествия и природа”; в описании желанной 
спутницы указывает то же.  

Как видим, немногие объявленедатели сосредоточились на Я (32%) и на Ты (26%).  
Большинство использует тактику убеждения (41%, 21 М), чья задача – уверить 

Ты в серьезности намерений Я. Прямо тактика объективируется через дублирова-
ние надписи „для серьезных отношений”, ранее размещенной в рубрике анкеты 
Цель знакомства. Опосредованно – через косвенное указание на цель знакомства с 
помощью репрезентативов „ищу спутницу жизни” (5 М), „для создания семьи” (3 
М), „ищу половинку” (4 М), „ищу жену” (3), „мне нужна Помощница и Жена от 
Иисуса ” (1 М), „для совместной жизни” (1 М), „брак” (1 М).  

Убеждению иногда сопутствует тактика интимизации19 (2 М) и тактика 
завуалированного комплиментирования (2 М). Первая воплощается в употреблении 
местоимений (личного ты и притяжательного моя) и вокатива: „Откликнись моя 
половинка. Добрый, нормальной внешности мужчина, ищет тебя.”. Вторая высту-
пает в объявлениях, в которых Ж старше 30-ти лет называется девушкой, напр., 
„Хочу познакомиться с девушкой, от 30 до 40 лет”. 

Женские объявления. Женщины тоже применяют тактику саморекламы*20, 
креацирования (не)желаемого образа Ты* и убеждения*.  

Самореклама (20 Ж) включает общую оценку* („Волшебная на всю голову.”, 
„Простая, без запросов”); характер* („Добрая и ласковая”, „веселая, общительная” и 
пр.); внешность* (1 Ж – „Выгляжу значительно моложе своих лет”); повтор 

                                            
18 Автор объявления написал: „Все решает послевкусие. Во всем! Все зависит от того, что 

почувствуешь после: после общения, после поцелуя, после ссоры, после **kcа, после кофе, 
после взгляда. Это "после" во многом является определяющим. Милые женщины будем 
писать друг другу честно, а после встречи: *после* было приятным.” 

19 Интимизация заключается „в минимизации коммуникативного «расстояния» между 
автором и читателем” [8, 114]. 

20 Здесь и далее звездочкой отмечены параметры, общие для мужских и женских 
объявлений. 
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анкетных данных* („рост 1м 68см, вес 60 кг, глаза голубые, брюнетка” и др.); 
важную информацию об объявленедателе*, напр., о готовности переехать – 2 Ж, о 
наличии туристического бизнеса – 1 Ж и друзей – 1 Ж, о приверженности к 
традиционным взглядам и ценностям – 1 Ж. О наличии жилья написали 2 Ж – 
„Живу в своем доме”, „ж/п, с/у раздельный” (см. сноску 23). 

В объявлениях описываются: предпочтения (3 Ж – „ Люблю читать, готовить” 
и др.); причина знакомства (1 Ж – „Одиночество стало тягостным”, 1 Ж – „Просто 
хочется быть счастьем чьей-то мечты”, 5 Ж – „Хочу любить и быть любима”); а 
также дается информация о детях (3 Ж – „Дети выросли”). 

Тактикой креацирования желаемого образа Ты воспользовались 22 Ж, для 
которых важны: возраст* (2 Ж указали возрастные пределы – 47-56 и 48-55); ум* (2 
Ж); высшее образование (2 Ж); характер*.  

Желанный Ты по характеру должен быть: добрым* (2 Ж), с чувством юмора* 
(2 Ж), хорошим человеком* (1 Ж), своим, т. е. близким, похожим, человеком* (3 Ж), 
достойным (2 Ж), порядочным (2 Ж), самостоятельным (2 Ж), надежным (5). Такие 
черты, как заботливый, уверенный в себе, приятный, интересный, сердечный, 
открытый, внимательный, спокойный и честный отмечены в объявлениях по 1 
разу. Для Ж важно, чтобы М был другом (4 Ж) и собеседником (1 Ж), причем „без 
вредных привычек” (3 Ж) и „без проблем” (1 Ж). С обеспеченным хочет 
познакомиться 1 Ж, с неженатым – 6 Ж. 

Нежелаемый Ты (6 Ж) – это бывшие заключенные, лица, „состоящие в 
отношениях”, алкоголики, лентяи, „Безработные (даже временно), мусульмане и 
спамеры”, принц (в смысле идеальный избранник), будущий муж и, напротив, М, у 
которых цель знакомства не брак, а дружба. В двух случаях тактика креацирования 
нежелаемого образа Ты сопровождается реквестивом „не беспокоить”; в одном 
случае – директивом с запретом („Дружбу не предлагать! Только замуж!!!!”); еще в 
одном – директивом с сатисфактивом („не тратьте своё и моё время! Спасибо за 
понимание)))”), а также запретом (1 Ж – „Лучше одного по 40, чем два раза по 20. 
Четыре раза по 10 не предлагать.”) и предупреждением, что кандидатуры 
нежеланных „не рассматриваются” (1 Ж). 

Тактика отзеркаливания применяется 3 раза, напр., „ищу мужчину для 
общения, похожего на меня, хотелось бы, чтобы интересы совпали.” 

Тактика убеждения, как и в мужских объявлениях, осуществляется через 
повторение фразы „для серьезных отношений” (13 Ж). Цель знакомства, косвенно 
выраженная в текстовой части, не всегда говорит о желании Ж создать семью, ср.: 6 
Ж ищет „свою половинку”, но 6 Ж – друга, 1 Ж – человека для общения, 1 Ж – 
мужчину „для общения поездок, возможно для брака”, 1 Ж – „для близких, 
дальних, редких, частых отношений”. 



102 

Как видим, к представлению образа Я обратилось 40 % Ж, желаемого образа 
Ты – 44% Ж, нежелаемого – 12% Ж, к тактике убеждения (в т. ч. реализованной 
косвенно) – 56% Ж.  

Б. Языковые средства МВ в текстовой части объявлений  
Мужские объявления. В текстах преобладает нейтральная лексика с редким 

„вкраплением” разговорных элементов и архаизмов (1 М – „впадаю в ступор” и 
„боле”). Один объявленедатель, как и ранее в анкете, использует язык падонкаф.  

Из синтаксических особенностей отмечаем эллипсис (5 М), напр., „найти 
свою половинку”; парцелляции (3 М), напр., „Серьезный и порядочный. С чувством 
юмора.”; алогичность изложения (1 М, см. сноску 18, последние 2 предложения), в 
т. ч. из-за перестановки несогласованного определения (1 М) – „ищет добрую 
хозяйственную девушку для создания семьи 35-45 лет”. 

Орфографические погрешности21 связаны с употреблением мягкого знака (5 
М) в слове серьезные (серезные, серъезные, серёзные) и „хочу познакомится”. 
Автор, критикующий безграмотность Ж, сам допускает ошибки – забывает про 
дефис в слове как-то и заменяет прописные буквы строчными22. 

Среди грамматических ошибок – несогласование причастия с существитель-
ным (1 М – „ищу женщину от 47 до 52 лет для серьезных отношений, готовой 
переехать ко мне в село”).  

Отдельные случаи сложно однозначно отнести к ошибке. Например, характе-
ристику „весел и спокоен” можно рассматривать и как пример ошибочного упот-
ребления краткой формы прилагательного вместо полной (если имелись в виду 
постоянные признаки), и как эллипсис, скажем, вместо „Всегда весел и спокоен”. 
То же относится к определению возраста (2 М), напр., „Хочу познакомиться с де-
вушкой, от 30 до 40 лет.”, где, возможно, пропущено словосочетание в возрасте. 

Больше всего погрешностей (41 М) связано с недостаточностью знаков 
препинания („Откликнись моя половинка.”), избыточностью („Добрый, нормальной 
внешности мужчина, ищет тебя.”) и неоправданной заменой одних знаков другими 
(„Как то так исторически сложилось. что после развода боле 4 лет прошло.”). 

Технические недочеты в мужских объявлениях, т. е. отсутствие (3 М) или 
наличие лишних пробелов (1 М) – редкость. 

Женские объявления. В текстах обычно употребляется нейтральная* лексика, 
исключение (1 Ж) – жаргонизм „по жизни”. Иногда в текст вводятся аббревиатуры 

                                            
21 Один раз встречается ошибочный вариант написания „отнашений” (1 М). 
22 Ср.: „Как то так исторически сложилось. что после развода боле 4 лет прошло. А я так и 

не воспылал ни к кому. КРУПНЫХ и в теле не люблю. старых тоже. а молодым сам не нужен. 
из приданого только конь узбекский 2006 года. А когда мне пишут ПАЧИМУ вообще впадаю 
в ступор.”  
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(1 Ж) и графические сокращения (1 Ж)23, вербальные мемы (1 Ж – „женщина как 
эхо, как ты с ней обращаешься, так она и отзывается”) и известные высказывания 
или их версии (1 Ж – „Из того, что вечно, самый краткий срок -у любви!”, 5 Ж – 
„Хочу любить и быть любимой!”)24. 

В третьем лице пишут о себе 4 Ж, называя себя особой и женщиной, и трое 
мужчин („парень/мужчина ищет…”). Только 4 Ж и 5 М употребляют личное 
местоимение я. 

В трех женских объявлениях на лексико-семантическом уровне описываются 
переживания и чувства (выделено курсивом), напр., „Буду рада создать открытые, 
честные и серьезные отношения.”; „Просто хочется быть счастьем чьей-то мечты”; 
„вместе порадоваться, посочувствовать, посмеяться” (см. еще пункт В. Графические 
средства языкового МВ в текстовой части объявлений).  

В одном объявлении была нарушена норма лексической сочетаемости 
(выделено курсивом) – „Нужен спокойный, добрый, с наличием интеллекта и 
чувства юмора, не лентяй” („нужен … не лентяй” тоже неудачно, лучше 
трудолюбивый). В тексте „Веду активную жизнь, занимаюсь каратэ, люблю 
природу, походы, фитнес” предпочтительнее употребить активный образ жизни 
вместо активную жизнь. 

К синтаксическим особенностям объявлений относится эллипсис* (15 Ж, 
напр., „найти вторую половинку”), парцелляция* (1 Ж – „Близкого друга! 
ЕДИНСТВЕННОГО – ЖЕЛАННОГО!”) и алогичность изложения*, связанная с 
„вклиниванием” одной микротемы в другую (1 Ж)25.  

В текстах объявлений находим грамматико-синтаксические погрешности, как то:  
- пропуск членов предложений (2 Ж, см. сноску 25 и пример ниже);  

                                            
23 МЛС – места лишения свободы. Фразу „без в/п, с в/о, ч/ю, ж/п, с/у раздельный” читай: 

„без вредных привычек, с высшим образованием, чувством юмора, жилплощадью, санузел 
раздельный”. 

24 Первое высказывание – перевод эпиграфа Я. Вишневского к роману Samotność w sieci: 
„Ze wszystkich rzeczy wiecznych, miłość trwa najkrócej” (ср. слова Ж.-Б. Мольера: „Из всех 
вечных вещей любовь длится короче всего”). Второе – слова, приписываемые Ж. Санд („В 
жизни есть лишь одно счастье – любить и быть любимой”) и О. Хайяму („Любить и быть 
любимым – это счастье…”). Слова любить и быть любимым/-ой можно рассматривать как 
культурный мем, ибо встречаются в песнях, напр., в одноименной песне С. Шнурова, в песне 
Правда и ложь В. Басова, в фильме Мулен Руж (2001) и многих других текстах. 

25 См.: „хочу хорошего друга, поделиться, вместе порадоваться, посочувствовать, 
посмеяться В молодости от того, что много смеялась, первые морщинки прорезались И попу-
тешествовать.” Текст содержит другие грамматико-синтаксические погрешности: пропуск 
членов предложения, ведущий к смысловой недостаточности (не путать с эллипсисом – про-
пуском личного местоимения я в начале предложения); одновременное сочетание возвратных 
глаголов и невозвратного с наречием вместе; ошибочный выбор порядка слов в предложении 
(подчеркнуто); недостаточность знаков препинания. Кроме того, союз оттого следует писать 
слитно, а первое слово в предложении – с прописной буквы.  
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- отсутствие связи между предложениями и неправильный выбор предлога (1 
Ж) – „Знакомство для общения поездок, возможно для брака. ищу Надежного чело-
века, кому можно доверять все, дружить с взрослыми детьми, вместе растить 
внуков. Образование высшее.”; 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым (2 Ж), напр., 
„симпатичная, приятная в общении женщина, традиционных взглядов и ценностей  
ищу знакомства с неженатым, порядочным мужчиной”; 

- в одном объявлении 2 ошибки, связанные с употреблением краткой формы 
причастия вместо полной формы и с употреблением в качестве однородных членов 
слов, которые обозначают неоднородные понятия (1 Ж) – „Ибо путешествие-это 
жизнь и моя вторая работа связана с туристическим бизнесом”; 

- ошибка в конструировании сказуемого (2 Ж написали „хочу быть любима” 
вместо быть любимой). 

Следующие орфографические ошибки (6 Ж) появляются в объявлениях 1 раз: 
раздельное написание предлога „в последствии” и слова „не капризная” (хотя не не 
выступает в качестве отрицательной частицы); отсутствие дефиса* в слове каких-
либо и мягкого знака („хочу познакомится с мужчиной”); написание буквы -э 
вместо -е в слове „каратэ” (см. еще сноску 25). Неправильно употребляются 
прописные и строчные буквы (11 Ж), см. пример выше в пункте 2 („Знакомство для 
общения поездок…”). 

Пунктуационные погрешности (28 Ж) – те же, что и в мужских объявлениях. 
Это недостаточность* знаков препинания, напр., „Разведена стрелец разносторон-
няя интересно все но в меру дети взрослые живут отдельно”; их избыточность* 
(кроме знаков препинания, употребленных для передачи эмоций), напр., „Из того, 
что вечно, самый краткий срок -у любви!” (лишнее тире как дефис); замена* одних 
пунктуационных знаков другими, напр., „Простая. земная женщина, без вредных 
привычек.” 

Технические недочеты в женских объявлениях появляются не часто; это 
лишние* пробелы (2 Ж), их отсутствие* (5 Ж) и замена тире дефисом (3 Ж). 

В. Графические средства языкового МВ в текстовой части объявлений 
Как известно, в интернет-коммуникации эмоции передаются, среди прочего, 

с помощью восклицательного знака (одного и более) и эмотиконов.  
В объявлениях М восклицательный знак как выразитель эмоций использован 

2 раза (напр., см. сноску 18); в женских – 8 раз (8 Ж, напр., „Добрая и ласковая!”). К 
увеличению количества восклицательных знаков женщины обращаются 2 раза, 
напр., „Знакомство с мужчиной!!!”; по 1 разу – к эмоциональным эмотиконам и к 
сочетанию эмотикона с восклицательным знаком: „Спасибо за понимание)))” и „О 
себе при встрече!)”. 
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В одном тексте М использует звездочки, которые – ввиду смысловой 
неоднозначности и модернизации эмотиконов26 – можно интерпретировать двояко 
(см. сноску 18). Например, звездочки в слове *после* могут означать восторг/ 
поцелуи; не совсем ясно их значение в слове **kcа (впрочем, как и латинская буква 
-k-), т. к. секс к бранным не относится. Предположительно, звездочки призваны 
усилить приятные ассоциации.  

Из множества способов привлечь внимание читателя посредством (не)шриф-
тового выделения были избраны прописные буквы. Ими были набраны и целый 
текст (1 М и 1 Ж), и особо значимые слова (2 М и 1 Ж).  

 
4. Выводы 
На основании сравнения особенностей осуществления языкового МВ в 

мужских и женских виртуальных объявлениях о знакомстве можно утверждать, 
что, во-первых, в анкете речевое поведение объявленедателей обоих полов не 
всегда соответствует Принципу Кооперации27. Полностью ему отвечает речевое 
поведение 26 Ж и 26 М (по 52%), предоставивших о себе все анкетные данные; 
частично – 22 Ж и 19 М (44% и 38%) и не отвечает – 2 Ж и 5 М (4% и 10%), 
использующих тактику умолчания. 

Во-вторых, речевое поведение М и Ж в объявлениях схоже, различия же 
касаются:  

- ориентированности на Ты-адресата, чаще встречающейся среди Ж, чем М 
(при рекламировании своего хобби в анкете); 

- применения тактик языкового МВ в текстах. Например, Ж избегают интими-
зации и завуалированного комплиментирования; чаще М обращаются к креациро-
ванию желанного образа Ты (22 Ж, 44% и 13 М, 26%); не сосредоточиваются на 
внешности потенциального знакомого, особенно при креацировании нежелаемого 
образа Ты (М же не хотят полных); реже М пользуются тактикой убеждения (13 Ж, 
26% и 21 М, 42%); 

- большей эмотивности высказывания в объявлениях Ж, объективирующейся на 
лексико-семантческом (3 Ж, 6% и 0 М) и графическом уровне (12 Ж, 24% и 3 М, 6%); 

- многословности высказывания, к которой чуть больше склонны Ж, хотя в 
целом количество слов в мужских и женских объявлениях говорит о немногоречи-
вости авторов, ибо даже самые длинные тексты составляют 1/4 максимального ко-

                                            
26 О видоизменении эмотикона, обозначающего поцелуй, пишут сами интернет-пользова-

тели (http://otvet.expert/kakim-smaylikom-oboznachit-poceluy-180022).  
27 Принцип Кооперации гласит: „Твой коммуникативный вклад на данном шаге диалога дол-

жен быть таким, какого требует совместно принятая цель (направление) этого диалога” [4, 222]. 
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личества слов. Возможно, авторы не желают раскрывать приватное в публичном 
пространстве; 

- технических недочетов, которых у мужчин меньше (4 М, 8% и 10 Ж, 20%); 
- ввода в тексты объявлений известных высказываний (0 М и 7 Ж, 14%). 
В-третьих, объявленедатели в основном ориентированы на позитивность, т. е. 

не прибегают к тактике креацирования негативного образа Я и не часто применяют 
тактику креацирования нежелаемого образа Ты (2 М, 4%; 6 Ж, 12%). 

В-четвертых, кодирование информации и ее представление у М и Ж весьма 
подобны (преобладание нейтральной лексики, оформление текста). Исключение 
составляет количество прилагательных, которых в мужских объявлениях в два раза 
меньше.  

Наличие же погрешностей в объявлениях М и Ж может быть эффектом 
активного общения индивидов в Сети (а не проявлением безграмотности), 
способствующей распространению устно-письменной разновидности речи28, где 
„классическая нормативность” не есть самоцель [3, 20-29].  

Таким образом, основной особенностью языкового МВ в виртуальных объяв-
лениях 50-летих М и Ж является тенденция к ослаблению гендерности в речевом 
поведении.  

Конечно, преждевременно делать окончательные выводы о том, что с возрас-
том у мужчин и женщин наступает минимизация различий в речевом поведении 
вообще и при реализации языкового МВ в частности. Поэтому необходимо продол-
жить изучение языка представителей средних и старших поколений в гендерном 
ракурсе.   

                                            
28 Это утверждение сложно подтвердить или опровергнуть, поэтому предлагается 

рассматривать его как вероятностное. Об особенностях устно-письменной разновидности 
речи см.: [9, 58-65; 3, 12-30].  
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ՏՊԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

(ԾԱՆՈԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՔԵՐԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 
Օլգա Մակարովսկա (Լեհաստան) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ ինքնաներկայացում, տպավորությունների ձեռնածու-

թյուն, տպավորությունների լեզվական ձեռնածության մարտավարություն, տպա-
վորությունների ձեռնածության միջոցներ 

Հոդվածում ներկայացվում են տղամարդկանց և կանանց հայտարարություն-
ների լեզվական ձեռնածությունների առանձնահատկությունները, որոնք տեղա-
կայված են ծանոթությունների կայքերում: Ուսումնասիրության մեջ դիտարկվում 
են վիրտուալ ծանոթության հայտարարությունների կառուցվածքի յուրահատկու-
թյունները: Հայտարարությունների տեքստերի վերլուծության արդյունքում տպա-
վորությունների լեզվական ձեռնածությունների մարտավարությունը, որը կիրա-
ռում են տղամարդիկ և կանայք:  

Լեզվական միջոցների և այդ մարտավարությունների իրականացման եղա-
նակների համեմատությունը գրավոր ելույթներում հնարավորություն տվեց բա-
ցահայտել հիսուն տարեկան տղամարդկանց և կանանց խոսքային վարվելաձևի 
առանձնահատկությունները: Արդյունքները ցույց տվեցին, որ հայտարարություն-
ների հեղինակների խոսքային վարվելաձևը, չհաշված որոշ տարբերությունների, 
ընդհանուր առմամբ նմանօրինակ են:  
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The article is devoted to the specificity of language manipulation in male and 
female ads placed on the dating site. The article considers the peculiarity of the structure 
of virtual ads about acquaintance.As a result of the analysis of the ad texts, tactics of 
language manipulation of impressions used by men and women were established. 
Comparison of linguistic means and ways of implementing these tactics in written 
speech statements made it possible to reveal the features of speech behavior of fifty years 
old men and women. The results showed that the speech behavior of the authors of ads, 
in spite of some differences, is generally similar. 
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Результативность и перфектность. В настоящей статье результативное и 
перфектное значения рассматриваются как отдельные значения, согласно 
современной литературе по лингвистической типологии [11, 7]. В подобной 
литературе под результативностью подразумевается состояние, являющееся 
результатом действия в прошлом [9, 7; 15, 54; 17, 366-367; 11, 9-10]. Под 
перфектностью обычно1 подразумевается действие в прошлом, некоторые 
последствия которого актуальны в настоящем [9, 12; 15, 54, 62; 10, 388-389; 5, 201]. 

Поскольку результативность – состояние, а перфектность – действие, формы с 
этими значениями по-разному сочетаются с обстоятельствами времени в широком 
смысле. Результативные формы сочетаются с обстоятельствами длительности (нпр. 
долго, целую неделю, все еще и проч.) [8, 427-429; 7, 198-199; 2, 152-153; 3, 486-
487], а также и с определениями, указывающими на итеративность, узуальность 
ситуации (нпр. всегда, как правило, по субботам, обычно) [1, 46; 8, 427-429; 7, 199; 
2, 154; 13, 405; 14, 97-99], в отличие от нерезультативных форм, в том числе и пер-
фектных. Сочетаемость с вышеуказанными обстоятельствами часто используется в 
качестве теста на результативность или же на способность глагольной формы выра-
зить результативное значение. Таким образом страдательное причастие сломана, 
способное выразить результативное значение, сочетается с обстоятельством 
длительности до сих пор (1): 

(1)  Машина до сих пор сломана;  
в то время как форма прошедшего времени, будучи не способна выразить 

результативное значение, с данным обстоятельством не сочетается (2): 
(2)  *Машина до сих пор сломалась.  
Диатезные типы результативов. В лингвистической литературе выделяется 

три основных диатезных типа результативных конструкций: субъектный, объект-
ный и посессивный [9, 9]. В славянских языках, в том числе в русском и сербском, 
результативное значение обычно выражается страдательными причастиями [6, 50], 
причем результативные конструкции бывают всех трех типов. Проиллюстрируем 

                                            
1 Встречаются и иные, темпоральные определения перфектности, где перфектность 

определяется как действие в прошлом, наблюдаемое из настоящего, ретроспективно [18, 
287-298; 16, 133]. 
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диатезные типы результативов на следующих примерах из русского языка: 
(3)  Но ложка покрыта лаком. Вот в нескольких местах лак потрескался (Вла-

димир Брагин. В стране дремучих трав)2; 
(4)  Я цыганский Байрон, Я в цыганку влюблён (Фазиль Искандер. Мученики 

сцены); 
(5) Общаясь с ним, не верилось, что Алан – калека, с детства у него ноги 

парализованы, он ходит на костылях и так далее (Д. А. Гранин. Месяц вверх 
ногами). 

В примере (3) представлен наиболее обычный диатезный тип – объектный: 
причастие покрыта соотносится с объектом, то есть, с прямым дополнением 
соответствующего активного предложения (ложку покрыли лаком). В примере (4) 
представлен субъектный результатив: причастие влюблен соотносится с субъектом, 
то есть с подлежащим соответствующего активного предложения (я влюбился). Что 
касается примера (5), в нем причастие парализованы формально соотносится с 
объектом (на уровне предложения это подлежащее – ноги), но предложение не об 
объекте, а о субъекте посессоре, выраженном предложно-падежной конструкцией 
у него. В примере (5) представлен посессивный тип. 

В настоящей статье речь пойдет о конструкциях, которые, на наш взгляд, 
можно выделить в отдельный тип – это тип, которым мы будем называть 
локативные результативы, локативные результативные конструкции. В статье мы 
выделили два типа данных конструкций: 1) конкретно-результативный тип3; 2) 
изобразительно-содержательный тип. 

Конкретно-результативный тип представим на примере (6): 
(6) Повсюду выставлена свежая осетрина, хотя осетров здесь запрещено 

ловить (Фазиль Искандер. Курортная идиллия).  
В примере (6) страдательное причастие выставлена соотносится с объектом 

свежая осетрина (на синтаксическом уровне это подлежащее, с которым 
согласуется сказуемое выставлена), но тема предложения не осетрина, а место, где 
происходит ситуация (выражено обстоятельством места повсюду), что и отражает 
порядок слов (обстоятельство места – страдательное причастие, согласуемое с 
подлежащим – подлежащее). В подобных примерах место характеризуется через 
находящийся в этом месте объект, над которым совершенно действие. У 
страдательного причастия значение результативное (либо это значении можно 
легко актуализировать), что можно проверить, если предложению (6) добавить 
соответствующее обстоятельство (6’): 

                                            
2 Все русские примеры из Национального корпуса русского языка – ruscorpora.ru. 
3 Название вслед за Недялковым и Яхонтовым [9, 20-24]. 
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(6’) Повсюду все еще высталена свежая осетрина, хотя осетров здесь 
запрещено ловить. 

Приведем еще несколько примеров:  
(7) И тут вдруг приезжает во двор какая-то машина, а в ней музыка включена 

на полную громкость (Наталия Ермильченко. Колыбельная);  
(8) В комнате, где выключен свет, горят свечи […] (Домовой, 4.12.2002.);  
(9) В Байкале сосредоточены колоссальные водные массы […] (Вопросы 

статистики, 2004, №12). 
В примерах (7–9) место – машина (7), комната (8), Байкал (9), характеризуются 

через находящиеся в этих местах объекты, над которыми совершены некоторые 
действия – через включенную музыку (7), выключенный свет (8), сосредоточенные 
водные массы (9). Значение страдательных причастий в предложениях (7–9) 
результативное, и это легко проверить, если к ним добавить соответствующие 
обстоятельства (7’–9’):  

(7’) В машине музыка каждый день включена на полную громкость;  
(8’) В комнате до сих пор выключен свет;  
(9’) В Байкале все еще сосредоточены колоссальные водные массы. 
Особо заметно, что темой локативной результативной конструкции является 

именно место, из безличных предложений, где обстоятельство места и есть 
единственным членом придложения, кроме сказуемого. Приведем один такой 
пример (10): 

(10) В комнате накурено (Вячеслав Дурненков. Михаил Дурненков);  
Локативные результативные конструкции конкретного типа встречаются и в 

сербском языке (пример (9)): 
(11) У кући је све сређено, чисто (Предраг Перишић. Хероји).  
‘В доме все убрано, чисто’ 
Сербское предложение (11) тоже легко расширить с помощью соответствую-

щего обстоятельства, указывающего на результативность4 (11’): 
(11’) У кући је још увек све сређено, чисто.  
‘В доме все еще все убрано, чисто’ 
Подобные конструкции употребляются и со связкой в прошедшем времени, в 

прошлом результативном значении. Приведем один такой пример из русского 
языка (12):  

                                            
4 На результативность указывает и сочинительная связь с прилагательным чисто в 

предложении (11), ровно как и с предложением с глаголом в настоящем времени горят свечи 
в (8). На сочинительную связь с прилагательными в качестве средства актуализации 
результативного значения указывали Милошевич [8, 426], Красильникова [4, 192], Танасич 
[13, 405-406], а на сочинительную связь с настоящим временем в той же функции указывал 
Танасич (ibid.). 
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(12) […] на правой боковой стене, не считая отверстия для вентиляции, были 
вбиты три гвоздика […] на правой створке шкафа были нацарапаны слова «Памяти 
праведников Пропия и Нафанаила» […] (Вячеслав Пьецух. Шкаф).  

В предложениях (6–12) употреблены страдательные причастия, которые упот-
ребляются в результативном значении и в объектных результативных конструк-
циях и для которых это значение является основным. «К их числу относятся 
преимущественно глаголы, обозначающие действия, прямые последствия которых 
– причем специфические именно для данного действия – сохраняются и после его 
завершения. Это и позволяет обозначать наблюдаемое состояние посредством 
отсылки к действию, которое должно было ему предшествовать» [2, 156]5. По 
Недялкову и Яхонтову [9, 20] такой семантический тип результатива (который они 
называют конкретно-результативным), обозначающий зрительно воспринимаемое 
состояние, является типологически самым обыкновенным.  

Изобразительно-содержательный тип. Особую разновидность локативных 
конструкций представляют собой предложения, где какой-нибудь носитель (книга, 
тетрадь, книга, бумага) характеризуется через надпись, текст, изображение, 
внешний вид. Подобный тип употребления страдательных причастий, хотя и с со-
вершенно противоположной трактовкой, упоминает и Буланин [1, 40]: «Разновид-
ностью локального статива является указание на местонахождение надписи, изоб-
ражения, рисунка». Тем не менее, порядок слов в примерах, которые приводит 
Буланин, полностью соответствует локативным результативным конструкциям.  

Наиболее сильное результативное значение проявляют страдательные 
причастия в предложениях, где носитель характеризуется через изображение или 
короткую надпись (заглавия, короткие сообщения, короткие записки, настенные 
надписи, таблицы и проч.). Таковы примеры (13–15) из русского языка: 

(13) И вижу как там нарисованы несложные линии (Евгений Гришковец. 
ОдноврЕмЕнно);  

(14) Там четыре раза на одной странице написано: «Одри Хепберн» (Андрей 
Геласимов. Нежный возраст);  

(15)  Смотрю – в дневнике действительно ничего не написано (Даша, 2004, № 10). 
 Таковы и примеры (16–17) из сербского языка: 
(16) Например, ако је на слици представљено Христово страдање, јасно је да 

су његови мучитељи схваћени као ружни (Политика, 2.11.2007., КССЈ6);  

                                            
5 Более подробно о связи межу лексическим значением глаголов и их способностью 

выразить результативное значение можно узнать в [2, 156-158] и [12]. 
6 КССЈ – Корпус савременого српског језика ‘корпус современного сербского языка’ - 

korpus.matf.bg.ac.rs. 



113 

‘Например, если на картине изображены страсти Христовы, понятно, что его 
мучителей считали некрасивыми.’ 

(17) […] на згради наспрам израелског конзулата данима виси платно на коме 
је нацртан кукасти крст (РТС, 5.2.2009., КССЈ);  

‘На доме напротив израильского консульства уже несколько дней висит 
полотно, на котором нарисована свастика.’ 

Страдательные причастия в предложениях (13–17) легко сочетаются с 
обстоятельствами, указывающими на результативное значение (13’–17’): 

(13’) Там все еще нарисованы несложные линии;  
(14’) На последней странице до сих пор написано: «Одри Хепберн»;  
(15’) В дневниках действительно обычно ничего не написано;  
(16’) На таквим сликама је обично представљено Христово страдање;  
 ‘На подобных картинах обычно представлены страсти Христовы.’ 
(17’) На таквом платну је по правилу нацртан кукасти крст;  
‘На таком полотне, как правило, нарисована свастика.’ 
Глаголы в примерах (13–17) не означают действие, результирующее новым 

зрительно воспринимаемым состоянием объекта (конкретно-результативное 
значение) – они обозначают возникновение, создание объекта: то, что написано, 
нарисовано и так далее до этого действия не существовало. Поэтому, в отличие от 
страдательных причастий в примерах (6–12), причастия в примерах (13–17), как 
правило, не употребляются в объектных результативных конструкциях [12, 202]. 
Для иллюстрации переделаем локативную конструкцию (13) в объектную (18): 

(18) Несложные линии нарисованы. 
К данному предложению нельзя добавить обстоятельство, указывающее на 

результативность (14’): 
(18’) *Несложные линии все еще/всегда нарисованы.  
Объектная конструкция с глаголом нарисовать (18) – это просто пассив. По-

нашему, это еще одно доказательство, говорящее в пользу того, что локативные 
результативные конструкции являются особым диатезным типом результативных 
конструкций: предложение (13) не о новом состоянии несложных линий – их до 
действия рисования не было, а о месте, к которому относится обстоятельство там. 
Это место, в отличие от линий, существовало и до действия и именно это место 
изменило внешний вид путем создания изображения на нем – несложных линий. 
Таким образом глагол, нормально не употребляющийся в результативном значении 
(в объектных конструкциях) – обозначающий не изменение, а создание, именно в 
контексте обстоятельства места, относящегося к носителю текста, изображению, 
способен характеризовать его через изменение его внешнего вида. 

Чем объем носителя больше, то есть чем текст, характеризующий его, 
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длиннее, тем сложнее его воспринять зрительно, как изображение. Носитель тогда 
характеризуется текстом больше содержательно, чем зрительно, а результативный 
элемент значения при этом в некоторой степени смягчается. Приведем несколько 
примеров из русского языка (19–23): 

(19) В этой программе особо подчеркнуто, что основной задачей элиминации 
СВК должна являться защита женщин детородного возраста […] (В. В. Зверев, Н. В. 
Юминова. Проблемы кори, краснухи и эпидемического паротита в Российской 
Федерации. Вопросы вирусологии, 3.5.2004.);  

(20) Ведь в проспекте сказано, что номера стоят у вас 6 и 9 долларов 
(Коллекция анекдотов: гостиница). 

Похожи и примеры (19–21) из сербского языка: 
(21) У књизи је приказан Београд деведесетих огрезао у безнађе […] (НИН, 

29.4.2002., КССЈ);  
‘В книге показан Белград девяностых годов, погрязший в безвыходности.’ 
(22) У писаном одговору је наведено да је CEF у раду везана смерницама 

Немачке Републике […] (Политика, 28.8.2000., КССЈ);  
‘В ответе в письменной форме указано, что CEF в своей деятельности 

руководствуется рекомендациями Республики Германии.’ 
(23) У тим записима је наведено да је крст, на коме је пре 2.000 година 

разапет Исус Христ […] (Политика, 10.8.2002., КССЈ).  
‘В этих записях указано, что крест, на котором 2000 лет назад распят был 

Иисус Христос [...]’ 
Страдательные причастия в предложениях (19–23) тоже сочетаются с 

обстоятельствами, указывающими на результативность, но уже не так свободно и 
натурально, как причастия, обозначающие зрительно воспринимаемые состояния:  

(19’) В программах всегда особо подчеркнуто, что основной задачей 
элиминации СВК должна являться защита женщин детородного возраста; 169  

(20’) Ведь в проспекте обычно сказано, сколько стоят номера;  
(21’) У књигама је увек приказан Београд деведесетих огрезао у безнађе;  
‘В книгах всегда показан Белград девяностых годов, погрязший в 

безвыходности.’ 
(22’) У писаним одговорима је увек наведено да је CEF у раду везана 

смерницама Немачке Републике;  
‘В ответах в письменной форме всегда указано, что CEF в своей деятельности 

руководствуется рекомендациями Республики Германии.’ 
(23’) У тим записима је већ дуго времена наведено да је крст, на коме је пре 

2.000 година разапет Исус Христ, заувек изгубљен.  
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‘В этих записях уже давно [буквально уже долго] указано, что крест, на 
котором 2000 лет назад распят был Иисус Христос, навсегда утрачен.’ 

Глаголы в примерах (19–23) специализованы на описание содержания текста. 
Эти глаголы в основном употребляются безлично и требуют в качестве дополнения 
придаточное предложение, которым обычно и выражается содержание текста. 
Данные глаголы относятся к глаголам, обозначающим действия, не затрагивающие 
объект и, соответственно, не употребляющимся, в объектных результативных 
конструкциях [2, 157].  

Не относятся все конструкции со структурой обстоятельство места – 
страдательное причастие – подлежащее к локативным результативным. Возьмем 
следующий пример (24):  

(24) В ядре галактики NGC 4258 выявлено 17 компактных мазерных 
источников […] (А. М. Черепащук. Поиски чёрных дыр. Вестник РАН, 2004, том 
74, № 6).  

В примере (24) страдательное причастие, как и в примерах (19–23), образовано 
от глагола, обозначающего действие, не затрагивающее объект. Как уже сказано, 
такие глаголы не способны выразить результативное значение [2, 157]. Князев имел 
в виду объектные результативы, но это вполне относится и к локативным 
конкретного типа; в данном случае предложение (24) о том, что выявлено в ядре 
галактики, а не о том, какая эта галактика. Значение причастия не результативно, 
поэтому нельзя добавить обстоятельство, актуализирующее результативность: 

(24’) В ядре галактики NGC 4258 уже долго выявлено 17 компактных 
мазерных источников. 

Похож и пример (25):  
(25) В Серпуховском районе Подмосковья пойман серийный убийца […] 

(Известия, 17.2.2003.).  
В примере (25) причастие образовано от глагола, который можно отнести к 

глаголам, выражающим «различные отношения между лицом и объектом 
обладания» (Князев 1983: 157) и которые по Князеву (1987: 157–158) не способны 
выразить результативное значение (*Серийный убийца до сих пор пойман).  

Здесь тоже нам не удалось найти соответствующих примеров из сербского, так 
что воспользуемся переводом предложения (25), чтобы показать, что сербский и 
русский языки в этом плане не отличаются: 

(26) У Серпуховском реону Подмосковља ухваћен је серијски убица.  
В данном примере выражено перфектное значение, так что невозможно 

добавить обстоятельства, указывающие на результативность: 
(26’) У Серпуховском реону Подмосковља ухваћен је *већ два дана серијски 

убица.  
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‘В Серпуховском районе Подмосковья пойман *уже двое суток серийный 
убийца.’ 

Выводы. Локативные результативы можно признать особым диатезным 
типом. Можно выделить два типа. У первого типа – конкретно-результативного, 
конкретное место характеризуются через зрительно воспринимаемое измененное 
состояние объекта, расположенного в нем. Страдательные причастия в конкретно-
результативном типе относятся к тем, которые выражают результативное значение 
и в объектных результативных конструкциях. У другого типа – изобразительно-со-
держательного, носитель текста или изображение характеризуется через его внеш-
ний вид либо содержание. Глаголы, употребляющиеся в изобразительно-содержа-
тельном типе, специализованы на описании текста или изображений. Эти глаголы, 
как правило, не употребляются в объектных результативных конструкциях. 
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ՏԵՂ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆՔ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ 
ՌՈՒՍԵՐԵՆՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐԲԵՐԵՆՈՒՄ 

Ստեֆան Ստոյանովիչ (Սերբիա) 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր՝ սլավոնական լեզուներ, ռուսաց լեզու, սերբերեն, 
կերպում, բայ, հետևանքություն 

Տեղայնական հետևանքային բայերը կարելի է համարել բայասեռի հատուկ 
տեսակ: Դրանք երկու տիպի են: Առաջին տեսակը հետևանքային ստույգ արդյուն-
քային բայերն են, որոնք բնութագրվում են լրացման մեջ տեղ գտած օբյեկտի փո-
փոխված վիճակի տեսողական ընկալումով: Կրավորական դերբայները ստույգ 
հետևանքային բայերում վերաբերում են այն տեսակին, որոնք արտահայտում են 
հետևանքային իմաստ, որը դրսևորվում է խնդրահետևանքային կառույցներում: 
Երկրորդ տեսակը կարելի է անվանել իմաստապատկերային: Վերջիններիս մեջ 
տեքստի կամ պատկերավորման կրողը բնութագրվում է նրա արտաքին տեսքի 
կամ բովանդակության միջոցով: Պատկերաիմաստային տեսակի դեպքում բայե-
րին հատուկ է տեքստի նկարագրության և պատկերավորման կիրառություն: Այդ 
բայերը, որպես կանոն, չեն կիրառվում խնդրահետևանքային կառույցներում:  

 
 
 

LOCATIVE PERFORMANCE STRUCTURES:  
EXAMPLES FROM RUSSIAN AND SERBIAN LANGUAGES 

Stefan Stoyanovich (Serbia) 
Summary 

Key words: Slavic languages, Russian, Serbian, result, aspectuality, verb 
Locative results can be recognized as a special diathesis type. Two types can be 

distinguished. In the first type – concretely productive, a specific place is characterized 
through a visually perceived altered state of the object located in it. Passionate 
participles in a concretely-productive type refer to those who express an effective value 
in object-effective constructions. In another type – pictorially informative, the carrier of 
the text or image is characterized through its appearance or content. Verbs used in the 
image-content type are specialized in the description of text or images. These verbs are 
usually not used in object constructions. 
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ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐԸ ՄԻՋԻՆ ՀԱՅԵՐԵՆՈՒՄ 
Թերեզա Շահվերդյան (Հայաստան) 

 
Հանգուցային բառեր՝միջին հայերեն, չթեքվող խոսքի մասեր, նյութական 

իմաստների մթագնում և սահմանափակում, կապ, շաղկապ, վերաբերական, 
ձայնարկություն 

Հայերենի տասը խոսքի մասերից վերջին չորսը՝ կապ, շաղկապ, ձայնարկու-
թյուն, վերաբերական, նյութական իմաստ չունեն: Սրանցից կապը և շաղկապը 
ունեն քերականական իմաստներ, ձայնարկությունը և վերաբերականը վերաբեր-
մունային իմաստներ: Լեզվի պատմության նախորդ շրջանում կապ խոսքի մասի 
մեջ մտնող լեզվական միավորները բաժանվել են երկու մասի՝ նախդիրներ և նա-
խադրություններ: Դրանք, ավելանալով որևէ բառի վրա, այդ բառի հետ դառնում 
են նախադասության գերադաս անդամի՝ գերազանցապես բայական անդամի, 
լրացում: Կապ խոսքի մասի մեջ մտնում են նաև գրաբարյան նախդիրներն ու նա-
խադրությունները: Կապ եզրույթը գործածում ենք գիտնականներ Մանուկ Աբեղ-
յանի, Վարագ Առաքելյանի և Գուրգեն Խաչատրյանի հետևողությամբ ու հիմնա-
վորմամբ.1 «Նախդիրները հէնց լեզուի մէջ այն միջոցներն են, որոնց շնորհիւ ար-
տայայտւում են ոչ միայն հոլովների չարտայայտած կամ հոլովների միջոցով 
չդրսեւորուող յարաբերութիւնները, այլեւ, անգամ, այնպիսի յարաբերութիւններ, 
որոնք կարող են հոլովների միջոցով հանդէս գալ: Այսպէս, գրաբարի հոլովները 
չեն արտայայտում տակ, միջով եւ այս կարգի այլ յարաբերութիւններ, սրանք ար-
տայայտում են նախդիրներն ու նախադրութիւնները»2: Գրաբարյան նախդիրն են՝ 
առ, զ, ընդ, ըստ, ի (յ), ց: Սրանցից ոչ մեկը ուղղական հոլովով խնդիր չի առնում: 
Գործածության ծավալով և հաճախականությամբ աչքի է ընկնում առ նախդիրը՝ 
հանդես գալով բոլոր թեք հոլովների խնդրառությամբ: Նրան փոքր-ինչ զիջում է զ 
նախդիրը, որը հանդես է գալիս առաջին հերթին հայցական հոլովով դրված բառի 
հետ, ուր զ-ն կատարում է որոշյալ հոդի գործառույթ, մյուս հոլովներով խնդիրնե-
րի հետ ձևավորում է պարագայական զանազան պաշտոններ: Քերականական 
տարբեր պաշտոններ են կատարում նաև ընդ, ըստ, ի, ց նախդիրներով հանդես 
եկող խնդիրները:  

Նախդիրներից նախադրություններն ու ետադրությունները տարբերվում են 
նրանով, որ վերջիններս ինչ-որ չափով պահպանել են իրենց նյութական իմաստը, 
քանզի առաջացել են նյութական խոսքի մասերից: Կազմության տեսակետից էլ 
տարբերվում են նրանով, որ նախադրությունները կարող են լինել բաղադրյալ: 

                                            
1 Տե՛ս Մ. Աբեղյան, Հայոց լեզվի տեսություն, Երևան, 1965թ., էջ 131, Վ. Առաքելեան, Գրա-

բարի քերականութիւն, Երևան 2010, էջ 197, Գ. Խաչատրյան, Գրաբար, Երևան, 2014թ., էջ 314: 
2 Վարագ Առաքելեան, Գրաբարի քերականութիւն, Երևան 2010, էջ 197: 



120 

Սրանք հանդես են գալիս միայն թեք հոլովներով խնդիրների հետ՝ նախադաս, 
երբեմն ետադաս կիրառությամբ: Սեռական հոլովով դրվող լրացումների հետ 
հանդես են գալիս աղագաւ, առանց, առաջի, զկնի, զհետ, զօրէն, ընդդէմ, ի ձեռն, ի 
մէջ, ի ներքոյ, ի ներքուստ, ի վերայ, ի վերոյ, ի վերուստ, յաղագս, յանդիման, 
հանդէպ, յետ, յետոյ, պատճառաւ, ի պատճառ, պէս, սակս, ի սակս, վասն, 
փոխանակ: Հայցական հոլովով նախադրություններ՝ իբրեւ, որպէս, մօտ, մերձ, 
մինչեւ ի, մինչեւ ց, մինչեւ առ: Բացառական հոլովով նախադրություններ՝ բաց, 
բայց, գաղտ, հեռի, հետէ, մեկուսի, ուրոյն: Գործիական հոլովով նախադ-
րություններ՝ հանդերձ, շուրջ, չափ3:  

Կապ խոսքի մասը միջին հայերենում գրաբարի համեմատությամբ համա-
լրվել է բազմաթիվ նոր կազմություններով՝ գերազանցապես նյութական խոսքի 
մասերի իմաստների մթագնմամբ: Ըստ իմաստի՝ միջին հայերենի կապերը 
հետևյալ տեսակի են. տեղի՝ դէպի (դեպի) – Բայց վերի դիհն ստամոքին դէպի ձախ 
դիհն է [6, 35], դիմաց (առջև) – Տեսնու մարդն դիմաց աչիցն մժեխ [17, 84], դրսեւ 
(դուրս) – Եւ յաչացն դրսևն Բ մազ յօրինեաց աստուած [8, 189], ետեւ (հետևը) –  
Անցնիս թուխ ամպւոյն ետև, ամպ ու գոլ առնես, զիս էրես [44, 127], ընդ ներքնէ 
(ներսը, ներսում) – Եթէ ոք մի տուն վաճառէ` ծախէ կամ գնէ պարըստաւոր քա-
ղաքի ընդ ներքնէ [48, 119], ի դիմաց (դիմաց, առջև) – Որ կանգնեցնես զմարդն ի 
դիմաց արեգական [17, 83], ի մէնջ (մեջ, միջև) – Գնացին ի դատաստան բազում 
դատաւորս. և ոչ արարին դատ ի մէնջ նոցա [51, 90], ի ներք (ներս, մեջ) – Ապա 
քամէ´ և ա´րկ ի ներք կարմիր շաքար տասն դրամ [41, 53], ի ներքեւ (մի բանի 
տակ) – Այն խոցն` որ ի լեզուին ներքևն լինայ [5, 94], ի վեր (վեր) – Եւ ի կիսէն ի 
վեր մանտր տերև ունի [5, 132], ի վերայ (համեմատությամբ) – Եւ պալղամն որ 
թապէի չէ՝ չորս ազգ է. առաջինն թթու է, և այն ի վերայ այլ պալղամին հով է և չոր 
[6, 92], խէչ (մոտ, կողքը, կողքին) – Գնայ հասիր դու այն կաղին, որ գնաց նստաւ 
խէչ թագւորին [34, 308], միջեւ (մեջը, միջավայրում, արանքում) – Ետու…օրավար 
հող ի սուրբ խաչերու միջեւն [46, 112], յարջեւ (առջև, դիմաց) – Բարձր պատեր ի 
վեր հանէ, յարջև աչից դարձուցանէ [33, 185] , յեռաջ (առաջ, առջև) – Իր Թուրքման 
հեծելովն եկն յեռաջ թագվորին և պատերազմեցան ընդ միմեանս [40, 71], ներքեւ 
(տակ, ներքո) – Կու երթայ ներքև բաշին ինչվի յուսն [12, 45], եւ երբ երակն բռնես, 
ներքև մատիտ պինդ լինի [41, 26], վերէ (վրա) – Զքո սէրն ձգեցիր վերէս, դու ի շուռ 
կուգաս ֆարաղաթ [44, 183] , քով//քօվ (կողք, կուշտ) – Ասաց քովս քովըս մեռաւ 
[49, 114], որու քօվ քաւվ որ կերթար Ա. Ա. Շահուն էվել չէին տար [38], քովք (կողք, 
կուշտ) – Սիրած է, երբ լինի մսանքն ի վրա քովացն` վերի դեհն հաստ ու ներքին 
դեհն նոսր և էջ դէպ ի փորն [12, 47]: Բացառման՝ զանց (թերևս` առանց)- 

                                            
3 Ավելի մանրամասն տե՛ս Վազգեն Համբարձումյան, Գրաբարի ձեռնարկ, Երևան 2004, 

էջ 138: 
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Մարմինս անհոգի զանց քեզ, հոգիս անդադար հետ քեզ [27, 160], զատ (բացի)- 
Զատ պատանքն այլ իրք չի տանիս [24, 156]: Ձևի և նմանության՝ զէդ//զէթ 
(ինչպես, նման, պես, որպես) – Եւ այն ձին, որ… և կենայ յինք բոլորտի` զէդ 
արծվու պճղներ, նա գոված է [12, 60], թե ձուկն որսայ՝ նոյնն է՝ ի տասնէն զմէկն 
տայ՝ զէդ զքամքոյն որսն [48, 17], զինչ (ինչպես, նման, իբրև, պես) – Պապանձի 
ճարտար քո լեզուդ՝ գլխակորիս զինչ զգայլոյ [53, 308], քան (պես, նման, որպես, 
ինչպես) – Խառնչէ´ քան զէշ, հաջէ´ քան զշուն [51, 175]: Ընդդիմության՝ ընդդեմ 
(դեմ, մոտ, մոտերքը) – Եւ պարտ է վազցնել զովտակն ի գարնան ի մուտն, որ 
ծնանի այլվա ընդդեմ գարնան [12, 52], ի դեմ//ի դէմ (դեմ, դիմաց, առջև)- Զէտ խան 
նստեր ի դեմ վարդին [36, 76], Եփրատ գետն ի մեր մէջն, ճար չունիմ ի դէմ քեզ 
գալու [44, 122]: Միասնության՝ ընթ (հետ)- Իսկ ուղղականն ընթ բային պարտի 
համաձայնիլ յերկուս իրս [43, 200], ի յետ (հետ, միասին)-Թէ զծովու ջուրն 
տաքցընես՝ լաւն այն է. և մենակ ի յետ քաղցր ջրով [16, 218], ի հետ// ի հետն (հետը 
միասին) – Թէ գինով ի հետ ուտեն՝ չթողու որ շուտ հարբի [5, 213]: Ժամանակի՝ ի 
յառաջի (նախքան) – Պատեհ է ի յառաջի ստածումն զմարմինն տեսանել [41, 124], 
ինչի (մինչև) – Զի թէ գողունի լինի ու գտվի, ինչի տարին մի յետ դառնայ [47, 61], 
ինչվի, ինչուրվի//ինչճվի (մինչև) – Առջի ակռայքն, որ բուսնի քուռկին, նա դռունքն 
է և բուսնի ի ծննդենէ ի վեր և ի հինգ աւուրն ինչվի յինն օր [12, 54], ու աստուծով 
ինչվի յայս բերի [49, 111], սինօռ ուներ ինչւի Մարաշ [34, 229], ու առնուն զիրէնց 
բայժն ի ճամբէն, զինչ ցեղ ինչֆի յայս օր էն առել [37, 210] ինչուր (մինչև) – Ու թէ 
չաջողցաւ` դու օծնէ՛ երկու երեք հետ այլ՝ ինչուր աջողնայ [12, 117], Բէշքենակա-
պէն ինչուրվի կարմուրջն գետին կէսն իմ գնած է [18, 63], եւ եփէ՛ ինչուր իրեքէն 
մէկն մնայ [41, 146]: Համեմատության՝ ի վրայ (վրա, վրան) – Վասն այս, որ չէ 
պատեհ արտորյալ և խօսք կտրել ի վրայ ձիոյ, թէ աղէկ է, թե պիղծ [12, 48], ի 
վերայ (համեմատությամբ)- Եւ պալղամն որ թապէի չէ` չորս ազգ է. առաջինն 
թթու, և այն ի վերայ այլ պալղամին հով է [6, 92): փոխարինության՝ ի տեղն (տեղ, 
փոխարեն) – Ի ջրին տեղն կաթն խմէ՛ [6, 280]: Պատճառի ու հիմունքի՝ կօրէ 
(համաձայն) – Ի հետ մարդոյ զսէրն և զմօտաւորութիւն ժամանակին կօրէ 
արարէք [25, 74], համար (պատճառով) – Ի ջրին տեղն կաթն խմէ՛ [6, 280], այսօր 
համար եմ աքսորած [53, 312]: Եւ տե՛ս որ ուռերդ հինայով լինի զերդ տնկելոյ հա-
մար [16, 120], վանց (համար, պատճառով) – Վանց սիրոյն Աստուծոյ զմեզ խրա-
տէր [53, 247]: Միջոցի՝ ձեռն (շնորհիվ, միջոցով) – Որ ձեռն մի քանի սաւտայ և 
պալղամ լուծանի [41, 128]: Չափի՝ ղատար (չափ, քան, այն չափով) – Ձեզ ի՞նչ ղա-
տար ես դիմանամ [33, 142], միժվի (մինչև) – Ոչ գիշերն քուն կու ըլնի, ոչ ցորեկն` 
միժվի իրիկուն [30, 419], մնչիւք (մինչև) – Ի սմին աւուրս գնաց (կաթողիկոսն 
Զաքարիա) մնչիւք մօտ մրզայ Ջհանշէն, (և ծանոյց նմա) զաւերումն ածխարհիս 
[23, Բ, 118], չուրվի (մինչև)- Գնեցի…ի դռանս վանիցս առջև պահէզն ու լանջնին 
չուրվի Գլիձորի դուռն ինչվի գետն ու գետեզերն [18, 63]: Նպատակի՝ վանց 
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(համար, պատճառով) – Եվ ոչ յիշվէ այտ բլայթտ ի վերայ, ոչ վանց այնոր թէ մէկն 
տարի մի ու օր մի համբերել լինայ ու չլինի խօսել իրք` նա կորսընէ [10, 23]: 

 
Շաղկապ 

Գրաբարի շաղկապը իր քերականական արժեքով չի տարբերվում միջին 
հայերենի, աշխարհաբարի շաղկապից: Այն չթեքվող, նյութական իմաստից զուրկ 
քերականական իմաստ ունեցող խոսքի մաս է, իրար է կապում նախադասության 
համադաս անդամներ, ինչպես նաև համադաս նախադասություններ, գերադաս 
ու ստորադաս նախադասություններ՝ բարդ նախադասության կազմում, և հարա-
կից նախադասություններ՝ տեքստակազմում: Հենց այդ գործառույթներով էլ տար-
բերակվում են շաղկապի տեսակները՝ համադասական և ստորադասական: Հա-
մադասական շաղկապները իրար են կապում նախադասության համազոր ան-
դամներ, բարդ համադասական նախադասության բաղադրիչներ, տեքստակազմի 
հարակից նախադասություններ, նաև պարբերություններ:  

Գրաբարի համադասական շաղկապներն են՝ եւ….եւ, եթէ, եթէ…եթէ, 
ևս/այլև, էլ/, իսկ, եւ, սակայն, այլ/բայց/, ոչ, եթէ, ոչ թէ, այլեւ, մանաւանդ, 
մանաւանդ թէ, նաեւ, նամանավանդ, կամ, կամ թէ, կամ.…կամ և այլն: Եթէ, թէ 
շաղկապները համադասական են հարցական նախադասություններում: Ստորա-
դասական շաղկապները իրար են կապում բարդ ստորադասական նախադասու-
թյան գերադաս և ստորադաս բաղադրիչ նախադասություններ: Դրանք են՝ 
քանզի, քան թէ, վասն զի, զի, որովհետեւ, որպէս զի, այնպէս զի, մինչեւ, թէպէտ, 
թէեւ, թէպէտ եւ, եթէ, թէ, մինչդեռ, իբրեւ, մինչ զի, փոխանակ զի, իբր զի, իբրեւ, 
իբրեւ թէ և այլն: Վարագ Առաքելյանը տարբեր կապակցական դերեր է նկատել եւ 
շաղկապի կիրառություններում: Այսպես.  

ա) «Միաւորիչ եւ. այս դէպքում երկու նախադասութիւն կամ նախադա-
սութեան երկու համադաս անդամ միեւնոյն մակարդակի վրայ կապակցւում են 
եւ-ով. «Մեկ փող Հարուաք եւ թմբկի հարկանեաք». «Ո˚ տայր ինձ գծուխ ծխանի եւ 
զառաւօտն Նաւասարդի»: 

բ) Հակադրական եւ. այս եւ-ը կապակցում է իրար հակադրուող երկու 
նախադասութիւնները եւ ունենում է «իսկ», «բայց», շաղկապների նշանակու-
թիւնը. «Ես բազույմ անգամ կամեցայ սիրել զԱրշակ արքայ Հայոց, եւ նա համակ 
անարգեաց զիս» [Բուզ., Դ. ծդ, էջ 140]: 

գ) Եւ շաղկապը կապակցում է թուարկուող նախադասութիւնները, որոնք 
համահաւասար հնչերանգով միաւորւում են. «Իմաստութիւն յելս ճանապարհաց 
գովի, եւ ի հրապարակս համարձակութիւն բերէ, եւ ի գլուխ պարսպաց քարոզի, եւ 
առ դրունս հզօրաց յաճախէ, եւ ի դրունս քաղաքաց համարձակեալ խօսի» 
(Աստուածաշունչ): 
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դ) Եւ շաղկապը յարակցում է այնպիսի նախադասութիւն, որ նախորդ նա-
խադադութիւնը չի թելադրում, այն անսպասելի ու յանկարծակի յարակցւում է 
նախորդ նախադասութեանը եւ շաղկապի միջոցով: Սա կոչւում է յարակցական 
եւ. «Յամառէր այրն, եւ նա եւս չար, քան զնա» [Բուզ., Զ, ը, էջ 226]: 

ե) Եւ շաղկապը կապակցում է նաեւ այնպիսի շարահիւսական միաւոր, որի 
վերջին մասը դառնում է նախորդի եզրակացութիւնը, հետեւութիւնը՝ եզրահան-
գումը, աւարտը. «Իսկ դու խստացար ընդ իս եւ քովք կամօք, առանց իմոց կամաց 
եղեր ընդ իս թշնամի, եւ այս լի երեսուն ամ է պատերազմեցար ընդ իս» [Բուզ., Դ, 
էդ, էջ 141]»4: Շաղկապները, ինպես նաև մյուս չթեքվող խոսքի մասերը, միջին հա-
յերենում համալրվում են նոր բառերով, որոնք հիմնականում մնացել են լեզվի 
պատմության միջին հայերենի շրջանում, չնչին բացառությամբ մի քանիսն էլ 
անցել են աշխարհաբարին: Թվարկենք դրանցից մի քանիսը: Համադասական 
շաղկապներ. ամա (բայց, սակայն) – Ամա ով ուզէ որ ուսնի՝ նա թող անտի ուսնի 
[11, 36], ամ թէ (իսկ եթե, ապա թե) – Ամ թէ ի կանոնք ընկնի և յեկեղեցոյ խոստո-
վանութիւն, նա սպաննօղացն կարգ և ապաշխարանք ճանչած են առ 
վարդապետերն [48, 155-6], այղ (այլ): Նորոգեցաք յառաջին պայծառութիւնն ոչ 
ունելով զոք օգնական, այղ միայն զբաւականն յամենայնի [18, 47] , էլ (և, իսկ, նաև) 
– Զիմ բաժինն էլ սուրբ Կարապետիս տվի յիշատակ ինձ և ծնողաց իմոց [35, 102], 
իսք (իսկ) – Իսք գարնանային ժամանակն կրկին զարդարին և պայծառանայն 
ամենայն բուսք [51, 101], համ (և, նաև) – Ես զիս՝ զանարժան ծառայս ճառահպաշի 
համ պօստանճիպաշի յիշեցէք ի տէր [23, Գ, 13], համա (բայց, սակայն)- Երկու 
կաթ արիւն կաթէ յաչերուն, համա կու թռչի [44, 283] : 

Ստորադասական շաղկապներ՝ առաջ որ (մինչև որ, մինչ) – Զինչ 
փօշմանելոյ զրոյց կայ՝ թող առջև հոգան այրն ու կինն, առաջ որ մտեն ի յեկեղեցի 
[48, 104], երբ որ//երբոր (այն ժամանակ, որ) – Երբ որ հովիւքն են մոլորած 
ըզցրուեալ հօտս ո՞նց ժողովեն [53, 276] , երփ որ (երբ որ) – Երփ որ տեսան զնա ի 
փայտին՝ բոլոր երկիրն զնա լացին [36, 104], զէտ որ (հենց որ) – Դու մի՛ կենար 
շատ անօթի, զէտ որ լուսնայ, հաց կեր քեզի [31, 515], զէրա/յ/զէրէ (որովհետև 
քանի որ) –  Զերայ չի կարէ գործել չարասէր մարդն նայ բարի [53, 492], զինչ որ 
(ինչպես որ) –  Լերինք հալին ի քո յահէդ, զինչ որ մոմն ի կրակ [53, 417] , զինչպես 
որ (ինչպես որ) – Զինչպես որ ի յառաջն յիշեցաք [6, 34], էթէ (եթե) – Էթէ 
հակառակի ոք և զմեր յիշատակս խափանել ջանա [29, 169], էնց որ (հենց որ) – Ու 
սիրով մրմունջ ասէր էնց որ ամէն ծաղկունք լային [27, 243], թանց որ (հենց որ, 
երբ որ) – Պագով սիրտս լափէ՝ թանց որ հաւանես [28, 167], թէ (թեև, թեպետ, 
թեկուզ) – Յանիրաւ մարդոյն ի զատ կաց ու հեռի, թէ քեզ հայր է կամ եղբայր ու 
քեռի [44, 270], թէ որ (թե որ, եթե)- Թէ որ կնիկ ի տղայ բերելն դժարութեամբ 

                                            
4 Վ. Առաքելյան նույն տեղում, էջ 218-219 
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ծնանի [5, 135], թէ չէ //թէ չէ նա//թէ չէ նէ (այլապես, ապա թե ոչ) – Թէ չէ ո՞ր պարզ 
երեսօք զայս միծութիւնս ինձ կամենամ [53, 262], թէպէտ որ (թեպետև, չնայած որ) 
– Թէպէտ որ չեմ որդի կացել, երթամ առ հայրն իմ գթած [53, 313], թի չի//թէ չէ 
(այլապես) – Բայց վանց այնոր որ անհամանք է ելել ճորտն. նա թող հայնց այնէ որ 
այս ԺԷ աւուրս ընդ ներքսէ դառնայ. թի չի կորոյս [10, 13], ինչ (երբ որ, հենց որ) – 
Ու ինչ զէկեղէցին լմնէցին, խիլայ կուտայաք [20, 235], ինչպէս որ (ինչպես, ինչպես 
որ)- Ինչպէս որ ելնէ հովիւն ու ձգէ զխնձորն ի գանէ [44, 218], հազար թէ (որքան էլ, 
ինչքան էլ, չնայած որ)- Ապա թէ նոպայն ի վաղուենէ բռնէ, մի՛ տաս զգարեջուրն: 
Հազար թէ մանուկ ես դեռ՝ ես կասեմ դու քեզ ճար արայ [53, 377], հայնց որ (հենց 
որ) – Մէկ բարեխոս իւրն չերևի, հայնց որ վստահ ի տէր հայի [53, 290], հեց (հենց, 
երբ) – Ես Ամսայջան…հեց ելաւ պարոնաց ձեռնէ զերկիրս առին, ես չբաժանեցայ 
ի ծառութենէս [35, 100], հէնց //հանց (այնպես, այնպիսի) – Հէնց տկար ի 
զայրացեալ որ չասէի, թէ լաւանամ [52, 65], միթէ (միայն թե) – Ընդ տաճկած 
ազգինն պտերազմ տացեմք, միթէ զԵրուսաղեմ ընդ ձեռս արկանեմք [45, 191], 
մինչեւ որ// մինչ որ (մինչև որ) – Եփէ՛ այնչաք, մինչ որ մնայ մի լիտր [41, 52], մնամ 
թէ (իբր, իբրև թե) – Մեկալ օրն գնացեր սուպաշուն ասեր է թէ, մնամ թէ սպանեցին 
[39, 171], յերբ որ//երբ որ (երբ, այն ժամանակ)- Յերբ որ ես տղայ չէի. հայրն իմ 
հարկ տայր քեզ՝ Դարեհի [24, 174], յինչ որ (մինչև որ, մինչև)- Այնչափ ել ու մուտ 
առնեմ, յինչ որ քո սիրոյդ տիրանամ [44, 204], յորժամ որ (երբ որ)- Յորժամ որ 
մարդն պայծառ և պսպղուն իրք տեսնէ [6, 38], ոնց որ (հենց որ, երբ որ)- Ոնց որ 
ծընանի զանունն տայ, էնց որ ամէն մարդ գիտենայ [34, 408], որովհետէ 
(որովհետև, քանի որ) – Որովհետէ այսպիսի գրոյն արաւ առաջինն արեսդ [26, 
116], որպես որ//որպէս որ (ինչպես որ) – Որպես որ ճարակ չկայ ի նիւթոյն լոյսն 
որ հեռանայ [32, 152], որպէս որ ի ականջն կու լինի աղտի պէս [5, 38], որքան որ 
(որ չափով որ) – Դասավարն ու փակակալն յանձն առին որ կատարեն, որքան որ 
խաղաղութիւն լինի [23, Բ, 87], չուր մի (մինչև որ) – Անչափ տի գովեմ զքեզ, չուր 
մի աչերուցդ պագ մի տաս [44, 117], վանց որ (քանի որ, որովհետև) – Ու վանց որ 
այլ մագաղաթ չկայր, նա մնացել էր կիսակատար [22, 394]: Ինչպես տեսնում ենք, 
միջին հայերենի ստորադասական շաղկապների թիվը բազմապատկվել է: 

 
Վերաբերականներ  

Վերաբերականները գրաբարում մեծ թիվ չեն կազմում և ցույց են տալիս 
խոսողի դատողական վերաբերմունքը: Դրանք են՝ անշուշտ, աւադիկ, աւասիկ, 
բեր, եւս, իսկ, հապա, միայն, թերեւս, գրեթէ, ընդէ՞ր, գոգ, գոգցես (ասես), գուցէ, 
գուցէ թէ, այո, արդարեւ, յիրաւի, ո՞չ ապաքեն (չէ՞ որ), ահա, ահաւասիկ, 
ահաւադիկ, ահաւանիկ, ընդէ՞ր զի, մի՞թէ, զիա՞րդ ոչ, մի՛, ամենեւին, բնաւ, քաւ, 
քաւ լիցի: Օրինակ՝ «Մեք զայլս կամեցաք հնազանդել, թերեւս զգոգիս գտցեն» 
(Եղիշ.). «Գրեթե ամենայն քաղաքն ժողովեցաւ» (Աստուածաշունչ): Սրանք էլ 
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կարելի է բաժանել երկբայական՝ թերևս, գուցե, գոգցես (ասես), գրեթէ, հաստա-
տական՝ յիրաւի, արդարեւ, հարցական, ընդէ՞ր զի, մի՞թէ, զիա՞րդ, ցուցական՝ 
ահա, ահաւասիկ, ահաւադիկ, ահաւանիկ, ժխտական՝ մի՛, բնաւ, քաւ, քաւ լիցի: 
Չթեքվող խոսքի մասերից ձայնարկությունը և վերաբերականը ո՛չ նյութական 
իմաստ ունեն, ո՛չ քերականական: Սրանք վերաբերմունքային խոսքի մասեր են: 
Միջին հայերենում գործածված վերաբերական կամ եղանակավորող բառերը 
առաջացել են հետագայում: Դրանցից մի քանիսն են՝ մի՞թե, գուցէ, միգուցէ, որ 
հանդես են գալիս նաև գրաբարյան մատենագրության մեջ: Մյուսները առաջացել 
են հետագա դարերում՝ նյութական խոսքի մասերից, օրինակ՝ աճապ (արդյոք) – 
Աճապ ամ, յէ՞ր կու դատիս յաշխարհիս երակ դու Ֆրիկ [53, 351], ասես թէ 
(կարծես թե, կարծես) – Շատ ծակտիք ունի, ասես թէ ցեցն է ծակծկել [5, 93], 
բահրակ (մանավանդ, առանձնապես) – Նա մահու կորուստ բերէ` բահրակ 
անօրինօք [48, 149], մակար (մի՞թե) – Մակար չէ՞ր մայրն զիս բերել [53, 267] և այլն: 
Միջնադարյան գրականության մեջ իբրև վերաբերական գործածվել են նաև ուր էր 
թե, բայց միայն, չլինի թէ, պէլքի բառերը (գուցե, թերևս, կարող է պատահել) – 
Չլինի թէ ատես զհոգիդ ի վերայ ոսկուդ տաքանաս [52, 195], քաղիմ ու տէսթէ 
անիմ, պէլքի թը թմրիմ հոտերուն [30, 426]: 

 
Ձայնարկություն 

Ձայնարկությունները ևս չթեքվող, նյութական իմաստից զուրկ, խոսողի 
զգացական վերաբերմունքը ցույց տվող, ինչպես նաև կոչական բառեր են՝ աւա~ղ, 
եղո՛ւկ (աւա՜ղ, վա՜յ, ո՜հ), վա՛յ, ո՜հ, օ՛ն (դէ՛, լա՛ւ), օն ա՛նդր, օ՛ն և օ՛ն, օշ (երանի 
թէ), օշ թէ, իցիւ (երանի), աղէ՛ (հապա՛), բաբէ (ա՛յ, պա՛հ), ա՛յ, երանի΄, ո΄հ, ո΄վ, 
տի´, վա΄յ և այլն: Եթե վերաբերականը ցույց է տալիս խոսողի դատողական վերա-
բերմունքը, ապա ձայնարկությունը նրա զգացական վերաբերմունքի 
արտահայտությունն է: Սրանց մի մասը գալիս է գրաբարից: Այսպես՝ աղէ՜, ա՜յ, 
աւա՜ղ, բաբէ (ա՜յ, պա՜հ), եղո՜ւկ, երանի՜ , ո՜հ, ո՜վ, վա՜յ, տի՜, օն, օն անդր, օն և օն 
և այլն: 

Ըղձական՝ ախ վա՜յ (հեյ վա՜խ)- Ախ վա՜յ, ախ վա՜յ, ինչ անեմ գերի [23, Բ, 
169], այո՜յ (ա՜հ) – Ո՜հ, ո՜հ, այո՜յ, այո՜յ, աղաչեմք յիշեալ ի բարի մասին՝ զծաղկողն 
և զկազմողն [22, 25), աւա՜խ (գրբ. աւաղ, ավա՜ղ, ափսո'ս)- Երանի գրիս, որ մնայ 
կենդանի և աւա՜խ ձեռինս, որ հողանա ի գերեզմանի [22, 377], ավա՜հ//ավա՜խ-
ավա՜ղ, ափսո'ս – Ավա՜հ ու հազար ավա՜հ, ճշմարիտ, որ այս տի լինի [23, Բ, 382], 
աֆարի՜ն (պարսկերեն` փառք ու պատիվ, գոհունակություն արտահայտող բա-
ցականչություն` կեցցե´) – Աֆարին իւր ծնօղին [42, 104], երնեկ (երանի)- Հազար 
երնեկ այս աւուրս, ոչ մէկ տեղ ենք մենք ժողովել [32, 147], էղո´ւկ (եղո´ւկ, վա՜յ) – 
Էղո´ւկ ու վա՜յ է ինձ, մոլորեցայ ես [7, 195], է՜յ (կոչական բացականչություն` մեկի 
ուշադրությունը գրավելու համար` ա՜յ) – Է՜յ իմ կարմրուկ խնձոր [44, 84], էրանի 
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(երանի, երնեկ)- Էրանի այն ծընողին, որ զաւակն ուսովն ունէին [36, 108] , էրնեկ-
(երնէկ)- Էրնեկ ես անոր կուտամ, որ լինի երկու սէրն նոր [44, 321], Ծօ´ (կոչական 
բացականչություն` ո´վ դու, է´յ հե´յ, ա´յ) - Ծօ´, ես հանցեղ պարոն էի, որ ինձ 
նման պարոն չի կար [53, 475], կա՜ղ-ագռավի կանչելու ձայնը – Եւ խաբեաց զագ-
ռաւն ի սուտ բաներ նորա. գոչեաց մեծ ձայնիւ կա՜ղ և անկաւ թարխինայն ի 
բերանէն ի վայր [51, 30], հա- կոչական բացականչություն` ո´վ, ա´յ, է´յ- Հա եա՜ր, 
դուն ինչո՞ւ կուլաս [15, 133], հայ (ափսոսանքի՝ ցավի բացականչություն) – Այս 
օրերս, որ մեք ունիմք, հա՜յ հատաւ և այլ չի մնայ [53, 499], հայիֆ (արտահայտում 
է վիշտ` ցավ` ափսոսանք` ափսո՜ս, ավա՜ղ) – Հայիֆ իմ կարճ արևուս [13, 271], 
հայ, վայ (ցավի` կսկծի, տառապանքի բացականչություն՝ հե՜յ-վա՜խ, ա՜խ) – Հա՜յ 
վա՜յ, իմ սիրած եարուկն ղէտ կատաղած շուն զիս էխած [44, 328], հօխայ//օխայ 
(ցավի` վշտի բացականչություն` օ՜խ, ա՜խ, ո՜ւֆ)- Զմիսն է խածեր, առեր կ’երթայ, 
չորս հինգ հօխայ աւելի կայ [45, 275], ղայ (ագռավի կանչելու ձայնը) – Էր ինք 
գիշակէր ու խիստ յայար, ղա՜յ կու կանչէր երբ քաղցենայր [14, 248], ղառ ղառ 
(ագռավի կանչելու ձայնը)- Գովք աղուեսուն զխելքն տանի, թողեալ զպանիրն` 
ղա՜ռ ղա՜ռ հնչի [51, 31], յէնէկ (երնեկ, երանի)- Քո տիրոջդ այլ ի´նչ յէնէկ, դու 
հերիք ես խաղլու խնձոր [15, 179], նալաթ//նալլաթ (անեծք, նզովք, բանադրանք) – 
Յիւր օրինացն հազար հազար նալաթ նորա վերայ, եղիցի [50, 21], նա՜յ (ավա՜ղ)- 
Դարձայ ի վերայ` տեսայ, նա՜յ, զհոգիս ի հուրն այրեցի [53, 481], շապաշ (կեցցե', 
հիանալի, շատ լավ) – Նա ելաւ, էլ կանչեց «Շապաշ» [44, 69], ոխ (ցավի, վշտի` 
տխրության բացականչություն՝ ա՜խ) – Ո´վ եղբայր, անմեղադիր լերուք, զի 
անկոխել է թուխթս, ո՜խ ի վատ մարդոյ դարդէս [23, Ա, 250], քէշկէ (երանի թէ, ուր 
էր թէ) – Ծօ´, այս մութն ու մլար տարիս քէշկէ չէր բերեր մարն զիս [44, 138],օխայ 
(ցավի` վշտի բացականչություն` օ՜խ, ա՜խ, ո՜ւֆ) – Օխա՜յ, օխա՜յ հազար բերան, 
վայն քիչ է ինձ յայսմ օրիկս և յայսմ ժամանակիս որքան կենդանի եմ [23, Գ, 432]: 

Այսպիսով՝ հայոց լեզվի պատմության միջին հայերենի շրջանում բազմաթիվ 
փոփոխությունների են ենթարկվել ոչ միայն նյութական խոսքի մասերը (մասնա-
վորապես հոլովման և խոնարհման համակարգերը), այլ նաև չթեքվող խոսքի մա-
սերը. դրանք համալրվել են նորակազմություններով՝ գերազանցապես նյութա-
կան խոսքի մասերից՝ իմաստների մթագնմամբ կամ սահմանափակմամբ: Միջին-
հայերենյան չթեքվող խոսքի մասերը ենթարկվել են նաև իմաստաբանական դա-
սակարգման:  
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СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ В СРЕДНЕАРМЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 
Тереза Шахвердян (Армения) 

Резюме 
Ключевые слова: cреднеармянский язык, неизменяемые части речи, 

смысловая ограниченность, предлог, союз, модальные слова, междометия 
В средний период истории армянского языка произошли значительные изме-

нения не только в знаменательных частях речи, в частности, в системе склонения и 
спряжения, но и в структуре служебных слов. Последние пополнились 
неологизмами, образованными преимущественно на основе знаменательных частей 
речи в результате затемнения или ограничения смысла. Например, в среднеармян-
ском использовались такие предлоги, которые до тех пор не использовались: դրսեւ 
(դուրս) "из", ետեւ (հետևը) "за", ի մէնջ (մեջ, միջև) "среди", խէչ (մոտ, կողքը, 
կողքին) "около", յարջեւ (առջև, դիմաց) "перед", քով//քօվ (կողք, կուշտ) "близ", 
զանց (թերևս` առանց) "без", զատ (բացի) "кроме", զէդ//զէթ (ինչպես, նման, պես, 
որպես) "как", ընդդեմ (դեմ, մոտ, մոտերքը) "против", ընթ (հետ) "с", ինչվի, 
ինչուրվի//ինչճվի (մինչև)"до", կօրէ (համաձայն) "согласно", վանց (համար, 
պատճառով) "для", ձեռն (շնորհիվ, միջոցով) "благодаря", ղատար (չափ, քան, այն 
չափով) "чем", չուրվի (մինչև) "до", վանց (համար, պատճառով) "по причине".  

Из числа подчинительных союзов представляют интерес следующие слова: 
երբ որ//երբոր (այն ժամանակ, որ) "в то время как", զէտ որ (հենց որ) "как только", 
զէրա/յ/զէրէ (որովհետև քանի որ) "потому что", էնց որ (հենց որ) "как только", 
թանց որ (հենց որ, երբ որ) "когда" и другие новообразования. 

В среднеармянский период появились такие модальные слова, как աճապ 
(արդյոք) "неужели", բահրակ (մանավանդ, առանձնապես) "особенно", մակար 
(մի՞թե) "разве" и др. В средневековой литературе в качестве модальных слов 
использовались также слова: ուր էր թե "если бы", բայց միայն "но только", չլինի թէ 
"а вдруг", պէլքի "может быть". Отметим также междометия ավա՜հ//ավա՜խ 
(ավա՜ղ, ափսո'ս) "увы", աֆարի՜ն (в персидском փառք ու պատիվ (честь и слава), 
выражение удовлетворенности и восхищения կեցցե´"да здравстует"), էղո´ւկ 
(եղո´ւկ, վա՜յ) "ой", Ծօ´ "эй" (восклицание при обращении ո´վ դու, է´յ հե´յ, ա´յ "эй 
ты"), հայիֆ "к сожалению" (при обращении скорби, боли, сожаления (ափսո՜ս, 
ավա՜ղ "увы")) и подобные слова. 

В среднеармянском языке служебные части речи подверглись также семанти-
ческой классификации. 
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FUNCTIONAL PARTS OF SPEECH IN MIDDLE ARMENIAN 
 

Tereza Shahverdyan (Armenia) 
Summary 

Key words: Middle Armenian, functional parts of speech, obscurities and 
restrictions of notional meanings, conjunction, modal word, interjection 

In the history of Middle Armenian various changes took place in the sphere of not 
only notional parts of speech (especially in their conjugation and declension systems), 
but also in the system of functional parts of speech . They have been supplemented by 
newly-formed constructions in major cases formed by notional parts of speech, by 
obscurities and restrictions of meaning. Thus in Middle English such conjunctions were 
used (դրսեւ (outside), ետեւ (behind), ի մէնջ (in, between), խէչ (near, in), յարջեւ (in 
front of), քով//քօվ (at, near, by), զանց (without), զատ (besides), զէդ//զէթ (as, like), 
ընդդեմ (opposite, nearby), ընթ (with), ինչվի, ինչուրվի//ինչճվի (till), կօրէ (according 
to), վանց (because(of)), ձեռն (due to), ղատար (as much as), չուրվի (until), վանց 
(because of )), which haven't been used before. 

Among subordinate conjunctions are worthy to mention երբ որ//երբոր (when), 
զէտ որ (as soon as), զէրա/յ/զէրէ (as, because), էնց որ (as soon as) and other newly-
formed constructions. 

From modal words the following words have been originated աճապ (if, whether), 
բահրակ (especially), մակար (whether). In Middle Armenian fiction the following means 
were used as interjections աճապ (whether, if), բահրակ (especially), մակար (if). 

The utilisation of interjections in Middle Armenian is the following: 
ավա՜հ//ավա՜խ (alas), աֆարի՜ն (an exclamatory word expressing gratification as «long 
live» taken from Iranian), էղո´ւկ (wow), Ծօ´ (hey), հայիֆ (alas) and other words: 

The fuctional parts of speech have undergone into semantic classification as well. 
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ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЦАРЯ ЗМЕЙ  
(НА БЕЛОРУССКОМ МАТЕРИАЛЕ) 

Инна Швед (Беларусь)  
 

Ключевые слова: белорусский фольклор, мифопоэтическая картина мира, 
образ, символика, внешняя характеристика, атрибут, предикат, локус, функции 

Круг верований, включающий образ главы змей, до сегодняшнего дня высту-
пает одним из важнейших содержательных элементов традиционной культуры бе-
лорусов, поскольку соотнесен не только с представлениями о мире животных, а и с 
очень разными сторонами жизни носителей традиции. Кроме того, что такие веро-
вания тесно переплетены с представлениями о пространстве и времени, раститель-
ном мире, метеорологических и астрономических явлениях, они связаны с концеп-
тами «судьба», «доля», «счастье», «удача», а также со здоровьем человека, «водом» 
домашних животных и др. Составление этнолингвистического портрета царя змей, 
как он представлен в записях ХІХ – нач. ХХІ в., будет способствовать реконструк-
ции общей мифопоэтической картины мира белорусов и других славян (которым 
также известен данный образ). Различные аспекты образа главы змей у славян 
рассмотрел в своей монографии А. Гура [1, 292–298]. В этом же труде представлена 
схема описания животных [1, 33–118], на которую опираемся в данном исследо-
вании. 

В зафиксированных начиная с ХІХ в. поверьях, быличках, бывальщинах, ле-
гендах обыгрываются образы змеиного царя и царицы, при этом чаще (но не 
всегда) глава змей имеет мужскую символику. База данных по этой теме продол-
жает расти благодаря современным экспедиционным обследованиям. В этой статье 
представлена попытка посредством использования названной выше схемы, откор-
ректированной в связи с вычленением релевантных для образа царя змей в 
белорусском фольклоре характеристик, произвести этнолингвистический анализ 
данного образа. Разумеется, и ряд «ячеек» полученной «сетки» описания образа, и 
фактологический материал, и количество приведенных примеров не конечны.  

Названия главы змей – это «змяіны цар», «цар», «змей-цар», «царыца», «цар 
гадзюк», «цар-вуж», «кароль вужоў», «важак вужоў», «зьмяін хазяін», «бацька», 
«хазяін». В заговорах встречаются такие поэтические наименования, как «цар 
Сакатын», «змяя Шкурапея», «сястра Палагея», «цётушка Аўхім’я», «Хама-Хаміца» и 
др. В задабривающих формулах к главе змей (ужей) могут почтительно обращаться: 
«Добры муж…».  

Внешняя характеристика главы змей в общих чертах обычно воспроизводит 
реальный природный облик рептилий. Царь (царица) змей нередко описывается 
как красивый(ая), например: «Усялякія зьмеі ёсь. А я ў прошлым гаду ўстрэціла, 
нікада ў жызьні такую зьмяю ня відзела. Вот і ў каго спрасіць не знаю. Длінная, 
чорная, красівая такая… Ну, ізвіваецца, дарогу мне перапаўзла… І карона на 
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галаве…» [2, 80]. В характеристику внешего облика часто входят указания на 
большой размер, рост (нередко сопоставимый с человеческим), и связанный с этим 
вес («большы за ўсіх» [3, 749]; «бальшы ён… тоўсты-тоўсты вужака <…> Доўгі і 
тоўсты…» [4, 583]).  

Глава змей может иметь телесные аномалии, обычно соотнесенные с первым 
членом оппозиции «избыток-недостаток». В частности, такой уж имеет две головы 
со сверкающими коронами: «…Да падпаўзае, кажа, ка мне вуж з двумя галавамі. І на 
етых галовах нешта сьвеціцца, свяркае. Я прыглядзелася – каронкі. І пакланіўся ён 
мне, сказаць ён мне нічога не сказаў, а пакланіўся. Я сільна здзівілася, што ён 
пакланіўся і з двумя галавамі падпоўз. Я паняла, што ён у мяне малака просіць. І я 
паставіла тую ўжо чашачку чы кубачак. І ён – сначала адна галоўка накланілася, 
папіла малачка, патом накланілась другая галоўка, папіла малачка. І ён мне зноў 
пакланіўся і папоўз па пожні» [3, 681]. Как видно из примера, внимание нарратора 
акцентируется именно на двухголовости ужа (которыми он кланяется человеку). 

Цвет всего тела либо его частей маркирует змею как главу множества себе 
подобных. Обычно тело такой змеи черное, реже – серое, отливающее серебром и 
золотом [5, 530]; «Ён чорны, а рогі залатыя» [3, с. 750]. 

Известны указания на пестроту, полосатость царя змей (ужей): «чорны такі 
<…> Палосы чорныя і палосы аранжавыя» [4, 583]. В одном и том же тексте для 
характеристики главы змей может использоваться так называемая универсальная 
цветовая триада «черный – белый – красный»: «чорны, красна галава, чорныя рогі, 
да з беленькаю грудзінкаю» [3, 681]. Словом, царь змей цветной. 

Поза царя змей подчеркивает его высокий статус – глава змей стоит на хвосте, 
ходит на нем: «…на Уздзвіжанне… ужо кругом мяне вужы, кругом! А адзін стаў на 
хвост, такі ў чалавечы рост і такая, кажа, карона на галаве ў яго. І прама на адном 
хвасце так і ходзіць» [3, 682]. 

Средоточием силы царя змей можно считать корону и хвост (которым змея 
бьет и может убить до смерти): «[уж с рожками] як дасьць хвастом – і дзе тыя вужы 
падзеліся…» [3, 683]. Между тем, такой же силой наделяется хвост обычной змеи 
(ужа): «Яго ж як усердзь, дак ён так падскоквае, на хваста становіцца да так б’ецца, 
што можа да смерці забіць» [3, 763]. Корона «царя» может вступать в отношения 
эквиваленции с «папараць-кветкай» – обе приносят владельцу счастье: «…ў первага 
вужа на галаве кароначка была… Гэта ён важак вужоў, цар. Есьлі чалавек 
пасмотрыць на ету карону, яму добра, не балея, нічога. Ета карона вужова, яе 
зьнімеш, як на Купалле ета папараць-кветка, казалі, шчасьце» [3, 680]. 

Атрибутом, знаком царя змей выступают золотые рожки («рожкі залатыя» [3, 
749]; «Кажуць, што е цар гадзюк, што яго можна пазнаць па залатых рожках, 
каторыя ў яго на галаве» [5, 530]; «Устрачалі людзі, расказвалі. Вуж е такі з рогамі, 
залатыя рожкі…» [3, 681]); корона – алмазная, белая, красная [3, 749] («…белая 
карона на галаве! <...> То абычна вот як у этай… у ужа, дык ушкі жоўценькія, так. А 
то ў яе белая карона, іменна ня ушкі, а вот так вот карона белая» [2, 80]), но чаще 
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золотая («У зьмеяў ёсь цар. Ён паўзе, а ў яго карона на галаве залатая такая» [3, 
748]), сверкающие, светящиеся «каронкі» [3, 681], венец, «вяночак» («А на галовачцы 
вяночак. Вяночак <…> Эта дужа, кажуць, бальшэй падарак. Ён дужа, кажуць, ці ён 
там пазалочаны ці сярэбраны. Змяя такая» [2, 80–81]), венчик [3, 749], «красны 
брыж», возможно, отсылающий к петушиной атрибутике («Змей-цар… тут о такі 
брыж красны, красная карона… Так у вадзе. А галава о так паднятая ў яго…» [3, 
749]), большие серьги («вушніцы аранжавыя-аранжавыя», «завушніцы»): «Кароль 
вужоў мае на галаве карону і залатыя завушніцы ў вушах» [6, 131]; «І завушніцы. 
Вялікія-вялікія завушніцы… спускае нейкія рожкі» [4, 583]. 

Спутниками главы змей выступают его «подопечные» – ужи, змеи, «зьмеі-
вужы», ползуны, гадюки, «гадства», «ключ» (гадов).  

Глава вида владеет змеями («Быў зьмяін хазяін, хазяін у іх ёсцяка, каторы імі 
ўладзея» [3, 750], «…камандуе ўсімі вужамі, гадзюкамі» [3, 749], собирает их в опре-
деленные «переходные» даты календаря (например, в купальскую ночь, на Воздви-
жение), ведет в норы, ирей, «паўзе папераду ключа» [5, 530]. Приведем характерные 
примеры: «…Кагда-та мая маці была малая і ехалі на ета Зьвіжанне па дровы з 
сястрою, сіраты былі. Ехалі, вужы етыя разныя ідуць, ідуць, а яны ўсё едуць. А 
патом, як уехалі, а етыя ўсе вужы на воз лезуць, а еты із рагамі, кажа, стаў, і як 
сьвіснуў, як дасьць хвастом – і дзе тыя вужы падзеліся…» [3, 683]; «Над усімі гадамі 
ёсць цар. Пад яго асабістым начальствам змеі ідуць на зімовую спячку. Цар-змей 
ідзе паперадзе, а за ім у незлічонай колькасці яго падданыя – паўзуны» [5, 530]. 
Интересно сопоставление главы змей с пчелиной маткой. Так, перед отправкой на 
зимовье змеи (гадюки) обвивают своего царя, как пчелы свою матку: «Перш гадзюкі 
поўзаюць туды-сюды ў мітусні, а потым, як пакажацца сам цар, дак яны пачнуць 
яго абвіваць, як пчолы сваю матку» [5, 530]. На Брестчине верят также, что глава 
змей назначает каждой змее определенную жертву. В заговорах царь либо царица 
змей «отзывает» своих «гадов» из человеческого мира в иномирье. 

«Гады» слушают своего царя, почитают, оберегают его самого, и, конечно, 
царский атрибут – корону, рожки. Поэтому добыча короны – опасное предприятие: 
«…Так той хлопец падбег: цап! За карону і ўцякаць; так вужы за ім у пагонь – гналі, 
гналі, так ён гэта няма рады, карону кінуў, а сам чуць з духам дахаты прыбег. А каб 
не кінуў, то, пэўне, не хадзіў бы ўжэ па свеце» [6, 131–132]; «…От тады трэ па том 
клубку ўдарыць папліскаю толькі адзін раз, не больш, дак цар гадзюк і скіне свае 
рожкі. Тагды хутчэй іх узяць і ўцякаць не аглядаючыся, а то гады загрызуць» [5, 
530]. Спасительным для человека является бегство «против солнца» по вспаханному 
полю: «Як хочаш уцякці, то трэба бегці проці сонца і па аратаму полі» [3, 763]. 

Локусами пребывания царя змей и его подопечных может быть как нежилое, 
так и мифическое пространство. Первое обычно выступает их типичным местом 
обитания, сборищ, появления, второе – ирей – местом зимовья. Царя змей и их 
самих можно увидеть также в поле, на лугу, пустоши, воде – болоте, реке, канаве 
(«Я відзела такую змяю, а не саабразіла, нікто мяне не навучыў… Іду, а там канава, 
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сколькі кілометраў, а змяя, – кажаць, – ідзець па вадзе, і галовачкай трасець во. А на 
галовачцы вяночак…» [2, 80–81]; «Змей-цар… Так у вадзе. А галава о так паднятая ў 
яго…» [3, 749]; «Адзін хлопец ішоў сабе каля ракі, ажно бачыць: столькі вужоў на 
вырай ідзе, так ведама, са страху зашыліўся пад куст і сядзіць. Бачыць ён, ажно 
паўзе паперадзе кароль вужоў, а на ём такая рагата карона з золата аж ззяіць! 
Прыпоўз да вады, скінуў карону, і ў воду, а за ім усе вужы і давай купацца» [6, 131–
132]. В заговорах царице змей в случае, если она не успокоит своих «чад», грозят 
тем, что ей не будет места «ні ў мохах, ні ў балотах».  

Местом зимовья царя змей и их самих представляется ирей, подземное 
пространство, норы, «логавішчы», кладбище. «На Узвіжанне ўсе гадаўе збіраецца ў 
вырай» [3, 764]; «О, на Узвіжанне ўсе зьмеі-вужы, ўсе сходзяцца ў свае логавішчы. 
Можна найсці на столькі вужоў, што і пераступіць няма. Ну яны паўзуць і паўзуць. 
Во ў нас у лузе. А паўзуць у кладбішча» [3, 764]. Змея (уж), не принятая своми 
сородичами, оставленная на гибель на поверхности земли, – это укусившая 
человека, наказанная «грешница»: «А вот вуж после Звіжання ходзіць па верху, па 
зямлі, значыць, яго не ўзялі с сабою, туда. Дзе-та каго-та пакусаў» [3, с. 763]. 

Такими представлениями о сезонной смене змеями своего локуса мотиви-
руются календарные запреты посещать нежилое пространство (лес), в частности 27 
сентября, на Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня: «На 
Звіжанне птушкі адлятаюць у вырай і гады выпаўзаюць з зямлі… На Звіжанне 
сяляне не ходзяць у лес і не пускаюць туды дзяцей, баючыся змяінага ўкусу, а 
таксама не капаюць зямлю, асцерагаючыся, што выпаўзе гад і ўджаліць» [5, 529]. 

Именно Воздвижение считается временем сбора, объединения змей под 
предводительством их «царя»: «Я таке чула. Кажуць, у іх цар е, з рожкамі, але яго 
ніхто ня бачыў. На Узвіжанне няльзя ў лес хадзіць, бо вужы сабіраюцца ў месца, у 
свой вырай» [3, 748]. На свой праздник – Воздвижение – змеи вместе с «царем» 
выходят на пересушку, собираются в лесу, свиваются в огромные клубки – 
«клубкуюцца», шипят, шевелятся, извиваются, забираются на деревья, свисают с 
ветвей целыми «шишками», забираются в птичьи гнезда, дупла, ходят на хвостах [7, 
192]. Такие сборища могут описываться в терминологии свадьбы, «сплетания» 
гадов: «…хадзіць няможна на З’южанне ў лес, на балота, бо зьмеі з вужамі 
сплятаюцца. А я магла іці заўсёды, іці на балота, мяне ні адна гадзіна, ні адна зьмяя 
ніколі не ўкусіць, не ўкусіла…» [3, 681]. После этого они скрываются вплоть до 
Благовещения. 

Временем появления змей после зимовья является весна, когда оттает земля, 
Благовещение: «Вужы і гадзюкі хаваюцца ў зёмлю, у норы, а ўжо як прыйдзе вясна, 
аттане зямля, тады яны вылазяць зноў» [3, 763]. Этот же период называется 
временем спокойствия, «слабости» змей: «…Но як выпаўзалі вясною <...>. І як 
паўзуць – мусіць слабыя яны – так стогнуць, як чалавек… Вясною. Посьле 
Благавешчання» [3, 764]. Согласно ряду записей, на Воздвижение змеи также не 
кусаются. Хотя имеются и противоположные свидетельсва об агрессивности и 
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«царя», и его «свиты» во время сборищ накануне ухода на зимовье. Зафиксированы 
также представления (в частности, в бывшем Игуменском уезде), что не осенью, а 
весной можно добыть один из двух рогов царя змей: «Сяляне вераць, што ў лясах 
водзяцца вужы з залатымі рагамі, што калі, убачыўшы гэтага вужа, падаслаць яму 
світку так, каб ён прапоўз праз яе, і сказаць: “Вуж малады, скінь рог залаты!” – вуж 
скіне адзін са сваіх рагоў. Вужа з залатымі рагамі можна стрэць вясною. У гэты час 
ён ахвотней за ўсё скідвае свае рогі». В другое время ужи не сбрасывают рога, и 
если подослать им одежду, то они ее разрежут на две части [6, 130]. 

Верили,что рогатая змея может появляться раз в 20 лет [6, 130]. На Гроднен-
щине считали, что какая-то особенно черная змея с двумя рожками на голове 
появляется на земле только раз в 50 лет [7, 191]. Иногда в “тексте” царя змей 
значимым являтся суточное время. Так, добывать змеиную корону необходимо на 
Воздвижение утром, после восхода солнца: «От трэба на Звіжанне чуць свет пайсці 
ў лес, дзе кала паляначкі е шмат лому, да й цікаваць. Як толькі ўзыдзе сонейка да 
добра прыгрэе, дак усялякія гадзюкі пачнуць вылазіць з лому да з нор і паўзці на 
сонейка грэцца…» [5, 530]. 

Модусы передвижения главы змей – это ползание, плавание и ходьба на 
хвосте. Ходьба на хвосте, вертикальное положение, обычно выступает отличитель-
ным признаком царя, который «прама на адном хвасце так і ходзіць. А яны, 
гаворыць, усе прама кучамі кругом яго...» [3, 682]. Передвижение главы змей как 
таковое часто называется ходьбой: «ідзець па вадзе, і галовачкай трасець… Змяя 
такая. А я, – кажаць, – гэтага не знала. А яна, – кажаць, – ідзець, а я на яе гляджу, а 
яна ідзець і галовачкай трасець, – кажаць» [2, 81]; «Устрэціш вужа… А ў іх е кароль 
вужоў, з рожкамі. Ён там ляжыць ці йдзе…» [3, 681]. 

Царь змей склонен к частичной метаморфозе – изменению части тела, что 
обычно связано с его переходом из одной сферы мироздания в другую, с уходом с 
поверхности земли под землю на зимовье. По некоторым записям, такой переход 
вообще невозможен без сбрасывания тяжелой «короны». Поэтому «царь» сам ищет 
того, кто бы помог ему в этом: «А ўжо як на ета Звіжанне, яму ж трэба ськінуць тую 
цяжасць з галавы, той свой вянец, а інача, як ён не ськіне, то ўжо не пойдзе ў 
зямлю. Вот ён ідзе, сьвішча, каб дзе ськінуць, мо хто пачуе ці пабачыць, штоб 
ськінуць. Як ськіне тую карону, то яму ж лягчэй…» [3, 749]. 

К психическим свойствам царя змей можно отнести беспокойство, заботу о 
благополучии своих подданных, агрессивность/неагрессивность, способность к 
благодарению за оказанную услугу и соблюдение этикета, а также понимание 
человеческого языка, что позволяет ему «адекватно» реагировать на словесное 
поведение человека, высказанную просьбу: «…падайдзі, настаў фартушка і скажы: 
“Вуж, вуж, ты добры муж. Прынясі нам шчасьця” <…> Не нада ўцякаць, і біць не 
нада, а проста папрасіць у яго шчасця і ўсё» [3, c. 681]. Утверждают также, что 
«царь» сбрасывает один рожок перед человеком, разославшим пред ним ткань и 
поклонившимся ему, в знак благодарности [5, 530]. Сам уж с короной, как было 
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указано в приведенном выше примере, кланяятся человеку, выражая свою просьбу 
и почтение. 

Отмечается пристрастие царя и его змей к звукам колоколов (на Брестчине 
верят, что змеи, перед тем как исчезнуть с поверхности земли, слушают колоколь-
ный звон), а также к яблокам. На Воздвижение считалось опасным находиться в 
саду, поскольку собираясь в ирей, змеи заползают на деревья за яблоками, и 
соскакивая оттуда, могут смертельно ужалить [5, 531]. 

Звуковые проявления главы змей метафорически соотносятся с такими 
человеческими звуками, как свист [3, 681]; в заговорах это хохот, рогот, сокотание. 
Свист царя змей обычно является командой, адресованной своим подопечным, 
средством привлечения внимания потенциального помощника в избавлении от 
тяжелой короны, а также сопровождает сам процесс ее сбрасывания: «Як ён гэтыя 
рогі спускае, дак сільна ўжо сьвішча… Ён ськідае, сьвішча…» [3, 750]. 

Зкаками и следами присутствия царя и его змей выступают тропа, след, как 
от огромного бревна [3, 682] или от роты солдат: «Ўсё раўно што прайшла рота 
салдат» [3, 764].  

Функции (чаще помогать, благоприятствовать, чем мстить, вредить) и 
предикаты (действия, основанные на контакте с объектом) раскрываются главным 
образом в мотиве добывания змеиной короны. Царь змей может пугать, устрашать, 
наводить ужас на все окружающее своим шумом, свистом, битьем хвостом, необыч-
ным передвижением: «Калі вужыны цар паўзе, лес шуміць і прыгінаецца, а на зямлі 
застаецца след, як ад вялікага бервяна» [3, 682]. Изредка указывается на то, что дос-
таточно только взгляда на ужа с рогами, чтобы умереть: «Это, кажуць, есьлі чалавек 
пабачыць вужа з рагамі – яму канец. Таке говорылі, ён ужэ не жылец» [3, 749]. 

Попечительные действия царя змей связаны в основном с наделением 
человека чудесной короной, которая приносит ее владельцу удачу в хозяйстве, 
здоровье, исполнение желаемого, счастье вообще («…а як найдзеш тую карону, 
забярэш – значыць, табе ў хаце ўдача будзе <…> Кажуць, што добра, хто нойдзе тую 
карону, возьме, вельмі добра тады. Хазяйства вядзецца, і худоба. Што задумае, тое 
іспалняецца» [3, 749]). Косвенно такие тексты указывают на связь царя змей со 
скотом и, возможно, на его патронажные функции в отношении к домашним 
животным и человеку. 

В нарративах о добывании вожделенной змеиной короны «царь» обычно 
выступает объектом воздействия, субъектом коммуникации. «Знающий» человек 
(«хто знаў эта дзела») должен расстелить перед «царем» какой-то предмет своего 
одеяния (платок, фактук, пояс, «світку») либо скатерть: «І хто знаў эта дзела, то 
шыбаў платочак яму напярод. Ён тады карону эту ськідая і паўзе, а ты забірай. Эта 
ж золата, залатая карона» [3, 748]; «Трэба платочка падставіць… ён скіне гэта ўсё, 
рожкі… І гэты чалавек будзе очэнь шчасліў» [4, 583]; «А гэты вяночак нада было, 
кажуць, каб зайсці наперад, паслаць што-небудзь такоя, ці хустачку ці што, яна б 
яго і скінула <…> А я, – кажаць, каб знала, хоць бы хустку з галавы зняла і наперад 
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паслала, можа б яна і скінула гэты вяночак» [2, 80–81]). Часто важен цвет предмета 
– красный либо белый: «дак трэба хустачку красную падаслаць, хлеба пакласьці, ён 
падпаўзе і складзе гэтыя рогі на хустачку, на хлеб» [3, 750]. 

Могут предъявляться и иные требования к расстилаемой перед «царем» ткани 
– она должна быть освящена, иногда определенное количество раз на Пасху: 
«Сьвякруха расказвала, што як вуж ськідая, дак нада ж сьвятую хустку, каторая ў 
цэркві на Пасху сьвяцілася сем раз і не сьцірана была. Есьлі яка ня сьцірана, тады 
можна падслаць платочак еты сьвяты, тады ён ськіне етыя рожкі свае» [3, 748]. К 
плату может добавляться некое подношение, например в виде хлеба (как в 
приведенном выше примере), молока: «Пра цара вужоў расказвалі, што трэба хустку 
пасьцяліць і малака паліць, тады ён ськіня рожкі залатыя» [3, c. 749]. 

Кроме подношения «царю» необходимым условием получения чудесной 
короны, счастья, может быть вербальное обращение с просьбой: «Устрэціш вужа… 
А ў іх е кароль вужоў, з рожкамі. Ён там ляжыць ці йдзе, нада наставіць хвартушок 
к яму і сказаць: “Вуж, вуж, ты харошы муж”. Значыць, вуж еты ськідае рожкі, дае. І 
Бог таму пасылае шчасце ў жызьні <…> Ну, яна кажа, я пастаяла і пашла, не 
ажыдала, што ён рогі ёй скіня, ці што будзе там дальша. Ну, яна харашо жыве. 
Семера дзяцей радзіла, васпітала, і муж харошы, і ў жызні ўсе харашо ў яе, значыць, 
у етым праўда» [3, 681]. Приведенный текст интересен, среди прочего, указанием 
на то, что уж дает рожки, а Бог – счастье. 

Человека, пожертвовшего «царю» молока, никогда не будут кусать гады: «… і з 
тых пор, гэта баба Надзя мне расказвала, пойдам на З’южанне: хадзіць няможна на 
З’южанне ў лес, на балота, бо зьмеі з вужамі сплятаюцца. А я магла іці заўсёды, іці 
на балота, мяне ні адна гадзіна, ні адна зьмяя ніколі не ўкусіць, не ўкусіла…» [3, 
681]. Кроме того, что на владельца змеиных рожек не действует никакой яд, этот 
человек наделен необычной мудростью и проницательностью: может угадывать 
чужие мысли, давать советы, выпутываться из самых трудных ситуаций [5, 530]. 
«Рожки» считались также целебным средством: «Ён з рожкамі. От красную штучку 
палажы, ён тады рожкі <скіне> ў гэты фартук. Тады дадому данясуць, эта 
лякарсцьвеннае» [3, 682]. Считалось также, что если носить эти золотые рожки при 
себе, то можно войти, куда захочешь, поскольку открываются все замки и запоры. 
Этим пользуются воры: «Лоўкія зладзеі маюць такія рожкі, от затым іх ніхто не 
мажэ злавіць» [5, 530]. 

Упомянутая выше амбивалентность функций и предикатов нашла отражение 
в представлениях о противоположном воздействии змеиных рожек на человека и 
его окружение. Согласно ряду записей, среди множества змей попадаются такие, у 
которых на голове есть два небольших рожка: один – хороший, а другой – 
нехороший («благі»). Причем оба должны быть добыты специальным образом. Если 
же взять эти рожки у убитой или иным путем пойманной змеи, то они окажутся 
простыми «рагавінамі». Если же пропустить рогатую змею через разосланный на 
земле пояс, изготовленный за «один присест», то на другой стороне пояса она 
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сбрасывает свои рожки и быстренько исчезает. Чтобы определить, какой рожок 
хороший, а какой «дурной», нужно закопать их под два одинаковых дерева: через 
ночь одно дерево станет красивее, а второе засохнет. Если подложить под угол 
дома хороший рожок, то в доме начнется непрерывная цепь удач, от дурного рожка 
– наоборот [6, 130]. 

В заключение отмечу, что чудесную природу рассмотренного персонажа и 
связанное с этим его пребывание на высокой иерархической ступени определяют: 
наличие короны с необычными качественными характеристиками и свойствами, 
нескольких голов, а также склонность к частичной метаморфозе. В целом фигура 
«царя» териоморфна, а маркирование его как главы змей происходит посредством 
выделения второго члена в таких оппозициях, как «средний/большой», «постоян-
ный/изменчивый», «одноголовый/многоголовый», «не-цветной/цветной», «не-ме-
таллический/металлический». Центральный сюжет многочисленных поверий, 
быличек, легенд, связанных с царем змей, – добывание его короны. Поверья о 
короне указывают на амбивалентный характер представлений о главе змей, с одной 
стороны, дарующем человеку мудрость, здоровье, счастье, удачу в разведении 
скота, приобретении богатства, а с другой – вызывающем смерть человека. 
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ՕՁԵՐԻ ԱՐՔԱՅԻ ԷԹՆՈԼԵԶՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐԸ 
(ԲԵԼՈՌՈՒՍԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ) 

Իննա Շվեդ (Բելառուս) 
Ամփոփում 

Հանգուցայյին բառեր՝ բելոռուսական բանահյուսություն, դիցաբանաստեղ-
ծական աշխարհապատկեր, կերպար, խորհրդանիշ, արտաքին բնութագիր, 
պիտույք, ստորոգյալ, տեղայնացում, գործառույթ 

Հոդվածում կատարվեձլ է օձերի արքայի պատկերի էթնոլեզվաբանական 
վերլությունը այնպես, ինչպես նա ներկայանում է XIX-XXI դդ բելոռուսական բա-
նահյուսության մեջ: Պարզվել է, որ ընդհանուր առմամբ օձերի արքայի կերպա-
րանքը գազանակերպ է, իսկ նրա դրոշմադրումը որպես օձերի առաջնորդի ի 
հայտ է գալիս երկրորդ բաղադրիչի առանձնացման միջոցով հակադրականու-
թյամբ՝ «միջին/մեծ», «մշտական/փոփոխական», «միգլխանի/բազմագլխանի», «գու-
նավոր/անգույն», «ոչ մետաղյա/մետաղյա»: 

Օձերի արքայի հետ կապված բազմաթիվ հավատալիքների, սնահավատու-
թյունների, առասպելների կենտրոնական սյուժեն է թագի ձեռք բերելն է: Թագի 
մասին հավատալիքները մատնանշում են աձերի առաջնորդի մասին պատկերա-
ցումների երկակի բնույթը, որը մի կողմից պարգևում է մարդկանց իմաստություն, 
առողջություն, երջանկություն, հաջողություն անասնաբուծության մեջ, հարստու-
թյուն, իսկ մյուս կողմից՝ մարդկանց դրդում է մահվան:  

 
 
 
 

ETHNOLINGUISTIC PORTRAIT OF THE KING OF SNAKES  
(ON BELARUSIAN MATERIAL) 

Inna Shved (Belarus) 
Summary 

Key words: Belarusian folklore, mythopoetic picture of the world, image, 
symbolism, external characteristic, attribute, predicate, locus, functions 

The ethnolinguistic analysis of the image of the king of snakes is made in the 
article, as it is presented in the Belarusian folklore of the ХІХ – beg. ХХІ century. It is 
found out that in general the figure of the king of snakes is theriomorphic, and marking 
it as the head of snakes occurs by singling out the second term in such oppositions as 
«medium/large», «constant/changeable», «one-headed/many-headed», «colorless/ 
colored», «non-metallic/metallic». The obtaining of his crown is the central plot of 
numerous beliefs, skits, legends, associated with the king of snakes. The beliefs about the 
crown indicate the ambivalent nature of the concept of the king of snakes, on the one 
hand, giving wisdom, health, happiness, luck in breeding cattle, gaining wealth, and on 
the other, causing a person's death. 
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ТИПИЧНЫЕ ТРУДНОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА  
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ-АРМЯН 

Анжела Алавердян (Армения) 
 

Ключевые слова: обучение русскому языку, русский язык как иностранный, 
национальная школа, родной язык, интерференция, приемы обучения, мыслитель-
ные операции. 

При обучении русскому языку ученики армянской школы встречаются с 
большими трудностями, так как родной язык относится к иной языковой системе. 
Мыслят они на родном языке, поэтому допускают большое количество ошибок, 
являющихся следствием ложных соответствий, которые ими устанавливаются 
между единицами двух языковых систем: своего родного языка и изучаемого. 
Известный лингвист и методист Л. В. Щерба отмечал, что всегда учитель русского 
языка в национальной школе должен сопоставлять изучаемое языковое явление с 
языковым явлением в родном языке, поскольку ученики начинают понимать смысл 
нового для них языкового явления, когда находят соответствующие эквиваленты в 
родном языке [9, 56 – 57].  

Типологическое сопоставление русского и родного языков помогает учителю 
глубже понять причины ошибок, которые являются следствием интерференции 
родного языка, и правильно определить задачи, которые приходится решать 
нерусским учащимся при усвоении, в частности, грамматических закономерностей 
русского языка. Учет особенностей родного языка и его использование в учебном 
процессе являются важнейшей особенностью методики обучения русской грамма-
тике в нерусских классах. В соответствии с этим при сопоставительном анализе, 
например, грамматического строя русского и родного языков необходимо выявить, 
какие грамматические категории русского языка имеют прямые соответствия в 
родном языке учащихся, а каким грамматическим категориям родного языка нет 
прямых соответствий в русском языке [5]. Результаты сопоставительного анализа, 
проводимого в системном порядке, позволяют учителю наметить рациональную 
систему преподавания русского языка в армянской школе. Это, в свою очередь, 
будет способствовать повышению качественной успеваемости школьников в 
процессе развития познавательного интереса к русскому языку. В силу большого 
значения сопоставительного анализа, к нему предъявляются строгие требования. 
Важно учитывать факт, что, например, в грамматике русского и армянского языков 
много аналогичных фонетических, грамматических и пр. понятий, категорий, а, 
соответственно, терминов, их обозначающих (например, «словосочетание», «пред-
ложение», названия типов предложений по цели высказывания, членов предложе-
ния, частей речи; морфемы, фонемы и т.д.). К абсолютным универсалиям языков 
относятся жесткие, неопровержимые утверждения, как, например: 

 1) во всех языках есть фонемы; 
2) во всех языках есть гласные и согласные фонемы;  
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3) во всех языках есть морфемы;  
4) во всех языках есть лексемы;  
5) во всех языках есть фраземы;  
6) во всех языках есть таксемы;  
7) во всех языках есть текстемы. 
«Если в каждом языке под термином «глагол» мы будем понимать качественно 

неоднородную величину, – пишет Н.К. Дмитриев, – тогда рухнет не только кон-
цепция сравнительной грамматики, но и всякой грамматики вообще» [4]. Данные 
сопоставительного анализа русского и родного языков учитываются при определе-
нии последовательности вводимого материала, принципов, методов, приемов и 
форм обучения, способствующих развитию познавательного интереса к предмету 
«Русский язык». При рассмотрении вопросов, относящихся к лингвистическим 
основам методики обучения русскому языку в армянской школе, учителю очень 
важно как можно полнее выявлять специфику русского языка. Необходимость 
этого вызывается тем, что в ряде случаев трудность восприятия некоторых явлений 
русского языка объясняется не столько уровнем развития науки о русском языке 
или отношением системы русского языка к системе родного языка учащихся, 
сколько сложностью данного явления в русском языке. «Порядок и глубина, а 
также методы, приемы, средства, формы обучения таким явлениям русского языка 
обуславливаются специфическими особенностями самих этих явлений», – 
утверждает Н.М. Шанский [10]. В процессе обучения русскому языку важно 
помнить о специфике флективного строя русского языка и особенностях структур 
родных языков, что предопределяет некоторое различие в приемах обучения. Если 
даже родной и русский языки генетически и типологически относятся к одной 
группе, как, например, русский, белорусский, украинский – к славянским, то 
каждый из них также имеет свои особенности, которые вызывают сложности в 
процессе изучения русского языка как неродного. Изучение опыта работы учите-
лей дало возможность установить следующие аспекты положительного влияния 
знаний, умений и навыков, полученных и выработанных в ходе освоения родного 
языка, на процесс овладения русским языком, что позволяет достичь лучших 
результатов в развитии связной речи, умения грамотно говорить и писать: 

1) развитие логического мышления учащихся и способности к мыслительным 
операциям нужным для усвоения грамматических знаний (анализ, синтез, 
сравнение); 

2) развитие умения оперировать грамматическими понятиями, овладение 
определенным кругом знаний (о частях речи и их функции в речи, о 
словосочетании и предложении, о членах и типах предложения); 

3) выработка у школьников языковой догадки. 
Конечная цель обучения русскому языку как неродному – овладение русской 

речью (устной и письменной) как средством общения. Орфография, регулирующая 
нормы написания слов, является одним из аспектов пристального изучения 
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русского языка в нерусских классах. Анализ письменных работ учащихся-армян 
позволил определить орфографические темы, наиболее трудные для усвоения 
нерусскими учащимися. Так, наибольшее количество ошибок в письменных 
работах приходится на: 

– правописание безударных гласных в корнях слов;  
– правописание корней с чередующимися гласными;  
– правописание слов с твердыми и мягкими согласными; 
– употребление твердого и мягкого знаков; 
– правописание корней с непроизносимыми согласными; 
– правописание гласных после шипящих; 
– различные случаи использования падежных окончаний существительных и 

личных окончаний глаголов. 
В армянских школах с учащимися необходимо проводить систематическую 

работу по анализу звуко-буквенного состава опорных изучаемых слов, так как 
вследствие интерференции родного языка учащиеся могут произносить и писать 
слова неправильно. Усвоение же правильного звуко-буквенного состава опорных 
слов и правильного ударения необходимо, так как на них основывается написание 
косвенно-проверяемых произношением орфограмм (правописание безударных 
гласных, глухих и звонких согласных). Обучению орфографии должна предшество-
вать словарная и орфоэпическая работа. Лишь по мере накопления определенного 
запаса правильно произносимых опорных слов возможна осознанная целенаправ-
ленная работа над усвоением косвенно определяемых произношением орфограмм.  

Кроме особенностей русской орфографии в процессе обучения нерусских 
учащихся русскому языку необходимо учитывать сходство и различие между 
русским и родным языком. Внимание при этом должно быть обращено на фонети-
ческие и морфологические особенности родного языка учащихся. Ошибки, порож-
даемые межъязыковой интерференцией, появляются тогда, когда изучаемые 
явления в контактирующих языках не совпадают [1]. Поэтому для установления 
интерференции возникает необходимость дифференцировать изучаемый граммати-
ческий материал на основе степени сходства и различия с грамматикой родного 
языка учащихся [6]. В этом плане в методике преподавания русского языка обычно 
выделяют три группы грамматических явлений: 

 – явления, имеющие полное соответствие в русском и родном языке 
учащихся; 

 – явления, имеющие частичное сходство; 
 – явления, отсутствующие в родном языке учащихся. 
Интерферентные ошибки вызывают явления, существующие в родном и изу-

чаемом языке, но имеющие различия. Например, в процессе работы над произно-
сительными навыками учеников армянской школы необходимо учитывать особен-
ности фонетической и фонологической системы русского и родного языка школь-
ников. В армянском и русском языках наблюдаются как количественные, так и 
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качественные расхождения звуков. Например, в армянском языке нет русских 
звуков «щ», «ы» и т.д. Нет в нем также деления согласных на твердые и мягкие. В 
результате неправильного произношения слов с этими звуками у обучаемых 
появляется так называемый акцент, определяемый А. А. Реформатским как 
подчинение чужой фонетики фонологическим навыкам своего языка [10, 508].  

При обучении орфоэпическим нормам русского языка необходимо доби-
ваться того, чтобы ученики в конечном счете научились правильно произносить 
звуки не столько в изолированной позиции, сколько в потоке речи. 

В армянской школе учителю следует уделить особое внимание выработке 
навыков постановки ударения, ибо подобные ошибки в речи учащихся весьма 
распространены и устойчивы. Связано это с тем, что в русском языке, в отличие от 
армянского, ударение имеет смысловое значение. Ударение может: 

▪ влиять на лексическое значение слова (а ́тлас – атла́с); 
▪ быть показателем грамматической формы слова (ру ́ки – руки́). 
В русском языке ударение является подвижным: в родственных словах и при 

изменении формы одного слова ударение может передвигаться на другой слог 
(за́говор – догово ́р, нача́ть – на́чал, сирота́ – сиро́ты). В армянском языке ударение 
является фиксированным, и привычной является постановка ударения на 
последнем слоге. 

Обучая учащихся нормам литературного произношения, необходимо широко 
практиковать имитационные упражнения. При этом учитель должен демонстриро-
вать, как правильно артикулировать трудные для учащихся звуки. 

 При изучении данного материала, необходимо довести до сознания 
учащихся, что правильное литературное произношение – важный показатель обще-
культурного уровня человека, что орфоэпические ошибки отвлекают слушателя от 
содержания предмета речи и тем самым затрудняют процесс коммуникации. 

Говоря ученикам об основных особенностях русского ударения, на конкрет-
ных примерах учителю следует показать следующее: 

1) ударный слог произносится с большой силой; 
2) ударенный слог характеризуется большой силой и громкостью; 
3) ударный слог более длительный; 
4) ударный слог в отличие от безударного характеризуется значительной 

напряженностью произносительного аппарата. 
При изучении ударения важное место должны занимать акцентологические 

упражнения с использованием технических средств обучения. 
Приведем некоторые примеры упражнений. 
1. Поставьте в словах ударение. Произнесите их. 
Алфавит, аргумент, верба, гастрономия, дефис, диспансер, добыча, заговор, 

каталог, квартал, медикамент, паралич, партер, приговор, ракушка, свекла, статуя, 
таможня, фарфор, хозяева, щавель, эксперт, вероисповедание, христианин. 

2. Распределите данные ниже слова в три столбика. 
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• Слова с ударением на первом слоге 
• Слова с ударением на втором слоге 
• Слова с ударением на третьем слоге 
Баржа, танцовщица, заговор, гастрономия, цемент, таможня, верба, каталог, 

статуя, юродивый, изваяние, хозяева, диспансер. 
Работу над произношением в нерусских классах необходимо проводить так, 

чтобы обучаемые достигли уровня самоконтроля, т.е. научились слушать себя и не 
пропускать русские звуки, по выражению известного ученого Н.С. Трубецкого, 
через «фонологическое сито» [11, 60]. 

При изучении темы «Лексика» необходимо учитывать: 
1) слова, совпадающие по значению в армянском и русском языках; 
2) многозначные слова русского языка, которым в армянском языке 

соответствуют однозначные слова и наоборот;  
3) русские слова, которые в армянском языке передаются словосочетаниями. 
Лексические расхождения в русском и армянском языках вызывают у 

учащихся большие трудности. Особые же трудности возникают при усвоении ими 
русских слов с переносными значениями в связи с различиями образных систем 
языков, на что нужно обращать постоянное внимание на уроках русского языка и 
литературы. Наиболее эффективными являются упражнения на выбор лексических 
единиц и на сочетание лексических единиц. Такого рода упражнения будут 
способствовать обогащению лексического запаса учащихся. 

При изучении морфологии возникает необходимость выделить языковые 
явления русского языка, которые отсутствуют в армянском языке, и организовать 
работу по формированию у обучаемых умений и навыков правильного употребле-
ния таких явлений при продуцировании собственного высказывания. К граммати-
ческим явлениям, отсутствующим в армянском языке или не имеющих прямых 
соответствий с явлениями русского языка относятся: 

1) наличие в русском языке категории рода и ее отсутствие в армянском 
языке; 

2) наличие отдельного написания предлогов в русском языке; 
3) несовпадение падежных систем русского и армянского языков; 
4) согласовании существительного с другими частями речи в роде, числе и 

падеже; 
5) наличие категории совершенного вида в русском языке и ее отсутствие в 

армянском языке; 
6) разлчие в категории одушевленности /неодушевленности в русском и 

армянском языках и т.д. 
Категория грамматического рода в русском языке очень трудна при изучении 

русского языка армянскими учащимися. Известно, что армянские дети наибольшее 
количество ошибок делают в определении и выборе форм рода [4]. Доминирует 
употребление мужского рода вместо женского и среднего рода. Причина этого – 



146 

отсутствие окончания у большинства существительных мужского рода в имени-
тельном падеже, а также то, что в родном языке учащихся значительная часть 
существительных в именительном падеже не имеет окончания (обладают нулевым 
окончанием). Большинство существительных армянского языка не содержат 
указаний на категорию рода: они нейтральны в этом отношении, могут относиться 
к существам и мужского, и женского пола. Здесь можно провести аналогию со 
словами общего рода [4]. Имена существительные в армянском языке не имеют 
родовых окончаний. Они сочетаются с другими словами в предложении без 
согласования в роде. Этим вызваны многочисленные ошибки в употреблении форм 
рода в русском языке армянскими учащимися. 

Итак, для всех изучающих русский язык как неродной особую трудность 
представляют: категория рода, категория одушевлённости/неодушевлённости, 
русская предложно-падежная и видовременная системы. Русская категория рода 
охватывает имена существительные, прилагательные, местоимения, глагольные 
формы (прошедшее время, условное наклонение, причастия), поэтому правильное 
усвоение многих явлений грамматики русского языка (склонение существитель-
ных, согласование прилагательных, порядковых числительных и т.п.) зависит от 
правильного определения рода. Все это приводит к ошибкам типа: мой книга, 
красивый девочка, горячий вода, большой комната, мама сказал, одна газет, моя 
папа сильная и т.п.  

Одой из наиболее сложных тем в процессе преподавания русского языка 
является изучение глаголов. Трудности изучения усиливаются тем, что русскому 
глаголу присущи грамматические категории, которые не имеют аналогов в 
армянском языке. Это, прежде всего, категория вида. Неправильное употребление 
видо-временных форм глагола характерно для многих учащихся. Поэтому во время 
изучения данной части речи, прежде всего большое внимание нужно уделить 
работе над глагольными приставками, которые играют важную роль в образовании 
видов. Эти приставки и суффиксы учащиеся должны запомнить и научиться 
составлять предложения с такими глаголами. Необходимо, чтобы при этом они 
четко понимали семантические различия в употреблении видов глаголов: глаголы 
СВ показывают, что действие доведено до качественного предела, т. е. его невоз-
можно дальше продолжить; глаголы же НСВ не показывают, что действие доведено 
до предела, а употребляются, чтобы подчеркнуть многократность, длительность 
действия и пр. 

Среди общих проблем развития речи учащихся-армян с низким уровнем 
владения русским языком выделяют следующие: 

1. позднее овладение речью;  
2. меньший словарный запас в каждом из языков;  
3. недостаточное усвоение грамматики русского языка как неродного; 
4. постепенная утрата недоминирующего языка при отсутствии практики;  
5. проблемы на фонетическом уровне:  
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• затрудненное усвоение системы мягкости-твердости согласных звуков 
русского языка; 

• различение звуков [ш’], [й], [ы];  
6. проблемы на морфемно-морфологическом уровне:  

• неразличение префикса и предлога; 
• неразличение рода, так как в армянском языке отсутствует категория рода;  

7. проблемы лексического уровня: 
• смешение разговорной лексики с книжной и др.;  

8. проблемы при овладении письменной речью:  
• каллиграфические (нехарактерный для русского языка наклон букв, 

связанный с преобладанием во многих странах «прямого письма»); 
• отсутствие непосредственного собеседника;  
• трудности в формировании умения создавать собственные тексты (план, 

конспекты, рефераты, изложения, сочинения и т.д.); 
• трудности в формировании умения использовать приёмы описания, 

повествования, рассуждения, доказательства;  
•  трудности в формировании умения писать под диктовку;  
• трудности в формировании умения передавать своими словами содержа-

ние прослушанного. 
Результаты сопоставительного анализа русского языка и родного языка детей-

инофонов и учет закономерностей языковой интерференции позволяют учителю 
уменьшить количество ошибок обучающихся в устной и письменной речи. Начи-
ная с первых уроков русского языка, ученики должны постоянно слышать образцы 
правильной речи. Однако, как указывает профессор А.В. Миртов, недостаточно 
пассивно слушать речь учителя, надо активно вслушиваться в нее [7]. Для этого 
ученик должен быть активным участником речи, отвечать на вопросы учителя.  

Анализируя типичные ошибки и учитывая, что при изучении русского языка 
родной язык постоянно присутствует в сознании учащихся и оказывает определен-
ное влияние на процесс усвоения русского, следует выявить оптимальные принци-
пы, методы приемы, формы преподавания, достигая тем самым цели развития 
устойчивого познавательного интереса к предмету. Обращение к определению 
типичных затруднений, особенностей родного языка учащихся при обучении 
русскому языку позволяет утверждать, что развитие познавательного интереса 
школьников к русскому языку в армянских классах находится в прямой зависимос-
ти от педагогического мастерства учителя, который различными принципами, ме-
тодами, приемами и формами обучения пробуждает интеллектуальную активность 
школьников, обеспечивая успех в работе. Главная организующая роль принадлежит 
именно учителю. Его энтузиазм, желание заинтересовать учащихся изучением 
русского языка окажут плодотворное воздействие на учеников. Таким образом, 
определив типичные затруднения учащихся – армян в процессе обучения русскому 
языку, можно утверждать, что родной язык играет немаловажную роль в порожде-
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нии ошибок в употреблении грамматических явлений русского языка, отсутст-
вующих в родном языке. Типичные затруднения учащихся-армян, имеют фонети-
ческую, словообразовательную, морфологическую, синтаксическую и семан-
тическую природу. Следовательно, учет особенностей русского и родного языков 
учащихся нерусской национальностей в учебном процессе являются важнейшей 
особенностью методики обучения русской грамматике в армянской школе. Типо-
логическое сопоставление русского и родного языков помогает глубже понять при-
чины ошибок, которые являются следствием интерференции родного языка, и 
правильно определить задачи, которые приходится решать учащимся при усвоении 
каждой закономерности русского языка. Результаты сопоставительного анализа, 
проводимого в системном порядке, позволяют учителю уменьшить количество 
ошибок в устной и письменной речи.  
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ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԲՆՈՐՈՇ ԲԱՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 

Անժելա Ալավերդյան (Հայաստան)  
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր` ռուսաց լեզվի ուսուցում, ռուսաց լեզուն որպես օտար 
լեզու, ազգային դպրոց, մայրենի լեզու, միջամտություն, ուսուցման եղանակներ, 
մտավոր գործառնություններ 

Հայ աշակերտներին բնորոշ ռուերենի ընկալման բարդությունները հնչյու-
նաբանական, բառակազմական, քերականական, շարահյուսական և իմաստա-
բանական բնույթ ունեն: Հետևաբար, հարկավոր է նկատի ունենալ ռուսերեն եւ 
մայրենի լեզուների առանձնահատկությունները այլազգի աշակերտների կրթա-
կան գործընթացում: Դա հանդիսանում է հայկական դպրոցում ռուսերենի քերա-
կանության ուսուցման մեթոդիկայի կարևորագույն առանձնահատկությունը: 
Ռուսերեն եւ մայրենի լեզուների տիպաբանական համեմատությունը օգնում է 
ավելի լավ հասկանալ սխալների՝ մայրենի լեզվի փոխներթափանցման հետևանք 
հանդիսացող պատճառները և ճիշտ որոշել այն խնդիրները, որոնք ստիպված են 
լուծել սովորողները ռուսերենի յուրաքանչյուր օրինաչափության յուրացման ժա-
մանակ: 

 
 
 
 

TYPICAL DIFFICULTIES OF LEARNING RUSSIAN LANGUAGE  
FOR ARMENIAN LEARNERS 

Anzhela Alaverdyan (Armenia) 
Summary 

Key words: teaching Russian, Russian as a foreign language, national school, 
mother tongue, interference, teaching methods, mental operations 

Typical difficulties of Armenian pupils are of phonetic, word-formation, 
morphological, syntactic and semantic nature. Therefore, taking into account the 
peculiarities of Russian and native languages of students of non-Russian nationalities in 
the educational process are the most important feature of the methodology of teaching 
Russian grammar in an Armenian school. A typological comparison of Russian and 
native languages helps to better understand the causes of errors that are a consequence 
of the interference of the native language, and correctly identify the tasks that students 
have to solve when mastering each regularity of the Russian language. 
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ОБУЧЕНИЕ КОНСПЕКТИРОВАНИЮ СО СЛУХА В ПРОЦЕССЕ 
ПРЕПОДАВАНИЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО:  

ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ 
Светлана Варава (Украина) 

 
Ключевые слова: лекция, устная речь, письменное изложение, составление 

конспекта, изучение иностранного языка, система заданий. 
Учёные и методисты определяют конспектирование как особый вид 

аналитико-синтетической переработки информации, основной целью которого 
является извлечение, систематизация и обобщение наиболее существенного содер-
жания источника и письменная его фиксация в форме, не требующей повторного 
обращения к нему [1, 3]. Вслед за ними под конспектированием мы будем пони-
мать процесс мыслительной переработки и письменной фиксации воспринимае-
мого на слух текста, результатом которого должна стать запись, которая позволит 
студенту, ее сделавшему, с необходимой полнотой восстановить полученную 
информацию [2, 3].  

Конспектирование представляет собой очень сложный процесс, в котором 
сочетаются аудирование (рецептивный вид речевой деятельности) с письмом (про-
дуктивный вид речевой деятельности). При этом они сочетаются не механически, 
поскольку фиксации полученной информации предшествует ее специфическая 
обработка, или «свертывание» текста (термин Н. И. Жинкина) [3], то есть конспек-
тирующий не просто отсекает лишнюю информацию и сокращает текст, но свора-
чивает таким образом, чтобы через достаточно длительный промежуток времени 
он смог бы снова развернуть полученный конспект без значительной потери ин-
формации. 

Процесс конспектирования лекций отличается рядом особенностей, связан-
ных со специфическим временным соотношением рецептивного и продуктивного 
видов речевой деятельности, со сложной комбинаторикой процессов переключе-
ния и распределения внимания [2, 8]. 

Иностранные студенты, окончившие подготовительные факультеты (этап 
довузовской подготовки) и поступившие на первый курс вузов Украины, сталки-
ваются с необходимостью с первых дней занятий слушать лекции. Конспектирова-
ние лекций – один из самых трудных видов конспектирования, что связано с огра-
ниченностью времени, темпом речи преподавателя и скоростью записи текста сту-
дентом, умением извлечь и перефразировать наиболее важную информацию.  

Студенты, не владеющие навыками конспектирования, могут:  
1) вести дословную запись (что невозможно в связи с быстрым темпом речи 

лектора); 
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2) пытаться составить план вместо конспекта (что не позволит им в дальней-
шем самостоятельно восстановить изложенную лектором информацию с 
опорой на составленный план); 

3) выборочно записывать наиболее важную, с их точки зрения, или трудно 
запоминаемую информацию (что неизбежно приведет к утрате важных 
смысловых фрагментов и не воссоздаст в дальнейшем целостной картины).  

Другими словами:  
1) во время попыток вести дословную запись студенты часто записывают 

материал обрывочно, упуская важную информацию и нарушая логическую 
и смысловую связь между фрагментами лекции и внутри отдельных фраг-
ментов в том числе; 

2) составление подробного плана лекции не дает положительных результатов, 
поскольку со временем информация стирается из памяти студентов и восс-
тановить ее они более не могут; 

3) запись наиболее важной, с точки зрения студентов, и трудно запоминаемой 
информации тоже имеет свои недостатки: при отсутствии остальной ин-
формации студенты часто неспособны восстановить логическое построение 
материала; записанная информация при этом не воссоздает целостной 
системы знаний. 

Кроме перечисленных нерациональных способов записи лекций, студенты-
иностранцы часто сталкиваются и с другими проблемами. Иногда студенты отка-
зываются от записи лекций на русском языке и переходят на родной язык или 
язык-посредник. При ведении такого конспекта появляется еще одна проблема – 
двойной перевод: при записи лекции и при попытке расшифровать эту запись. 
Бесспорно, нарушается один из главных принципов ведения конспекта: все важные 
термины должны записываться на русском языке, так как на родном языке или 
языке-посреднике студент часто не знает их. Транскрибирование русских терми-
нов средствами языка-посредника очень быстро проявляет свою нецелесообраз-
ность. 

Теоретические основы обучения конспектированию и изложению, возмож-
ные типы заданий описаны в различных книгах[2]. В частности, среди предлагае-
мых методистами типов упражнений для обучения навыкам конспектирования на 
начальном этапе выделяют (перечислим лишь некоторые из них):  

1) словарный диктант, цель которого – выработать автоматизм письма; 
2) письменные ответы студентов на заданные преподавателем вопросы с 

целью выработки навыка заимствования словоблоков из презентуемого 
текста, развития оперативной памяти; 

3) диктанты на словосочетания, составленные из знакомой лексики, способст-
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вующие выработке умений творчески комбинировать усвоенные граммати-
ческие и лексические комплексы (особенно важно это при изучении флек-
тивных языков, в нашем случае – русского); 

4) фразовые диктанты, помогающие выработке навыка звукового анализа 
чужой речи, развивающие слуховую речевую память; 

5) свободные диктанты как необходимый переходный этап от дословной 
записи к конспектированию предъявляемого текста, способствующие выра-
ботке навыков беглого письма, скоростной записи, звукового анализа 
чужой речи, умению использовать элементы переконструирования предло-
жения с извлечением опорных словоблоков, упрощению информации за 
счет отсечения избыточной [2, 36-47]. 

В то же время практической методики пошагового обучения с демонстрацией 
системы заданий, направленной на обучение данному виду речевой деятельности, 
не представлено в методической литературе, либо же имеющиеся разработки не-
возможно применить в процессе обучения конспектированию китайских студен-
тов-филологов на начальном этапе [6, 5]. В связи с этим в настоящей статье мы 
хотим предложить методику обучения конспектированию со слуха при обучении 
русскому языку как неродному, апробированную в группах обучения китайских 
студентов-филологов. В качестве образца будет представлен один из текстов для 
конспектирования и система упражнений, направленная на извлечение важной ин-
формации и письменную ее фиксацию, отсечение излишней информации, обуче-
ние составлению конспекта. 

Перед китайскими школьниками стоит задача выучить большое количество 
иероглифов (около 1000), поэтому больший акцент делается на развитие механи-
ческой памяти, а не на осмысление материала. В процессе обучения превалируют 
письменные виды работы, экзамены также, как правило, проводятся, в письменной 
форме. Кроме того, большое внимание уделяется такому виду речевой деятель-
ности, как чтение. Говорение заменяется чтением и выполнением послетекстовых 
заданий, направленных на проверку правильности усвоения текста. Продуцирова-
ние собственного высказывания предлагается крайне редко. Запоминание выучен-
ного материала и его дословный пересказ распространены повсеместно, что также 
часто препятствует осмыслению материала и ведет лишь к его механическому 
заучиванию. В качестве основного метода обучения можно выделить грамматико-
переводный, а не коммуникативный. Всё вышеизложенное приводит к тому, что 
китайские учащиеся не всегда быстро и хорошо воспринимают информацию на 
слух, в связи с чем подход к обучению конспектированию студентов данной 
категории имеет свою специфику. Облегчить формирование навыков свертывания 
прослушанного текста могут медленный темп речи преподавателя, многократное 
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повторение, предъявление информации небольшими фрагментами, специально 
сформированная система заданий, направленная на обучение составления 
конспекта. 

Продемонстрируем методику обучения конспектированию в группах китайс-
ких студентов на начальном этапе на примере составления конспекта текста 
«Способы словообразования в русском языке».  

После объявления темы, целей и задач занятия, студенты на слух повторяют 
за преподавателем слова и словосочетания (опорные для текста, который будет 
предъявлен в дальнейшем): словосочетание, часть словосочетания, предложение, 
часть предложения, слово, структура слова, словообразование, способ словообразо-
вания, морфологический способ словообразования, аффиксация, безаффиксный 
способ. И записывают их на доске и в тетради. 

Во втором задании студентам предлагается работа с ключевыми глаголами из 
текста: преподаватель читает глаголы, студенты по очереди записывают на доске 
глаголы (с демонстрацией глагольного управления) и отглагольные существитель-
ные; далее они составляют и записывают на доске словосочетания с данными гла-
голами. Цель данного задания – продемонстрировать контекст употребления важ-
ных для текста глаголов, активизировать их употребление в речи студентов, обра-
тить внимание на соответствующие отглагольные существительные, что будет 
важно впоследствии для составления плана текста. В итоге получаем следующую 
запись:  
состоять из чего? 
образовать что?  
присоединять что? к чему? 
сложить что? 
объединить что? во что? 
переходить откуда? куда? 
 
обогащаться чем? 
обладать чем? 

состав 
образование 
присоединение 
сложение 
объединение 
переход 
 
обогащение 

состоять из слов 
образовать новое слово 
присоединять префикс к корню 
сложить основы 
объединить основы в одно целое 
переходить из одной части речи в 
другую 
обогащаться новыми словами 
обладать значением 

Третье задание направлено на увеличение объема памяти: студенты пов-
торяют за преподавателем постепенно увеличивающееся в объеме предложение 
(или его часть); последний, наиболее распространенный вариант предложения 
(или его части) один студент записывает на доске по памяти (дается 5-6 предложе-
ний из текста, приведем лишь один пример): 

Образование слов. 
Образование новых слов. 
Способ образования новых слов. 
Способ образования новых слов путём присоединения префиксов. 
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Способ образования новых слов путём присоединения суффиксов. 
Способ образования новых слов путём присоединения префиксов и 

суффиксов. 
Способ образования новых слов путём присоединения префиксов и 

суффиксов к корню. 
Запись на доске: Аффиксация – это способ образования новых слов путём 

присоединения префиксов и суффиксов к корню. 
Четвёртое задание представляет собой предварительную работу с первым 

абзацем текста (текст не читается). Преподаватель задаёт вопросы студентам с 
опорой на знания, полученные на занятиях по научному стилю речи ранее. 
Студенты устно отвечают на вопросы. Данное задание ориентировано на отработку 
навыка свертывания уже известной информации, что связано с тем, что на 
начальном этапе, как правило, тексты базируются на отработанной заранее лексике 
и не несут в себе большого для иностранного студента объема новой информации. 

1) Из чего состоит наша речь? (Наша речь состоит из слов) 
2) Частью чего может являться слово? (Слово является частью словосочетания 

или предложения) 
3) Что имеет слово? (Слово имеет значение и строение) 
4) Какой раздел языкознания изучает значение слова? (Лексикология) 
5) Какой раздел языкознания изучает изменение слова в предложении? 

(Грамматика) 
6) Какой раздел языкознания изучает структуру слова и способы образования 

новых слов? (Словообразование) 
В итоге беседы делается вывод и записывается на доске:  
Словообразование – это раздел языкознания, который изучает структуру слова 

и способы образования новых слов. 
Далее можно перейти к следующему этапу – к отработке навыка выделения 

главной информации и ее переформулировки. Преподаватель читает текст по абза-
цам (начиная со второго абзаца). Чтение текста на этом этапе целиком представ-
ляется нецелесообразным, ибо предъявление текста в полном объеме вызовет не-
преодолимые трудности у китайских студентов, важна пошаговая, небольшими 
фрагментами, по абзацам, презентация текста. После чтения каждого абзаца (см. 
текст слева в таблице) проверяется понимание текста с помощью вопросов (см. в 
таблице справа). И на доске делается запись – ключевая информация из абзаца, 
которая в дальнейшем будет использована при составлении плана и конспекта. 
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І. Какие способы образования новых 
слов существуют в русском языке? Их 
несколько, но самый главный – 
морфологический. В морфологическом 
способе различают два основных вида: 
аффиксацию и безаффиксный способ. 

1. Какой способ образования новых слов 
в русском языке является главным? 
2. Какие два способа образования слов 
различают в морфологическом способе? 

Запись на доске: 
Морфологический способ образования 
новых слов. 

главный способ словообразования 

 
ІІ. Образование новых слов путём 
присоединения префиксов и суффиксов 
к корню называется аффиксацией. К 
корню может присоединяться только 
префикс (читать – прочитать) или 
только суффикс (учить – учитель). 
Иногда к корню одновременно 
присоединяются префикс и суффикс 
(курс – сокурсник). 

4. Что может присоединяться к корню? 
5. Что такое аффиксация? 
6. Назовите примеры образования 
новых слов при помощи присоединения 
префикса. 
7. Назовите примеры образования 
новых слов при помощи присоединения 
суффикса. 
8. Назовите примеры образования 
новых слов при помощи присоединения 
префикса и суффикса одновременно. 

Запись на доске: 
Аффиксация. присоединение к корню префиксов и 

суффиксов 
 
ІІІ. В безаффиксном способе тоже 
имеется два вида: сложение основ и 
аббревиация. Сложение основ – это 
способ образования новых слов путём 
объединения в одно целое двух или 
нескольких основ (тёмно-синий, много-
значность). Аббревиация – это способ об-
разования новых слов из сочетания на-
чальных букв или частей нескольких 
слов (подфак – «подготовительный 
факультет», ХНУ – «Харьковский нацио-
нальный университет»). 

9. Какие два вида образования новых 
слов имеются в безаффиксном способе? 
10. Что такое сложение основ? 
11.  Назовите примеры образования 
новых слов при помощи сложения 
основ. 
12. Что такое аббревиация? 
13. Назовите примеры образования 
новых слов при помощи аббревиации. 
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Запись на доске: 
Безаффиксный способ. 
Сложение основ. 
Аббревиация. 

объединения в одно целое двух или 
нескольких основ 
сочетание начальных букв или частей 
нескольких слов 

 
IV. Итак, мы рассмотрели только 
некоторые способы образования слов в 
русском языке. Понятно, что различные 
способы словообразования имеют очень 
большое значение. Благодаря 
образованию новых слов словарный 
состав современного русского языка 
постоянно изменяется, развивается, 
увеличивается, обогащается. 

14. Почему различные способы 
словообразования имеют очень большое 
значение? 
 
 

 
Запись на доске: 
Значение разных способов 
словообразования для развития и 
обогащения русского языка. 
 

словарный состав современного 
русского языка 
изменяться, развиваться, 
увеличиваться, обогащаться 

После чтения текста по абзацам, анализа понимания текста с помощью 
вопросов, вычленения главной информации из каждого абзаца и записи ключевых 
моментов на доске преподаватель подводит итоги предварительной работы с 
текстом и вносит коррективы в запись на доске – оформляет план текста: 

 
СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
I. Словообразование как наука. 
II. Морфологический способ образования новых слов. 
 1. Аффиксация. 
 2. Безаффиксный способ: 
 а) сложение основ; 

б) аббревиация. 
III. Значение разных способов словообразования для развития и обогащения 

русского языка. 
Таким образом, на доске и в тетради студента записаны план текста и опор-

ные словосочетания, которые он может использовать при восстановлении инфор-
мации текста. И преподаватель может переходить к следующему этапу – чтение 
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всего текста: он читает текст второй раз, выделяя при чтении опорные словосочета-
ния и жестом руки обращая внимание студентов на план, написанный на доске. 

 
СПОСОБЫ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 
Наша речь состоит из слов. Слово является частью словосочетания или 

предложения. Слово обычно имеет значение. Раздел языкознания, который изучает 
значение слов, называется лексикологией. В предложении слова могут изменяться. 
Изменение слов изучает грамматика. Каждое слово также имеет своё строение, 
структуру. Структуру слова и способы образования новых слов изучает словообра-
зование. Таким образом, словообразование – это раздел языкознания, который 
изучает структуру слова и способы образования новых слов. 

Какие способы образования новых слов существуют в русском языке? Их 
несколько, но самый главный – морфологический. В морфологическом способе 
различают два основных вида: аффиксацию и безаффиксный способ.  

Образование новых слов путём присоединения префиксов и суффиксов к 
корню называется аффиксацией. К корню может присоединяться только префикс 
(читать – прочитать) или только суффикс (учить – учитель). Иногда к корню 
одновременно присоединяются префикс и суффикс (курс – сокурсник). 

В безаффиксном способе тоже имеется два вида: сложение основ и аббревиа-
ция. Сложение основ – это способ образования новых слов путём объединения в 
одно целое двух или нескольких основ (тёмно-синий, многозначность). Аббревиа-
ция – это способ образования новых слов из сочетания начальных букв или частей 
нескольких слов (подфак – «подготовительный факультет», ХНУ – «Харьковский 
национальный университет»). 

Итак, мы рассмотрели некоторые способы образования слов в русском языке. 
Понятно, что различные способы словообразования имеют очень большое 
значение. Благодаря образованию новых слов словарный состав современного 
русского языка постоянно изменяется, развивается, увеличивается, обогащается. 

В результате проделанной работы студенты готовы к завершающему этапу – 
они по памяти и со зрительной опорой на план и ключевые словосочетания пись-
менно воспроизводят содержание текста. 

Итак, мы продемонстрировали пошагово методику обучения конспектирова-
нию на начальном этапе. В качестве примера был выбран текст, связанный с конк-
ретной специальностью студентов. В процессе работы по предложенной методике 
происходит чередование слухового восприятия сообщений со зрительным вос-
приятием, задействованы все четыре вида речевой деятельности: чтение, письмо, 
говорение, аудирование. Такое постепенное введение лексики текста, который 
будет предъявляться для конспектирования, активизация глаголов и использования 
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отглагольных существительных, выработка навыков воспринимать чужую речь на 
слух (от небольших фрагментов, абзацев – к тексту), отсечение избыточной инфор-
мации, переформулировка важной для записи конспекта информации, составление 
плана текста с дальнейшим составлением конспекта с использованием плана и 
опорных слов снимет трудности, которые неизбежно возникают у китайских 
студентов на начальном этапе при обучении конспектированию. 
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ԲԱՆԱՎՈՐ ԽՈՍՔԻՑ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ 
ՈՐՊԵՍ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ.  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻՑ  
Սվետլանա Վառավա (Ուկրաինա) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ դասախոսություն, բանավոր խոսք, գրավոր 

շարադրանք, համառոտագրության կազմում, օտար լեզվի ուսուցում, հանձնարա-
րությունների համակարգ 

Հոդվածում մենք քայլ առ քայլ ցույց տվեցինք նախնական փուլում համառո-
տագրել սովորեցնելու մեթոդաբանությունը: Որպես օրինակ, ընտրվեց կոնկրետ 
մասնագիտության հետ կապված տեքստ: Առաջարկվող մեթոդով աշխատելու ըն-
թացքում տեղի են ունենում հաղորդագրությունների տեսալսողական ընկալման 
զուգակցում լսողական ընկալման հետ՝ խոսակցական գործունեության բոլոր 
չորս տեսակները` ընթերցելու, գրելու, խոսելու, լսելու ներգրավմամբ: Համառո-
տագրման համար ներկայացվող տեքստի բառապաշարի այդպիսի աստիճանա-
կան ներածումը, բայերի և բայական գոյականների օգտագործման ակտիվացումը, 
ուրիշի խոսքը բանավոր ընկալելու հմտությունների մշակումը, ավելորդ տեղե-
կատվության կրճատումը, տեղեկատվության համառոտագրի համար կարևոր 
տեղեկությունների վերաձևակերպումը, տեքստի պլանի կազմումը, այդ պլանի և 
հենքային բառերի օգտագործմամբ համառոտագրի հետագա ձևակերպումը կհե-
ռացնեն այն դժվարությունները, որոնք անխուսափելիորեն առաջանում են ուսա-
նողների մոտ համառոտագրել սովորելու նախնական փուլում: 

 
TEACHING HEARING IN THE PROCESS OF TEACHING 

RUSSIAN LANGUAGE AS AN URGENT: FROM WORK EXPERIENCE 
Svetlana Varava (Ukraine)  

Summary 
Key words: lecture, oral speech, writing, drawing up a synopsis, learning a foreign 

language, task system. 
In the article, we demonstrated step by step the methodology for teaching note-

taking at the initial stage. As an example, the text associated with a particular specialty 
of students was chosen. In the process of work on the proposed method, the alternation 
of the auditory perception of messages with visual perception takes place, all four types 
of speech activity are involved: reading, writing, speaking, listening. Such a gradual 
introduction of the vocabulary of the text that will be presented for note-taking, 
activation of verbs and the use of verbal nouns, development of skills to perceive 
someone else's speech by ear, cutting off redundant information, reformulating 
important information for writing abstract of information, drawing up a plan of the text 
with further drawing up of the outline using the plan and supporting words will remove 
the difficulties that inevitably arise for students at the initial stage when learning to take 
notes. 



160 

ТЕКСТ КАК ОСНОВНАЯ ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА ОБУЧЕНИЯ 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ 

Лида Жамгарян (Армения) 
 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, межкультурная коммуника-
ция, развитие речевых навыков, текстоориентированный подход, коммуникативно-
деятельностный подход, связный текст, фоновые знания, целостный контекст, 
пред-, при- и послетекстовая работа 

80-ые годы XX в. в методике преподавания русского языка как неродного оз-
наменовались переходом с предметного уровня на обучение языку как средству 
общения, когда в процессе обучения требуется создавать условия, приближенные к 
естественной коммуникации. Такой подход к обучению языку получил название 
коммуникативного. Он позволяет «слить воедино процессы формирования 
языковой, лингвистической и коммуникативной компетенций, обеспечивает 
органическое единство познания системы, структуры языка и развития речи» [6, 
27-28]. 

Неотъемлемой частью процесса обучения русскому языку как неродному 
является, несомненно, интеллектуальное развитие учащихся средствами данного 
языка (ведь язык – это часть культуры, отражение характера его носителей).  

Обучение русскому языку должно нести в себе не только знания о системе 
языка, но и имеет огромный культурологический потенциал. Каждый урок 
русского языка в армянской школе – это практика межкультурной коммуникации, 
отражающей русский мир и русскую культуру.  

Современная методика преподавания русского языка как неродного должна 
строиться на формировании способности к межкультурной коммуникации. Необ-
ходимо воспитывать терпимость к «чужой» (русской) культуре, пробуждать интерес 
и уважение к ней, довести до сознания учащихся, что изучение «чужого», «не 
своего», не только достойно внимания, но еще и является средством познания мира. 
Расширяя свои представления о мире, принимая чужую культуру, учащиеся 
приходят к осознанию культурного многообразия, к развитию личных творческих 
способностей. Русский язык является могучим средством познания своей родной 
культуры, ее уникальности и своеобразия. Учащиеся армянской школы, не 
знающие своей культуры, не питающие к ней подлинного уважения, никогда по-
настоящему не познают и иную культуру, овладение чужой культурой должно 
повышать статус ученика как субъекта родной культуры. Овладение учащимися 
ценностями родной культуры делает их восприятие иной культуры (здесь русской) 
более точным, глубоким и всесторонним. 

Важнейшей целью школьного образования является формирование разносто-
ронне развитой личности, способной реализовать свой творческий потенциал как в 
собственных интересах, так и в интересах общества. Обучение русскому языку 
направлено на формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 
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речевых способностей, обогащение их речи языковыми средствами, обеспечива-
ющими решение коммуникативных задач в процессе реального общения. 

Современный подход к обучению русскому языку предусматривает обучение 
языку как средству обмена информацией и взаимодействия. 

На первый план выдвигается коммуникативно-деятельностный подход в обу-
чении русскому языку как иностранному, предполагающий создание условий для 
активного включения ученика в коллективный поиск решения лингвистической 
или речевой задачи. При коммуникативно-деятельностном подходе на первый 
план выдвигаются задачи развития речи школьников на основе анализа языковых 
явлений в текстах разного типа и стиля. Обучение строится в условиях коммуника-
ции и становится деятельным, протекает в процессе живого общения с учителем.  

По убеждению Л.С. Выготского, полноценное развитие происходит только в 
коммуникации: «Общение ребенка с помощью речи находится в непосредственной 
связи с дифференциацией словесных значений в его речи и их осознанием» [3, 275]. 
При анализе текста ученик сравнивает различные грамматические по форме, 
структуре, значению и функции единицы и выстраивает некое суждение. Еще К.Д. 
Ушинским была высказана мысль о том, что «без сравнения нет понимания, а без 
понимания нет суждения» [4, 218]. 

В качестве существенных признаков коммуникации он выделял понимание и 
суждение. При таком подходе методика русского языка строится от речевой 
деятельности учащихся к осмыслению и анализу речевых единиц. Действующие 
учебники по русскому языку отражают концепцию коммуникативно-деятельност-
ного подхода к обучению неродному языку. В методике преподавания русского 
языка как иностранного начал действовать и активно внедряться в школьную 
практику так называемый текстоориентированный подход. 

Как указывает «Энциклопедический словарь-справочник лингвистических 
терминов и понятий», текст – это «логическая и структурная совокупность выска-
зываний, скрепленных единством тематики. Текст представляет собой речевое 
произведение, построенное на основе соответствующих языковых закономер-
ностей» [11, 340-341]. 

В свете бурно развивающегося в лингвометодике коммуникативно-деятель-
ностного подхода в учебном процессе в качестве дидактической и коммуникатив-
ной единицы используется текст. Наиболее традиционным является использование 
текста как дидактической единицы, выполняющей три функции: обучающую, раз-
вивающую и воспитывающую. 

Основной функцией текста как дидактической единицы является функция 
обучения, т.е. текст в качестве дидактического материала используется, прежде 
всего, для реализации практических целей обучения школьников.  

Обращение к текстам в процессе обучения русскому языку является тем более 
естественным, что, по Л.В. Щербе: «Они – тот самый материал языка, который вместе 
с его структурой и механизмами речи составляет сам язык, его феномен» [10, 97]. 
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Текст как дидактическая единица, по определению Е. Никитиной, «должен 
быть таким, чтобы он позволял сосредоточить внимание детей на изучаемом 
грамматическом материале» [9, 15]. В качестве основных требований она выдвигает 
следующие: доступность пониманию учащихся, насыщенность изучаемыми 
грамматическими категориями, стройность композиции, безупречность языка и др. 
В данном качестве многие настаивают на использовании образцовых текстов, и в 
первую очередь, художественных, т.к. только художественные тексты дают нам 
классические образцы повествования и описания, работа над которыми оказывает 
влияние на развитие связной речи учащихся.  

Использование текста как самой крупной дидактической и языковой единицы 
представляет возможность в совокупности решать задачи совершенствования в 
языке. Обучающийся как языковая личность приобретает ряд умений, связываю-
щих воедино знание и действие на практике: организовать взаимосвязь своих 
знаний и упорядочить их, обращаться с запросами к различным базам данных, 
получать информацию и отбирать актуальные сведения. 

Методисты подчеркивают воспитывающую функцию текста, используемого в 
качестве дидактической единицы, т.к. обращения к мыслям классических писате-
лей «плодотворным семенем лягут в нежной душе ребенка» [2, 80]. 

 В своей книге «Обучение и воспитание на уроках русского языка» А. Дейкина 
также делает акцент на воспитательном заряде, который дает работа со связным 
текстом, предлагает обучающие и развивающие задания, составленные на основе 
текста, рассматривает различные модели уроков, на которых обучение органично 
сливается с воспитанием: «на основе текста», «от слова к тексту», «от готового текста 
к созданию собственного текста» [5, 125]. 

Текст является основой создания на уроке развивающей речевой среды, 
обеспечивающей речевое развитие учащихся, развитие чувства языка. Развивающая 
речевая среда способна приобщить к культуре, вызвать у ребенка потребность 
постоянного общения с текстами. 

В процессе обучения русскому языку текст является средством и обучения, и 
воспитания, и развития. Это положение определяет триединство в методике 
преподавания русского языка и реализовано в истории развития науки. 

Задачи обучения русскому языку решаются на основе работы с оригиналь-
ными текстами художественной литературы. 

В содержании курса русского языка особое место отводится изучению ориги-
нальных художественных текстов, т.к. именно художественный текст дает возмож-
ность изучать русский язык в единстве с литературой и культурой. Именно 
высокие образцы художественной литературы помогают понять русскую культуру, 
вызывают глубокие эмоции, чувства и переживания, стимулируют желание знать 
русский язык.  

В основу системы работы над текстами положены факторы, которые в 
наибольшей степени развивают коммуникативную компетенцию учеников, направ-
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ленную на развитие творческой, инициативной речи учеников: активизируют мыс-
лительную деятельность, носят проблемный характер, развивают способность 
сравнивать, делать выводы, делиться наблюдениями. В работе над текстом учиты-
ваются и армянские реалии. 

В учебниках русского языка представлены отрывки из произведений русской 
литературы, имеющие высокую эстетическую и художественную ценность. 
Система работы над текстами способствует приобретению фоновых знаний, нуж-
ных для понимания художественного произведения, фактов и событий русской 
культуры для приобщения к духовному богатству русского народа. 

Текст является основной возможностью расширить культурное языковое 
пространство и обеспечить пребывание ученика в этом пространстве. 

Работа над текстом развивает умение создавать на его основе повествовательные 
и описательные тексты, тексты-рассуждения, способствует выражению собственных 
мыслей, написанию изложений, сочинений, писем, подготовке докладов и др. 

В учебниках представлены отрывки из произведений русских классиков, а 
также писателей и поэтов, близких нам по времени, язык которых считается образ-
цовым. Отбор текстового материала реализован в соответствии с направленностью 
на обучение общению, на практическое использование языка в процессе коммуни-
кации с учетом интересов, возрастных и психологических особенностей учащихся. 
Наряду с художественными текстами в учебники вошли познавательные и инфор-
мативные тексты научно-популярного и публицистического стилей, которые со-
держат сведения из разных областей знаний на русском языке и обеспечивают реа-
лизацию принципа межпредметности. 

Тексты объединены в разделы, обеспечивающие необходимую частоту повто-
рения тематической лексики: «Все начинается с детства», «Мир, в котором ты 
живешь», «Мир увлечений», «На свете есть одна Армения…», «Россия далекая и 
близкая», «В мире прекрасного» и др.  

Как правило, тексты учебников сопровождаются коммуникативной установ-
кой, позволяющей обратить внимание учащихся на тот или иной аспект содержа-
ния и придать большую целенаправленность их речевой деятельности. 

На базе текстов проводится предъявление средств выражения коммуникатив-
ных намерений, закрепляемых выполнением коммуникативных упражнений. 

Большое значение придается организации бесед на основе актуальных для 
учащихся вопросов по материалам текстов и содержанию изучаемых тем. Создание 
на уроке обстановки непринужденного общения является важнейшим условием 
подготовки учащихся к общению в реальной коммуникации. Тексты учебников 
дают богатый материал для развития неподготовленной речи. 

Из вышеизложенного следует, что обучение учащихся общению на русском 
языке может быть обеспечено только в том случае, если основной единицей обуче-
ния является текст, на уровне которого соединяются язык (как средство общения) и 
речь (как процесс общения). Текст следует рассматривать как продукт речевой 
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деятельности. Научить учащихся полноценному общению на русском языке обоз-
начает научить их выражать коммуникативные намерения оптимальным образом в 
соответствии с целями, обстановкой, ситуацией и сферой общения. 

Опора на текст является важнейшей характеристикой коммуникативно ориен-
тированного обучения языку, что позволяет «слить воедино процессы форми-
рования языковой, лингвистической и коммуникативной компетенции, обеспе-
чивает органическое единство познания системы, структуры языка и развития 
речи» [6, 27-28].  

Именно через текст реализуются все цели обучения в их комплексе: коммуни-
кативная, образовательная, воспитательная. Весь материал урока организуется 
вокруг текста, работает на него. Утверждение в методике обучения русскому языку 
текстоориентированного подхода обосновывается прежде всего функциями текста 
в учебнике нового типа: текст является единицей обучения, единицей содержания, 
единицей контроля.  

По словам Т.С. Кудрявцевой, «коммуникативная компетенция может быть 
сформирована лишь на уровне текста, т.к. текст содержит информацию об общих 
сферах и конкретных ситуациях обучения, о его цели, предмете, теме, чего ни одна 
другая единица обучения не несет» [7]. 

Не случайно в образовательной программе отдельным пунктом выделено 
приобретение опыта проведения многоаспектного анализа текста с точки зрения 
его основных признаков и структуры, особенностей языкового оформления, ис-
пользования выразительных средств языка, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка и т.д. 

Художественный текст можно считать вершиной в обучении языку и одно-
временно средством, ведущим к полному овладению языком, которое предполагает 
наличие обширного словаря и умение пользоваться им в разных сферах коммуни-
кации и разных видах речевой деятельности. Возврат к художественному тексту ис-
ходит из требований дидактики и психологии. Работа над текстом способствует 
расширению и обогащению словарного запаса читателя-инофона, развивает его 
грамматические и лексические навыки, демонстрирует стилистическое разнообра-
зие русского языка. Художественный текст знакомит учащихся с различными 
объектами, явлениями, событиями, героями русской культуры, они получают 
достоверную информацию о России, русском человеке, русском характере, т.е. 
знания о стране, тем самым реализуются и страноведческие задачи. 

При коммуникативном подходе текст следует считать исходной и конечной 
единицей обучения, главной задачей остается развитие речи учащихся средствами 
русского языка. Еще К.Д. Ушинским была предложена методика лингвистического 
анализа текста. Это метод, включающий в себя всестороннее исследование 
лексического значения слов, синтаксических конструкций, классов слов, их струк-
турных, морфологических свойств. Комплексный подход к рассмотрению фактов и 
явлений языка на материале художественного текста является наиболее важным 
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для школьного обучения. Школьная грамматика должна быть функциональной, а 
не описательной, она должна служить достижению главной цели обучения – рече-
вому развитию учащихся. В основу современной методической системы положен 
принцип изучения языковых явлений на материале текстов художественных 
произведений, о чем постоянно говорили как ученые прошлого, так и настоящего 
времени. Так, М.М. Бахтин отмечал: «Грамматические формы нельзя изучать без 
постоянного учета их стилистического значения. Грамматика, оторванная от смыс-
ловой и стилистической стороны речи, неизбежно вырождается в схоластику» [1, 
49]. Содержанием уроков русского языка становится анализ языка текста, который 
является самой крупной единицей языка и одновременно единицей речи.  

На занятиях могут быть использованы разные формы работы функционально-
семантического и системно-стилистического характера: роль конкретной языковой 
единицы для понимания смысла текста, значение языковых единиц для создания 
общего содержания произведения. Можно использовать разные виды работы с 
текстом: деление текста на абзацы, нахождение границ предложений в тексте, вос-
становление деформированного текста, выделение в тексте опорных слов, 
определение идеи, темы текста, анализа авторского заголовка, озаглавливание, 
дописывание концовки текста, сочинение по опорным словам и т.д. 

К такому анализу текста сегодня обращаются многие методисты, преподавате-
ли вузов, учителя школ. Однако, по их мнению, не должен нарушаться основной 
принцип – учет единства формы, содержания и функции рассматриваемого языко-
вого явления. Только при таком систематическом обращении к тексту, его анализу 
можно способствовать формированию у учащихся важнейшего коммуникативного 
умения – умения создавать собственный текст.  

Такая работа дает возможность показать ученикам величие, необычайную 
красоту, выразительность русской речи, ее неисчерпаемые богатства, заложенные в 
языке. И именно этими богатствами пользуются мастерски русские поэты и писате-
ли. Продолжая такую работу в старших классах, учитель может больше внимания 
уделять языковому анализу отдельных произведений художественной литературы, 
тем самым способствуя углублению и совершенствованию ранее приобретенных 
навыков, раскрывая в то же время перед учениками тайны неродной речи, секреты 
художественного творчества.  

Текст – объект исследования, допускающий возможность разного подхода, 
разных аспектов рассмотрения. Он демонстрирует употребление изучаемых морфо-
лого-синтаксических и лексико-грамматических конструкций в их естественном 
окружении, выступает в качестве образца монологической речи, служит основой 
для построения самостоятельного высказывания, являет собой пример функцио-
нального стиля. В этой функции текст выступает как средство в обучении языку. 
Текст может выступать как самостоятельный объект изучения. В этом случае пред-
метом рассмотрения становятся такие особенности текста, как смысловая и струк-
турная завершенность, коммуникативная направленность, композиционное оформ-
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ление, разные типы лексической, грамматической, логической и стилистической 
связи между элементами текста, информативная насыщенность и др. 

Тексты, предназначенные для использования в учебном процессе, называются 
учебными. Они могут быть определены как тексты, обслуживающие особую сферу 
обучения и выполняющие присущие только им дидактические функции. В 
методической литературе тексты обычно характеризуются с точки зрения 
содержания, языковых трудностей и оформления. Говоря о доступности учебных 
текстов, следует различать доступность языка и доступность смысла.  

Под доступностью языка следует прежде всего понимать вопрос о доступном 
количестве незнакомой лексики, несущей наибольшую смысловую нагрузку в 
тексте. Именно на эти опорные слова обращает внимание читающий. Знание 
опорных слов позволит ему определить общее содержание текста и объединить 
значение отдельных слов в целостный контекст. 

Традиционно работа над текстом в языковом учебном процессе складывается 
из трех этапов: предтекстового, притекстового и послетекстового.  

Цель предтекстового этапа – снять трудности понимания текста, сформиро-
вать установку на работу с текстом. На этом этапе работы с текстом усилия учителя 
и учащихся направлены на преодоление языковых, экстралингвистических, эстети-
ческих трудностей. Предтекстовая работа может быть аудиторной либо домашней. 

Притекстовый этап работы над текстом является основным. Именно на этом 
этапе обучаемые учатся обнаруживать в художественном тексте ключевые тексто-
вые единицы, выявлять скрытые смыслы, воссоздавать диктуемые текстом чита-
тельские представления, устанавливать внутритекстовые смысловые связи. 

На послетекстовом этапе обучаемым предлагаются задания обобщающего 
характера, чтобы они могли высказать свое понимание прочитанного, собственное 
мнение о тексте, а также задания, предлагающие связать мнение автора с тем, как 
это реализовано в художественном тексте и др.  

Обучение русскому языку как неродному на настоящем этапе имеет общую 
коммуникативную ориентацию, направленную на конечный результат: на форми-
рование всесторонне развитой, образованной личности, способной и готовой ис-
пользовать данный язык как средство общения. При коммуникативном подходе к 
учебному процессу предъявляются следующие требования: коммуникативное 
поведение преподавателя на уроке, использование упражнений, воссоздающих зна-
чимые для обучающихся ситуации общения, параллельное усвоение грамматичес-
кой формы и ее функции в речи, ситуативность процесса обучения и т.д. 

Овладение средствами языка (лексическими, фонетическими, грамматически-
ми) должно быть ориентировано на практическое использование их в речевой 
деятельности. При этом все обучение строится на основе предложений и текстов – 
единиц, самостоятельных в коммуникативном отношении. Процесс обучения в 
известной степени уподобляется процессу реальной коммуникации. 

Текст в методике обучения русскому языку как неродному выступает в 
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качестве единицы культуры. Кумулятивная, культуроносная функция языка связа-
на непосредственно с его когнитивной, коммуникативной и другими функциями. 

Знакомясь с текстами русской культуры, учащиеся через язык постигают 
национальные основы, путем присвоения «чужих текстов» приобщаются к иной 
культуре, входят в ментальное пространство народа. И именно в художественных 
текстах выражен наиболее емко культурный пласт. По словам Ю.М. Лотмана, «текст 
не только генератор новых смыслов, но и конденсатор культурной памяти» [8, 203]. 

Текст, по Лотману, провоцирует динамику культуры, текст – подлинный 
хранитель культуры, раскрыть текст – значит понять культуру и одновременно 
понять самого себя [8, 204]. 

Отсюда вытекает необходимость культуроведческого подхода в методике 
обучения русскому языку инофонов, реализующего различные направления 
формирования культуроведческой компетенции учащихся. При таком подходе 
раздвигаются рамки коммуникативно-деятельностного и личностно-
ориентированного обучения.  

Таким образом, учащиеся, поэтапно осваивая методику комплексного анализа 
текста, готовятся к лингвокультурологическому анализу произведений русских 
писателей, тем самым формируя лингвокультурологическую компетенцию. 
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ՏԵՔՍՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴԻԴԱԿՏԻԿ ՄԻԱՎՈՐ ՈՉ ՌՈՒՍԱԼԵԶՈՒ 
ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ 

 
Լիդա Ժամհարյան (Հայաստան) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ հաղորդակցական կոմպետենցիաներ, միջմշակու-

թային հաղորդակցություն, խոսքային հմտությունների զարգացում, տեքստա-
կողմնորաշիչծ մոտեցում, հաղորդակցական-գործունեական մոտեցում, կա-
պակցված տեքստ, ֆոնային գիտելիքներ, ամբողջական համատեքստ, նախա-, 
միջ- և հետտեքստային աշխատանք 

Հոդվածը նվիրված է ռուսերեն լեզվի ուսուցման մեթոդաբանության հրա-
տապ խնդիրներից մեկի` կրթության հիմնական դիդակտիկ միավորի սահման-
մանը: Ժամանակակից մեթոդաբանությունը այդպիսի միավոր է համարում 
տեքստը, քանի որ տեքստը համապատասխանում է սովորողների հաղորդակցա-
կան կոմպետենցիաների ձևավորման պահանջներին: Հոդվածում մանրամասնո-
րեն բացահայտվում են տեքստի հետ աշխատելու փուլերը` կախված ուսուցման 
փուլից: Որպես օրինակ ազգային դպրոցի դասագրքերում տրվում են հատվածներ 
ռուս դասականների ստեղծագործություններից, քանի որ նրանք նպաստում են 
սովորողների գեղագիտական ճաշակի ընդլայնմանն ու հարստացմանը և հանդի-
սանում են ռուսական մշակութային ժառանգության կրողը: 

 
 

TEXT AS THE MAIN DIDACTIC UNIT FOR TEACHING RUSSIAN 
AS A FOREIGN LANGUAGE 

Lida Zhamharyan (Armenia) 
Summary 

Key words: communicative competence, intercultural communication, 
development of speech skills, text oriented approach, communicative activity approach, 
coherent text, background knowledge, holistic context, pretext and posttext work 

The article is devoted to one of the urgent problems of the methodology of 
teaching Russian as a foreign language – the definition of the main didactic unit of 
education. Modern methodology considers the text as a unit of study, since the text 
meets the requirements for the formation of students' communicative competence. The 
article describes the stages of work on the text in detail, depending on the stage of 
training. As a model, excerpts from the works of Russian classics are given in the 
textbooks for national schools, since they contribute to the expansion and enrichment of 
the aesthetic taste of students and also are carriers of the Russian cultural heritage. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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Анастасия Зиньковская (Россия) 

Изабелла Андресян (Россия) 
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инклюзивное образование, компетентностный подход, качественное образование, 
психологическая поддержка, активные методы обучения 

Современное школьное образование переживает информационный бум, осно-
ванный на смене образовательной парадигмы и реализацией компетентностного 
подхода к обучению. Во всех странах и любой группе общества есть дети инвали-
ды, они составляют значительную часть нашего общества, их число продолжает 
увеличиваться. Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) наравне с 
другими должен получать образование и развиваться. В ст. 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» модернизации 
российского образования заявлен принцип равного доступа молодых людей к пол-
ноценному качественному образованию в соответствии с их интересами и склон-
ностями, независимо от материального достатка семьи, места проживания и состоя-
ния здоровья. [1]. Одним из направлений реализации этого требования является 
развитие дистанционного образования – одно из требований Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта.  

Дистанционное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 
носит индивидуальный по своей природе характер. Для «особенных» детей общение 
становится основой обучения, так как многие из них по состоянию здоровья не могут 
посещать учебные заведения. Обучаясь дистанционно, они не чувствуют себя 
ущербными, имеют возможность общения не только с педагогами, но и со сверстни-
ками. У детей с ОВЗ сложно идет процесс социализации и коммуникации, а дистан-
ционное обучение снимает многие психологические проблемы, связанные с комму-
никацией ребят, позволяют им быть более открытыми и искренними. 

«Особые» дети – это неоднородная среда, включающая детей с разными нар-
ушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, интеллекта, с выраженны-
ми расстройствами эмоционально-волевой сферы. Состояние здоровья детей с ОВР 
обусловливает и их особые образовательные потребности, что и определяет особую 
логику построения дистанционного учебного процесса. К ним нужен особый 
подход, но абсолютно такое же отношение, как к детям с нормальным развитием. 

Вышеперечисленные особенности детей с ОВР требуют использования 
интерактивных методов и приёмов организации обучения учащихся. В этом плане 
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именно дистанционное обучение способно наиболее эффективно решать проблемы 
образования таких детей. 

Применение интерактивных методов и приёмов обучения активизирует поз-
навательные способности учащихся, стимулирует их творческие способности, спо-
собствует активному вовлечению в образовательный процесс и развитию само-
стоятельной деятельности учащихся. Все это способствует повышению мотивации 
к процессу обучения, ведь компьютерные технологии – это современно, практично 
и это то, что, несомненно, пригодится при выборе в будущем сферы деятельности.  

Особенностью дистанционного обучения является его гибкость. Обучаю-
щийся сам определяет темп обучения, может возвращаться по несколько раз к 
отдельным урокам, если не смог их освоить, может пропускать или изменять пос-
ледовательность изучения отдельных разделов и т.д. Дистанционно ученик может 
изучать учебный материал в процессе всего времени учебы, а не только в период 
занятий, что гарантирует более основательное его изучение и глубокие остаточные 
знания. Такая система обучения позволяет ученику заниматься много самостоя-
тельно, развивать навыки самообразования. Использование дистанционного обуче-
ния уменьшает нервозность учеников при сдаче зачета. Дистанционное обучение 
может проходить через программу Skype, и в такой форме обучения много положи-
тельного. Прежде всего, это индивидуальный темп обучения, который позволяет 
самим учащимся устанавливать скорость изучения в зависимости от личных 
обстоятельств, от состояния здоровья. Учащийся может самостоятельно планиро-
вать время, место и продолжительность занятий, которые не зависят от пространст-
венно-временного положения обучающегося и преподавателя, при этом обеспечи-
вается обратная связь между преподавателем и обучаемым. 

Ведущими компонентами содержания обучения иностранному языку 
являются говорение – аудирование – чтение- письмо. При дистанционном обуче-
нии аудированию каждый ученик имеет возможность слышать иноязычную речь с 
аудионосителей. При обучении говорению и чтению каждый ученик может произ-
носить фразы на иностранном языке в микрофон. При изучении грамматических 
явлений каждый ученик может выполнять грамматические упражнения, набирая 
их на клавиатуре. Данный вид письма для ребенка с ограниченными возмож-
ностями более удобен, прост, чем письмо ручкой. Обучающийся может выполнять 
различные задания: разгадывать кроссворды, чайнворды, заниматься поиском слов, 
выполнять игровые упражнения. 

Одной из важных форм дистанционных занятий по обучению английскому 
языку являются онлайн-уроки. С помощью новейших компьютерных программ и 
технологий школьники получают возможность изучать иностранный язык на 
базовом и профильном уровне, выполнять творческие работы в режиме реального 
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времени с помощью программы Skype, дистанционно общаться с учителями и 
психологом, которые помогают осваивать учебный материал в качественно новой 
образовательной среде. 

Основная задача программы дистанционного образования – создать оптималь-
ные и эффективные условия для успешного прохождения детьми промежуточной 
и государственной (итоговой) аттестации по английскому языку в формате ЕГЭ, 
поступления в вузы и развития навыков социальной, деловой и межкультурной 
коммуникации.  

В процессе обучения английскому языку детей-инвалидов используются раз-
нообразные формы работы, однако следует учитывать медицинские показания, 
диагноз каждого ребенка и их индивидуальные особенности. С учетом индивидуа-
лизации обучения может быть разработано множество уроков на разнообразные 
темы, которые сопровождаются творческими заданиями, игровыми формами 
работы с целью пробуждения интереса у ребенка, чтобы урок не был для него 
скучным и монотонным, а, напротив, стал живым, активным, позитивным. Именно 
поэтому уроки английского языка могут сопровождаться решением кроссвордов и 
головоломок, разучиванием песен и стихов, конечно, с чередованием объяснения 
основных тем и грамматических категорий. 

Каждый ребенок индивидуален, а тем более дети с ограниченными возмож-
ностями. Учащимся дистанционного обучения, имеющим проблемы со зрением, 
трудно читать, и тем более писать. Для таких учеников практикуется работа по 
карточкам. Например, если во втором классе была пройдена тема «Алфавит», то для 
закрепления темы можно показывать ученику карточку с буквой, а он должен 
назвать ту букву, которую он видит на экране. Или, по прохождении темы 
«Правила чтения», можно готовить ученикам карточки со словами, а они, 
используя полученные знания по теме, должны правильно прочитать это слово. 
Индивидуализация учебных действий контроля и оценки является необходимым 
условием для становления полноценной учебной деятельности школьников. Для 
детей с различными формами нарушения здоровья особенно необходимо доби-
ваться развития навыка адекватного восприятия результатов своей деятельности, 
одновременно не вызывая излишней нервозности и тревожности. 

Основными задачами системы дистанционного обучения иностранным 
языкам, в частности, английскому языку являются, во-первых, получение знаний, 
умений, навыков в соответствии с Федеральными государственными образователь-
ными стандартами образования, во-вторых, формирование конкурентоспособной 
личности учащегося с ограниченными возможностями здоровья и повышение 
уровня мотивации к изучению иностранных языков и информационных техноло-
гий, в-третьих, социализация данной категории школьников, поскольку навыки 
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компьютерной грамотности позволяют школьнику с ограниченными возмож-
ностями более уверенно чувствовать себя на рынке труда, а программа личного 
роста заключается в повышении уровеня самооценки человека. 

Для реализации поставленных задач по обучению учащихся с ОВЗ иностран-
ному языку требуется особая подготовка преподавательского состава. Учителя 
регулярно должны повышать уровень профессионализма на курсах, семинарах, 
мастер-классах по инклюзивному образованию.  

Таким образом, дистанционное обучение позволяет обучающимся с ограни-
ченными возможностями здоровья получить качественное образование в школе, 
серьезную психологическую поддержку, помощь профессионального педагога. В 
результате обучающийся становится мотивированным на познавательную деятель-
ность. И задача учителя поддержать такого ребенка, продумывая свою деятель-
ность и деятельность учащегося на несколько шагов вперед. 
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ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՀԵՌԱՎԱՐ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՄՈՏ ՈՐՊԵՍ ԻՐԵՆՑ 

ՇԱՐԺԱՌԻԹՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 
 

Անաստասիա Զինկովսկայա (Ռուսաստան) 
 Իզաբելլա Անդրեսյան (Ռուսաստան) 

 
Ամփոփում 

Հանգուցային բառեր՝ հաշմանդամ երեխաներ, օնլայն դասեր, օտար լեզու, 
ներառական կրթություն, կոմպետենտ մոտեցում, որակյալ հոգեբանական օժան-
դակություն, ուսումնառության ակտիվ մեթոդներ 

Հոդվածում ընդգծվում է ՌԴ-ում կրթության արդիականացումը նախատե-
սում է երեխաների որակյալ կրության հավասար ներթափանցման ապահովումը, 
նրանց հետաքրքրությունների և հակումների համապատասխան՝ անկախ ընտա-
նիքի նյութական դրության, բնակության վայրի և առողջության վիճակի: Հեռա-
վար կրթությունը այդ պահանջարկի իրականացման ուղղություներից մեկն է: Հե-
ղինակները գտնում են, որ հեռավար կրթությունը, որպես ուսուցման ճկուն ձև, 
ուսանողին թույլ է տալիս ինքնուրույն որոշելու կրթության ընթացքը, ուսուցման 
ամբողջ ընթացքում ուսումնասիրել կրթական նյութերը, զարգացնել ինքնակրթու-
թյան ունակությունը, նվազեցնել ուսանողների ջղագրգռությունը: 

Կրթության նպատակն է ձևավորել մրցունակ անձ և օտար լեզուների ու տե-
ղեկատվական տեխնոլոգիաների ուսումնասիրման շարժառիթի մակարդակի 
բարձրացում: Սահմանափակ կարողություններով ուսանողների օտար լեզուների 
հեռավար ուսուցման համար պահանջվում է օտար լեզուների դասավանդողների 
հստակ պատրաստվածություն, որոնք տիրապետում են տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների, ուսուցման ակտիվ մեթոդների, բժշկական և հոգեբանական գիտե-
լիքների հիմունքների:  
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DISTANCE LEARNING OF FOREIGN LANGUAGES FOR STUDENTS WITH 
DISABILITIES AS A FACTOR OF INCREASING THEIR MOTIVATION 
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Keywords: children with disabilities, online lessons, foreign language, inclusive 
education, competence approach, quality education, psychological support, active 
learning methods 

The article emphasizes that the modernization of Russian education involves 
ensuring equal access of children to quality education in accordance with their interests 
and inclinations, regardless of the material wealth of the family, place of residence and 
health status. Distance education is one of the directions of implementation of this 
requirement. The author believes that distance learning, as a flexible form of learning, 
allows the student to independently determine the pace of learning, to study the 
educational material in the process of all the time of study, develops self-education skills, 
reduces the nervousness of students when passing the test. The result of training is the 
formation of a competitive personality and increase the level of motivation to learn both 
foreign languages and information technology. For the implementation of distance 
learning of a foreign language of students with disabilities requires special training of 
teachers of a foreign language, professionally owning information technology, active 
teaching methods, the basics of medical and psychological knowledge. 
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ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДEЖИ В ДУХЕ КУЛЬТУРЫ МИРА 

 
Виктор Литвинович (Беларусь) 

 
Ключевые слова: иностранный язык, межкультурная коммуникация, 

учащаяся молодёжь, ценности, культура мира, обучение и воспитание 
Важной ролью воспитания культуры мира является изучение иностранных 

языков как средства коммуникации между людьми, представляющими разные 
страны и народы. Языковая культура – неотъемлемая часть культуры человека в 
целом. А одной из важнейших целей обучения иностранным языкам – формирова-
ние у молодёжи уважения к другим культурам и народам, готовность к деловому 
сотрудничеству и взаимодействию, совместному решению общечеловеческих 
проблем. 

Язык – хранилище культуры этноса, в нём запечатлён весь познавательный 
опыт народа, его морально-этические, социокультурные, художественно-эстети-
ческие, воспитательные идеалы и ценности. 

В последнее время развитие межкультурной коммуникации и компетенции 
стало междисциплинарной проблемой. В языкознании она исследуется с точки 
зрения выявления единиц, отражающих национально-культурную специфику 
языка, проблем вербальной и невербальной коммуникации при диалоге культур, 
языковой интерференции (Н.Л. Шамне, И.Э. Клюканов, Х. Глосс, В.Х. Гудинаф). 
Психология рассматривает особенности психологического развития индивидов, 
принадлежащих к разным культурам (Л. Леви-Брюль, И.И. Райхман, А. Томас). Пе-
дагогика исследует вопросы развития общей интеллектуальной компетенции 
учащейся молодёжи в духе культуры мира (А.Е. Белобородова, М.В. Варюшина, 
В.М. Кабатченко, В.Т. Кабуш, А.В.Малиновский, А.В. Медведева, Э.Р. Тагиров), 
иноязычной компетенции студентов (Г.И. Железовская, И.А. Мегалова, Л.Б. Лу-
кушкина). В конце 90-х годов в отечественную методику прочно вошло понятие 
«межкультурная компетенция» как показатель сформированности способности 
человека эффективно участвовать в межкультурной коммуникации и как важная 
категория новой научной парадигмы. Обращение к новой научной парадигме в 
современном обществе обусловлено целым рядом объективных обстоятельств, 
среди которых наиболее значимыми являются следующие. Современный процесс 
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глобализации вынуждают человека уметь сосуществовать в общем жизненном 
мире, что означает быть способным строить взаимовыгодный диалог со всеми 
субъектами этого общего жизненного пространства, уметь наводить гуманитарные 
межкультурные мосты между представителями разных стран, культур, профессий. 
Важную роль в этом играет межкультурная коммуникация и культура мира, 
выступающие актуальным возможным инструментом, с помощью которого и 
становится реальностью строительство мостов взаимопонимания и взаимодействия 
между представителями разных этносообществ. 

Между людьми в этих условиях складываются межкультурные отношения, в 
которых культурная системность познается в моменты выхода за пределы границ 
системы. Используя свой социокультурный и лингвокультурный опыт и свои 
национально-культурные традиции и привычки, субъект межкультурной комму-
никации одновременно пытается учить не только языковой код, но и иные обычаи 
и привычки, иные нормы социального поведения, при этом он осознает факт их 
чужеродности, то обстоятельство дает основание считать, что межкультурная ком-
муникация охватывает онтологический аспект становления личности, в то время 
как культура мира является тем императивом который объединяет эти разности. 

Интегративность данной цели проявляется во взаимосвязи трех ее аспектов: 
прагматического, когнитивного, педагогического. 

Первый аспект – прагматический – связан с формированием у обучающегося 
коммуникативной компетенции, второй – с использованием иностранного языка в 
качестве инструмента познания иной лингвокультуры и средств развития межкуль-
турной компетенции и личности в целом. Педагогический аспект призван опре-
делить модус существования поликультурной личности, способной успешно об-
щаться в ситуациях межкультурного взаимодействия в духе идей культуры мира. 

Для современного человека актуальна проблема поликультурного образова-
ния, в центре которого личность, обладающая многоязычной и межкультурной ко-
мпетенцией и обладающая способностью определять своё социальное поведение в 
контексте идей культуры мира.  

Одним из ведущих принципов обновленного процесса поликультурного обра-
зования и межкультурной коммуникации в учреждениях образования становится 
принцип культуросообразности. Это означает, что воспитание учащейся молодёжи 
основывается на общечеловеческих ценностях, обозначенных в Концепции 
культуры мира и строится в контексте диалога своей страны и культуры стран 
изучаемого языка. В этой связи предмет иностранный язык занимает особое место. 
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Учащаяся молодёжь путем сравнения лучше осознаёт особенности национальной 
культуры и знакомится в итоге с общечеловеческими ценностями. 

Идеальным результатом профессионального становления будущих специа-
листов является участие в международных исследовательских проектах, конферен-
циях, конкурсах, грантах совместно с молодёжью из других стран. 

Иностранный язык представляет огромные возможности  для всестороннего 
развития личности, формирования гуманистического мировоззрения, терпимости, 
миролюбия. Осуществление обучения и воспитания в контексте культуры мира 
способствует лучшему изучению иностранного языка, повышению коммуникатив-
но-познавательной мотивации, обеспечивает возможность одновременно обраще-
ния к языку и культуре, положительно воздействует на эмоциональное состояние 
личности, способствует формированию толерантности учащейся молодёжи к носи-
телям любых культурных, религиозных, этнических традиций, воспитанию 
личности 21 века. 

Культура мира открывает возможности для созидания мира, исполненного 
гармоничного и всестороннего развития потенциала Человека в своей повседнев-
ной жизни. дома и на работе, в своём сообществе, в стране и мире посредством 
осознания и принятия следующих ценностей: 

• уважать жизнь каждого человека (уважать жизнь и достоинство каждого 
человеческого существа без какой бы то ни было дискриминации и преду-
беждения; здесь речь идёт о формировании правовой культуры в контексте 
Всемирной Декларации прав человека); 

• отвергать насилие (настойчиво проводить в жизнь ненасилие, отвергая 
любое насилие – физическое, сексуальное, психологическое, экономичес-
кое, социальное, – прежде всего в отношении самых обездоленных, а также 
людей, находящихся в наиболее уязвимом положении, например, детей и 
подростков); 

• быть щедрым (делиться с другими людьми своим временем и материаль-
ными ресурсами, дабы положить конец отчуждению, несправедливости, по-
литическому и экономическому угнетению); 

• слушать и стремиться понять (отстаивать свободу выражения мнений и 
культурное многообразие, неизменно стремясь к диалогу и взаимопонима-
нию, никого не отвергая, избегая фанатизма и злословия); 

• оберегать нашу планету (содействовать разумному потреблению и такому 
развитию, при котором уважались бы все формы жизни и обеспечивалось 
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сохранение природного равновесия на планете); 
• укреплять солидарность (вносить свой вклад в развитии своего сообщества, 

содействуя всестороннему участию всех людей в его жизни и уважению де-
мократических принципов, с тем чтобы плечом к плечу с другими людьми 
создавать новые формы солидарности) (Манифест 2000 года).  

Следовательно, сегодня как никогда актуальна проблема формирования го-
товности к межкультурной коммуникации в духе идей культуры мира у студентов 
вузов. Уже в настоящее время наблюдается тенденция к установлению связей меж-
ду различными регионами земного шара на основе международного разделения 
труда, что неминуемо ведет к развитию международной коммуникации, культур-
ному и информационному обмену, усилению взаимодействия и взаимовлияния на-
родов, стран, цивилизаций в самых различных сферах социальной жизни, в том 
числе и образовательной. 
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Վիկտոր Լիտվինովիչ (Բելառուս) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ օտար լեզու, միջմշակութային հաղորդակցություն, 

սովորող երիտասարդություն, արժեքներ, խաղաղության մշակույթ, ուսուցում և 
դաստիարակություն 

Միջմշակութային հաղորդակցությունը և կոմպետենցիաները միջառարկա-
յական խնդիր է: Բազմամշակութային անհատը կարող է հաջողությամբ շփվել 
միջմշակութային փոխգործունեության իրավիճակներում՝ խաղաղության մշա-
կույթի գաղափարների ոգով: Լեզվական մշակույթը ընդհանուր առմամբ հանդի-
սանում է մարդկային մշակույթի անկապտելի մաս: Առավել ևս մեծ նշանակու-
թյուն է ստանում ուսուցումը և դաստիարակությունը խաղաղության մշակույթի 
համատեքստում:  

 
 
 
 

LANGUAGE AS A MEANS OF INTERCULTURAL COMMUNICATION  
OF STUDENTS IN THE SPIRIT OF CULTURE OF PEACE  

Victor Litvinovich (Balerus) 
Summary 

Key words: foreign language, intercultural communication, young learners, values, 
culture of peace, education and upbringing 

Intercultural communication and competences as an interdisciplinary problem. A 
multicultural person capable of successfully communicating in situations of intercultural 
interaction in the spirit of the ideas of a culture of peace. Language culture is an integral 
part of human culture as a whole. Education and training in the context of a culture of 
peace. 
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ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТОВ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ (УРОВЕНЬ А2-B1) ДЛЯ СТУДЕНТОВ НЕСПЕЦИАЛЬНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТОВ ВГУ: СТАТИСТИКА И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Гаяне Оганесян (Армения) 

 
Ключевые слова: мотивация, эффективность/неэффективность методов 

обучения, уровень владения русского языка, успеваемость, причины, целевая 
установка, практическая деятельность, современные тенденции 

В последние годы в Армении все более очевидным становится спад интереса 
к изучению русского языка среди молодежи. Этому явлению, на наш взгляд, спо-
собствует не столько развитие современных информационных технологий, требую-
щих определенного уровня владения английским языком, сколько отсутствие мо-
тивации к изучению русского языка, который в настоящее время является исклю-
чительно инструментом социально-экономического и межгосударственного обще-
ния между Арменией и Россией. Знание же английского языка позволяет студен-
там не только продолжить свое обучение в различных вузах мира, но и строить 
партнерские и деловые отношения в профессиональной сфере. Вместе с тем извест-
но, что если с детства ребенка воспитывать в духе приоритета одного языка, то ин-
терес к другому языку в какой-то степени нивелируется.  

В 2014-15 учебном году группа преподавателей кафедры русского языка ВГУ 
разработала диагностические тесты для выявления уровня знания и владения 
русским языком для студентов первого курса бакалавриата неспециальных факуль-
тетов очной и заочной формы обучения. Целью данной работы является выявление 
степени мотивации и анализ динамики знаний студентов в конце учебного года. 

Нами были выбраны наиболее оптимальные варианты тестов, которые пред-
лагались в начале и в конце учебного года. Весь следующий учебный год студенты 
проходили курс «Русский язык» по экспериментальной программе, материалы 
которой прошли апробацию на занятиях со студентами неязыковых факультетов 
Ванадзорского государственного университета им. О. Туманяна (2015-16 учебный 
год). Впоследствии в 2017 г. материалы практического курса были опубликованы 
по решению Ученого Совета ВГУ: Акопян Ж.Л., Оганесян Г.С. «Практический курс 
русского языка (учебно-методические материалы для студентов неспециальных 
факультетов), часть 1» и Оганесян Г.С., Акопян Ж.Л. «Практический курс русского 
языка (учебно-методические материалы для студентов неспециальных факульте-
тов), часть 2».  

Материалы данного курса были подобраны на основе утвержденной ранее 



181 

базовой рабочей программы дисциплины «Русский язык» и включали в себя все ее 
основные компоненты. Учебно-методические материалы предназначались для 
студентов первого курса бакалавриата неспециальных факультетов с армянским 
языком обучения, изучающих русский язык как иностранный.  

 Целевая установка данного курса – закрепление и усовершенствование зна-
ний по практическому русскому языку, приобретенных в школе, развитие навыков 
беглого чтения, умение воспроизводить прочитанное в монологической речи, фор-
мирование коммуникативной и речевой компетенции студентов на уровне, доста-
точном для понимания профессиональной терминологии, коммуникации учебно-
профессионального характера, изложения своей точки зрения, а также воспитание 
культурно-ценностного отношения к русской речи с учетом особенностей стилис-
тической организации и профессионально-коммуникативной целесообразности. 

Практическая цель курса обусловила содержание, структуру и построение 
тематических разделов.  

В экспериментальную программу были включены тексты с письменными и 
устными предтекстовыми, притекстовыми и послетекстовыми заданиями творчес-
кого характера; тексты для чтения и перевода, предназначенные для проработки и 
обсуждения в аудитории.  

В конце каждой части практического курса даны Приложения (правописание 
наиболее употребительных слов и тексты для самостоятельного внеаудиторного 
чтения). 

При составлении учебных текстов использовались данные научных исследо-
ваний, материалы из научно-популярных изданий, газетных и журнальных статей, 
лингвистических и энциклопедических словарей и справочников. 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык» на неязыковых факультетах 
ВГУ направлен на формирование следующих компетенций: инструментальных –
способность к анализу и синтезу, владение базовыми и общими знаниями, владе-
ние вторым иностранным языком, способность извлекать и анализировать инфор-
мацию из различных источников; межличностных – способность работать в ко-
манде, владение навыками межличностного общения, способность воспринимать 
поликультурное разнообразие и межкультурные различия; профессиональных –
умение приобретать новые научные знания, учитывать современные тенденции 
развития компьютерных, информационных и телекоммуникационных технологий 
в профессиональной деятельности.  

Диагностические тесты впервые были внедрены в 2015-16 учебном году на 
пяти факультетах ВГУ: филологическом (неспециальные отделения – «Армянский 
язык и литература», «Английский язык и литература»), педагогики, историко-
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географическом, физико-математическом, биолого-химическом). 
 В 2015-16 учебном году были выявлены следующие результаты: студенты от-

деления «Английский язык и литература» по результатам первого проверочного 
теста, проведенного в начале учебного года, получилив среднем 16 баллов 
(группаА) и 18 баллов (группа Б), а в конце учебного года в результате проведения 
второго проверочного теста – 18 баллов (группа А) и 18,5 баллов (группа Б). 
Студенты отделения«Армянский язык и литература» – 17 и 18,6 баллов соот-
ветственно; студенты отделения «Психология» – 15 баллов и 16,7 баллов (группа А), 
15 баллов и 17 баллов (группа Б); студенты отделения «Социальная работа» – 14 и 
15,6 баллов; студенты отделения «Социальная педагогика» – 12,8 и 13 баллов 
(группа А) и 14-14 баллов (группа Б); студенты отделения «Начальная педагогика и 
методика» – 10 и 11,3 баллов; студенты отделения «Изобразительное искусство и 
черчение» – 13-14,4 баллов; студенты отделения «Управление» – 13-17,3 (группа А), 
15-18,2 (группа Б); студенты отделения «Правоведение» – 14-17,4 баллов; студенты 
отделения «История» – 11-14 баллов (группа А), 13-15,3 баллов (группа Б); студен-
ты отделения «Сервис» – 13-13 баллов; студенты отделения «Математика» – 13-17,8 
баллов; студенты отделения «Прикладная математика и физика» – 14-17,4 баллов; 
студенты отделения «Информатика и прикладная математика» – 14-17,2 баллов и 
студенты отделения«Биология + фармацевтика»  получили  14-16,6 баллов  соот-
ветственно. Итоги диагностических тестов, проведенных в начале и конце 2015-16 
учебного года приведены в Диаграмме 1.  

 
Диаграмма 1.  
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В результате проведения диагностических тестов выяснилось, что за 2015-16 
учебный год уровень знаний студентов  в процентном отношенииповысился на:у 
студентов отделения «Английский язык и литература» на 10%  (группа А) и на 
12,5% (группа Б); у студентов отделения «Армянский язык и литература» на 8%; у 
студентов отделения «Психология» – на 8,5% (группа А), на 8,5% (группа Б); у 
студентов отделения «Социальная работа» на 8%; у студентов отделения «Социаль-
ная педагогика»  на 1% (группа А) и на 0% (группа Б); у студентов отделения 
«Начальная педагогика и методика» на 6,5%; у студентов отделения «Изобразитель-
ное искусство и черчение» 7 %;  у студентов отделения «Управление» на 21,5% 
(группа А) и  на 16% (группа Б); у студентов отделения «Правоведение»–на 17%; у 
студентов отделения «История» на 15% (группа А) ина 11,5% (группа Б); у 
студентов  отделения «Сервис» на 0%; у студентов отделения «Математика»на 24%; 
у студентов отделения «Прикладная математика и физика»на 17%; у студентов 
отделения «Информатика и прикладная математика» на 16% и у студентов 
отделения «Биология + фармацевтика» на 13%. 

В 2016-17 учебном году результаты были таковы: студенты отделения 
«Английский язык и литература» по результатам первого проверочного теста, 
проведенного в начале учебного года, получили в среднем 16 баллов (группа А) и 
18 баллов (группа Б), а в конце учебного года в результате проведения второго 
проверочного теста – 15 баллов (группа А) и 17,6 баллов (группа Б). Студенты 
отделения «Армянский язык и литература» – 10 и 12,6 баллов соответственно; сту-
денты отделения «Психология» – 15 баллов и 17,5 баллов; студенты отделения 
«Социальная работа» – 13 и 14,8 баллов; студенты отделения «Социальная педаго-
гика» – 12 и 13,2 баллов (группа А) и 13 – 14 баллов (группа Б); студенты отделения 
«Начальная педагогика и методика» – 12 и 13,2 баллов; студенты отделения 
«Изобразительное искусство и черчение» – 13-14,4 баллов; студенты отделения 
«Управление» – 15,6-19,5; студенты отделения «Правоведение» – 15,6-19 баллов; 
студенты отделения «История» –11-15,8 баллов; студенты отделения «Сервис» – 13-
14,6 баллов; студенты отделения «Математика» – 13-16,8 баллов; студенты отделе-
ния «Актуарная и финансовая математика» – 14-17,6 баллов; студенты отделения 
«Информатика и прикладная математика» – 15-17,8 баллов и студенты отделения 
«Биология + фармацевтика»  получили  14-15,3 баллов  соответственно. Итоги 
диагностических тестов, проведенных в начале и конце 2016-17 учебного года 
приведены в Диаграмме 2.  
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Диаграмма 2.  

 
 
В результате проведения диагностических тестов выяснилось, что за 2016-17 

учебный год уровень знаний студентов  в процентном отношенииповысился на:у 
студентов отделения «Английский язык и литература» на 10%  (обе группы); у 
студентов отделения «Армянский язык и литература»  на 13%; у студентов 
отделения «Психология»  – на 12,5%; у студентов отделения «Социальная работа» 
на 9%; у студентов отделения «Социальная педагогика»  на 6% (группа А) и на 5% 
(группа Б); у студентов отделения «Начальная педагогика и методика» на 6%; у 
студентов отделения «Изобразительное искусство и черчение» 7 %;  у студентов 
отделения «Управление» на 19,5%;у студентов отделения «Правоведение» – на 
17,5%; у студентов отделения «История» на 24%; у студентов  отделения «Сервис» 
на 8%; у студентов отделения «Математика» на 24%; у студентов отделения 
«Актуарная и финансовая  математика» на 18%;  у студентов отделения «Информа-
тика и прикладная математика» на 14% и у студентов отделения «Биология + 
фармацевтика» на 6,5%. 

В 2017-18 учебном году результаты проведения диагностических тестов были 
таковы: студенты отделения «Английский язык и литература» по результатам 
первого проверочного теста, проведенного в начале учебного года, получили в 
среднем 15 баллов, а в конце учебного года в результате проведения второго 
проверочного теста – 17,6 баллов. Студенты отделения «Армянский язык и 
литература» – 16 и 17,6 баллов соответственно; студенты отделения «Психология» - 
14 баллов и 17,1 баллов; студенты отделения «Социальная работа» – 13 и 14,8 
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баллов; студенты отделения «Социальная педагогика» – 13 и 14,2 баллов; студенты 
отделения «Начальная педагогика и методика» – 13 и 14,2 баллов; студенты 
отделения «Управление» – 16-18,8; студенты отделения «Правоведение» – 15,6-18,4 
баллов; студенты отделения «История» –12-15,8 баллов; студенты отделения 
«Сервис» – 16-18,2 баллов; студенты отделения «Математика» – 14-17,8 баллов; 
студенты отделения «Актуарная и финансовая математика» – 16-18,9 баллов; 
студенты отделения «Информатика и прикладная математика» – 15-17,8 баллов, 
студенты отделения «Радиофизика» – 14,5-17,2и студенты отделения «Биология + 
фармацевтика»  получили  15 -17,1 баллов  соответственно. Итоги диагностических 
тестов, проведенных в начале и в конце 2017-18 учебного года приведены в 
Диаграмме 3.  

 
Диаграмма 3.  

 
В результате проведения диагностических тестов выяснилось, что за 2017-18 

учебный год уровень знаний студентов  в процентном отношенииповысился на: у 
студентов отделения «Английский язык и литература»на 13%; у студентов отделе-
ния «Армянский язык и литература» на 8%; у студентов отделения «Психология» – 
на 15,5%; у студентов отделения «Социальная работа» на 9%; у студентов отделе-
ния «Социальная педагогика»  на 6%; у студентов отделения «Начальная педаго-
гика и методика» на 6%; у студентов отделения «Управление» на 14%; у студентов 
отделения «Правоведение» – на 14%; у студентов отделения «История» на 19%; у 
студентов  отделения «Сервис» на 11%; у студентов отделения «Математика»на 
19%; у студентов отделения «Актуарная и финансовая  математика»на 14,5%; у 
студентов отделения «Информатика и прикладная математика»на 14%; у студентов 
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отделения «Радиофизика» на 13,5% и у студентов отделения «Биология + 
фармацевтика»на 10,5%. 

 В Диаграмме 4 представлена статистика успеваемости студентов по итогам 
проведения диагностических тестов за последние 3 учебных года в процентном 
соотношении. 

 
Диаграмма 4.  

 

 
 

Статистические данные последних трех учебных лет убедительно требуют 
всестороннего анализа данных результатов. На основе проведенного анализа 
результатов тестирования можно прийти к следующим выводам: 

 В нашем университете обучаются, как правило, студенты Лорийской об-
ласти из городов и примыкающих к ним населенных пунктов. Наблюдения 
показывают, что, например, на факультете педагогики обучаются большей частью 
молодые люди из Спитакского региона, аабитуриенты из Алавердского региона 
предпочитают историко-географический факультет, жители Ванадзора, как 
правило, отдают предподчтение естественным науками т.д. 

 Немаловажную роль играет и социальный аспект.  Учащиеся из более или 
менее обеспеченных семей предпочитают получать высшее образование в 
Ереване,где они после окончания вуза могут получить возможность найти 
соответствующую работу по специальности.  
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В последние годы ученые-практики задаются вопросами об отсутствии 
прогресса при изучении русского языка как неродного в Армении. 

Русский язык в армянской средней/ общеобразовательной школе является 
обязательным. В нашей стране русский язык проходят в качестве первого иностран-
ного языка со второго класса, английский – в качестве второго иностранного языка 
– с третьего. В начальной и средней школе изучению русского языка и литературы 
уделяется по 3 часа в неделю, в старших классах по два часа в неделю до 12-ого 
класса, но уровень владения русским языком оставляет желать лучшего.   

В Армении приблизительно 1450 общеобразовательных школ, из них 45 с 
классами с русским языком обучения, 65 с углубленным обучением русского 
языка. В Лорийской области 89 школ, из них только 2 школы в городе Ванадзоре 
имеют русские классы. Общее число школьников, изучающих русский язык по 
всей Армении приблизительно 350000.  

Мы задались вопросом: что именно мешает достижению более высокого 
уровня владения русским языком и что нужно нужно сделать для повышения 
мотивации и интереса к русской культуре вообще.  

Причина №1:  При обучении языку очень многое зависит от избранной мето-
дики. Каждый учитель наряду с классическими методами и приемами обучения 
разрабатывает и применяет свою индивидуальную методику, но, вопреки ожида-
ниям, большинство методик являются не совсем эффективными в настоящее время. 
Обучение растягивается на годы. Учителя объясняют правила, ученики их заучи-
вают, читают, разбирают и переводят отрывки из произведений русской художест-
венной литературы, заучивают стихи наизусть, выполняют предтекстовые и после-
текстовые задания, грамматические упражнения, составляются диалоги по темам и 
т.д. Но коммуникативная направленность урока русского языка и литературы не 
всегда обеспечивается на должном уровне. 

Причина №2: Отсутствие мотивации. О мотивации мы говорили в начале 
статьи. Какой бы эффективной ни была методика проведения урока (использо-
вание технических средств обучения, интерактивных методов обученияи т.п.), 
ничто не заставит ученика заниматься лучше, если он не знает, почему ему необхо-
димо качественное знание русского языка, если во всех объявлениях о вакансиях на 
ту или иную должность обязательным условием является владение английским 
языком.  

Причина №3: Неудачный опыт прошлого. Очень часто студенты первого 
курса просто не имеют желания продолжать изучение русского языка, отговари-
ваясь тем, что, либо они не проходили его в школе и им сейчас довольно трудно 
(проходить, конечно, проходили, но у них не было достаточной заинтересован-
ности) либо им было просто скучно и неинтересно на занятиях, что и послужило 
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барьером для дальнейшего изучения русского языка. 
На своих практических занятиях в группах неязыковых факультетов мы часто 

пытаемся найти решение вышеописанных проблем, так как улюбого человека не 
может не быть способностей к изучению иностранного языка. 

 Для повышения эффективности обучения русскому языку преподаватели 
кафедры русского языка Ванадзорского государственного университета проводят 
ряд мероприятий: организуют дополнительные занятия с отстающими студентами 
с применением эффективных и индивидуальных методов для каждого из них, про-
водят консультации, семинары, круглые столы, мероприятия, посвященные раз-
личным памятным датам, конкурсы и викторины с участием школьников, конкур-
сы чтецов; организуют обсуждения проведенных уроков, обмениваются опытом  со  
специалистами ведущих вузов и школ республики и т.д. Надеемся, что все это 
будет способствовать повышению мотивации  и интереса к изучению русского 
языка как иностранного. 
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ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՎԻ (А2-B1 ՄԱԿԱՐԴԱԿ) ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿ ԹԵՍՏԵՐԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 
ՎՊՀ ՈՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏՆԵՐԻ  

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ. ՎԻՃԱԿԱԳՐՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
Գայանե Հովհաննիսյան (Հայաստան) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ մոտիվացիա, ուսուցման մեթոդների արդյունավե-

տություն/ոչ արդյունավետություն, ռուսաց լեզվի տիրապետման մակարդակ, 
առաջադիմություն, պատճառներ, նպատակադրույթ, պրակտիկ գոործունեու-
թյուն, ժամանակակից տենդենցներ/միտումներ:  

Հոդվածում ներկայացվում է Վանաձորի պետական համալսարանի բոլոր 
ֆակուլտետների ոչ մասնագիտական բաժինների առաջին կուրսեցիների ռուսաց 
լեզվին տիրապետելու աստիճանը 1-ին կուրս ընդունվելու և ավատելու պահին, 
արծարծվում են օտար լեզվի ուսուցման անարդյունավետ մեթոդներն ու կրթա-
կան որակի բարձրացման խթանները, ռուսաց՝ որպես օտար լեզվի, ուսուցման 
ժամանակակից տենդենցներն ու մոտեցումները, ինչպես նաև ներկայացվում է 
ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոսների կողմից իրականացված պրակտիկ գոր-
ծունեության փուլերն ու վիճակագրական տվյալներ: 

Հետազոտություններն իրականացվել են 2015-16, 2016-17, 2017-18 ուսումնա-
կան տարիների ընթացքում ՎՊՀ ռուսաց լեզվի ամբիոնի աշխատակիցների կող-
մից, աշխատանքի արդյունքները ներկայացվել և քննարկվել են ամբիոնի նիստե-
րի և մեթոդսեմինարների ժամանակ: 

 
 

CARRYING OUT OF DIAGNOSTIC TESTS IN RUSSIAN (LEVEL A2-B1) 
FOR STUDENTS OF NON-SPECIALIZED FACULTIES OF THE VSU:  

STATISTICS AND DATA  
Gayane Hovhannisyan (Armenia) 

Summary 
Key words: motivation, effectiveness/inefficiency of teaching methods, level of 

Russian language proficiency, progress, reasons, goal, practical activity, modern 
trends/trends 

The article presents the level of Russian of the first-year students of the non-
specialized departments of the Vanadzor State University at the time of admission and 
dismissal, discussing the ineffective methods of teaching foreign languages and the 
promotion of educational quality as well as contemporary trends and approaches to 
teaching Russian as a foreign language, as well as the stages of practical activities and 
statistical data presented by the lecturers of the Chair of the Russian Language. The 
research was carried out by the staff of the Chair of Russian Language during the years 
2015-16, 2016-17, 2017-18 school years, the results of the work were presented and 
discussed during the sessions and methodological seminars of the Chair. 
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«ԳԻՐ» ԹԵՄԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ 

Լիլիթ Պետրոսյան (Հայաստան) 
Լուսիկ Մելքոնյան (Հայաստան) 

Հանգուցային բառեր՝ քերականություն, դասավանդում, համադրական և 
համեմատության եղանակներ, տառատեսակներ, այբուբեն, միջառարկայական 
կապեր, «Հասկացությունների քարեզագրում» մեթոդ 

«Գիր» թեմայի ուսուցումն ի սկզբանե առնչվել է քերականության դասա-
վանդմանը: 5-րդ դարի քերականները, առաջնորդվելով հին հունական քերակա-
նության դասավանդման դրույթներով, «Յաղագս տառի» վերնագրի տակ ներկա-
յացնում էին «Գիր» թեմայի ուսուցման վերաբերյալ դրույթները համադրական և 
համեմատության եղանակներով: Զուգահեռելով գիր և տառ հասկացությունները՝ 
քերականները նախամեծար էին համարում գիրը՝ իբրև արվեստի երկերի հավեր-
ժացման միջոց: Հայերենի գրերի առանձնահատկությունները քերականները ներ-
կայացնում են այլ լեզուների հետ համեմատության եղանակով՝ անդրադառնալով 
դրանց քանակին, որը, սակայն, «….բայց բազմութիւն գրոյս, մի՝ զի անարուեստ 
խօսք և բարբարիկոն լեզու և երկրորդ վասն թաւութեան զնոյն կարգել ի գիրն, որ 
ըստ խօսիցն յարմարին»: Այս խոսքերը հղվում են հունարենի համեմատությամբ 
հայերեն այբուբենի հավելյալ տառերին: Գրի, տառի և ձայնի միաբանությունը 
համեմատվում է երկրի և կենդանիների միահարության հետ [3, 93]:  

Շարունակելով «Գիր» թեմայի ուսուցումը քերականության սահմաններում՝ 
լատինաբան քերականները ներկայացնում էին հնչյունաբանական-ուղղագրա-
կան-ուղղախոսական այն հարցերը, որոնք անհրաժեշտ են հայերեն բնագրերը 
ճիշտ ընթերցելու համար: Հիշատակելով գլխավոր տառատեսակները, տառերի 
հնչումը և թվական արժեքները՝ ուսուցանվում էր հայերեն այբուբենը [9, 10]: Սա 
նշանակում է, որ ի սկզբանե գրի ուսուցումը զուգահեռվում էր թվանշանների 
ուսուցմանը, որը այսօր էլ շարունակվում է տարրական դասարանների՝ գրի և 
թվի զուգահեռ ուսուցման մեթոդաբանության մեջ [8, 339]:  

Խ. Աբովյանը նույնպես ուսուցումն սկսում է «Գիր» թեմայի մասին զրույց-
պատմությամբ՝ անդրադառնալով գրի պատմությանը, հայերեն գրերի առանձնա-
հատկություններին և այլն [2, 10]: 

Ժամանակակից դպրոցում «Գիր» թեմայի ուսուցումն սկսվում է այբբենարա-
նի դասավանադումից: Նախայբբենական շրջանում աշակերտներին է ներկայաց-
վում հնչյունը՝ որպես լեզվական նվազագույն միավոր, որ այբբենական շրջանում 
նշանակվում է տառերով: Երկրորդ դասարանի «Մայրենիի» դասագրքում ներկա-
յացվում են գրի ստեղծման հանգամանքները [10, 4-5]:  

Գրի և նրա տեսակների մասին ավելի հանգամանորեն աշակերտները սովո-
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րում են 5-րդ դասարանում՝ Գ. Էմինի «Մեր այբուբենը» բանաստեղծությանը զու-
գահեռ: Այնուհետև ներկայացվում են հայերեն տառերի գրաբարյան անվանում-
ները: Վիմագիր, գրչագիր, ձեռագիր, տպագիր, մեքենագիր հասկացությունների 
նշանակություններն ուսուցանվում են ամփոփիչ հարցերի և առաջադրանքների 
շրջանակներում [5, 16-20]:  

9-րդ դասարանից հետո «Գիր» թեմայի ուսուցումը շարունակվում է գրակա-
նության դասերին՝ Մեսրոպ Մաշտոցի կենսագրությանը զուգահեռ: Դ. Գասպար-
յանի հեղինակած «Գրակություն» դասագրքում «Հայ ժողովուրդը և հայոց գիրը» 
թեմայի շրջանակներում ներկայացված են «Նախամաշտոցյան գիր», «Մեսրոպ 
Մաշտոցը և հայ գրերի գյուտը», «Հայոց այբուբենի գաղտնիքները» ենթաթեմանե-
րը [4, 8-12]: Հեղինակը առանց որևէ գիտական հենքի և պատահականությունների 
հիման վրա փորձում է աստվածային էություն գտնել հայերեն տառերի տարբեր 
դասավորությունների միջև: Իրականում Կորյունի և Մ. Խորենացու հավաստա-
մաբ՝ Մեսրոպ Մաշտոցը գրերի գյուտը կատարել է երկար գիտամանկավարժա-
կան ուսումնասիրություններ կատարալուց հետո՝ որպես հիմք ունենալով հունա-
րենի այբուբենը:  

«Գիր» թեմայի ուսուցումը շարունակվում է նաև ավագ դպրոցում, այստեղ 
թռուցիկ կերպով «Ուղղագրություն» թեմայի ուսուցման առաջին դասին ներկա-
յացվում են գրի տեսակներ: Սրան զուգահեռ գրականության դասերին աշակերտ-
ները կրկին անդրադառնում են հայերեն գրերի ստեղծման պատմությանը: Մեր 
մանկավարժական գործունեության ընթացքում «Գիր» թեմայի ուսուցումը կազ-
մակերպում ենք հայոց լեզվի դասերին՝ խորացնելով լեզվական համակարգի 
միավորների փոխկապակցվածության և խոսքում նրանց կատարած դերի գի-
տակցումը [1]:  

Առաջնորդվելով Գ. Ջահուկյանի ներկայացրած հայերենի տեսության հի-
մունքներով՝ կարևորում ենք գրավոր խոսքի հաղորդակցական արժեքը, որը ըստ 
էության չի զիջում բանավորին: «Գրանշանները արտահայտաբանության ամենից 
ավելի հեշտությամբ ընկալելի համակարգն են, ուստի և նրանց ուսումնասիրու-
թյունը լեզվաբանական ընդհանուր տեսության կառուցման և հատկապես ընդ-
հանրական կարգերի դրսևորման առանձնահատկությունները հասկանալու տե-
սակետից առաջնակարգ նշանակություն ունի» [9, 96]:  

Ներկայացնելով գրավոր և բանավոր խոսքերի առանձնահատկությունները՝ 
հիշում ենք գրի տեսակները և դրանց առանձնահատկությունները: Վիմագրու-
թյան մեջ տառերը գրվում են կցագրման եղանակով: Տպագիր տեքստում ամեն մի 
գրանշան գրվում է առանձին՝ ընդհանրական շարքում, ձեռագիր տեքստում գրա-
նշանները գրվում են մասամբ միացած, մասամբ անջատ: Քննելով աշակերտների 
ձեռագրերը՝ պարզ է դառնում, որ անջատ գրելը կախված է երբեմն արտահայտ-
վող իմաստից և լեզվական արժեք ունի, երբեմն գրանշանի գծագրության ընձե-
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ռած հնարավորությունից կամ գրողի անհատական հակումներից ու նպատակ-
ներից:  

Անդրադառնալով հայերենի գրանշաններին՝ որպես առանձնահատկություն 
ենք նշում հայերենում գրանշանների զույգերը՝ մեծատառեր և փոքրատառեր, 
որոնք ունեն նույն անվանումները և դիրքային սահմանափակումներ: Աշակերտ-
ներին հանձնարարվում է ներկայացնել մեծատառերի և փոքրատառերի դիրքա-
յին տարբերությունները: 

Լեզվական միավորների ուսուցումը հատկապես հետաքրքիր է լինում մի-
ջառարկայական կապերի համատեքստում: Գրանշանների ուսուցման ժամանակ 
հետքրքիր է լինում գրանշան և թվանշան զույգերի համանունության բացահայ-
տումը՝ Ձ-2, Յ-3, 0-Օ միավորների զուգադրությամբ; Շարունակելով միջառարկա-
յական կապերի ամրապնդումը՝ գիր թեմայի ուսուցման շրջանակներում անդրա-
դարձ պետք է կատարել նաև թվանշանների գրության պատմությանը՝ հիշելով 
հայերեն այբուբենի թվային արժեքի մասին: Այստեղ շատ հետաքրքիր կլինի, որ 
աշակերտները արտադասարանային ընթերցանության դասերին ծանոթանան 
Անանիա Շիրակացու գիտական ուսումնասիրություններին՝ բացահայտելով, որ 
մաթեմատիկան Հայաստանում զարգացած է եղել դեռևս միջնադարում: 

Գրանշանների առանձնահատկությունների քննությունից հանգում ենք       
Գ. Ջահուկյանի նշած՝ գրանշանների կարգային առանձնահատկություններին: 

1. Տառերը անկախ նշաններ են: 
2. Կետադրական նշանները կախյալ են: 
3. Թվանշաններ ունեն ամբողջական բառի արժեք: 
Շարունակելով միջառարկայական կապերով ուսուցումը «Գիր» թեմայի 

ուսուցման ժամանակ զուգադրվում են նաև օտար լեզուների այբուբենները: Աշա-
կերտներին հանձնարարվում է տեղեկություններ գրել նաև անգլերենի և ռուսերե-
նի այբուբենների մասին, կատարել համեմատական քննություն և հանգել հայերե-
նի այբուբենի հիմանական առանձնահատկություններին. 

1. Հնչյունային այբուբեն է, ստեղծվել է մեկ հնչյունին մեկ տառ սկզբունքով: 
2. Զերծ է լրացուցիչ՝ հնչյունատարբերակիչ նշաններից: 
3. Ներառում է տառեր ոչ միայն բաղաձայն, այլ նաև ձայնավոր հնչյունների 

համար: 
4. Գրության մեջ ունի աջահայաց ուղղություն: 
5. Ունի տառերի գրության անջատական ձև: 
6. Ինքնատիպ է [6, 6]: 
Ելնելով ներկայացված առանձնահատկություններից հանձնարարում ենք 

բնութագրել նաև օտար լեզուների այբուբենները: 
Այնուհետև նրանց ենք ներկայացնում Հայրիխ Հյուբշմանի տառադարձման 

այբուբենը՝ սովորեցնելով հնդեվրոպական ձևերի վերականգնման մի քանի 
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կարևոր դրույթներ, որը հետագայում հիմք կհանդիսնա Հ. Աճառյանի «Հայերեն 
արմատական բառարանից» օգտվելու համար: 

Գիր թեմայի ուսուցման շրջանակներում առաջարկում ենք նաև կազմակեր-
պել արտադասարանային հանդիպումներ՝ էքսկուրսիաներ կազմակերպելով 
հատկապես խոնարհված եկեղեցիներ, որոնք հարուստ են վիմագիր արձանա-
գրություններով: Աշակերտների հետ փորձել կարդալ դրանք և բացատրել դրանց 
հիմնական բովանդակությունը: Որպեսզի նրանք չշարունակեն դրանց քանդումը, 
այլ սրբությամբ վերաբերվեն՝ որպես պատմության վկայագրեր: 

Կիրառելով «Հասկացության քարտեզագրում» [7, 89] մեթոդաբանությունը, 
որը աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնող գրաֆիկական կառույց է, 
ներկայացնում ենք «Գիր» հասկացույթի հատկանիշները, առանձնահատկու-
թյունները, զուգադրությունները և սեփական եզրակացությունները: Նոր հասկա-
ցության քարտեզագրման միջոցով աշակերտներն ընդլայնում են առանցքային 
բառերի կամ գաղափարների մասին իրենց պատկերացումները՝ ծանոթ գիտելիք-
ները միավորելով հեղինակային սահմանման մեջ: Աշակերտները գաղափարի 
սահմանման տեսողական պատկերացումն են կերտում, որն օգնում է իմաստա-
վորել և մտապահել հին ու նոր գիտելիքները:  

Հասկացությունների քարտեզագրման ամենաարդյունավետ եղանակը ուղե-
ղային գրոհն է, որի միջոցով հայտնաբերվում են ինչպես նոր, այնպես էլ վերա-
իմաստավորված հասկացության բնական և ակնհայտ կապերը: 

Դասի գնահատումը կատարվում է յուրացման վերջնարդյունքների ամփոփ-
ման եղանակով, որը բացահայտվում է միջառարկայական վերլուծությունների 
համատեքստում: Աշակերտները, ընդհանրացնելով գրականագիտական, պատ-
մական, լեզվական գիտելիքները, դրանք միաժամանակ կիրառում են առանձին-
առանձին համապատասխան դասերի ընթացքում:  

Այսպիսով՝ աշակերտները սովորում են սովորել իրենց իմացած գիտելիքնե-
րը միմյանց համադրելով, որը համարվում է բարձրակարգ մտածողության հիմ-
նական առանձնահատկությունը: Միջառարկայական կապերի կիրառմամբ մեր 
աշխատանքային գործունեության ընթացքում կարևորում ենք ուսումնական 
ծրագրի պլանավորման անիվի1 կիրառումը և առարկայական մեթոդմիավորման 
նիստերը կազմակերպում ենք ընդհանրական գաղափարների ուսուցման 
առանձնահատկությունների շուրջ: Մինչ աշակերտներին որևէ գաղափարի առա-
ջադրումը մենք ուսուցիչներս աշխատում ենք այդ գաղափարի շուրջ, ներկայաց-
նում ենք դրանց առանձնահատկություններն ու ընդհանրությունները և նոր 
միայն կազմակերպում ենք ընդհանրական դասեր՝ կիրառելով նախագծման մե-

                                            
1 Կրթակարգի մշակման և ինտեգրման մոտեցումներ, ձեռնարկ ուսուցիչների համար, 

Երևան, 2004 թ., Այռեքս հրատարակչություն, 320 էջ, էջ 93: 
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թոդը: Այս դեպքում բարդանում է աշակերտների իմացության մակարդակի գնա-
հատումը, որը հանձնարարելի է, որ կատարվի հաջորդաբար՝ ըստ աշակերտնե-
րի կատարած աշխատանքների արդյունավետության: 

 
 

«Գիր» հասկացության քարտեզագրումը 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ТЕМЫ «ПИСЬМЕННОСТЬ»  
НА УРОКАХ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА 

Лилит Петросян (Армения) 
Лусик Мелконян (Армения) 

Резюме 
Ключевые слова: грамматика, обучение, методы комбинирования и 

сравнения, шрифты, алфавит, междисциплинарные связи, метод «концептуальной 
картографии». 

Процесс обучения письму, в первую очередь, связан с преподаванием грамма-
тики. Как в греческих, так и в латинских грамматиках поднимались вопросы, 
связанные с фонетикой, правописанием и орфоэпией, которые необходимы для 
правильного чтения текстов на любом языке. 

Обучение письму в современной школе начинается с обучения алфавиту. 
Учащиеся получают более подробные знания о видах письменной деятельности в 
пятом классе. После девятого класса письмо преподается студентам на уроках 
литературы параллельно с биографией Месропа Маштоца. В ходе нашей педагоги-
ческой деятельности мы организуем процесс обучения письму учащихся старших 
классов на уроках армянского языка, углубляя взаимосвязь между единицами язы-
ковой системы и осознание их роли в речи. 

Процесс преподавания языковых единиц особенно интересен в контексте 
межкультурного общения. В рамках обучения письму мы предлагаем проведение 
экскурсий в церкви, которые богаты литографическими надписями. 

Используя методологию «концептуальной картографии», мы демонстрируем 
характеристику и особенности «концептов», привлекая в том числе собственные 
данные. 
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FEATURES OF TEACHING “WRITING” THEME IN THE LESSONS  
OF THE ARMENIAN LANGUAGE 

Lilit Petrosyan (Armenia) 
Lusik Melqonyan (Armenia) 

Summary 
Key words: grammar; teaching; combination and comparison methods; fonts; 

alphabet; interdisciplinary connections; concept mapping method. 
The process of teaching writing has been primarily related to grammar teaching. 

Both Greek and Latin grammarians raised questions related to phonetics, spelling, and 
orthoepy, which are required for correctly reading texts in Armenian. 

Teaching writing in modern school starts with alphabet teaching. Students receive 
more detailed knowledge in writing and its types in the fifth grade. After the ninth 
grade, writing is taught to students at literature classes, parallel to Mesrop Mashtots’ 
biography. During our pedagogical activity, we organize the process of teaching writing 
to high school students at classes of the Armenian language, deepening the 
interconnection between units of the linguistic system and the realization of their role in 
speech. 

The process of teaching language units is especially interesting in the context of 
cross-cultural communication. Within the framework of teaching writing, we offer 
conducting excursions to churches that are rich in lithographic inscriptions. 

Using the methodology of “concept mapping”, we demonstrate the characteristics, 
peculiarities, and comparisons of “concept”, as well as our own conclusions. 
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ՎԱՀԱԳՆ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆԻ ԿԵՐՊԱՐԱՍՏԵՂԾՄԱՆ 
ԱՐՎԵՍՏԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

Հերմինե Աբրահամյան (Հայաստան) 
 

Հանգուցային բառեր` գեղարվեստական կերպար, կերպարաստեղծում, 
էպոս, միֆական ժամանակներ, վիպական գործողություններ 

Գեղարվեստական կերպարի խնդիրը նոր չէ գրականագիտության մեջ, բայց 
որքան էլ այն ուսումնասիրվում է, դարձյալ իրեն չի սպառում, քանի որ յուրա-
քանչյուր գրական երկ իր հետ բերում է նոր առանձնահատկություններ, նոր 
ասելիք ու գաղափար և դրանց դրսևորման նոր կերպ, որոնք առաջին հերթին ար-
տահայտվում են կերպարի մեջ: Յուրաքանչյուր հեղինակ ունի իր զարգացման 
տարբեր մակարդակը, գիտակցության աստիճանը, աշխարհի օբյեկտիվ ընկալ-
ման իր ասպեկտը, գեղագիտական ճաշակի ու նպատակի իր առանձնահատուկ 
մոտեցումները: Եթե նկատի ունենանք, որ հեղինակ-գրական երկ հարաբերու-
թյունը նույնական է արարիչ-արարվող հարաբերությանը, ապա ակնհայտ է, որ 
չկան կրկնվող, նույնական գրողներ, ինչպես չկան նրանց ստեղծածին, անկրկնելի 
աշխարհի նույնական բնակիչ-կերպարներ: Եթե Հր. Մաթևոսյանը բերում է «իր 
գոյության հիմքերը որոնող մարդու կերպար», ապա Վահագն Մուղնեցյանн առա-
ջարկում է ոչ միայն այդպիսին, այլև դրանց վերհանող ու այդկերպ ապրող մար-
դու կերպար (չնայած «Տաբու» վեպում այս կերպարի պարտությունն է նկատվում): 
Մուղնեցյանը իր գրաշխարհով փորձում է կերտել «մեզ տրված աշխարհի մոդելը», 
նախաստեղծ բնության մեջ ապրող նախաստեղծ մարդու գեղարվեստական մոդե-
լը, որը չի աղարտվել դարերի ծամածռություններ հանդիսացող «դիմակներով»: 
XX դարավերջի ու ժամանակակից արձակի համար կարևոր է, թե կոնկրետ ժա-
մանակահատվածի և ժամանակային ու տարածական պայմանաձևի մեջ ինչպես 
է դրսևորվում մարդը իր ժամանակի ու անցյալ ժամանակի պատասխանատվու-
թյան դաշտում: 

Համընդհանուր ուշադրության արժանացած այս բարդ հարաբերությանը 
յուրահատուկ ձևով անդրադարձել է Վ.Մուղնեցյանը` կերտելու իր անկրկնելի 
կերպարաշարը: Գրական ավանդույթի, թե զուգահեռման միջոցով Մուղնեցյանի 
վեպերի, հատկապես «Ալիզի» տեղը գիտակցվում է որոշակի ֆոնի վրա, որ մի 
դեպքում ստանում է «մոգական ռեալիզմ», այլ դեպքում «ասքային» և այլ որա-
կումներ, որոնց առանձին դրսևորումները գիտակցվում են իբրև «Մեռած հոգի-
ներ», «Մեռյալ տունը», «Երկիր Նաիրի», «Հարյուր տարվա մենություն»: 

Մուղնեցյանի կերպարային համակարգը (մեծ մասամբ «Ալիզ» և «Եկվորներ» 
վեպերի օրինաչափությամբ) իր հիմքում` որպես գրական նախատիպ, ունի հայ 
ժողովրդական էպոսի կերպարային համակարգը, որն էլ մյուսներից առանձնա-
նում է շեշտված ազգային առանձնահատկություններով: Էպիկական կերպարի 
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կերտումը թերևս ամենաբարդն է կերպարաստեղծման մյուս օրինաչափություն-
ներից, քանզի էպոսային կերպարները կերտվել, հղկվել ու մշակվել են դարերի ու 
նույնիսկ հազարամյակների ընթացքում` ժողովրդի հավաքական մտածողության 
շնորհիվ: Այդ «ծանրությունը» չափազանց ու միևնույն ժամանակ վտանգավոր է 
անհատ ստեղծագործողի համար, քանի որ կերտված կերպարը կարող է ձախող-
վել, կամ էլ, իբրև անհաջող կապկում, անընդունելի լինել: Էպիկական ժամանակը 
«բացարձակ անցյալ» է (եզրույթը` Մ. Բախտինի), որի հետ բացառվում է որևէ 
մերձեցում:  

Մուղնեցյանի արձակը, վեպ լինելով հանդերձ, առավել մոտենում է էպոսին` 
«բացարձակ անցյալի» պահանջը լուծելով սրբագործված անցյալի օգտին: Եթե 
էպոսի համար դարերի հեռավորություն էր պետք, ապա Մուղնեցյանը գրում է իր 
մանկության տարիների` մի կյանքաչափ հեռավորությունից՝ անդառնալի անցյա-
լը ընկալելով իբրև դարավոր անցյալ: Հենց այդ պատճառով էլ նրա գեղարվեստա-
կան տարածքը փակ է ու ավարտված նոր ներխուժումների համար, ինչպես էպո-
սի համար է «բացարձակ անցյալը փակ ու ավարտված»: 

Էպոսային կերպարների համար առաջնային է արտաքին նկարագիրը. 
իդեալական նմանակերտումը գրողի ու արարվածի միջև լուծվում է արտաքին 
նմանության հաշվին, ապա գեղարվեստական ստեղծագործության, գրական երկի 
համար կարևորվում է բովանդակային նմանեցումը, իդեալական համապատաս-
խանեցումը գրողի պատկերացումներին: Սա է պատճառը, որ գեղարվեստական 
տարածք են մուտք գործում հոգեբանական խորք ու բովանդակություն ունեցող 
կերպարներ, որոնց բնութագրական է ոչ միայն արտաքին չափսերի փոփոխու-
թյունը (մեծացում), այլև հոգեկան երևույթների փոփոխությունը (զարգացում): 
Եթե մյուս հեղինակների մոտ միֆական ժամանակները մոռացած, այդ ժամա-
նակներից իսպառ դուրս մնացած հասարակ մարդու կերպարն է, ապա Մուղնեց-
յանի մոտ էպոսային ժամանակների միֆականությունը երակներում զգացող, 
դրանցից կենսական ազդակ ստացող, դեռևս հերոսականությունը ինչ-որ կերպ 
ապրող սերունդներ են, ովքեր աշխարհն ու մարդկային հարաբերությունները 
պատկերացնում են իբրև Մենք-ի մեջ հայտնված ԵՍ-ի գոյություն: Մենք-ի ու Ես-ի 
հարաբերությունը փոխպայմանավորված է, քանի որ կերպարների արարքները 
ենթակա են Մենք-ի դատաստանին (Մատնիչ Իսահակ), իսկ թաղի հավաքակա-
նությունն էլ (Մենք) իր հերթին պայմանավորում է առանձին Ես-երի գոյության 
կերպը (Ժելեզնի Նշան): 

Իբրև էպոսային յուրահատկություն կարելի է արձանագրել Մուղնեցյանի 
կերպարների մականուններով հանդես գալը. գրեթե յուրաքանչյուր կերպար ունի 
իր մականունը, որի միջոցով սրվում է նրա առանձնահատկությունը մյուսների 
նկատմամբ1: Առասպելներում հերոսի մականունը և կերպարն անբաժանելի են 
իրարից: «Վիպականացած պատմության մեջ ևս դինաստիական անունները ձեռք 
են բերում կերպարային հատկանիշներ» [8, 156], Մուղնեցյանի մոտ նման կեր-
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պար է Օղբաթ, Օղբաթի տղա Վահրամը, չնայած վեպի վերջին սերնդի ներկայա-
ցուցիչները այլևս մականուններ չեն կրում` ասես մեկ անգամ ևս փաստելով էպի-
կական ժամանակների փակ շղթան: 

Փորձենք կերպարների որոշակի խմբավորումներ կատարել. 
1. Նախահոր, թաղի առաջնորդի կերպար-Օղբաթ Մարտինը` իր ընկերերով, 

Մուշեղն ու Ալանը, Բագոն, Անմխիթար Եկվորն ու Հրաշեկ պապը: Սրանք գրողի 
«գաղափարակիր» կերպարներն են: 

«Ալիզ» վեպում առավել քիչ է այս պատասխանատվությունը ծանրացած 
Մարտինի և1 Բուբուշի ուսերին, քանզի մարդկային նախնական կեցության մոդելը 
լինելով` միֆական այս թաղում դեռևս գործում է ամենազոր Մենքը, ուր ամեն տեղ 
տեսանելի է թաղի հավաքականությունը, որը բացահայտում է «հայ հոգու գաղտ-
նիքն այդ աշխարհում» «ու իրենք են հենց ստեղծում իրենց թաղի ու երկրի առաս-
պելը, առասպելացված կեցությունը» [10]: Այս առաջնորդ կերպարները ոչ միայն 
անառարկելիորեն հավատում են աստվածային գերակայությանը և հոգու ան-
մահությանը, այլև բարեշնորհ տիրոջ առաքյալներն են այս աշխարհում: Օղբաթ 
Մարտինը, մարմնապես «հեռանալով», հաճախ հոգեկան վերադարձ է ունենում 
երկիր, և ամենալուրջ խնդիրները լուծվում են Եվգինե կնոջ ու Մարտինի հոգևոր 
զրույցից հետո միայն: Օղբաթ Մարտինի կերպարում մանավանդ խիստ գոր-
ծածվել է տեսիլը` իբրև կերպարաստեղծման առանձնահատկություն (հոգևոր «վե-
րադարձ» Բոշի թաղ, քառասունքին շիրիմի լույսն ու հոգու համբառնումը երկինք): 

Մարտինը հավատում է, որ իր Աբիգ որդին «մենակ չթողեց, վերադարձավ ու 
ապրեց իմ Վահրամ որդու մարմնի մեջ» [5,18]: Արտաքինից ապաքրիստոնեական 
այս հավատամքի հիմքում խոր փիլիսոփայական ենթահիմք կա, այսինքն` գրող 
Մուղնեցյանը վստահ է հոգու անմահությանը՝ հայ միֆի հարատևությանը, նա 
հավատում է ժամանակի մարդուն, որը երևի Արայի և Վահագնի «հոգուն» ապաս-
տան է տվել իր մեջ: 

Գրողական այս դավանանքը առավել սուր դրսևորվում է Անմխիթար Եկվո-
րի կերպարում, որը ասես միջնորդ է Աստծու և երկրավորների միջև, որը տա-
տանվում է երկնքի և երկրի միջև: Աստծու ընտրյալը լինելով` բացառիկ օժտվա-
ծություն ունի Տացուն, նա երկրից հեռացել է ապա և երկիր վերադարձել ավելի 
վաղ, քան կհասցներ մոռանալ իր նախկին կյանքի հիշողությունը, ասես մի երկ-
րորդ Որդի՝ բացառություն է արել նրա համար Աստված, ու նրա շնորհիվ է, որ 
ապրում է դեռ այս երկրի վրա Մուշեղի թաղը, քանի որ «ամեն ծնունդ կատար-
վում է անտեսանելի պայթյունով, որի ժամանակ մեռնում է մահը, իսկ մահը կա-
տարվում է անտեսանելի խավարումով, որի ժամանակ պտղավորվում է ծնունդը» 
[5, 6]: Իր անմեղ հոգու վերադարձների պատմության արձանագրերն են նրա 

                                            
1 Վահագն Մուղնեցյանի կերպարների մականունների քննություն է կատարել Մ. Դավթ-

յանը, Տե՛ս Հանրապեական գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2009, էջ 11: 
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անունները` Տացու (գրաբարաձև ապառնի), Անմխիթար Եկվոր, Ղարիբ ծերունի... 
Անօրինակ է Մուշեղի ծննդյան պատկերումը, ուր արքետիպային մտածողության 
հետքերն ենք տեսնոմ նաև, երբ Վահագնի ծննդյան առասպելական պատկերի 
նման եռակողմ ժայթքում է լինում. «Լույսի երեք շլացուցիչ գնդակ ոստոստացին 
զույգ խնձորենիների շուրջը, <...> եղավ պայծառ բռնկում, և մեծ, լուսավոր գնդակի 
մեջ Մուշեղը տեսավ իր սեփական ծնունդը [Ե, 6]: Դժվար չէ նկատել արքետիպա-
յին տարրերը` տիեզերական երեք թվի, պայծառ բռնկման, կենաց ծառի ու «գնդա-
կի» մեջ ծնունդ առնող մարդկային գոյության պատկերումով: 

Վիպական գործողությունները ծավալվում են Անմխիթար Եկվորի տվյալ 
կյանքի ժամանակամիջոցում, երբ «հոգնեց փչակի մեջ ապրող մարդը» ու վերա-
դարձավ երկիր` գոյաձև առաջարկելով դեպի կործանում գնացող թաղին: Վեպն 
ավարտվում է, երբ Տացուն հասկանում է, որ մոտեցել է իր հեռանալու ժամանակը 
«դեպի անհանգրվան վերջը` զարմանալիորեն նման իր խորհրդապահ սկզբին» 
[Ե, 413] ու «ծիածանավառ-թրթռուն պսակներ թափվեցին-փնջվեցին կաղնու 
փոսորակում, թևերը աղաչանքով դեպի վեր պարզած Բեղլու Մուշեղի ճակատին» 
[Ե, 415]: Լուսապսակը արդեն իսկ օրհնյալ լինելու խորհուրդն ունի: 

Միֆական կերպար է Ալանը, ում իր առաջնորդ բոլոր կերպարների նման 
գրողը «շնորհում է» արտաքին նկարագիր` իբրև կերպարաստեղծման երկրորդ 
չափում` «ցլավիրու ջան», սա ծուռ Դավթի սերունդն է, ով կարող է ցանցառ մո-
րուքի մեջ Խելառ դառնալ ու վախեցնել անգամ հրազենավոր «օրինապահներին»: 

«Տաբու» վեպում աստվածատուր էության կրողն է Հրաշեկ պապը, ապա նաև 
նկարիչ Կալոն` Կառլոս Աբովյանը: 

Հրաշեկ պապը հուսահատ ընդունել է, որ «շաշի թիվ ա». «մարդկանցից ինչ-
քան հեռու, էնքան լավ»: Հրաշեկ պապը երկրի աղն է, բայց մարդկային կեցությու-
նը այլևս ունակ չէ Տացու առաջնորդի պես ընդունել Հրաշեկ պապին, իմա` խար-
խլվել են կեցության հիմքերը, դրվել տաբուի տակ ու բնական է, որ եռապատումի 
վերջին ակորդում` վերջին նախադասության մեջ, թուլանալու էր ստեղծագործ-
արարիչ Կառլոսի թևը: 

2. Կերպափոխության (երբ մարդը կերպափոխվում է տմարդի) ենթարկվող 
կերպարներ: Կրկին նախնական, միամիտ մտածողության հետքերն իրենց մեջ 
կրելով, ապա և ժամանակակից կյանքի գիտատեխնիկական առաջընթացի շնոր-
հիվ իրականություն դարձած պատկերացման համաձայն կերպափոխվում է (բա-
ռի բուն իմաստով) Ցոլակի դուստրերից մեկը և տղա դարձած՝ ամուսնանում 
Ադամի դուստր Ռիմիկի հետ՝ հետագայում իր կենդանության օրոք այրի թողնե-
լով նրան: Սա արդեն փաստում է, որ խախտվել է աշխարհի հավասարակշռու-
թյունը, մեղքը հատուցում է պահանջում, բարու պարտությունը չարի գերակշռու-
թյուն է ենթադրում, քանի որ դրանք հավերժական են և սնվում են մեկը մյուսով: 

Չարի հաղթանակը, որ դրսևորվում է իբրև այլակերպություն, «Եկվորներ» 
վեպում առավել լայն տարածք է գրավում:  
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Երկրի գոյատևման նախապայման հանդիսացող հավասարակշռության հա-
մար երկիրն իր հողին չի արժանացնում Հաբեթնակին: Երկրի «ժլատության» 
առավել համոզիչ իրողություն է առկա «Տաբու» վեպում, ուր անդառնալիորեն 
թեթևացել է բարու նժարը և ժամանակի բեմ են դուրս եկել վաշաբաբուռովներն ու 
համշարիգեդեոնները: «Եկվորների» մեջ Միսակի ու ոչխարների խառնակության 
«պտուղը» չկա, բայց արդեն դժվար չէ ենթադրել, որ լինելու է, որի դրսևորումն էլ 
տեսնում ենք «Տաբու» վեպում: Դաժան է Բաբուռովի պատիժը, ով դատապարտ-
վում է ապակյա «հերմետիկ դագաղի» մեջ ննջելուն [3], սակայն մյուս կողմից էլ 
արդյո՞ք չի ենթադրում վաշաբաբուռովների հավերժության ուրվականը: 

3. Ազգային ինքնագիտակցություն ապահովող կերպարներ: Սրանք այն կեր-
պարներն են, ովքեր գիտակցական մոտեցում են ցուցաբերում ազգի, ազգայինի ու 
պատմության նկատմամբ, առավել մեծ շեշտվածություն ունեն «Ալիզ» վեպում: 
Չարքաշ Երեմիան փորձում է գտնել ազգային կեցության նախահիմքերը` որպես 
ունիկալ ապացույց իր կողքին ունենալով Հովհաննես Պիտոյին: Լեզվական ու 
հնագիտական նյութի հիման վրա Չարքաշը փորձում է գտնել ազգի ծագումը 
արիաշումերական նախնիներից, բայց ժամանակի հրամայականով ու «ոսկե կա-
նոնով» նա աքսորվում է ազգայնամոլության մեղադրանքով (թերևս միակ տեղն է, 
ուր համընկնում են գեղարվեստական ու իրական ժամանակները), իսկ պեղում-
ների հանքավայր Դիմացը ծածկվում է բարձրահարկ շենքերով` ապագա ազգագ-
րագետին անդառնալիորեն զրկելով իր «շնորհներից»: 

4. Նոր սերնդի կերպարներ: Նախահոր, ավագի գոյությունը ենթադրում է 
նաև նրա սերնդագործումն ու շարունակությունը: Եթե «Ալիզը»` որպես Մուղնեց-
յանի առաջին սերունդ, որակվում է «գոյության հիմքերի որոնում», ապա երրորդ 
սերունդը` «Տաբուն», որակվեց «գիրք հիասթափությունների» [3], իմա` սերունդ-
ների մեջ, որ մատնանշում է հաջորդական ժամանակ, արդեն կա անցյալի մահը: 
«Ալիզ» վեպի երիտասարդ կերպարներն ասես պարտություն են կրում. սեռա-
փոխվում է Ցոլակի դուստրը, հանցագործ է դառնում Նշանը, անուղղելի ծույլ` 
Էռնիկը, թաղի «գենոտիպի» կրող թերևս դառնում է միայն Վահրամը, բայց նա էլ 
արդեն չափազանց հեռու է միֆական լինելուց: Սրան հակառակ միֆականացված 
են «Եկվորներ» վեպի երիտասարդ կերպարները, թաղի գաղափարախոսության 
ու գոյակերպի կրող դառնում են ոչ միայն տղաները, այլև Ամալիկը` փաստելով 
էպոսի ճշմարտությունը` «Առյուծն առյուծ է, էղնի էգ թե որձ»: Չկա նահանջ Գնելի 
ու Ադոնիսի կերպարներում, նրանք ծուռ Դավթի, Բեղլու Մուշեղի ու Վիրունի 
Ալանի սերունդներն են և ոչ մի կերպ չեն կարող հետընթաց արձանագրել: 
Ոգևորող է «Տաբուի» երիտասարդ կերպարների առկայությունը: Բեկասլանը 
ծնվում է Արցախյան ազատամարտի նախօրյակին: Անվան քննությունն անգամ 
տանում է դեպի էպոս` Բեկ+ասլան>Առյուծաձև Մհեր>Փոքր Մհեր: Իբրև առաս-
պելական Միթրա-Մհերի վերադարձ` Բեկասլանի բռունցքված ձեռքը բացվում է, 
երբ էպոսի Նանեին հիշեցնող (տվյալ պարագայում) Անուշիկ մայրը հիշում է ձեղ-
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նահարկում պահված զենքերի մասին, ու հենց այդ պահին էլ «բացվեց վրեժի բո-
ցով հրդեհված Բեկասլանի ի ծնե փակ և քանի տարի փակված բռունցքը [7, 358]: 
Ասել է թե` եկել է Ագռավաքարից դուրս գալու ժամանակը և ոչ թե մասուրի չափ 
դարձած ցորենը հավաքելու, այլ ազգային սերմը վերջին ճիգով հողին պահ տալու 
համար: Մուղնեցյանը ասես մերժում է միֆական Մհերի սպասողական-կրավո-
րական կերպարը` հօգուտ մարտնչող, վիշապասպան Վահագնի` Մհերի նոր` 
արդեն գործող դարձած կերպարի գոյությամբ:  

Կերպարի բարդ ու բազմապլան էությունը ենթադրում է անվերջ խորացում-
մանրամասնում: Էպիկական ստեղծագործությունների կերպարի արարման մա-
սին ծավալուն անդրադարձի մեջ գրականագետ Մ. Սանթոյանը կերպարաստեղծ-
ման 3 հիմնական չափում է առանձնացնում `  

I կամ հեղինակային 
II կամ կերպարի ինքնաչափում  
III կամ կերպարը օտար և հարազատ միջավայրի աչքերով [9]: 
Այս տեսանկյունից դիտելով Մուղնեցյանի կերպարաստեղծան արվեստը` 

կարող ենք նշել, որ գրողն առավել քիչ կիրառում է կերպարաստեղծման հեղինա-
կային չափումը: Լինելով գլխավորապես էպոսային կերպարային համակարգի 
հետագա զարգացում` նման են նաև պատմող (հեղինակ)-հերոս (կերպար) հա-
րաբերությունը: Պատումի այս ձևը թույլ է տալիս կերպարի ինքնաբացահայ-
տումն ու արժևորումը միջավայրի կողմից: Կերպարի գնահատման հարցում մե-
ծագույն դերը նրա կատարած գործողությունն է, որ միֆական այս աշխարհում 
աղերսվում է արարքին: Հեղինակը բացառում է որևէ միջամտություն, սուբյեկտիվ 
ներկայացման հնարավորություն, կերպարներն ասես ինքնակա գոյություն ունեն 
ու յուրաքանչյուրը դատվում է իր գործին համապատասխան: Հեղինակային «ժլա-
տությունն» հասնում է այնտեղ, որ նվազագույնի է հասցվում նաև կերպարների 
արտաքինի բնութագրումները. հազվադեպ կերպարներ են օժտված արտաքինով` 
Մարտինը, Ալանը, Բագոն, և այլն: Հատկապես «Ալիզ» և «Եկվորներ» վեպերում 
մեծ տեղ է հատկացված կերպարաստեղծման երկրորդ չափումին («Տաբու» վե-
պում սրա դերը նվազում է կախված Քար-բզեզի գերբնական առկայությունից): 
Առաջին վեպերում յուրաքանչյուր կերպար գիտի իր առաքելությունն ու անելիքը 
կոնկրետ իրականության մեջ, այս ինքնագիտակցությունը դրսևորվում է նրանց 
խոսքում, որն էլ ընկալվում է իբրև կերպարաստեղծման երկրորդ չափում: Գրեթե 
հավասարաչափ տարածք է գրավում նաև երրորդ չափումը: «Ալիզ» և «Եկվորներ» 
վեպերի հատուկ դերաբաշխումը հեղինակին հնարավորություն է տալիս կերպա-
րի արարման գործընթացում լայնորեն կիրառել երրորդ չափումը, ընդ որում կեր-
պարը կայանում է և՛ հարազատ միջավայրի, և՛ օտարի հայեցակետերով, օրի-
նակ` Ալանի և Մուշեղի կերպարները: Բոլորը գիտեն, որ թաղի տիրոջ գործառույ-
թը իրականացնելու են այս երկուսը, սա գիտակցում են և՛ համաթաղեցիները, 
որոնք անվերապահորեն հավատում են նրանց, և՛ օտարները` տվյալ դեպքում 
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հակառակորդ Թորգոմն ու Հաբեթնակը, որոնք թաղի ցանկացած անդամին վնա-
սելուց առաջ գիտեն, որ գործ ունեն Ցլավիրու Ալանի ու Բեղլու Մուշեղի հետ: 

Կերպարաստեղծման վերջին 2 չափումների կիրառումը թույլ է տալիս կեր-
պարների ազատ, անկաշկանդ գոյությունը իրենց իսկ միֆական ժամանակի ու 
տարածության մեջ:  

Ամփոփելով հոդվածը` կարող ենք վստահորեն ասել, որ Վ. Մուղնեցյանն 
ունի կերպարաստեղծման յուրահատուկ համակարգ, որն անշփոթելիորեն տար-
բեր է ժամանակի հայ գրականության մյուս գրողների կերպարաստեղծման ար-
վեստից: Նա գլխավորապես օգտվում է կերպարաստեղծման երկրորդ և երրորդ 
չափումից՝ կարծես ազատություն տալով իր հերոսներին՝ ինքնադրսևորվելու, 
ձեռք բերելու սեփական արարքին համապատասխան համբավ ու գոյության իրա-
վունք: Հեղինակային միջամտությունը կերպարի ներկայացման հարցում ձգտում 
է նվազագույնի: Մուղնեցյանի կերպարները պորտալարով պահում են կապը 
էպիկական ժամանակների հետ՝ այդ համատեքստում արժևորելով ներկան: 
Մուղնեցյանի կերպարաստեղծումը հայ ժողովրդական էպոսի հարակայության 
խոսուն վկաներ են, որոնք նոր լույսի տակ են ներկայացնում ներկայում ապրող 
հայի տեսակը, որը, չնայած դրսևորվող որոշակի նահանջի, չի կարող կորչել, չի 
կարող ուրանալ իր կերպն ու դերը ժամանակակից աշխարհում ու պատմության 
քառուղիներում:  
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ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ ОБРАЗОВ В ТВОРЧЕСТВЕ  
ВААГНА МУГНЕЦЯНА 

Эрмине Абраамян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: художественный образ, создание образа, эпос, мифическое 
время, эпические действия. 

В результате исследования мы пришли к выводу, что в произведениях В. Муг-
нецяна присутствует специфическая система создания образов, которая принци-
пиально отличается от искусства создания образов у других армянских писателей 
данной эпохи. Образы В. Мугнецяна генетически сохраняют связь с эпическим 
временем, и в этом контексте автор особое значение придает настоящему. При этом 
мы считаем, что истоком образности писателя является структурная модель 
армянского народного эпоса. Не отождествляя эти две системы, мы, тем не менее, 
попытались выявить их отличие и сходство на примере поэтики В. Мугнецяна. 

 
 
 

PECULIARITIES OF CREATING IMAGES IN THE WORKS  
BY VAHAGN MOUGHNETSYAN 

Hermine Abrahamyan (Armenia) 
Summary 

Key words: artistic image, creation of an image, epic, mythical time, epic actions. 
As a result of the study, we came to the conclusion that in the works of              

V. Moughnetsyan there is a specific system of creating images, which is fundamentally 
different from the art of creating images in other Armenian writers of this era. The 
images of V. Moughnetsyan genetically retain a connection with the epic time, and in 
this context the author attaches special importance to the present. At the same time, we 
believe that the source of the writer's imagery is the structural model of the Armenian 
national epic. Without identifying these two systems, we nevertheless tried to identify 
their differences and similarities using the example of the poetics of V. Moughnetsyan. 
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ԳՈՎԱԶԴԻ ԵՎ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՆՈՐ-ԴԱՐ» ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒՄ (1883-1907թթ.) 

Տարոն Դանիելյան (Հայաստան) 
 

Հանգուցային բառեր՝ Սպ. Սպանդարյան, Թիֆլիս, հայտարարություն, 
խմբագրություն 

1883թ. դեկտեմբերի 20-ին Թիֆլիսում լույս տեսավ «Նոր-Դար» լրագրի առա-
ջին համարը, որն անվճար ուղարկվեց պարբերականի բաժանորդներին: Այս հա-
մարը գովազդային գործառույթ էր կատարում, քանի որ խմբագրությունը հույս 
ուներ, ծանոթացնելով թերթին, նրա նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնել 
պոտենցիալ լսարանի շրջանում և ավելացնել պարբերականի բաժանորդների 
թիվը:  

Թիֆլիսահայ պարբերական մամուլի համակարգում «Նոր-Դար»-ն առանձ-
նացավ գովազդի և գովազդային գործունեության նկատմամբ առանձնահատուկ 
ուշադրությամբ: «Նոր-Դար»-ը թիֆլիսահայ առաջին պարբերականն էր, որ տա-
րանջատեց հայտարարությունը գովազդից՝ որպես տարբեր բովանդակությամբ և 
արտահայտչամիջոցներով ստեղծված տեքստեր: Հենց առաջին համարում վճա-
րովի հաղորդագրությունների տպագրման պայմանների մեջ նշվեց, որ «յայտա-
րարութեան վճարը բառին 2 կ., րեկլամների համար՝ կրկնապատիկ» [1] է:  

Խմբագրությունը հայտարարության տեքստեր էր համարում դրամական 
տարբեր հաշիվների, գրքերի հրատարակության, երեսփոխանական, հոգաբար-
ձական և այլ հաշվետվություններ, նվիրատվության ցուցակներ, շնորհակալու-
թյան նամակներ, զանազան շինությունների տեղեկագրություններ, հրատարակե-
լիք գրքերի, ներկայացումների և այլ ծանուցումներ [4]:  

Խմբագրությունը փաստում էր, որ հայտարարությունները դեռևս չեն ստա-
ցել այն նշանակությունը, որն արդեն ձևավորվել է առավել զարգացած երկրնե-
րում: Տեղական շուկայում ձևավորված ավանդույթները, համեմատելով եվրոպա-
կան երկրների տնտեսական հարաբերությունների հետ, որոնցում յուրաքանչյուր 
ձեռներեց, որոշակի դիրք ու անուն ունեցող ընկերություն դիմում էր ազդի օգնու-
թյանը՝ պարբերականի թղթակիցները արձանագրում էին, որ այդ կողմից հայ հա-
սարակությունը գտնվում է «նահապետական դրութեան մեջ» [6]:  

Խմբագրակազմը նշում էր, որ Եվրոպայում հայտարարությունը կենսական 
պահանջ է դարձել, և մեծ գումարներ են ծախսվում հայտարարությունների վրա, 
քանի որ դրանք համարվում են նաև մրցակցության միջոց. «եվրօպական թերթերի 
բաժանորդը տարուայ վերջերին կամ փոքր ի շատէ նշանաւոր և հետաքրքիր 
դէպքերի միջոցին այնքան գրքեր է ստանում պատկերազարդ, սիրուն կազմով, 
գեղեցկատիպ, որ եթէ այդ ամենին փող վճարելու լինէր, ո´վ գիտէ մի քանի 
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տասնեակ րուբլիներ ստիպուած կը լինէր հանել յուր գրպանից» [6]: 
Ի տարբերություն հայտարարությունների՝ գովազդը համարվում էր մրցակ-

ցային պայքարի առավել բարձր աստիճան, որը համեստության սահմաններ 
չունի. «մինչ յայտարարութեամբ մարդիկ բավականանում են միմիայն իրո-
ղութիւնն համեստօրեն յայտնելով, րէկլամը գովեստների մի շռայլ հաւաքածու է 
կազմում շատ անգամ բոլորովին անարժան բաների համար» [6]:  

Հայտարարության և գովազդի բաժանման սահմանը խմբագրությունը պայ-
մանավորում է տեղեկույթի մատուցման ձևով: Եվ եթե հայտարարության տեքստը 
համարվում է զուտ տեղեկատվական հաղորդագրություն, ապա գովազդի տեքս-
տը, ըստ խմբագրակազմի, ներառում է տարբեր արտահայտչամիջոցներ. «մէկն 
օրինակ մարդի ուշքը գրաւող, ակամայ կաշկանդող խօսքերով, խոստումներով է 
լինում, միւսը համեստութեան քօղի տակ ծածկուած ինքնագով և յանդուգն անա-
մօթութեամբ, մէկը ինքն անձամբ է րէկլամ անում իրեն համար, միւսը՝ ուրիշների 
միջոցով» [6]: Ի վերջո, ըստ խմբագրության, գովազդի նպատակն է վաճառել և 
«առաջ քշել ապրանք մը» [6]:  

19-րդ դարի վերջին քսանամյակում գովազդային հետաքրքիր ու տարօրի-
նակ տեքստերը, արշավները և ձևերը պարբերական մամուլում ներկայացվում 
էին որպես հետաքրքրաշարժ նորություն: Այս միտումը առկա էր նաև թիֆլիսա-
հայ պարբերական մամուլում, մասնավորապես «Նոր-Դար»-ում ժամանակ առ 
ժամանակ կարելի էր հանդիպել նման հաղորդագրությունների: Օրինակ՝ 
Օրինակելի րեկլամ: «Հոլանդական սպիտակեղէն» վերնագրով մի խանութպան 
հրատարակեց հետևեալ նորաձև յայտարարութիւնը: «Այս շաբթում, գիշեր ժամա-
նակ, գողերը մտան խանութս, և տեսնելով, որ բոլոր ապրանքի վերա նշանակած 
են արժան գներ, ոչ մի բանի ձեռք չը տալով՝ թողել են, հեռացել: Կարծիք չը կայ, որ 
եթէ նրանք կրկին գան ինձ մոտ, կը գան ո´չ թե ինչպէս գողեր, այլ գնողներ, հա-
մոզուելով մեր բարեխղճութեան մեջ, որ ապրանքը արժան ենք ծախում» [3]: 

Պարբերականը թարգմանաբար ներկայացնում էր նաև արտասահմանյան 
լրագրային և գովազդային շուկայի անցուդարձը: Օրինակ, տպագրեց «Փարիզի 
լրատուների թագավոր» Գաստոն Վասսինի մահվանը նվիրված «Berliner Borsen 
Courier»-ում տպագրված հոդվածը, որում ներկայացված էր հանգուցյալի գործու-
նեությունը գովազդի բնագավառում, և կարծիք էր հայտնած, որ փարիզյան գո-
վազդը Գ. Վասսինը հասցրեց ամերիկյան գովազդի մակարդակի: «Նա պատրաստ 
էր գովասանել արձակ և չափածոյ ոճով ինչ բնական կամ արուեստական ար-
տադրութիւն և կամենայիք, բայց ի հարկե ոչ ձրիաբար: Երբեմն, եթէ մի որևէ վա-
ճառական չը զլանար վճարել նրան մի քանի հազար ֆրանկ, Վասսին յորինում էր 
մինչև անգամ ամբողջ վէպիկներ, որոնց սուր վերջաբանը միշտ կնքվում էր այս 
կամ այն ապրանքի կամ նոր գիւտի գովասանքով: Գրականութեան այս ճիւղին 
իբրև դասական տիպար կարող են ծառայել այն ազդու և ուշադրութիւն գրաւող 
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ծանուցումներն, որ նա համարեայ ամեն օր հրատարակում էր «Gil Blas» լրագրի 
մեջ և որ իրենց ռօմանտիքական բովանդակութեամբ ամենքին էլ հետաքրքրում 
էին» [9]:  

Ակնհայտ է, որ «Նոր-Դար»-ի խմբագրությունը ուշադրությամբ էր հետևում 
գովազդային դաշտի զարգացմանը և շատ հաճախ թարգմանաբար ներկայացնե-
լով արտասահմանյան լրագրերի նորությունները կամ վերլուծությունները գո-
վազդային ոլորտի վերաբերյալ՝ արձանագրում էր, որ գովազդը դարձել է գիտու-
թյուն և արվեստ, որի շնորհիվ շատ ձեռներեցներ մեծ հարստության տեր են դար-
ձել, իսկ հազարավոր մարդիկ հետևելով նրանց «իրենց եռանդը վերջացրել են 
նրանով, որ բոլորովին աղքատացել են» [16]:  

«Նոր-Դար»-ի խմբագրությունը պարբերաբար անդրադարձել է գովազդային 
գործունեության խնդիրներին, առաջ քաշել ոլորտին վերաբերող խոցելի հարցե-
րը, մատնանշել հայկական գովազդի և դրանով պայմանավորված հայ պարբերա-
կան մամուլի զարգացման վրա ազդող ավելի քիչ դրական և բազմաթիվ բացասա-
կան գործոնները: «Նոր-Դար»-ի թղթակիցների համոզմամբ հասարակությունը 
երկու բանով կարող է նպաստել թերթի գոյությանը. առաջինը՝ թերթ կարդալով, 
այն էլ միայն վճարովի հիմունքներով և գովազդային հաղորդագրություններ 
պատվիրելով: «Վերջի պարագան թերթի նիւթական մեծ զօրություն մը և ժողո-
վրդեան համար ամեն բանի մէջ մեծ դիւրությիւն մը եղած է: Չորս-հինգ երկար 
երեսներ միմիայն ծանուցումներ պարունակող թերթեր շատ կան: Ընթերցողին 
կթողում այդ ծանուցումներէ գոյացած գումարը հաշուել» [14]:  

Սակայն հայկական լրագրերի նյութական միջոցի երկրորդ աղբյուրը՝ հայ-
տարարությունը, միշտ աղքատ է եղել: Ինչպես խմբագրակազմն է նկատում, 
«հայը դեռ սովոր չէ հայտարարութիւններ տպել տալու, իսկ եթէ տպի էլ՝ ձրի 
կտպի» [5]: Այս խնդիրը առանցքային է եղել պարբերականի էջերում, և դրա լու-
սաբանումը հիմնականում բխել է հիմնադրի այն տեսակետից, որ հանրային 
կյանքում բազմապիսի հարցերի լուծումը հնարավոր չէ «առանց հայ վաճառակա-
նի նյութական միջոցների և առանց նրա անձնական մասնակցության, և հասա-
րակական կարծիքը կազմակերպող և գլխավորող մամուլի պարտականությունն 
է համարվում գիտակցել այդ և այդ ուղղությամբ ազդել վաճառականության վրա, 
նրան լծել հայ հասարակական կյանքի սայլին» [17]:  

Թերթի առաջին համարներից սկսած՝ խմբագիրը՝ Սպ. Սպանդարյանը, 
քննադատության է արժանացնում հայ հասարակության և հայկական թերթերի 
խմբագրությունների միջև ֆինանսական համագործակցության բացակայությունը 
կամ այդ համագործակցության թերությունները: Մասնավորապես նրա ուշադ-
րության կենտրոնում այն փաստն է, որ ներկայացում, պարահանդես, ժողովներ 
կազմակերպող հայկական ընկերությունները, գրքեր հրատարակողները և ուսու-
ցիչները իրենց հայտարարությունները տալիս են օտարալեզու թերթերին. «տասն 
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անգամ գլուխ են խոնարհեցնում և կանխիկ ու սուղ վճարում են, իսկ հայոց թեր-
թերին ոչինչ չեն վճարում, այլ այնպէս փողոցում անցնելիս – գոնե մեծ մասամբ – 
իմաց են տալիս, որ այսպէս բան կայ, պէտք է տպել» [13]: 

Խմբագիրը շեշտում է այն միտքը, որ հայկական ընկերությունների նպատա-
կը հայերին նյութապես և մտավորապես օգնելն ու լուսավորության տարածելն է, 
սակայն դրանց ղեկավարները մոռանում են այն փաստը, որ հայոց թերթերը լու-
սավորության ասպարեզում ամենաարդյունավետ գլխավոր միջոցներից մեկն են, 
և նրանց կայուն աշխատանքն ապահովելու համար, անհրաժեշտ են ֆինանսա-
կան մուտքեր, այդ թվում նաև հայտարարություններից:  

Խմբագիրն արձանագրում է, որ օտար ազգական չունեցող մեռնող հայի բա-
րեկամները մահվան մասին հայտարությունները նախընտրում են կանխիկ վճա-
րով տպագրել օտար թերթերում, իսկ հայոց թերթերին հայտարարություն չեն 
տալիս: Իսկ եթե պատահում է, որ պատվիրում են, ապա «առևտուր են անում, 
կամ ապառիկ են թողնում, պատահում են այնպիսիններ էլ, որ խաբում են և չեն 
վճարում» [13], «եթէ հայ քահանաներ անգամ մեռնում են, նրանց մահացուցակը 
տպւում է օտար թերթերում, թէպէտև յայտարարութիւնների բովանդակութիւնը 
վերաբերում է հայերին միայն, թէպէտև մեռնողների բարեկամներն էլ, ծանօթներն 
էլ միայն հայեր լինին» [12]:  

Սպ. Սպանդարյանը փաստում է, որ Թիֆլիսի բանկերի կառավարիչները, 
տնօրենները հիմնականում հայերն են, բանկի լավագույն հաճախորդների մեծ 
մասը նույնպես հայերն են, սակայն բանկային հայտարարությունների մեծ մասը 
կրկին տպագրվում է օտարալեզու պարբերականներում: «Այս ամենից երևում է, 
որ հասարակութեան շահերին ծառայող թերթը, հարստահարվում է նոյն այդ հա-
սարակութիւնից» [13]:  

Սրանից ելնելով՝ թերթը տարբեր համարներում մշտապես հիշեցնում է, որ 
անվճար հայտարարություններ չի տպագրելու՝ անկախ նրանից, թե ովքեր կլինեն 
պատվիրատուները: Հաճախակի շեշտվում է, որ տպարանը, թուղթը, գրաշարը և 
գրահրատարակչական ոլորտի համար անհրաժեշտ ապրանքներն ու ծառայու-
թյունները անվճար չեն, և պարբերականի էջերում եղած սահմանափակ տարա-
ծությունը նույնպես չի կարող անվճար տրվել: Սպ. Սպանդարյանը համոզված է, 
որ «ոչ մի եւրոպացի խմբագիր կարող չէ այնպիսի թերթ հրատարակել, ինչպիսին 
հրատարակում է հայ խմբագիրը ներկայ կացութեան մէջ» [20]:  

Թերթի տարբեր համարներում որոշակի վերլուծության են ենթարկվում հայ 
պարբերական մամուլի տնտեսական-կազմակերպական խնդիրները, զուգահեռ-
ներ են տարվում այլ երկրների և ժողովուրդների պարբերական մամուլի համա-
կարգերի հետ, ներկայացվում են գովազդային գործունեության տեղական և ազ-
գային բնորոշ հատկանիշները: «Նոր-Դար»-ն արձանագրում է, որ «մայրաքաղաքի 
թերթերը յայտարարութիւններից ստանում են տարեկան 100-150 հազար և աւելի 
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րուբլիներ, իսկ մեր թերթերը եթէ տարեկան յայտարարութիւններից մինչև 2000 
րուբլի կարողացան ստանալ, դա մեծ բան է» [20]:  

Սակայն պատճառը միայն ընթերցող-տպաքանակ-գովազդային եկամուտ 
փոխկապակցվածության մեջ չէ: Ըստ խմբագրի՝ լրագրերի և ամսագրերի ընթեր-
ցողը և հետևաբար մամուլի կայուն զարգացման պաշտպանը պետք է լինի մտա-
վորականությունը՝ ուսուցիչները: Սակայն «մեծ ռոճիկ ստացող ուսուցիչները հա-
յոց թերթ չեն ստանում և եթէ կարողանում են, աշխատում են, որ ուրիշներն էլ չը 
ստանան» [20]:  

Գովազդներից ստացված ցածր եկամուտը պայմանավորված է նաև մեկ այլ 
հանգամանքով: Հայ հասարակությունը սոցիալապես կարևոր կամ ազգային 
ուղղվածություն ունեցող տեղեկատվության հրատարակումը պարբերական մա-
մուլում ընկալում էր որպես անհրաժեշտ իրողություն լուսավորական գաղափար-
ները տարածելու, հասարակության պահանմունքներին արձագանքելու համար: 
Ստեղծագործական աշխատանքը ֆինանսապես չէր արժևորվում, իսկ թերթը կամ 
ամսագիրը հիմնականում չէր ընկալվում որպես սահմանափակ տարածությամբ 
հաղորդակցման և տեղեկատվության տարածման միջոց: Այս առումով Սպ. 
Սպանդարյանը նկատում է, որ հայկական ընկերությունների մասին որոշ ծանու-
ցումներ, ինպիսիք են աշխատանքի հրավերը, որևէ հաստատության բացման 
արարողության հայտարարությունը, եկեղեցական ընտրությունների մասին տե-
ղեկությունները, շնորհակալական խոսքերը բարեգործներին կամ ինչ-որ նվի-
րատվություն կատարողներին ու նմանատիպ այլ հաղորդագրությունները օտար 
մամուլի մեջ «յայտարարութեան բաժնում են տպագրվում, բայց մեզանում լրագրի 
բովանդակութեան մի մասն են կազմում: Սրանք զանազանվում են բուն յայտա-
րարութիւններից միմիայն նրանով, որ ձրի են: Ազգային հաստատութիւններն, 
ինչպէս եկեղեցի, դպրոց, զանազան բարենպատակ ընկերութիւններն երևի մա-
մուլն էլ ազգային հաստատութիւն համարելով՝ աւելորդ են համարում դրանք այդ 
տեսակ յայտարարութիւնների համար վճարելու, մոռանալով, որ հայոց մամուլը 
այսօր ազգային լինելով հանդերձ, նա ազգային փողով չէ հրատարակվում» [19]: 

Այդուհանդերձ թերթի էջերում խմբագրակազմը խոստովանում է, որ հայկա-
կան բարեգործական ընկերությունների և բազմաթիվ անհատների հայտարարու-
թյուններ տպագրել է անվճար կամ էլ ապառիկ, սակայն գումարը դեռևս չի ստա-
ցել: Երբ 1889թ. Հայոց Բարեգործական ընկերության կողմից հնչում է մեղադրանք 
«Նոր Դար»-ի հասցեին, որ ազգային ընկերությունների հայտարարությունները 
պարբերականում տպագրելու համար վճար է պահանջում, «Նոր Դար»-ի խմբագ-
րությունը հակադարձում է, թե դրա մեջ անպատվաբեր ոչինչ չկա, ընդհա-
կառակն, ընկերության պարտքը պետք է լիներ օժանդակել հայկական թերթերին՝ 
տպագրած հայտարարությունների համար որոշակի դրամ վճարելով: Խմբագրու-
թյունը հիշեցնում է, որ նախկինում Հայկական բարեգործական ընկերության հայ-
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տարարությունները մշտապես անվճար է տպագրել (այդ ժամանակ Սպ. Սպան-
դարյանը եղել է տվյալ ընկերության խորհրդի անդամ), իսկ եթե նույնիսկ դրանց 
համար որոշակի վճար է ստացել, ապա դա եղել է շնորհիվ Բեհբությանի և Շահ-
վերդյանի լրագրական և գովազդային գործակալությունների, քանի որ տվյալ հայ-
տարարությունները եղել են նրանց՝ որպես միջնորդների սեփականությունը: Այդ 
գործակալությունները հանելով իրենց հասանելիք տոկոսները, գումարն ուղար-
կել են խմբագրություն [Տե´ս 15]:  

Չնայած նրան, որ Թիֆլիսում 19-րդ դարի վերջին քսանամյակում արդեն 
ստեղծվում էին լրագրային և գովազդային գործակալություններ, որոնք միջնորդի 
դեր էին կատարում (առաջինները՝ խմբագրության և լսարանի միջև, երկրորդնե-
րը՝ խմբագրության և գովազդատուի միջև), այնուամենայնիվ գովազդային գործու-
նեության հաղորդակցական մշակույթը դեռևս չէր կայացել: Հավանական գովազ-
դատուները երբեմն ուղղակի չէին գիտակցում, թե ինչպես է հնարավոր պատվի-
րել գովազդը: Ժամանակակիցների վկայությամբ «եթէ կոշկակարը պէտք է ոտքի 
չափն առնէ, գնում են մարդիկ նրա խանութը, բայց նոյն կոշկակարը խմբագրին 
բռնում է փողոցում և յայտնում է, թէ կոշիկների մասին յայտարարութիւն է ուզում 
տալ և թէ ինչ պետք է վճարե և ինչ պայմանով» [20]:  

Ի դեպ, եթե գործունեության առաջին տարիներին ազդի և գովազդի տպա-
գրման հարցերով «Նոր-Դար»-ի խմբագրությունը համագործակցում էր տարբեր 
անհատների և գործակալությունների հետ, ապա հետագայում նա խզեց բոլոր 
գործնական կապերը և գովազդային գործունեությունը կազմակերպվեց միայն 
խմբագրության ուժերով և միջոցով՝ այդ մասին զգուշացնելով նաև ապագա 
պատվիրատուներին. «Զանազան գործակալների միջոցով ուղարկուած յայտա-
րարութիւնները չեն ընդունուիլ, ըստ որում խմբագրութիւնս ոչ մէկ գործակալու-
թեան հետ կապակցութիւն չունի և նրանց զիջումն անել կարող չէ» [10]:  

«Նոր-Դար»-ը հետևողականորեն է եղել նաև մամուլի և գրքի բաժանորդա-
գրության գովազդի հարցում: Այդ հետևողականությունը պայմանավորված է եղել 
ինչպես մրցակցային, այնպես էլ քաղաքացիական դիրքորոշման գործոններով: 
Արձանագրելով, որ գրավաճառները դեռևս լայնորեն չեն կիրառում գովազդի 
հնարավորությունները և «գրավաճառանոցներն իրենց բարակ կարծես թոքախ-
տով տանջուող գրացուցակներն անգամ աւելորդ են համարում ձրիաբար բաժա-
նել հասարակութեան կամ մինչև անգամ աւելորդ են համարում լրագիրների մի-
ջոցով նոր գրքերի մասին տեղեկութիւններ հաղորդել» [6], թերթի թղթակիցները 
նաև մատնանշում էին դրա հակառակ բևեռը. «վերջին ժամանակներս դուրս են 
եկել աֆէրիստներ, որոնք րէկլամի միջոցով աշխատում են աչք շլացնել, 
ժողովրդին գրաւել՝ իրենց գլուխը գովելով և ուրիշներին պախարակելով» [6]: 

Խմբագրությունը անդրադառնում էր անբարեխիղճ բաժանորդագրություն 
կազմակերպելու դեպքերին, նշելով, որ «այս ինչ կամ այն ինչ անձը մի ինչ-որ յուր 
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յորինած կամ թարգմանած գրքի համար բաժանորդագրութիւն է բաց արել, փողեր 
ստացել, բայց յորինած կամ թարգմանած գիրքը չէ տպագրել, իսկ եթե տպագրել է, 
կանխաւ այդ գրքին բաժանորդ գրուողին և փողը վճարողին ոչ գիրքն է ուղարկում 
և ոչ էլ ստացած վճարը վերադարձնում» [11]: 

«Նոր-Դար»-ի էջերում քննարկվել են նաև գովազդային ոլորտի էթիկական 
խնդիրները: Նկատելով, որ հասարակությունը որոշ սուտ և կեղծ տեղեկատվու-
թյուն պարունակող գովազդների պատճառով սկսում է մեղադրել տվյալ գովազդը 
տպագրող խմբագրություններին, պարբերականը պարզաբանում է, որ յուրաքան-
չյուր թերթ ունի հայտարարությունների և գովազդների համար առանձին բաժին, 
որի համար ստանում է վարձավճար, և պատասխանատու չէ բովանդակության 
համար [Տե´ս 6]:  

Ըստ խմբագրության՝ հանրությունը տառապում է գովազդամոլությամբ և 
այդ մոլությունից օգտվում են որոշ հաստատություններ, որոնք իրենց դրությունը 
հաստատուն պահելու համար ոչ թե աշխատում են գործ կատարել և դրանով մի 
որևիցե «raison d’etre» (ֆր.՝ գոյության իմաստ) ունենալ, հապա շլացնել հասարա-
կութեանը և նրանով պահպանել իրենց անօգուտ գոյութիւնը: Այդպէս են անում 
այն առևտրական տները, որոնք յաճախորդներ ու գնորդներ որսալու համար տա-
րին տասներկու ամիս աշխատում են բազմաթիւ յայտարարութիւններով էժանա-
գին և լաւ ապրանքներ մատակարարել: Եվ հասարակութիւնը թէև հազարաւոր 
անգամ արդէն փորձած ունի այդպիսի էժանագին և լաւ ապրանքների արժա-
նաւորութիւնը, բայց էլի վազում է այնտեղ: Կամ թէ չէ բանկային գրասենեակներ 
կան, որոնք հենց իմանաս միայն իրենց բան ու գործը յայտարարութիւններ հրա-
տարակելն են շինել, որոնց մեջ խոստանում են մեծ տոկոս: Հասարակութիւնը իւր 
կաշուի վրա փորձել է այդ մեծ տոկոսի արժէքը, բայց դարձեալ վազում է այդ զա-
նազան Կլիմների, Զինգերների մոտ, որոնք սնանկանալով սնանկացնում են նաև 
հազարաւոր մարդիկ: Այսպէս է րեկլամի ուժը» [18]:  

Խմբագրությունը մեկ այլ կարևոր խնդիր է բարձրացնում՝ կապված պարբե-
րական մամուլի ինքնագովազդների հետ: Նշելով, որ բազմաթիվ անհատներ, 
ձգտելով պատիվ և պաշտոն, հասարակության մեջ բարձր դիրք զբաղեցնելու, 
հայտնվում են գովազդներով և այդ «ռեկլամային ոգով» պաշարված է նաև նոր 
սերունդը և «այդ ոգին ցոլացնում է իւր մէջ և մեր պարբերական մամուլը» [7]:  

Այս հանգամանքը գիտակցելով և պարբերականի լրացուցիչ եկամուտն 
ապահովելու համար՝ Սպ. Սպանդարյանը վճարովի հիմունքներով դարձրեց 
մասնավոր անձանց կողմից ուղարկվող գրությունները, որոնք հիմնականում ըն-
թերցողների բողոքներ կամ արդարացումներ էին, մերկացումներ կամ բացատ-
րություններ էին, քննարկումներ կամ բանավեճեր էին տարբեր հարցերի վերա-
բերյալ և վերջապես գովասանական կամ շնորհակալական խոսքեր էին՝ ուղղված 
տարբեր անձանց և հաստատություններին:  
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Նման տեղեկությունները «Թեր և դեմ» խորագրի ներքո տպագրվում էին 
«Նոր-Դար»-ի չորրորդ էջում հայտարարությունների համար սահմանված գնա-
ցուցակով: Այդ կերպ խմբագիրը նաև փորձում էր սահմանափակել որոշ նամա-
կագիրների վիրավորական խոսքերի տարափը, քանի որ դրանք անցնում էին չա-
փավորության բոլոր սահմանները [Տե´ս 8]:  

«Թեր և դեմ» բաժինը յուրահատուկ հարթակ էր հասարակության այն հատ-
վածի համար, որոնք ցանկանում էին իրենց անձը, գաղափարը, փաստարկները 
ներկայացնել, քարոզել և գովազդել: 

Կանխատեսելով, որ հանրության որոշ շրջանում վճարովի նյութերի տպա-
գրությունը բացասաբար կընդունվի, խմբագրությունը շեշտում է, որ ոչ մի անվա-
յել բան չի տեսնում, քանի որ այդ ամենը արվում է հրապարակավ և առանց 
խտրականության: Մատնանշվում է այն փաստը, որ բազմաթիվ խմբագրություն-
ներ ներբողներ են տպագրում տարբեր գործարանների օգտավետության, այս 
կամ այն արհեստավորի վարպետության մասին և այլն: Իսկ «խմբագրութիւնը այդ 
տեսակ գրուածքներին իրեն պատասխանատու չէ համարում և ամենքին էլ 
կանխաւ յայտնի է, որ դրանք տպվում են յայտարարութեան հաշվով: Խմբագրու-
թեան մէջ Թեր և դէմ գրութիւնների համար մինչև օրս թեպէտև մի կոպէկ չէ ստա-
ցուել, բայց ստանալը անվայել չենք համարում և կը ստանանք այսուհետև» [2]:  

Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ գովազդն ու գավազդային գործունեու-
թյունը մշտապես եղել են «Նոր-Դար» պարբերականի ուշադրության կենտրոնում: 
Պարբերաբար ներկայացվում էին ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ հայկա-
կան պարբերական մամուլի համակարգում տեղի ունեցող այն զարգացումները, 
որոնց վրա անմիջական ազդեցություն էր թողնում գովազդային գործունեությու-
նը: Թիֆլիսահայ իրականության մեջ «Նոր-Դար»-ի խմբագրությունը առաջինը 
սահմանազատեց հայտարությունները գովազդային տեքստերից և դրանց համար 
սահմանեց գնային տարբեր չափանիշներ, ինչպես նաև վճարովի հիմունքներով 
սկսեց տպագրել անձնական և գործնական բնույթի հոդվածներ: Սպ. Սպանդար-
յանը հայ մամուլի կայացման համար գլխավոր գործոն էր համարում գովազդային 
դաշտի զարգացումը: Խմբագիրը կոչ էր անում գործարարներին ու հայտարարու-
թյուն պատվիրող անհատներին՝ ազդի և գովազդի տպագրման միջոցով իրենց 
լուման ներդնել հայալեզու պարբերականների զարգացմանը:  
  



215 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

1. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1884, N1: 
2. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1884, N155:  
3. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1885, N202: 
4. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1891, N7: 
5. «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1896, N224:  
6. Q., Դեսից դենից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, N177: 
7. Անցյալից – ներկայից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1887, N148; 
8. Թեր և դէմ, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1885, N9: 
9. Լրատուների թագավորը, «Նոր Դար», Թիֆլիս, 1885, N46:  

10. Ծանուցումն, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1888, N111:  
11. Մեր գրականութեան մէջ յայտնուող մի խոշոր պակասութեան առթիւ, 

«Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1887, N136:  
12. Մեր դրությունից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1892, N161:  
13. Մեր ընթերցողներին, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1884, N12: 
14. Մէրամ, Նամակներ Անգլիայից, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1896, N34: 
15. Մի բացատրություն, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1889, N84: 
16. Նոր րեկլամներ, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1885, N93: 
17. Ռշտունի Վ., Հայ հասարակական հոսանքների պատմությունից, Երևան, 

1956, էջ 62: 
18. Ռոստոմ-բէգ (Դանագյոզյան Մ.)1, Իմ խոհերս, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1891, 

N173:  
19. Ս. Ս. (Սպանդարյան Սպ.), Մամուլի յարաբերութիւնը մեր ազգային 

հաստատութիւնների հետ, «Նոր-Դար», Թիֆլիս, 1884, N94 
20. Սպանդարյան Սպ., Մամուլը մեր երկրում, «Նոր-դար», Թիֆլիս, 1884, N46: 

 
  

                                            
1 Ծածկանուններով հանդես եկող հեղինակների ազգանուններն ու անունները նշելիս 

օգտվել ենք Հովակիմյան Բ., Հայոց ծածկանունների բառարան, Ե., ԵՊՀ հրատ., 2005:  



216 

КРИТИКА РЕКЛАМЫ И РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ГАЗЕТЕ “НОР-ДАР” (1883-1907 гг.) 

Тарон Даниелян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: Сп. Спандарян, Тифлис, объявление, редакция.  
Реклама и рекламная деятельность периодически оказывались в центре 

внимания газеты «Нор-Дар». В газете печатались материалы о развитии системы 
зарубежной и местной периодической печати, а также о фактах и явлениях, 
непосредственно влияющих на рекламную деятельность. В армяноязычной 
периодической печати Тифлиса газета «Нор-Дар» первым разграничила понятия 
“реклама” и “объявление”, установила различные критерии цен для публикаций 
этих сообщений, а также статей личного и делового характера на платной основе. 
Спандар Спандарян считал рекламу главным фактором устойчивого развития 
армянской прессы. Редактор призывал предпринимателей и частных лиц 
армянского происхождения содействовать развитию армяноязычной периодичес-
кой печати посредством рекламирования своих товаров и услуг.  
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Key words: Sp. Spandaryan; Tiflis; announcement; announcement; edition  
Advertising and advertising activity were periodically in the spotlight of the 

newspaper “Nor-Dar”. The newspaper published materials on the development of the 
system of foreign and local periodicals, as well as, facts and phenomena directly 
influencing advertising activities. In the Armenian-language periodical press of Tiflis the 
newspaper "Nor-Dar" was the first to delineate the concepts of "advertisement" and 
"announcement", to set various price criteria for printing these messages and also to start 
publishing personal and business articles on a paid basis. Spandar Spandaryan considered 
advertising to be the main factor for the sustainable development of the Armenian press. 
The editor called for entrepreneurs and individuals of Armenian origin to promote the 
development of Armenian-language periodicals by advertising their goods and services. 
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О РОЛИ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В ФОРМИРОВАНИИ  
ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

Наталья Дианова (Россия)  
 

Ключевые слова: культура, традиционная детская субкультура, культурная 
картина мира, ценностные ориентиры, социокультурная среда, этническая 
культура, этническая идентификация 

 Мотивы изучения традиционной детской субкультуры Кубани, ее духовного 
аспекта имеют под собой разноплановую основу: с помощью культуры и через 
культуру найти способы улучшения взаимопонимания между взрослыми и детьми; 
увидеть в культуре современных детей будущее культуры России; на основе куль-
турного опыта помочь молодому поколению решить жизненные проблемы; сохра-
нить культурные традиции предков. Традиционная детская субкультура – культур-
ный источник, который должен плодотворно влиять на духовность современных 
детей Кубани. Это культура способна противостоять низкого качества культурным 
продуктам масс-медиа-индустрии и являться защитой от социальной и духовной 
опасности. 

Обращение к проблеме предполагает анализ детской субкультуры Кубани, 
интегрирующей в себе систему ценностей разного порядка, среди которых 
целесообразно выделить два: ценности, базирующиеся на традиционной культуре; 
ценности, имеющие свое основание в современном стиле поведения, моде, поведе-
нии, зачастую заимствованном из других культур. В идеальном варианте первые 
должны выступать в качестве условия, организующего и актуализирующего вторую 
группу. 

Ценности эти воспринимаются индивидом как на сознательном, так и на бес-
сознательном уровне в ходе получения личного жизненного опыта и в результате 
наследственности. В итоге у индивида складывается система представлений, в 
соответствии с которой он принимает или отвергает предлагаемые ему идеи. К. 
Манхейм отмечал: «Изменения в обществе никогда не носят характер радикально 
нового … они всегда объединяют старое и новое» [1, 278]. 

Современное влияние западноевропейской, американской культуры, так назы-
ваемый процесс «вестернизации» культуры в значительной степени воздействует на 
сознание детей и молодежи и способствует размыванию и обесцениванию этнокуль-
турных ценностей и утрате национальных традиций. Культура в своей основе не 
наследуется генетически, биологически, а передается от поколения к поколению. 
Формирование личности, а, следовательно, и ценностных ориентиров осуществля-
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ется на протяжении всей жизни человека и протекает с различной степенью интен-
сивности в зависимости от его возраста. Наиболее активно оно происходит в период 
юности. Помимо собственного жизненного опыта, в формировании ценностных 
ориентиров большую роль играет социокультурная среда, которая в условиях Север-
ного Кавказа и Кубани складывается на основе пересечения этнических культур 
разных народов. Этническую идентификацию дополняет этнорегиональная иденти-
фикация как единство разнообразия и многообразия общего, систему ценностей, 
представлений о благе и достоинствах народов, проживающих на Кубани и Север-
ном Кавказе. Этнорегиональное своеобразие выражается в отношениях людей, в их 
деятельности, опредмечено в социально-природной среде, в искусстве, в языковом 
общении, в народном творчестве, пословицах, поговорках, сказках и т.д. Этнорегио-
нальная идентичность характеризует качественный уровень совершенствования и 
гармоничности взаимоотношений между людьми и социально-природной средой, 
меру ответственности человека за себя и мир в целом [2, 57].  

 Кубанские казаки отдавали предпочтение именно духовным устремлениям, а 
не материальным. Индивидуализм, приобретательство, разобщенность никогда не 
являлись категориями духовной культуры русского народа. Истинные духовные 
ценности: добро, любовь, коллективизм, сочувствие, взаимопомощь, благородство, 
ответственность – прививаются с детства в семье, являющейся естественной средой. 
Именно в семье происходит передача и трансформация способов повседневной 
деятельности, норм, стандартов поведения, ценностей. При этом представители 
старших поколений активно влияют на процесс воспитания и социализацию лич-
ности, во многом определяя ее направление, темп и т.д. В то же время семья под-
вержена воздействию социальной макросреды, одновременно являясь одним из со-
циальных институтов общества, тесно связанных и зависящих как от характера раз-
вития социальной системы в целом, так и отдельных ее институтов. Приобретение, 
накопление новых знаний, передача их от поколения к поколению осуществляются 
благодаря социальной памяти, языку, символам, культурным универсалиям. Роди-
тели и родственники становятся референтными источниками выбора ценностей и 
моделей поведения. Агентами трансляции опыта на индивидуальном уровне 
являются представители старших и средних поколений, т.е. родители и бабушки с 
дедушками. Эти ценности наиболее понятны, и раскрываются они в сказках. Носи-
телями сказок на Кубани чаще всего являются бабушки и реже дедушки, к которым 
в любом возрасте тяготеют дети. Психологические истоки привязанности детей к 
сказкам, удовлетворяющим определенные потребности детского возраста, 
раскрыты Л.С. Выготским: «Мир вливается в человека через широкое отверстие во-
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ронки тысячи зовов, влечений, раздражений, ничтожная часть их осуществляется и 
как бы вытекает наружу через узкое отверстие. Эта неосуществившаяся часть 
жизни должна быть изжита» [3, 87]. «Изживанию эмоций», удовлетворению духов-
ных потребностей личности во многом способствует сказка. На первом месте здесь 
выступает эмоционально-нравственный критерий – радость победы добра.  

На втором месте – эмоциональная оценка волшебного, таинственного, всего 
того, «чего не бывает в жизни». Детей привлекают умные, добрые, положительные 
герои; герои-волшебники, обладающие чудодейственной силой. Поучение в сказке 
не воспринимается детьми как голое назидание, они жаждут его и отмечают как 
большое достоинство. Возможность идентификации со сказочными героями, жела-
ние пережить волшебные приключения, эмоционально реагировать на события 
сказки и действия персонажей высоко ценятся детьми. Дети замечают и скрытые 
«смыслы» сказок, где под видом сказочных героев, зверей высмеиваются недостатки 
людей: трусость, жадность, вероломство, хитрость, предательство. 

В сказках дети находят ответы на интересующие их вопросы: кто я, откуда 
произошел этот мир, в чем смысл жизни? В мире сказки осуществляются мечты 
ребенка, которой он сопереживает. Ребенок может и разыгрывать сказку, где он 
объективизирует свои неосознанные желания. Сказочный мир обеспечивает 
ребенку не только реализацию неудовлетворенных желаний, решающую роль 
играет мотив достижения равенства или мотив компенсации.  

 Центральными составляющими и для кубанских сказок являются категории 
«добра», противоборствующие «злу». Эта борьба происходит через все сюжеты: в 
сказках о животных, в бытовых сюжетах и других. Подавляющее большинство 
сказок и легенд представлено бытовыми сказками, тематика и сюжет которых опре-
деляется следующими рамками: родители-дети-внуки; муж-жена; бедный казак – 
богатый казак; казак и атаман; казак и война; казак и нечистая сила. Через краткое 
содержание сказки « Как внук деда спас» [4, 9] раскрывается мир отношений между 
героями и их влиянием на слушателей: «На Кубани существовал обычай: сыновья 
для своих отцов заранее заготавливали плетеную корзину, и когда старику 
исполнялось семьдесят лет, усаживали его туда, везли к реке Кубани и сбрасывали 
с крутого берега. Но однажды вопрос внука – … я-то не умею корзинки плести ? 
спас деду жизнь». Понял человек: делаешь плохое в жизни для других, такая доля 
уготована и для тебя. К тому же формируется не только уважительное отношение к 
старшим, но и показывается важность заботы молодого поколения о старых беспо-
мощных родителях. В легенде-сказке «О муже-уже» [4, 11] сюжет на первый взгляд 
прост: летом молодые девушки купались в реке Лабе, позже одна из них стала 
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женой ужа («проклятого человека») и стала жить вместе с ним в воде. У них 
родились дети. Однажды жена с детьми отпросилась повидать родных. Уж ее 
отпустил. А мать девушки, выведав возвратный секрет, убивает мужа-ужа. А наутро 
жена ужа была в отчаянии, и ее дети превратились – мальчик в соловушку, дочь в 
ласточку, а сама жена в беспарую кукушку. Эта сказка формирует у детей представ-
ление о том, что вмешательство в дела другого человека, пусть и близкого, никогда 
не приводит к благу, а только способно навредить. 

 В целом сказки выполняют множество функций. Но основная проблема не 
столько в пробуждении и укреплении интереса к ней, который никто не оспари-
вает. Проблема в пропаганде русских сказок, а точнее кубанских, в пропаганде чте-
ния сказок.  

 Культурная традиция выбирать водящего, используя считалки, сохранилась и 
сегодня, но анализируя содержательную сторону считалок можно увидеть значи-
тельные изменения. Например, известная считалка «На золотом крыльце сидели 
царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной кто ты будешь такой?» 
Данная считалка предусматривает не только выбор водящего, но и запоминание 
текста». Проводимые исследования показывают, что считалку с таким текстом дети 
фактически не знают. А называют другую: «На золотом крыльце сидели: Мики-
Маус, Том и Джери, Дядя Скрудж и три утенка, выходи, ты будешь Понка». В ст. 
Петропавловской была зафиксирована похожая считалка: «На золотом крыльце 
сидели, Санта-Барбару смотрели. Если Джина не умрет, то Сиси ее прибьет». 
Структурно считалка осталась прежней, но наполнена она совершенно другим со-
держанием, и отражает реалии времени: чем интересуются современные дети, 
какие передачи и фильмы они смотрят? К сожалению, национальные, российские, 
кубанские герои не встречаются. 

В застольном этикете кубанских казаков также формировалось уважение, по-
читание родителей. Глава семейства первым подходил к столу, читал молитву, 
после чего все, перекрестившись, садились за стол [5, 163]. Хлеб за столом также 
резал глава семейства, предварительно перекрестив его ножом, затем раздавал его 
всем сидящим за столом. К хлебу отношение было благоговейным, ценилась 
каждая крошка, и эти принципы формировали у детей. Розданный хлеб нужно 
было съесть до конца. Детям говорили: «Вот не доешь хлеб, а он будет за тобой 
гоняться ночью» [6]. Здесь наблюдается элемент запрета и наказания, в случае не-
исполнения традиционных правил поведения. «Право первой ложки» повсеместно 
на Кубани принадлежало только главе семейства, что считалось само собой разуме-
ющимся. «Если только сели за стол. Первый черпанул атец, патом берите все» [7]. 
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«Гаварили так, первую лошку атец берет. Патом втарую, третью, а после третьей 
тада все» [8]. После того, когда глава семейства первым брал ложку и приступал к 
трапезе, только после этого к еде приступали все члены трапезы, при этом, прежде 
всего, соблюдался порядок старшинства. В том случае, если поведение за столом 
было неправильным, могло последовать наказание от родителя в виде удара по лбу 
ложкой, наиболее строгое наказание было изгнание из-за стола. К нарушениям 
этикета за столом, помимо игнорирования старшинства, можно отнести разговоры, 
смех за столом, нерегламентированный выход из-за стола, спешка, неаккуратность, 
избирательность в еде и пр. За эти нарушения также следовали определенные нака-
зания. Сегодня, к сожалению, многие социокультурные связи нарушены, нравст-
венное сознание значительно искажено, отсутствует потребность в познании, меж-
поколенном общении. 

В целом, характеризуя традиционную детскую субкультуру Кубани на рубеже 
ХХ-ХХI веков, следует отметить, что она значительно отличается от культуры 
других периодов России, претерпевает значительные изменения. В сфере сохра-
нения ее потенциала сохранилось множество проблем, требующих внимания со 
стороны властных культур. Изменить ситуацию можно при тесном сотрудничестве 
различных структур из сферы культуры, политики и науки, широкой деятельности 
СМИ в деле популяризации традиционной культуры, традиционной детской 
субкультуры с учетом интересов всех народов, проживающих на Кубани, и всех 
возрастных групп. 
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ԱՎԱՆԴԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԴԵՐԸ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ 
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՋ 

 
Նատալյա Դիանովա (Ռուսաստան) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ մշակույթ, ավանդական մանկական ենթամշակույթ, 

աշխարհի մշակութային պատկեր, արժեքային կողմնորոշիչներ, հանրամշակու-
թային միջավայր, էթնիկական մշակույթ, ազգային նույնականացում 

Ընդհանուր առմամբ, բնութագրելով Կուբանի մանկական ենթամշակույթը 
XX-XXIդարերի սահմանին, հարկ է նշել, որ նա նշանակալիորեն տարբերվում է 
Ռուսաստանի մյուս տարածաշրջանների մշակույթից, բայց վերջին ժամանակա-
շրջանում ենթարկվում է զգալի փոփոխությունների: Նրա պոտենցիալի պահ-
պանման ոլորտում պահպանվել են բազմաթիվ խնդիրներ, որոնք իշխանական 
կառույցների կողմից որոշակի ոուշադրության կարիք ունեն: Իրադրությունը 
կարելի է շտկել մշակույթի, քաղաքականության և գիտության սերտ համագոր-
ծակցության դեպքում, ավանդական մշակույթի զանգվածայնացման ոլորտում 
ԶԼՄ-ների լայն գործունեության, ավանդական մանկական ենթամշակույթի 
հաշվի առնելով բոլոր այն ժողովուրդների շահերը, որոնք ապրում են Կուբանում 
և բոլոր տարիքային խմբերի սերտ համագործակցության դեպքում:  
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In general, characterizing the traditional children's subculture of the Kuban at the 
turn of the XX-XXI centuries, it should be noted that it differs significantly from the 
culture of other periods in Russia, it undergoes significant changes. In the field of 
preserving its potential, many problems have remained, requiring attention from the 
power cultures. The situation can be changed with close cooperation of culture, politics 
and science, wide media activity in the field of popularization of traditional culture, 
traditional children's subculture, taking into account the interests of all peoples living in 
Kuban and all age groups. 
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ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ: 
ԱՐԴԻ ՀԱՅ ԿԵՆՍԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՊԻ ՄԵՐՕՐՅԱ  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
Նարինե Կարախանյան (Հայաստան) 

 
Հանգուցային բառեր՝ Գեղարվեստական կենսագրություն, պատմավեպ, 

կերպարի հոգեբանություն, վեպ-էսսե, քաղաքական վեպ, չափածո վեպ, 
կինովիպակ, փաստագեղարվեստական ստեղծագործություն 

Կենսագրական վեպը՝ որպես վեպի տարատեսակ, առաջացել է 20-րդ 
դարում: Կենսագրական վեպի տեսության որոշակի դրույթներ է առաջադրում 
համաշխարհային ճանաչման արժանացած կենսագրավեպերի հեղինակ Անդրե 
Մորուան, և նրա առաջադրած շատ սկզբունքներ արդիական ու կիրառելի են նաև 
արդի կենսագրավեպերի համար: Ժամանակի ընթացքում կենսագրական վեպը, 
բնականաբար, որոշակի փոփոխությունների է ենթարկվել:  

Մորուան կենսագրավեպերի համար կարևորագույն դրույթ է համարում 
հետևյալը. «Կենսագրությունը հստակորեն սահմանափակվում է երկու իրադար-
ձությամբ՝ ծնունդով և մահով» [15, 129]: Այն արդի հայ կենսագրական վեպի հա-
մար պարտադիր նախապայման չէ: Բերելով Մ. Շվոբի այն միտքը, որ կենսագրի 
արվեստը անհայտ դերասանի կյանքին այնպիսի արժեք հաղորդելու կարողու-
թյունն է, ինչպես Շեքսպիրի կյանքին, հակադարձում է. «անհայտ մարդկանց 
կյանքը չի թողնում որևէ հետք» [15, 126]:  

Արդի հայ կենսագրական վեպում ևս այդ սկզբունքը պահպանվում է. կեն-
սագրավեպերի հիմնական մասը մեծ մարդկանց մասին է և միակ բացառությունը 
Բակուրի «Շուշեցու հիշատակարանը» վեպն է: 

 Ըստ Մորուայի՝ «կենսագիրը, ինչպես վիպասանը, պիտի «ցուցադրի» և ոչ թե 
«ապացուցի» և սեփական տեսակետը չփաթաթի» ընթերցողին [15, 133]: Կենսա-
գրությունը գեղարվեստական տեսակետից որոշ առավելություն ունի վեպի 
նկատմամբ և հետաքրքրականությամբ չի զիջում: Նա բերում է թատերական ներ-
կայացման օրինակը. ներկայացում դիտելիս նախապես ծանոթ ենք իրադարձու-
թյուններին և գիտենք հանգուցալուծումը, բայց սրտի տրոփով հետևում ենք իրա-
դարձությունների ընթացքին, նույնը կատարվում է կենսագրություններ ընթերցե-
լիս, եթե այն լավ է գրված: «Ընթերցելով հերոսի կյանքի պատմությունը՝ կարծես 
զբոսնում ենք մեզ ծանոթ տեղանքով՝ կենդանացնելով սեփական հիշողություննե-
րը և լրացնելով դրանք… Հոգու խաղաղությունը, որով մենք իրականացնում ենք 
այդ զբոսանքը, զերծ է հանկարծակիություններից, որն էլ հենց նրա գեղարվես-
տականության նախապայմանն է» [15, 123]։  

Կենսագրական վեպի հանրահայտ վարպետներից Ի. Սթոունը գրում է. 
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«Կենսագրական արձակը ոչ միայն հարազատ զավակն է կենսագրության և վեպի, 
այլև իր նախամոր՝ պատմության» [17, 335]: Նա վարպետության չորս պատգամ է 
տալիս՝ «1. հաղորդի՛ր դրամատիզմ, 2.[ապահովի՛ր] երկխոսությունների քանակ, 
3. կենդանացրո՛ւ բոլոր գործող անձերին, 4.կիրառի՛ր անեկդոտներ և հումոր» [17, 
339]: Վեպի այդ ենթաժանրի առավելությունն այն է, որ եթե նախկինում նշանա-
վոր մարդկանց կենսագրություններին ծանոթ էին միայն մասնագետները, ապա 
կենսագրական արձակի շնորհիվ նրանց պատմությունը հայտնի է դառնում լայն 
շրջաններին: «Կենսապատումը բնականորեն և օրգանապես ծագում է բախումնե-
րից՝ մարդկանց և սեփական անձի, մարդու և մարդու, մարդու և ճակատագրի 
դեմ» [17, 335]: Սթոունը նշում է, որ կենսագրական վեպի հեղինակը ոչ պակաս 
հետազոտող է, քան լաբորատորիայի բժիշկը. կարևոր է նաև հեղինակային «բա-
ցակա ներկայությունը»: Նա պիտի հեռվում մնա և թողնի, որ պատումը հոսի իրե-
նով: Որքան էլ քննադատները նշում են նրա թերությունների մասին, որ դրանք 
կպչում են նշավոր մարդկանց պատվին, այնուհանդերձ, նրանցից փոքրիշատե 
համարձակները ողջունում են կենսագրական վեպերի հայտնվելը: Սթոունը 
եզրակացնում է. իր գրած գրքերի շարժառիթները երկուսն են՝ «ձգտում էի խորա-
պես ապրել հասարակ բաները և ուզում էի ընթերցողին ներկայացնել մարդու 
պատմությունը, ով պայքարում էր խոչընդոտների դեմ» [17, 345]: Սրանից պարզ է, 
որ կենսագրավեպի հեղինակները իրենց գործերում ներկայացնում են հզոր և ան-
պարտելի մարդու պատմությունը, իսկ նշանավոր մարդկանց կյանքի գեղարվես-
տական հմուտ պատկերումը կնպաստի այդ ժանրի տարածմանը:  

Կենսագրական վեպը իր զարգացման ընթացքում հաջողությունների կողքին 
գրանցել է նաև թերացումներ, ինչը նկատվել է գրականագետների կողմից: 
Սերգիևսկին, վերլուծելով Տինյանովի կենսագրական վեպերը և մատնանշելով 
նրա առավելությունները, նկատում է, որ կենսագրական վեպը, ի տարբերություն 
պատմավեպի, դանդաղ է զարգանում: Դրա հիմնական պատճառներից է «փաս-
տագրության գերաճը», «պատումի պատմական ճշմարտության նեղ, միակողմա-
նի հասկացողությունը» [16, 177]: Էական թերություն է նաև այն, որ կենսագրա-
կան վեպը նմանվում է գրականագիտական մոնտաժի, ուր ժամանակագրական 
հաջորդականությամբ գալիս են հղված հատվածները: 

Նշվածները նկատելի են նաև արդի կենսագրավեպի դեպքում: Արդյունքում 
յուրաքանչյուր շրջանում նկատել են վեպի տվյալ տեսակի և՛ լավագույն օրինակ-
ներ, և՛ թերացումներ. գրականագետները պիտի քննեն ստեղծագործությունները՝ 
ջանալով դրանք ներկայացնել ճիշտ և օբյեկտիվորեն՝ զերծ մնալով ինչպես թերա-
գնահատելուց, այնպես էլ գերագնահատելուց:  

Դ. Ժուկովը իր «Կենսագրության կենսագրությունը» գրքում խոսում է գեղար-
վեստական կենսագրության մասին՝ չնշելով կենսագրական վեպ եզրույթը: Խոսե-
լով փաստականության և գեղարվեստի մասին՝ գրում է, որ իր հայտնաբերած 
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փաստը, «որքան էլ այն նոր և հետաքրքիր լինի գիտական տեսանկյունից, գրքում 
չի կարող տեղ գտնել, եթե այն բնականորեն չի տեղավորվում տեքստում… հակա-
ռակ դեպքում լավագույն գրողները կլինեին գրականագետները» [16, 7]. փաստա-
կան գրականությունը սահմանափակում է գրողի ստեղծագործական ազատու-
թյունը: Ժուկովը հղում է հերոսների մասին Թ. Կարեյլի մտքերից. «Եթե նա [հերո-
սը] մի անգամ շեղվեց որոշված ճանապարհից, արդեն իսկ մեղանչեց. եթե նա մի 
անգամ իր անձնական եսը բարձր դասեց հասարակության շահից, ուրեմն հերոս 
չէ, այլ խավարի ծառա», ապա եզրակացնում. «Քանի կա մարդը, հերոսների փա-
ռաբանումը կլինի հավիտյան» [16, 24]:  

Արդի կենսագրական վեպերը ևս շատ դեպքերում փառաբանական-գովա-
բանական բնույթ ունեն (Վ. Առաքելյանի «Շիրազ-Նամե» չափածո վեպը (Հ. Շիրա-
զի մասին):  

Հայ գրականագիտության մեջ կենսագրավեպին անդրադարձները անցյա-
լում քիչ են: Եղածներում էլ գրականագետները գրեթե չեն խորացել կենսագրա-
կան վեպի տեսության մեջ՝ մատնանշելով միայն գեղարվեստական առանձնա-
հատկությունները: Ջրբաշյանը «Բակունցի անավարտ վեպը Աբովյանի մասին» 
հոդվածում քննում է պատմակենսագրական վեպի տիրույթում: Գրականագետը 
նշում է, որ ժամանակակից մարդու մասին վեպ գրելն ավելի հեշտ է, քան պատ-
մական նշանավոր դեմքի մասին, որովհետև նա պիտի պատկերի «կենսական 
ճշմարտացիությունը», իսկ պատմակենսագրական ստեղծագործության հեղինա-
կը այդպես վարվել չի կարող, քանի որ «նրա հերոսներն իրենց կենսագրության և 
գործունեության իրական հանգամանքներով նրան տրված են պատմությունից» 
[12, 134] և նա «կաշկանդված է» դրանցով: Ջրբաշյանը կողմնակից է գրողի ազա-
տությանը և պատահական չէ, որ բերում է կենսագրական վեպերի լավագույն 
վարպետ Տինյանովի ասույթը. «Այնտեղ, որտեղ վերջանում է փաստը, սկսում եմ 
ես»: Ըստ գրականագետի՝ կենսագրական վեպեր կերտելիս գրողի երևակայու-
թյունը օգնում է, որ կերպարը «ստանա հոգեբանական-զգացմունքային իմաստա-
վորում», «առանձնացնում [է] հանգուցային, էական փաստերը՝ «խտացնելով» 
նրանում հերոսի գործունեության ամբողջ կենսական, պատմական, հոգեբանա-
կան բովանդակությունը…, վերստեղծում [է] գլխավոր հերոսի գործունեության 
բնական միջավայրը, կապերը, հարաբերությունները՝ այդ բոլորը ենթարկելով հե-
րոսի դարաշրջանի և անցած ուղու պատկերման խնդրին: … Կարող է կերտել բո-
լորովին նոր, պատմական ուղղակի հիմք չունեցող կերպարներ, դեպքեր, հարա-
բերություններ և դրանք մտցնել իրադարձությունների իրական ընթացքի մեջ, եթե 
այդ նոր կերպարներն ու դեպքերը չեն խախտում գլխավոր հերոսի գործունեու-
թյան և բնավորության ճշմարտությունը, այլ հավանական են, բնական, նույնիսկ 
անհրաժեշտ են՝ պատմական իրադրությունն ավելի լրիվ, կենդանի ներկայացնե-
լու համար» [12, 142-143]: Պատմակենսագրական ստեղծագործության ամենա-
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վճռական չափանիշը կերպարի գեղարվեստականության աստիճանն է:  
Կենսագրական վեպի ժանրի մասին տեսական պատկերացումներ է տալիս 

նաև Ս. Արզումանյանը: Հեղինակն օգտագործում է «պատմակենսագրական վեպ» 
եզրույթը: Գրականագետը, պատմակենսագրական վեպը համարելով պատմավե-
պի ենթաժանր, մատնանշում է նրանց տարբերությունները. «Պատմավեպը են-
թադրում է, ամենից առաջ ավելի ընդհանրական, ավելի մասշտաբային լուծում-
ներ, ենթադրում է ժողովրդի պատմական-քաղաքական ճակատագրի բազմազեղ 
ու ամբողջական ընդգրկում: Մինչդեռ պատմակենսագրական վեպում, այնուամե-
նայնիվ, գրողը զգում է ինչ-ինչ «կաշկանդումներ»-ամեն ինչ կամ շատ բան ձևելու 
կամ հարմարեցնելու գործող անձի՝ նույն պատմական – իրական հերոսի 
«վարքին» [3, 27]:  

 Կենսագրական վեպերի հիմնական աղբյուրը փաստն է, ուստի կարևորվում 
է փաստից օգտվելու գրողական կարողությունը. ինչպե՞ս են գրողները օգտվում 
փաստական նյութից, որքանո՞վ են կարողանում ապահովել կերպարների վավե-
րականությունը, և որտեղի՞ց է սկսվում գեղարվեստականությունը: Կենսագրա-
կան վեպը գեղարվեստական կենսագրություն է: Հերոսները, իրական անձնավո-
րություն լինելով, գրողի գեղարվեստական մշակմանն են ենթարկվում. նրանցում 
անպակաս են հեղինակային խոհերը, հրապարակախոսական շեշտադրվածու-
թյունը, հեղինակների գրականագետ լինելու դեպքում՝ նաև բանասիրական վեր-
լուծությունները: Կենսագրավեպերն առանձնանում են իրենց դաստիարակիչ 
նշանակությամբ, նշանավոր մարդու օրինակով մարդուն մարդ պահելու, մարդու 
ուժը ներկայացնելու շնորհիվ: Այստեղ հերոսը ժամանակն առաջ տանող, իրեն-
ցով ժամանակը կշռող խոշոր անհատն է: Առանցքում ունենալով մեծ մարդկանց 
ողբերգակական կյանքերի պատմություններ՝ կենսագրավեպերը դրական լիցքե-
րով են պարուրում: Իհարկե, մեծ անհատը չի ներկայացվում անթերի լուսապսա-
կով, նա ևս մարդ է՝ իր թուլություններով, մոլություններով, և եթե հերոսը չի ներ-
կայացվում իր հոգեկան բարդ աշխարհով, ընթերցողին չի համոզում: Կենսագրա-
վեպում ամենաէական և առանցքային խնդրիրը կերպարի հոգեբանության ճշմա-
րիտ արծարծումն է:  

 Ժամանակակից հայ կենսագրական վեպը ևս զարգացող ժանր է և փոփո-
խությունների է ենթարկվել: Արդի շրջանում ստեղծվել են բազմաթիվ կենսագրա-
կան վեպեր՝ Պերճ Զեյթունցյան, «Վերջին արևագալը» (Գրիգոր Զոհրապ) (Ե., 
«Արևիկ», 1990); Հայկազ Հակոբջանյան «Սպիտակ էդելվեյսներ» (Ռուբեն Սևակ), 
(Ե. «Նաիրի», 1997), «Առկայծ ճրագ» (Դանիել Վարուժան), Ե., «Դպիր», 2004), «Ով 
մարդկային արդարություն. Սիամանթո», ՀԳՄ հրատարակչություն, Ե., 2005), 
«Կյանքս այնպես դժվարին էր. Վահան Տերյան» Ե., «Գասպրինտ», 2011,); Աղասի 
Այվազյան, Պոեմ վասն շենքի և շինության (Ալեքսանդր Թամանյան), (Ե., Նաիրի, 



227 

2002); Սարգիս Վահագն, «Արշիլ Կորքի»1 (Լոս Անճելըս, 2004); Աննա Պետրոսյան, 
Սերն աշխարհեն խռովել` կերթա (Նահապետ Քուչակ), Ե., ՀԳՄ, 2004; Հովիկ 
Չարխչյան, «Սուլամիթա. Սևակի մեծ սերը» (երկու հատորով), Եր., (2004, 2014)2; 
«Չարենցի կրակոցը» (Եղիշե Չարենց), Ե., «Տիգրան Մեծ», 2010; Ալեքսանդր 
Թոփչյան, «Եվ անգամ մահից հետո (Ռուբեն Սևակ)», Երևան, ՀԳՄ հրատ., 2005; 
Աշոտ Աղաբաբյան «Ռեզիդենտը» (Հայկ Հովակիմյան), Ե., Լուսակն, 2014, 
«Մենակը» (Գրիգոր Գուրզադյան), (Ե., «Հեղինակային հրատ.», 2013); Վազգեն 
Առաքելյան, «Շիրազ Նամե» (Հովհաննես Շիրազ), Ե., «Ամիկուս», 2014; Աշոտ 
Ավետիսյան, «Մենավորի աստղը կամ Վ. Տերյանի կյանքը», (Ե., ՀԳՄ 
հրատարակչություն, 2010)3; Հովհաննես Մելքոնյան, «Մերժված օրենդիրը» 
(Պարույր Սևակ), Ե., «Պարույր Սևակ» 2006; Բակուր (Բակուր Կարապետյան) 
«Շուշեցու հիշատակարանը» (Ռուբեն Սարգսյան), Ե., «Անտարես», 2013: Նշված 
կենսագրական վեպերից ոչ բոլորը գեղարվեստական արժեք ունեն և ընկալվում 
են որպես գրապատմական փաստ: 

 Արդի կենսագրական վեպերին անդրադարձել են Ս. Արզումանյանը («Վեր-
ջին արևագալը» վեպի արժևորում և գնահատում) [2, 335-341], Ս.Սարինյանը (գրել 
է Հ. Հակոբջանյանի կենսագրական վեպերի առաջաբանները) [7, 8, 9], Ժ. Քալան-
թարյանը (կատարում է Հակոբջանյանի և Թոփչյանի կենսագրավեպերի քննու-
թյունը, բնականաբար, առաջնությունը տալով Թոփչյանի վեպին) [13, 122-127],   
Ս. Մարգարյանը (քննում է Ալ. Թոփչյանի «Եվ անգամ մահից հետո» վեպը) [10, 
218-236,], Զ. Ավետիսյանը (Ա. Ավետիսյանի «Մենավորի աստղը կամ Վ. Տերյանի 
կյանքը»)[1], Գ. Խաչիկյանը (Հ. Չարխչյանի կենսագրական վեպերը և Ս. Վահագնի 
«Արշիլ Կորքի» վեպը)[ 5, 6] և այլք: Եղած անդրադարձները ինքնին հուշում են, որ 
գեղարվեստական արժեք ունեցող վեպերը գրականագետների ուշադրության 
կենտրոնում են: 

 Վերևում նշել ենք, որ կենսագրական վեպի և պատմավեպի միջև չինական 
պարիսպ չի դրված, ուստի մենք միտված ենք որոշ կենսագրավեպեր դիտարկել 
նախկինում լայնորեն կիրառվող պատմակենսագրական անվանումով: Դրանց 
մեջ կներառենք Պերճ Զեյթունցյանի «Վերջին արևագալը», Ալ. Թոփչյանի «Եվ 

                                            
1 Վեպի մասին տես մեր հոդվածը // Կարախանյան Ն., Սարգիս Վահագնի «Արշիլ 

Կորքի» կենսագրական վեպը, Հայագիտական հանդես, 4 (38), Ե., 2017, էջ 91-98: 
2 Երկու անգամ է հրատարակվել, երկրորդը լրամշակված հրատարակություն է, հրատ. 

«Անտարես»: 
3 Աշոտ Ավետիսյանի «Մենավորի աստղը կամ Վահան Տերյանի կյանքը» և Հայկազ 

Հակոբջանյանի «Կյանքս այնպես դժվարին էր» վեպերի համեմատական քննություն ենք 
կատարել մեր հոդվածում, տես՝ Ն. Կարախանյան, Տերյանի կերպարը կենսագրական 
վեպերում, Գիտական տեղեկագիր. Հումանիտար և հասարակական գիտություններ, № 1, Բ 
պրակ, 2017, էջ 21-32: 
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անգամ մահից հետո» և Բակուրի «Շուշեցու հիշատակարանը»:  
 Պերճ Զեյթունցյանը հայտնի գրող է: Նրա «Վերջին արևագալը» (Գ. Զոհրապի 

մասին) վեպը Ս. Արզումանյանի բնորոշմամբ՝ պատմակենսագրական, քաղաքա-
կան վեպի և վեպ-ժամանակագրության բաղադրիչներով ստեղծված «չափա-
զազանց բարդ, միանգամայն ինքնատիպ և գեղարվեստական առումով բարձրար-
ժեք ստեղծագործություն է» [2, 335]: Լինելով լավագույններից և վաստակ ունեցող 
հեղինակի ստեղծագործություն՝ այն ուղենիշ է արդի կենսագրական վեպի և՛ թե-
մատիկայի, և՛ գեղարվեստականության առումով:  

 Հայկազ Հակոբջանյանը ավանդների շարունակող է, և նրա չորս կենսագրա-
կան վեպերից երեքը նվիրված են եղեռնազոհ գրողներին (Ռ. Սևակ, Դ.Վարուժան, 
Սիամանթո): Հեղինակի գեղագիտական համակարգում գրողների կենսապատու-
մը մարդկային ամենանուրբ զգացմունքների և սիրո միջոցով պատկերելն է: Գե-
ղարվեստական տեսակետից ամենահաջողվածը «Սպիտակ էդելվեյսներ»-ն է՝ 
նվիրված Ռուբեն Սևակին, և այն հիշեցնում է արևելյան սիրավեպ: 

 Ալեքսանդր Թոփչյանը «Եվ անգամ մահից հետո» վեպը չի կառուցում 
դասական ավանդներով. այն գոյության փիլիսոփայության և հոգեվերլուծության 
հայեցակարգով գրված վեպ է և հերոսների կերպարները ներկայացնում է այդ 
տրամաբանությամբ: Այն հատում է կենսագրական վեպի սահմանը: «Եվ անգամ 
մահից հետո» վեպը համարում ենք համադրական վեպ: Նրա մեջ միաժամանակ 
տեսնում ենք և՛ փիլիսոփայական վեպի, և՛ պատմավեպի, և՛ քաղաքական վեպի 
տարրեր: Հեղինակը համոզիչ է պատկերել ինչպես գլխավոր հերոսի, այնպես էլ 
մյուս կերպարների հոգեբանությունը: Թոփչյանը համակողմանիորեն է ներկա-
յացնում եղեռնը՝ դիտարկելով տարբեր հերոսների կողմից (հայ, թուրք, գերմանա-
ցի և այլն): Վեպը լայն աշխարհաճանաչում ունեցող հեղինակի երկ է և արդի հայ 
կենսագրական վեպերի մեջ լավագույններից է: 

 Ինչպես ժամանակակից գրականությունը, այնպես էլ կենսագրական վեպի 
ենթաժանրը, ոչ կանոնակարգված զարգացում է ապրում: Այստեղ ևս վեպի ներ-
ժանրային բազմազան թափանցումներն ակնհայտ են:  

 Հովհաննես Մելքոնյանի «Մերժված օրենսդիրը» խոհագրական վեպը իր 
բնորոշմամբ՝ վեպ-էսսեն Պ. Սևակի մասին խոհագրության, մենագրության, գի-
տական կենսագրության և հուշագրության արանքում հայտնված ստեղծագործու-
թյուն է: Այն լրացնում է մեծ բանաստեղծի կյանքի մասին պատմող հուշագրու-
թյունը և արժեքավոր է որպես Սևակի ժամանակակցի դիտարկում:  

 Ժամանակակից կենսագրական վեպերը ևս «տառապում են» իրենց գլխավոր 
հերոսին «աստվածացնելու» միտումով: Վազգեն Առաքելյանի «Շիրազ-նամեն» 
ըստ էության գովաբանական, ձոներգության նմուշ է. ձևեր, որ այժմ կիրառելի և 
ընդունելի չեն: Նրա հետաքրքրությունը թերևս կարելի է համարել այն, որ չափա-
ծո վեպ է:  
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 Աննա Պետրոսյանի «Սերն աշխարհեն խռովել` կերթա» վեպը (նվիրված 
Նահապետ Քուչակին) գեղարվեստորեն թույլ է. կերպարի վրայից այդպես էլ չի 
վերցվում առասպելական քողը, և Քուչակի կերպարը այդպես էլ չի որոշակիա-
նում4: Վեպը դիտարկվում է սոսկ որպես գրապատմական իրողություն: 

 Աղասի Այվազյանի «Պոեմ վասն շենքի և շինության» կինովիպակ հիշեցնող 
կենսագրավեպում հեղինակը Ալեքսանդր Թամանյանի կենսապատումը ներկա-
յացնում է ժամանակի և քրոնոտոպի ձևերի հետաքրքրական կիրառումով. 
կտրուկ անցումները, գործողությունների արագությունը և սեղմությունը ապահո-
վում են վեպի բանարվեստը (պոետիկան):  

 Հովիկ Չարխչյանի «Սուլամիթա. Պարույր Սևակի մեծ սերը», «Չարենցի 
կրակոցը» վեպերը պայմանավորում են հեղինակի մտածողության ազատությու-
նը և բացահայտում են Պ. Սևակի ու Ե. Չարենցի կյանքի չլուսաբանված կողմերը. 
խորհրդային ժամանակաշրջանում նման թեմաների վրա տաբու էր դրված: Առա-
ջինը Պարույր Սևակի սիրո առեղծվածի բացահայտումն է՝ նրա մեծ և անչափելի 
նվիրումը առ Սուլամիթան՝ իրական անձնավորություն, որին ձոնել էր աստվա-
ծաշնչյան մոտիվներով գրված իր «Երգ երգոց»-ը, ում հետ զրույցները դարձել են 
բանանստեղծությունների հիմք: Հեղինակը բանաստեղծին մեր առաջ կանգնեց-
նում է պարզ, հոգեկան հակասություններով, իր նվիրական ապրումներով: Վեպը 
հեղեղված է նրանց նամակներով, որոնց միջոցով հեղինակը բացահայտում է բա-
նաստեղծի կյանքը:  

 «Չարենցի կրակոցը» հեղինակի բնորոշմամբ՝ փաստագրական վեպը պատ-
մում է բանաստեղծի կյանքի հատկանշական դեպքի՝ Չարենցի կրակոցի մասին 
Մարիաննա Այվազյանի վրա (թեթևակի վնասվածք էր հասցրել): Հեղինակը հոգե-
վերլուծության միջոցով կարողացել է բացահայտել բանաստեղծի հոգեաշխարհը. 
կնոջ կարոտը (Լենինգրադում էր ուսանելու համար) և գեղեցիկի նկատմամբ ան-
տարբեր չլինելը նրան դրդում են այդ արարքին: Բանաստեղծի մեջ արթնացած 
սեռական բնազդը և արվեստի ու պարտականությունների գիտակցման միջոցով 
նրա հաղթահարումը, արարքի պատճառով ամոթը կնոջ հանդեպ ամբողջացնում 
են մեծ անհատի կերպարը: 

 Սարգիս Վահագնի «Արշիլ Կորքի» վեպը դասական ավանդներով գրված 
ստեղծագործություն է և բացահայտում է հայազգի մեծանուն նկարիչ Ա. Գորկու 
(Ոստանիկ-Մանուկ Ադոյանի) կենսապատումը՝ սփյուռքահայի բարդույթներով, 
ինքնահաստատման բնական մղումով, ազգայինի և հայկականի պահպանման 
ձգտումով: Հեղինակը կարողացել է ճշմարտացիորեն պատկերել աշխարհա-
հռչակ գեղանկարչի ողբերգական կյանքը: Արևմտահայերենով գրված կենսագրա-

                                            
4 Վեպին անդրադարձել ենք «Նահապետ Քուչակի կենսապատումը» հոդվածում: Տես 

«Կանթեղ», № 2(71), Ե.: ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ, «Ասողիկ» հրատ., 2017 թ., էջ 17-26: 
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վեպը կարևորում ենք նաև որպես իրողություն, քանի որ այսօրվա համար 
կարևոր ենք համարում արևմտահայ մշակույթի և լեզվի պահպանումը: 

 Աշոտ Աղաբաբյանի «Ռեզիդենտը» փաստագրական վեպը հայազգի հետա-
խույզ Հայկ Բադալի Հովակիմյանի կենսապատումն է: Գրքի նորույթը առավելա-
պես թեմատիկան էր, իսկ գեղարվեստական տեսակետից փոքր-ինչ կաղում է. 
գլխավոր հերոսը գեղարվեստական կերպար չի դառնում, որովհետև գրեթե չի 
տարբերվում մյուս հերոսներից: Եվ, ինչպես նկատել է Վահրամ Դանիելյանը, 
«ոճերի հիբրիդային սերտաճումների արդյունքում հեղինակի երկակի խաղից» [4, 
40] գիրքը տուժել է: Իսկ «Մենակը» ճանաչված աստղագետ Գրիգոր Գուրզադյանի 
գեղարվեստական կենսապատումն է. վեպում հերոսը Առնո Սարոյան անունով է 
պատկերված: Սույն վեպը արդեն գեղարվեստորեն հասուն ստեղծագործություն 
է, և հեղինակը լիովին օգտվել է ստեղծագործական երևակայությունից և ազա-
տությունից:  

 Բակուրի «Շուշեցու հիշատակարանը» (հեղինակային բնորոշմամբ՝ պատ-
մավեպ, ըստ մեզ՝ պատմակենսագրական վեպ) Ռուբեն Սարգսյանի կենսապա-
տումն է՝ ապրած բարդ ու հակասական ժամանակաշրջանով՝ Հայաստանի Առա-
ջին Հանրապետություն, Շուշիի կոտորած, ժողովրդի մեջ խռովություններ գցելու 
և ապակողմնորոշելու միջոցով՝ խորհրդային կարգերի տարածում, չարաբաստիկ 
1937 թիվ, Հայրենական պատերազմ, գերություն, այնուհետև աքսոր… Այստեղ հե-
րոսը, ի տարբերություն արդի կենսագրավեպերի, մեծ և հանրահայտ մարդը չէ, 
այլ սովորական քաղաքացին:  

Այսպիսով՝ հայ կենսագրական վեպի հիմնադիր Ակսել Բակունցից սկսած՝ 
այն ինքնատիպ ձևափոխությունների է ենթարկվել: Ժամանակակից կենսագրա-
վեպը զարգացում ապրող ժանր է, նրանում նկատելի են ներժանրային թափան-
ցումներ և նոր միտումներ: Թվարկված և ներկայացված ոչ բոլոր կենսագրական 
վեպերն են գեղարվեստական արժեք ներկայացնում, այլ դիտարկվում են որպես 
գրապատմական իրողություն: Արդի շրջանում ստեղծված լավագույն կենսագրա-
վեպերից են Պերճ Զեյթունցյանի «Վերջին արևագալը», Ալեքսանդր Թոփչյանի «Եվ 
անգամ մահից հետո», Սարգիս Վահագնի «Արշիլ Կորքի», Աղասի Այվազյանի 
«Պոեմ վասն շենքի և շինության» և Հովիկ Չարխչյանի «Սուլամիթա. Սևակի մեծ 
սերը» և «Չարենցի կրակոցը» երկերը:  
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СОВРЕМЕННЫЙ АРМЯНСКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ РОМАН 
(ТЕОРИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ) 

 Нарине Караханян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: исторический роман, психология героя, роман-эссе, полити-
ческий роман, поэтический роман, кинохроника, художественно-документальное 
произведение 

В статье анализируется теория биографического романа, представленная в 
трудах знаменитых армянских, русских и французских литераторов и мастеров 
биографического жанра. Теория биографического романа и аспекты мастерства 
представлены на материале произведений Андре Моруа, Ирвинга Стоуна, Эдварда 
Джрбашяна, Севака Арзуманяна и т.д. Начиная с основателя армянского биографи-
ческого романа Аксела Бакунца, биографический роман претерпел существенные 
изменения и развитие. То же самое можно сказать и о современном армянском 
биографическом романе. Не все перечисленные и представленные в статье биографи-
ческие романы являются высокоценными художественными произведениями, 
описывающими документальные события. Лучшими биографическими романами в 
наше время являются: «Последний рассвет» Перча Зейтунцяна, «И даже после 
смерти» Александра Топчяна, «Поэма о стройке и строительстве» Агаси Айвазяна, 
«Аршил Горки» Саргиса Ваагна, «Суламифь. Большая любовь Севака» и «Выстрел 
Чаренца» Овика Чархчяна. 

С художественной точки зрения биографический роман развивается и в нем 
заметны внутрижанровые параллели и новые тенденции. 
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THE MODERN ARMENIAN BIOGRAPHICAL NOVEL 
(THE THEORY AND THE FICTION) 

 Narine Karakhanyan (Armenia) 
Summary 

Key words: Fictional biography, historical novel, the psychology of the character, 
novel-essay, political novel, verse novel, film-novel, documentary work 

The theory of the biographical novel is presented according to Armenian, Russian 
and French famous literary critics and biographers in this article. The theory of the 
biographical novel and mastery provisions are presented by Andre Morua, Irving Stone, 
Edward Jrbashyan, Sevak Arzumanyan and others. Starting with Axel Bakunts, the 
founder of the Armenian biographical novel, the biographical novel is originally in the 
process of modifications and developments. The same can be said about the modern 
Armenian biographical novel. Not all the biographical novels listed and presented in the 
article are highly valuable fiction works but they are presented as a historical-literary 
reality. The best biographical novels at the present time are as follows: Perch 
Zeytuntsyan "The Last Sun", Alexander Topchyan "And Even After Death", Aghasi 
Ayvazyan "Poem for Building and Construction", Sargis Vahagn "Arshile Gorki" and 
Hovik Charkhchyan "Sulamita. Sevak's Great Love" and "Charents’s Shot". 

From a fictional perspective, the biographical novel is developing and there are 
noticeable inter-genre penetrations and new trends in it. 
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ԼԵՈՆ՝ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆԻ ՔՆՆԱԴԱՏ 

Եվա Մնացականյան (Հայաստան) 
 
Հանգուցային բառեր՝ Հ. Թումանյան, Ա. Բաբախանյան, գրաքննադատություն, 

մշակական ազդեցություն, գնահատում, պոեմ, լեռան երգիչ, վերարժևորում 
Հայ գրավոր մշակութի պատմության մեջ իր անուրանալի տեղն ու դերն 

ունի Լեոն (Առաքել Բաբախանյան): Բավական հարուստ է նրա թողած ժառան-
գությունը, լայն՝ հետաքրքրությունների շրջանակը՝ պատմագիտություն, գրա-
քննադատություն, հրապարակախոսություն, մանկավարժություն և այլն: Գրա-
քննադատության պատմության մեջ Լեոյին վերագրվում է ազգային մշակույթի 
բազմադարյան ընթացքի հիմնական օրինաչափությունները հայտնաբերողի ու 
հետազոտողի դեր: Ինչպես արձանագրում է հայ քննադատության պատմությու-
նը, նրա «գրականագիտական ելույթները մեծապես նպաստեցին հայ քննադա-
տական մտքի զարգացմանը» [5, 147]:  

Հայտնի է՝ Լեոյի գեղագիտական հայացքների հիմքում ընկած է սկզբունքա-
յին այն դրույթը, որ կյանքն ու գրականությունն անքակտելիորեն կապված են 
միմյանց. «Կյանքը իր հույզերը, իր խմորումներն ունի. և գրականությունը, իբրև 
նրա հայելի, պիտի ցոլացնե իր մեջ նրա շունչը, նրա ձգտումները, պիտի արձա-
գանք տա նրա կոչերին, պիտի մարմին և արյուն հաղորդե այն հոսանքներին, 
որոնք կան, բայց աննկատելի են... Այստեղից ահա այն հանգամանքը, որ գրողը 
պիտի ականջ դնե կյանքին, հասարակական զարկերակին: Եվ մեր բոլոր 
լավագույն գրողները այդպես են եղել» [1, 51]: Առաջնորդվելով այս սկզբունքով՝ 
Լեոն որոշակիացնում է իր՝ արժեքների գնահատման մեթոդաբանությունը: 
Դեռևս 1880-ական թթ. հոդվածներում քննադատը գրականության առաքելությու-
նը տեսնում էր ժողովրդին կրթելու, նրան բարոյական անկումից հետ պահելու 
մեջ: «Կրիտիկան մեր մամուլի մեջ» հոդվածում Լեոն զարգացնում է տեսական 
որոշակի դրույթներ կյանք-գրականություն-քննադատություն եռամիասնության 
վերաբերյալ, ձևակերպում հստակ չափանիշներ, որոնք պետք է պահանջել գրո-
ղից և նրա քննադատից. «Քննադատելով մի որևէ ժողովրդական գիրք, հարկավոր 
է առաջ ուսումնասիրել ժողովրդի կյանքը, նրա կազմվածքը, ոգին և սա անշուշտ 
հարկավոր է համ գրողի, համ էլ կրիտիկոսի համար» [6]: Ըստ Լեոյի՝ վերջինս 
չպետք է առաջնորդվի րոպեի ազդեցությամբ և կուսակցական մոլեռանդությամբ: 
Լավ կրիտիկոսը պետք է՝ ա) ուսումնասիրի ու ճանաչի հայի հոգին, նրա կենսա-
կերպը, բ) ըմբռնի գրողի ոգին, նրա նպատակները, գ) աչքի առաջ ունենա հայ 
գրականության իրական վիճակը՝ համեմատելով այլ գրականությունների հետ, դ) 
առաջնային համարի ազգային գրականությանը ծառայելը՝ չդառնալով գործիք 
կուսակիցների ձեռքին: 
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Պետք է նկատել, սակայն, որ այսպիսի դիրքորոշում ունեցող քննադատը սե-
փական գնահատումների մեջ հաճախ էր խոտորվում՝ տուրք տալով նեղհայաց 
կուսակիցների կաղապարային մտածողությանը: Այս տեսակետից նշելի է նրա 
կանխակալ դիրքորոշումը Հ. Թումանյանի ստեղծագործությունները քննելիս: 
Լեոյի քննադատական ուսումնասիրություններին և դրանց շուրջ ծավալված բա-
նավեճերին տարբեր առիթներով ու մեկնաբանություններով թե՛ իր ժամանակին, 
թե՛ հետագայում անդրադարձել են Պ. Մակինցյանը, Ց. Խանզադյանը, Գ. Ենգի-
բարյանը, Էդ. Ջրբաշյանը, Ա. Օհանյանը և ուրիշներ: Այդ անդրադարձների քննու-
թյունը այս հաղորդման նպատակից դուրս է: Մեր խնդիրն է պատմական հեռա-
նկարի մեջ ամբողջացնել և ամփոփ վերլուծությամբ ներկայացնել Լեոյի՝ Թուման-
յանին գնահատելու հայեցակետը՝ տեղ-տեղ փորձելով մեր օրերի գեղարվեստա-
կան գիտակցության տեսանկյունից իմաստավորել բարձրացված որոշ խնդիրներ: 

Այսպես՝ 1896 թ. առանձին գրքով հրատարակվում է «Լոռեցի Սաքոն», որի մա-
սին Լեոն նույն թվի մայիսի 29-ին «Մշակ» թերթում հանդես է գալիս գրախոսու-
թյամբ: Չժխտելով Թումանյանի բանաստեղծական «շնորհքը»՝ նա պոեմում բարձր է 
գնահատում բնության ու միջավայրի նկարագրությունները1. «Կտորներ կան 
լեռների նկարագրությունների մեջ, որոնք կատարելապես գեղեցիկ են, ներկայաց-
նում են հիացած սրտի սիրուն նվերները բնության ահեղ տեսարաններին» [8]:  

Լեոն պոեմը ամբողջության մեջ համարում է զուտ նկարագրական, խորքա-
յին բովանդակությունից զուրկ, իսկ Սաքոյի կերպարը՝ «մի աղոտ ստվերագիծ»: 
Ըստ գրախոսի՝ պոեմում կերպարի հոգեբանական զարգացումը թերի է, Սաքոյի 
նման աժդահա իգիթի այդօրինակ վախկոտությունն ու դրան հետևող խելագա-
րությունը՝ անհամոզիչ: «...Հսկայական հոգին ճնշելու համար հարկավոր է հսկա-
յական աղետ,– գրում է Լեոն:– Սաքոն մի ակնթարթում չպիտի ընկներ ահուդողի 
մեջ. սարսափելի ճգնաժամին «աժդահան» փախչելու մասին չէ մտածում, այլ 
կռվի, մրցության մասին» [9]: Լեոն ըստ էության կրկնում է քննադատության մեջ 
գրեթե ընդհանրական բնույթ ստացած պատկերացումը՝ Սաքոյի խելագարվելը 
հոգեբանորեն հիմնավորված չլինելու մասին: Նա հաշվի չի առնում կամ շրջան-
ցում է պոեմի մտահղացման հեղինակային նպատակը, «բացառիկ» կերպարին 
մոտենում է ընդհանրացված տիպի չափանիշներով, մինչդեռ Թումանյանի ստեղ-
ծած կերպարը, որ ամենևին էլ հազվադեպ չէ գրականության մեջ, կարելի է ասել, 
հաստատում է բացառությունների օրինաչափությունը: Այդուամենայնիվ, գրա-
խոսը հույս է հայտնում՝ եթե երիտասարդ բանաստեղծը «աշխատե և բովանդա-

                                            
1 Լեոն հուշերում գրում է, որ այդ առավելությունները նկատելու պատճառով ընդհա-

րում է եղել իր և «Մշակի» գլխավոր աշխատակիցների միջև: 
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կության, հոգու և մտքի մասին, կարող է տալ մեզ գեղեցիկ, կոկ և ախորժելի պատ-
մություններ ոտանավորով» [8]: Այսինքն, ինչպես գրեթե բոլոր քննադատները, 
Լեոն էլ Թումանյանի տաղանդի զարգացման հեռանկարը տեսնում է էպիկական 
պատումների մեջ: 

Ինչպես իր ժամանակին, այնպես էլ հետագայում գրականագիտության մեջ 
բազմիցս նկատվել է, որ Լեոն հաճախ է փոխել իր կարծիքը Թումանյանի մասին: 
Դրա վկայություններից է 1903 թ. Վենետիկի «Գեղունի» հանդեսում տպագրված 
«Ռուսահայ գրականությունը սկզբից մինչև մեր օրերը» հոդվածը: Այստեղ Լեոն 
Թումանյանին անվանում է «լերան երգիչ»՝  նեղացնելով նրա ստեղծագործության 
բովանդակային շրջանակները, նվազեցնելով գեղարվեստական արժեքը: Հոդ-
վածն իր ժամանակին մեծ արձագանքների և իրարամերժ գնահատումների է են-
թարկվում2: Ուշադրության կենտրոնում էին Լեոյի ինչպես գեղագիտական մի 
շարք դրույթներ, այնպես էլ որոշ հեղինակների երկերին տված բնութագրումները:  

Սկզբունքային ուղենիշ ընտրելով Հ. Տենի «Անգլիական գրականության 
պատմություն» աշխատությունը՝ քննադատը «Ռուսահայոց գրականությունը...» 
հոդվածում դարձյալ հաստատում է այն դրույթը, որ գրականությունը չի կարող 
օտարված լինել ժողովրդի կյանքից: Քաղվածքներ բերելով Չերնիշևսկուց և Բե-
լինսկուց՝ Լեոն զարգացնում է այն միտքը, թե «մարդկային բոլոր գործերը պետք է 
ծառայեն մարդու օգտին, եթե չեն կամենում լինել դատարկ և անբովանդակ պա-
րապմունք» [1, 51], մասնավորապես՝ գրականությունը պետք է ծառայի »որևէ էա-
կան օգտի»: Քննադատն այս տեսանկյունից էլ փորձում է արժևորել ժամանակա-
կից և մոտ անցյալի հեղինակների գործերը. արդյոք գրողը ականջալուր եղել է 
կյանքի հասարակական զարկերակին: Հարցադրման շրջանակում Լեոյի դատո-
ղություններում որոշակի արժեք ներկայացնող շատ կողմեր կան, որ սկզբունքա-
յին նշանակությամբ գործնական կիրառություն են գտնում նրա քննադատական 
գնահատականներում: Առհասարակ հրապարակումը արժեքավոր փորձ էր այն 
իմաստով, որ առաջին անգամ հայ նոր շրջանի գրականության կենդանի ընթաց-
քը քննվում էր քննադատական որոշակի մոտեցումների ու հայացքների համա-
տեքստում:  

Նկատենք, սակայն, որ Լեոն, տեսականորեն առաջադրելով գեղագիտական 
հստակ սկզբունքներ, այնուամենայնիվ, որոշ գրողների երկերը վերլուծելիս 
երբեմն հասնում է ծայրահեղության՝  թույլ տալով ակնհայտ սխալներ: Այդ խոտո-
րումը ընդունված է բացատրել «Մշակի» կուսակցական կողմնակալ դիրքորոշ-

                                            
2 Աշխատության արձագանքների մասին ուշագրավ ուսումնասիրություն է կատարել   

Դ. Պետրոսյանը «Գրական բանավեճերը 20-րդ դարասկզբի հայ մամուլում» գրքում (Երևան, 
Երևանի համալսարանի հրատ., 2007, էջ 285-294): 
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մամբ, որն իր ուղղակի ազդեցությունն է թողնում թերթի աշխատակից Լեոյի 
քննադատական հայացքների և կողմնորոշումների վրա՝ կանխակալ մոտեցում 
պարտադրելով իր համակիրների խմբին չպատկանող գրողի այս կամ այն 
ստեղծագործության հանդեպ:  

Առհասարակ Լեոն, բարձր գնահատելով Պատկանյան-Նալբանդյան-Շահա-
զիզ սերնդի բանաստեղծական պաթոսն ու ստեղծագործության հասարակական 
արժեքը, այդ տեսակետից բավական թույլ, միանման ու ձանձրալի է համարում 
այդ սերնդին հաջորդած բանաստեղծների գործերը: Նրա համոզմամբ՝ ժամանա-
կակից բանաստեղծը խորթ է մնում հասարակական տրամադրություններին՝ եր-
գելով սեր, գարուն, թախիծ և այլն: Հ. Հովհաննիսյանին, Ա. Ծատուրյանին, Լեռեն-
ցին, Լ. Մանվելյանին համարում է «սենյակի» բանաստեղծներ, որոնց գործերում, 
ըստ քննադատի, պակասում են վեհ բնությունը և այդ բնության մեջ ապրող մար-
դը: Իսկ Թումանյանին անվանում է «լերան երգիչ»: Ըստ հոդվածագրի՝ նրա բա-
նաստեղծական «բեղմնավոր թափը» կանգ է առել բանաստեղծությունների II 
գրքից (1892) հետո. «...Այն ժամանակից պ. Թումանյան անշարժ է, առաջ չէ գնում, 
այլ զբաղված է մի ծանր գործով – բռնաբարում է իր շնորհքը` հարկադրելով իրան 
գրել ոտանավորներ...» [1, 62]: 

Այս անվերապահ հայտարարությունը Լեոն փորձում է հիմնավորել յուրօրի-
նակ տրամաբանությամբ. լեռնաստանում ծնված, բնության հրաշքներով 
ներշնչված բանաստեղծը «համով-հոտով» երգեր է գրել այնքան ժամանակ, քանի 
դեռ կապված է եղել իր մանկության օրրանին, հարազատ ժողովրդին, քաղա-
քային կյանքը, սակայն, շնորհազուկ է արել նրան: Այսպիսի տրամաբանությունը, 
իհարկե, ձևական է և լուրջ հիմնավորում չի կարող ունենալ: Դա երևում է նաև 
քննադատի հետագա դատողություններից, որոնք ոչ միայն հակասում են 
միմյանց, այլև տեղ-տեղ աչքի են ընկնում ընդգծված միտումնավորությամբ: Մերթ 
նա անուղղակիորեն հաստատում է, որ Թումանյանը տաղանդ է, որի «առանձնա-
հատկությունը ճոխ, բազմակողմանի հարստությունն է», որ մարգարիտներ են 
«Շունն ու Կատուն», «Գութանի երգը», «Ախթամարը», որ «բնության նկարագրու-
թյունների մեջ» չունի իրեն հավասարը, մերթ էլ նկատում, որ նա «եղել է միակող-
մանի, սահմանափակ»: «Բայց մարդը, մարդը – ահա ինչը չէ հաջողվում պ. Թու-
մանյանցին,– պնդում է քննադատը:– Լեռների նկարագրության մեջ ամեն մի 
բարձր թռիչք, ամեն մի չափազանց գունավորում ներելի է, որովհետև բնությունը, 
այնուամենայնիվ, այդ նկարագրություններից էլ բարձր ու վեհ, խորհրդավոր, կա-
խարդիչ է: Բայց ահա գալիս են մարդիկ: Սրանց էլ պ. Թումանյանց նկարագրում է 
լեռների պես. ամեն տեղ հսկաներ, ամեն տեղ «աժդահաներ», հասարակ, սովորա-
կան մարդիկ չկան» [1, 62]:  
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Այս վերջին դիտողությունն առնչվում է թումանյանական գեղագիտության 
հիմնային հասկացություններին. ինչո՞ւ նրա հերոսները «աժդահաներ», «հսկա-
ներ» են, ինչո՞ւ «հասարակ», «սովորական» մարդիկ էլ նրա ստեղծագործական 
աշխարհում իրոք բացառիկ գեղագիտական կշիռ ունեն. սրանք, իրոք, լուրջ հար-
ցեր են, որոնց շուրջ ծավալվելը այս հաղորդման շրջանակներից դուրս է: Նկա-
տենք միայն, որ Լեոն հազիվ թե կարծում էր՝ Թումանյանը մարդկային հոգեբա-
նությունը ճանաչելու և գեղարվեստորեն ներկայացնելու կարողությունից զուրկ է: 
Քննադատի ընդգծված ժխտողական պահվածքը բանաստեղծի ստեղծագործու-
թյան հանդեպ այլ ծագում ուներ, որ ամենևին չէր աղերսվում գեղարվեստի հետ: 
Եթե քննադատը փորձեր իր կարծիքը հիմնավորել նախընտրած օգտապաշտա-
կան գեղագիտության տեսակետից, ապա դա կարելի էր ընդունել իբրև սկզբուն-
քային դիրքորոշման արտահայտություն: Բայց XX դարասկզբին նա դրսևորում է 
կաղապարային մտածողություն՝ Թումանյանի հերոսների և նրանց շրջապատող 
աշխարհի մասին ուղղակի գրելով, թե այդ հերոսները «անհեթեթության հասնող» 
հսկաներ են, ոչ հասարակ մարդիկ, իսկ նրանց միջավայրը՝ ոչ համապատասխան 
իրենց հերոսական բնավորությանը: «Այդպիսի կյանք չկա,– եզրակացնում է 
քննադատը,– և դա պ. Թումանյանցի դժբախտությունն է... Եվ դուրս է գալիս այն, 
ինչ անվանում են «լեառը որոտաց և մուկ ծնեց»» [1, 62]:  

Իր դիտարկումները հիմնավորելու համար Լեոն օրինակ է բերում «Անուշը»: 
Քննադատի կարծիքը զարմանք է հարուցում. պոեմի հիմքում ընկած Սարո-
Անուշ-Մոսի սյուժետային զարգացումը նա համարում է սովորական մի 
պատմություն, որի ներկայացման համար իբր կարիք չկար դիմելու «երկնահուպ 
լեռների», ժողովրդի վիճակի երկարուձիգ նկարագրությունների: Իհարկե, 
չմոռանանք, որ քննադատության թիրախում դեռևս պոեմի հին տարբերակն էր 
(1892, Մոսկվա), իսկ նոր տարբերակը հավանաբար դեռևս ծանոթ չէր Լեոյին, 
սակայն սա չի նշանակում, թե պոեմը զուրկ էր գեղարվեստական արժանիքներից, 
որոնց մասին քննադատը լռում է:  

Առհասարակ, անհասկանալի են այն չափանիշները, որոնցով Լեոն գնահա-
տում է Թումանյանի պոեմները: Նա համառորեն չի նկատում այն առավելություն-
ները, որոնք առանձնահատուկ էին դարձնում թումանյանական աշխարհը: Այս-
պես՝ «Լոռեցի Սաքոն» պոեմի մասին կրկնում է տարիներ առաջ հնչեցրած ծանոթ 
տեսակետը. «Բանաստեղծը չէ նկատում, որ Սաքոն իսկապես մի ողորմելի վախ-
կոտ է, որ ծիծաղ է հարուցանում: Հոգեբանություն չկա, վիթխարի հերոսի այդքան 
խղճուկ վերջը բավականաչափ բացատրված չէ, արդարացրած չէ... » [1, 62]:  

Առնվազն անլուրջ է այն հայտարարությունը, թե՝ «հոգեբանություն չկա»: 
Մշակական «կապանքները» թույլ չեն տալիս նկատել հոգեբանական այն մեծ 
խնդիրը, որ առաջ է քաշում Թումանյանը, և որը կազմում է պոեմի գաղափարա-
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կան հենքը: Քննադատը մշտապես պահանջում է իրական հերոսներ իրական 
հանգամանքներում, սակայն չի նկատում, որ Սաքոյի խելագարվելու պատճառնե-
րը պայմանավորված են նրա մանկության հետ կապված ամենաիրական դեմքե-
րով ու դեպքերով:  

«Հոգի նկարելու անկարողության մի օրինակ էլ¦ Լեոն համարում է «Մերժած 
օրենքը»: Պոեմի նյութը որակում է «լավ», սակայն «բավական հին ու քաշքշուկ»: 
Աղերսներ տանելով Լերմոնտովի «Մծիրի» պոեմի հետ՝ Լեոն բարձր է գնահա-
տում ռուս բանաստեղծի երկը, աբեղայի՝ ազատության ձգտող կրակոտ կերպարը: 
Քննադատի կարծիքով՝ Թումանյանը իր պոեմի սկիզբը «շատ լավ է տանում», 
պատմելաձևը գեղեցիկ է, սակայն երիտասարդ աբեղայի և ծեր վանահոր զրույցը 
ներկայացնելիս «ընկնում է ինչ-որ մութ փիլիսոփայությունների, դատողություն-
ների մեջ և չէ կարողանում սիրով վառված աբեղայի տիպը ամբողջացնել» [1, 62]: 

Իրական կյանքի տիպական նկարագիր Լեոն համարում է «Մարոն»: Հակիրճ 
շարադրելով պոեմի դիպաշարը՝ հոդվածագիրը, սակայն, այս դեպքում էլ «մե-
ղադրում է» Թումանյանին՝ իբրև «կողմնակի անտարբեր դիտողի», որ լռության է 
մատնում դժբախտ հերոսուհու հոգեկան աշխարհը, զգացմունքներն ու տառա-
պանքները. «Տանջվեց մեռավ: Պատրաստ է ամեն ինչ և շատ հեշտ է վերջակետ 
դնել: Ահա թե որքան խակ ու տհաս է լերան երգիչը» [1, 64]: 

Լեոն չի հասկանում կամ չի ուզում հասկանալ՝ ա) Թումանյանը բոլորովին էլ 
անտարբեր փաստագրող չէ. նա պոեմի հենց առաջին տողերից էպիկական ոճով 
արձանագրում է օբյեկտիվ իրականությունը, սակայն «անտարբեր» թվացող այդ 
տողերում ակնհայտ երևում են հեղինակի խոր վիշտն ու կորստի ցավը Մարոյի ճա-
կատագրի հանդեպ, բ) ստեղծագործության գաղափարական միտվածությունը չի 
պարտադրում հերոսուհու հոգեկան աշխարհի մանրակրկիտ նկարագրություն, գ) 
9-ամյա Մարոյի ներաշխարհի հոգեբանական հնարավոր դրսևորումները Թուման-
յանը տալիս է ոչ թե մերկապարանոց նկարագրությունների, այլ գեղարվեստական 
պարզ, բայց և անօրինակ պատկերների միջոցով: Լեոն ակնկալում է Մարոյի հալա-
ծական կյանքի որոշ մանրամասներ, հոգեկան աշխարհի բարդ տեղաշարժերի 
նկարագրություն, որ ամենևին էլ բնորոշ չէր լինի 9-ամյա մի աղջնակի. դժբախտ 
Մարոն ընդամենը երկու կարճ նախադասությամբ ինքն է բաց անում իր մանկա-
կան հոգին. «Ես սիրում եմ մայրիկին, Ես չեմ ուզում լինել կին» [4, 12]:  

Պոեմների «մեղադրականներից» հետո Լեոն անցնում է Թումանյանի «ձախ 
ձեռքով գրած» բանաստեղծություններին: Քննադատության թիրախում հայտնվում 
է «Կուրծքս երբեմն եռ է գալիս» բանաստեղծությունը, որի մասին Գ. Արծրունու՝ 
դեռևս 11 տարի առաջ գրած ֆելիետոնային տրամադրությունը չէր լքել մշակա-
կան Լեոյին:  

Ոտանավորների շարքում ներառելով «Պոետն ու Մուսան»՝ քննադատը նույն 
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անբարյացակամ վերաբերմունքն է դրսևորում նաև այս պոեմի նկատմամբ. «Դա 
քաղաքենի բանաստեղծության ամենաանհաջող մի նմուշ է, թեև ունի լավ մշակ-
ված արտաքին ձև: Ձևը, սակայն, ոչինչ է. ոչ մի փայլ, ոչ մի շպար չէ կարող փոխա-
րինել բովանդակությունը: Պ. Թումանյանց այդտեղ երազում է բանաստեղծի եր-
ջանկությունը կատարյալ անգործության մեջ: Բանաստեղծը ոչ մի պարապմունք 
չպիտի ունենա, նա երկնքի բնակիչ է, նա արև է մարդկության համար» [1, 64]: Ան-
հասկանալի մեկնաբանություն է կատարում Լեոն. հեգնախառն երանգով և ան-
լուրջ մոտեցմամբ բառախաղեր, մերկապարանոց դատողություններ է անում, 
որին հետևում են էլ ավելի անհասկանալի բնութագրումներ. «Պ. Թումանյանցին 
ամեն մեկը շատ լավ է տեսնում. գյուղում, լերան վրա լավ երգիչ, բնության երգիչ. 
միշտ հրճվող, միշտ լավատես, միշտ չափազանցնող: Չեք գտնի նրա մեջ որևէ 
դժգոհություն գյուղական կյանքից, թեև այդ կյանքը խավար է, թեև նախապաշար-
մունքները, տգիտությունը տանջանքների աշխարհ են դարձնում այդ կյանքը: Իսկ 
քաղաքում՝ իր սենյակի մեջ, նույն երգիչը ոտանավոր գրող է, պառնասական շին-
ծու և անհիմն գոռոզության բանաստեղծ, առանց իդեալի, առանց առաջնորդող 
աստղի, միշտ ճնշված այն ճշմարտության տակ, որ ինքն էլ չգիտե, թե ինչ է ցան-
կանում» [1, 64]:  

Այսպիսի կարծիքները խոսում են այն մասին, որ Լեոյի դատողություններն 
ու ձևակերպումները մեծ մասամբ ոչ միայն ուղղակի սխալ են, այլև բացահայտ 
միտումնավոր: Սակայն ո՞րն է պատճառը քննադատի այսպիսի ծայրահեղ մո-
տեցման. կա երկու պատասխան՝ ա) Լեոն ըստ էության այդպես էլ չէր կարողացել 
ըմբռնել Թումանյանի բանաստեղծական աշխարհի իրական արժեքը, և բ) նա 
հրաշալի հասկանում և գնահատում է բանաստեղծի տաղանդը (այդ մասին են 
վկայում նրա հոդվածներում երբեմն հանդիպող գովեստի խոսքերը), սակայն 
մշակական լինելը թույլ չէր տալիս պահպանել անաչառ դիրքորոշում բանաս-
տեղծի նկատմամբ:  

Ուշագրավ է, որ 20 տարի առաջ՝ 1883 թ., դեռևս աննախապաշար երիտա-
սարդ քննադատը միանգամայն համոզված գրում էր. «Ի՞նչ շարժառիթ կա խեղդել, 
ոչնչացնել այդ տեսակ հեղինակությունները, ծաղրելով նրանց հասարակության 
առջև, խլել հեղինակի եռանդն ու ճիգը ծառայել մեր գրականության օգտին, երբ 
այդ հեղինակությունները չունեն ոչ մի շոշափելի պակասություն: Նրանց դեմ 
ծաղրական կրիտիկան իզուր է, ունի միակ նպատակ- ծառայել կուսակցության, 
իսկ սա մեծ անարդարություն է» [7]: Այսպիսի ողջամիտ պահվածքը հեղինակի 
գործնական-քննադատական ելույթներում աստիճանաբար տեղի է տալիս կու-
սակցական կողմնակալ միտումնավորությանը: Դրա վկայություններից է հիշված 
ուսումնասիրությունը, որ գրվել է մինչև «Բանաստեղծություններ» III ժողովածուի 
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լույսընծայումը, այսինքն՝ դիտողությունները վերաբերում էին բանաստեղծու-
թյունների I և II հատորներին: Անշուշտ, սա չի նշանակում, թե անդրանիկ ժողո-
վածուները վերոնշյալ դիտողություններին արժանի էին. որոշ թերությունների 
մասին իրավացի ակնարկներ, իհարկե, կային, սակայն Թումանյանի քնարի բա-
ցահայտ արժանիքները, որոնք ընդգծվել էին ժամանակի մյուս քննադատների 
կողմից, արդեն համընդհանուր ճանաչում էին ձեռք բերել, և դրանց հետ հաշվի 
նստել Լեոն պարտավոր էր: Կողմակալությունից խուսափելու համար նկատենք 
նաև, որ քննադատն ինքը «Ռուսահայոց գրականությունը...» հոդվածի նախաբա-
նում խոստովանում է, որ քննադատությունն ամենուր անհատական բնույթ ունի 
և հենվում է անձնական տպավորությունների վրա, իսկ դրանք կարող են լինել 
բազմատեսակ և ոչ օբյեկտիվ:  

Սպասելի էր, որ երբ հրատարակվում է բանաստեղծությունների III ժողովա-
ծուն, Լեոն պետք է ինչ-ինչ սրբագրումներ կատարեր իր նախորդ տեսակետնե-
րում ու գնահատականներում: Բայց նոր ժողովածուի մասին, որ հենց սկզբից 
համընդհանուր խոստովանությամբ շրջադարձային պահ էր նշանավորում բա-
նաստեղծի ստեղծագործական կյանքում, 1904 թ. հունվարի 16-ին «Մշակ»-ում 
Լեոյի հրապարակած գրախոսականը ցույց է տալիս, որ նա ամենևին չէր վերա-
նայել իր նախկին տեսակետները: Ոչ մի խոսք դասական ավանդների ստեղծա-
գործական յուրացման, ժողովրդայնության, գեղարվեստական վարպետության, 
էպիկական ոճի կատարելագործման, ժանրային ձևի լիակատար ներդաշնակու-
թյան և այլ արժանիքների մասին, որոնք, իբրև բանաստեղծական աշխարհայե-
ցության նոր որակ, արդեն սկսել էին հետաքրքրել ժամանակի քննադատությանը: 
Լեոյի գրախոսականում կրկնվում էր հին երգը. Թումանյանը՝ իբրև գյուղի մարդ, 
սկզբում հարազատ միջավայրի մասին լավ երգեր էր հյուսում, սակայն 17 տարվա 
ընթացքում «լեռներ երգող բանաստեղծը» բովանդակության տեսանկյունից մնա-
ցել է միակողմանի, չի «հասունացել», ավելին, «Պոետն ու Մուսան¦ պոեմը հաս-
տատում է, որ նա «իզուր բռնաբարում է իր միտքը` մի նոր բան տված լինելու հա-
մար» [9]: Ըստ գրախոսի` Թումանյանը կորցրել է նույնիսկ ժողովրդական նյութից 
«մի բան ստեղծելու վաղեմի ընդունակությունը»: Իբրև օրինակ` բերում է «Սա-
սունցի Դավիթը», այսինքն, ինչպես կարծում է Լեոն, բանաստեղծը, առանց 
ըմբռնելու ժողովրդական հյուսվածքի ոգին, «տնատողի դեր» է կատարել՝ արձակը 
չափածոյի փոխելով: «Սասունցի Դավթի բազմաթիվ վարիանտների մեջ,– շարու-
նակում է Լեոն,– ընտրություն անել չէ կարողացել պ. Թումանյանը, և այդ պատ-
ճառով սրա պոեմի մեջ կան արտաքին հանգամանքների, դեպքերի կույտեր, բայց 
վայրիվերո, քաոսական, առանց ներքին կապի և ընդհանուր, ղեկավարող մտքի... 
Չգտնելով այդտեղ հեղինակական ոչ մի ինքնուրույնություն` մենք այդ պոեմը, որ 



242 

բռնում է 40 երես, չենք դնում պ. Թումանյանի ինքնուրույն գործերի հաշվում»[9]: 
Այստեղ, ինչպես ասում են, մեկնաբանություններն ավելորդ են: Միայն նկատենք, 
որ ժամանակակիցները շատ բարձր են գնահատել այս պոեմը, անընդատ հորդո-
րել են գրել շարունակությունը, բայց Թումանյանն ինքը գոհ չի եղել էպոսի այդ 
հատվածի իր մշակումից: Դժգոհությունը, սակայն, վերաբերել է ոչ թե բուն մշակ-
մանը, այլ մշակման սկզբունքին. Թումանյանն այդ պոեմը գրել է հատուկ մանկա-
կան ընթերցանության համար. էպոսի ամբողջական մշակումը՝ արդեն այլ որա-
կով ու մակարդակով, եղել է բանաստեղծի անկատար երազանքներից մեկը: 

Լեոն շարունակում է կրկնել այն տարօրինակ պնդումը, թե Թումանյանը մի 
ժամանակ ուներ ստեղծագործելու «շնորհք», իսկ «այժմ չունի կամ շատ քիչ ունի»: 
Իհարկե, այստեղ իր բաժինն ունի «Մշակի» «թայֆայականությունը»: Բայց ավելի 
էականն այն հանգամանքն է, որ նա համառորեն կառչած է մնում իր որդեգրած 
քննադատական սկզբունքին, այն է՝ գեղարվեստական գործի գնահատման առա-
ջին չափանիշը հասարակական օգտակարությունն է. գրողը պետք է ինքնուրույն 
գաղափարներ տա: Բանահյուսական նյութերի թումանյանական մշակումների 
մեջ նա ինքնուրույնություն քիչ է տեսնում, դրա համար էլ, ամբողջապես մերժելով 
«Սասունցի Դավիթը», դրվատանքով է խոսում «Դեպի Անհունը» պոեմի մասին, 
որտեղ «չկա գործողություն, բայց կա խոր զգացմունք, կան մտքի թռիչքներ» [9]: 
Իսկ առհասարակ Լեոյի գրախոսականը մեկ անգամ ևս հավաստում է՝ ժամանա-
կի գրաքննադատական միտքը դեռևս չէր ձերբազատվել գաղափարական կաշ-
կանդումներից, հասարակական հոսանքների պարտադրած կաղապարներից:  

Ավելորդ չենք համարում նկատել, որ 1903 թ. ժողովածուի մեջ տպագրված էր 
նաև «Լոռեցի Սաքոն» պոեմը՝ ենթարկված որակական զգալի փոփոխությունների, 
և ի տարբերություն նախորդի՝ հոգեբանական հավաստիության և գեղարվեստա-
կան կատարելության տեսակետից անհամեմատ բարձր էր: Գրախոսականում 
Լեոն լռության է մատնում պոեմը. նոր տարբերակի մասին բացասաբար արտա-
հայտվել նա արդեն չէր կարող, իսկ դրական գնահատականը հակասում էր և՛ ոչ 
վաղ անցյալում հնչեցրած իր կարծիքին, և՛ «Մշակի» պաշտոնական դիրքորոշմանը:  

Թումանյանի մահվան առիթով գրած հուշերում Լեոն իր բացասական գնա-
հատականները որակում է իբրև «մի ցավալի զուգադիպություն». «Հ. Թումանյանի 
բանաստեղծության նվիրված տողերիս մեջ գրել էի, թե Հովհ. Թումանյանի բա-
նաստեղծություններն ամփոփված են Մոսկվայում տպված երկու փոքրիկ հա-
տորների մեջ... Չափազանց պարզ է, ուրեմն, որ ես գնահատել եմ Հ. Թումանյանին 
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այն նյութերով, որ տալիս են Մոսկվայի այդ երկու հատորիկները3... և ոչ 1903-
1904-ինը» [3, 53-54]: Այստեղ ևս Լեոն հաշվենկատորեն «մոռանում է» հիշել այս 
վերջին հրատարակության մասին իր գրախոսականը… 

Տարիներ անց՝ 1914 թ. Բաքվի «Գործ» օրաթերթի էջերում ծավալված բանա-
վեճի ընթացքում (բանավիճում էին մի կողմից՝ Լեոն, մյուս կողմից՝ Պ. Մակինցյանն 
ու Ց. Խանզադյանը) ի թիվս այլ հարցերի շոշափվում են նաև Լեոյի՝ Թումանյանին 
տված որակումներն ու գնահատականները: Լեոն փորձում է ապացուցել, որ իր 
բացասական կարծիքը վերաբերել է միայն «Թումանյանի անհաջող ոտանա-
վորներին», այնինչ ինքը բարձր է արժևորել այն բանաստեղծությունները, «որոնք 
այսօր էլ Թումանյանի համար տաղանդավոր բանաստեղծի համբավ ստեղծող են 
համարվում» [2], և որոնք ինքը ժամանակին անվանել է «մարգարիտներ»:  

Իբրև եզրակացություն պետք է ասել, որ Լեոյի՝ Թումանյանի ստեղծագործու-
թյուններին տված գնահատականների ելակետում գործում են որոշակի գեղագի-
տական հայացք ու քննադատական մեթոդաբանություն: Բայց դրանք հաճախ 
դրվում են «Մշակի» կողմնակալ կշեռքի տատանվող նժարներին ու կորցնում 
իրենց հետևողականությունը: 
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3Լեոն, սակայն, զարմանալիորեն մոռանում է երկու կարևոր փաստ. նախ՝ 1904 թ. 

«Մշակի» հմ. 2-ում գրախոսվել է հենց «Բանաստեղծություններ» 3-րդ ժողովածուն, որի գնա-
հատականները առավել քան բացասական էին, ապա՝ նախորդ երկու հատորներում (1890, 
1892) «Սասունցի Դավիթ» պոեմը չի եղել: Ուստի Թումանյանի արվեստին տրված որակում-
ները բոլորովին էլ զուգադիպության արդյունք չէին: 
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ЛЕО – КРИТИК ТУМАНЯНА  
Ева Мнацаканян (Армения) 

Резюме 
Ключевые слова: Ов. Туманян, А. Бабаханян, литературная критика, оценка, 

поэма, певец гор, переоценка 
В истории литературной критики Лео, выдвинув однозначные теоретические 

художественные принципы, проанализировал произведения некоторых писателей, 
в том числе Ов. Туманяна, иногда с крайне радикальных позиций. Он часто менял 
свое мнение о Туманяне, иногда опровергая свои собственные мысли. Порой Лео 
отмечал, что Туманян – талантливый писатель, что ему нет равных в описании 
природы, что «Пес и кот», «Песня пахаря», «Ахтамар» – это поэтические 
жемчужины, а порой утверждал, что Туманян односторонен и ограничен. Эти 
противоречивые оценки принято объяснять консервативной партийной позицией 
газеты «Мшак», непосредственно влиявшей на критические взгляды Лео. 

 
 
 

LEO AS A CRITIQUE FOR TOUMANYAN  
Eva Mnatsakanyan (Armenia) 

Summary 
Key words: H. Toumanyan, A. Babakhanyan, literary criticism, constant influence, 

evaluation, poem, mountain singer, reappraisal 
In the field of literary criticism, by proposing theoretical distinctive art principles 

Leo makes obvious mistakes and touches the extremes when studying the works of some 
writers and among them H. Toumanyan’s. He often changes his opinion about H. 
Toumanyan sometimes contradicting himself. He often notes that Toumanyan is a talent, 
and doesn’t have anyone equal when creating nature scenes. He considers Toumanyan’s 
“ Dog and Cat”, “Goutan’s song”, “Akhtamar” to be pearls, and then also writes that he is 
one sided and limited. This waves are explained by the conservative and party bias of 
“Mshak” which had its direct influence on the development of Leo’s critical views and 
approaches.  
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РЕЛИГИОЗНЫЕ МОТИВЫ В НЕМЕЦКОЙ ЛИРИКЕ 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 
Андрей Крашенинников (Россия) 

Елена Нарбут  (Россия) 
 
Ключевые слова: христианство, язычество, поэтика, лирика, экспрессионизм, 

Р. М. Рильке, Г. Тракль, Я. ван Годдис, Т. Линдеманн 
Религиозные мотивы находят своё отражение на протяжении всей истории 

немецкой литературы. Осмысление мира через использование таких мотивов в 
лирических произведениях свойственно и немецким авторам первой половины ХХ 
века.  

Чтобы в первом приближении убедиться в этом, достаточно ознакомиться с 
наследием одного из самых известных поэтов того периода, поэта-модерниста с 
мировым именем – Райнера Марии Рильке. В его творчестве традиционно 
сочетаются две религиозных доктрины – христианская и языческая (обратим 
внимание, что Рильке обращается к античности, а не к языческим воззрениям 
древних германцев). В 1905 году выходит в свет его лирический цикл «Das Stunden-
Buch» («Часослов»), а в 1923 году – «Die Sonette an Orpheus» («Сонеты к Орфею»). 
Поэт-переводчик В. М. Летучий, переводивший Рильке, в том числе «Die Sonette an 
Orpheus», отмечает, что в его поэтических текстах-картинах древняя, языческая 
образность тесно переплетается с христианской, возникает сплав эпического и 
лирического мирочувствования и в результате рождается совершенно особая 
музыкально-смысловая среда, в которой описание реальности сочетается с её 
воспеванием, а критический анализ – с эмоциональным ощущением [5]. 

И в творчестве других поэтов того времени мы находим обращение к 
религиозной тематике: «Der gefallene Cherub» («Падший Херувим», Гуго Балль), 
«Ewige Ostern» («Вечная Пасха», Клабунд), «Sünde des Lebens» («Грех жизни», Гуго 
фон Гофмансталь), «Der einsame Christus» («Одинокий Христос», Христиан 
Моргенштерн), «Satanella» («Сатанелла», Феликс Дёрманн), «Himmelfahrtstag» 
(«День Вознесения», Макс Даутендей) и др. 

При этом мы понимаем, что доминирующую роль в литературном процессе 
первой половины ХХ века в немецкоязычных странах играли поэты-экспрессио-
нисты. Поэтому в рамках статьи мы заострим внимание на осмыслении религиоз-
ных мотивов в экспрессионистском лирическом дискурсе, характеризующимся 
особой идеологической ориентацией, духовным настроем, погруженным в со-
циальные, психологические и культурные контексты того времени. 

В контексте обсуждаемой проблематики нельзя не коснуться до сих пор 
остающейся дискуссионной проблемы религиозности творчества Георга Тракля. Не 
случайно у Эльзы Ласкер-Шюлер, тоже творившей в русле поэтики экспрессиониз-
ма, в её небольшом поэтическом тексте, посвящённом Траклю, находим слова, 
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которые выделяют его среди остальных поэтов экспрессионистского направления: 
«Er war wohl Martin Luther» («Он был Мартин Лютер») [11, 280]. Такая оценка не 
случайна.  

О. Базиль, изучавший биографию и творчество поэта, так высказался об опре-
делённом круге почитателей таланта Тракля: «Толкование наследия Тракля 
перешло в руки людей, объединившихся всвоего рода религиозной общине, 
«церкви Тракля» – в этом названии не содержится и тени иронии… Кто-то поме-
щает протестанта Тракля… в лоно католической церкви, кто-то изображает его 
жизнь и творчество в мистическом мерцающем свете катакомбного христианства. И 
тех и других объединяет стремление представить Тракля как «homoreligiosus» – 
каковым он, несомненно, и является, или, конкретнее, как «христианского челове-
ка» [2, с. 9-10]. Но немецкий философ М. Хайдеггер, современник Тракля, высказал 
сомнения в том, что религиозность Тракля можно рассматривать именно в хрис-
тианской плоскости. В своей работе «Georg Trakl. Eine Erörterung seines Gedichtes», 
М. Хайдеггер определяет сущность поэтики Тракля в парадигме языческой архаики 
[7]. В свою очередь Ж. Деррида, французский философ и теоретик литературы, не 
соглашается с М. Хайдеггером. Он отмечает «особую вымученность» аргументации 
М. Хайдеггера, когда он доказывает, что Тракля нельзя назвать христианским 
поэтом, и что такая аргументация принимает подчас очень упрощенные формы [3, 
с. 315]. Нам в этой дискуссии более близки размышления С. С. Аверинцева, 
российского филолога, культуролога и историка культуры, который представил 
творчество Тракля через призму феномена “lespoètesmaudits” (“прóклятые поэты”) 
как особой культурно-психологической формации, основные черты которой – со-
чувствие к народной традиции набожности, сочетающееся с влечением к инфер-
нальному[1]. 

Если говорить о религиозных мотивах в лирике немецких/немецкоязычных 
экспрессионистов в целом, то одним из основных элементов их метафизики стано-
вится мотив Weltende (конец света, светопредставление).  

Безусловно, апокалипсические мотивы присутствуют в творчестве различных 
поэтов на протяжении всей истории немецкой литературы. Мотив Weltende был 
основополагающим у древних германцев в дохристианский период. Это нашло своё 
отражение в мифе о Рагнарёке (Ragnarök), в котором представлена гибель язычес-
ких богов и всего языческого мира. Но в конце XIX века, после цикла опер Рихарда 
Вагнера «Der Ring des Nibelungen» («Кольцо Нибелунга»), особенно в его завершаю-
щей данную тетралогию части «Götterdämmerung» («Сумерки богов»), философ 
Фридрих Ницше заявил о «сумерках идолов» («Götzen-Dämmerung»). После этого в 
немецком культурном пространстве апокалипсическое мировосприятие стало 
одним из ключевых переживаний, что, безусловно, нашло своё отражение в экс-
прессионистской поэтике. Примечательно, что и первая антология лирики немец-
кого экспрессионизма, вышедшая в свет в 1919 году, получила название, также свя-
занное с «сумерками» – «Menschheitsdämmerung» («Сумерки человечества»). Как 
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отмечает Д. Гофман, многие литературные направления и движения искусства 
начала ХХ века, такие как экспрессионизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм,за 
всеми своими отличиями не могут скрыть то, что они возникли под давлением 
огромной угрозы духа: «Их совместный страх заключается в том, что человек 
подавлен бесцеремонным техническим оптимизмом, другими людьми, аппаратом 
современной супербюрократии, армией и бездумной псевдоцивилизацией» [цит. 
по: 9, S. 46]. 

Вполне закономерно, что мотив Weltende развивается через синонимичные 
мотивыGroßstadt (Большой Город) и Weltstadt (Мировой Город), за которыми скры-
вается своеобразный апокалипсический Вавилон, прообразом которого послужил 
был Берлин начала ХХ века. 

Н. В. Пестова замечает, что метафораWeltende, которая выполняла свою 
поэтическую роль и в более ранние литературные эпохи, в конце XIX – начале XX 
века становится намного масштабнее: «Если прежде это были явления, происходив-
шие с отдельным субъектом, то сейчас в пропасть сверзается “коллективный 
субъект” — все общество целиком, а метафора “пропасти” ассоциируется с разру-
шенным миром и его концом. Этим расширением метафоры “пропасти” экспрес-
сионистское поколение обязано Ницше — он придал ей глубину и актуальность 
историко-философской категории» [4, с. 55]. 

В представлении данного мотива может считаться эталонным стихотворение 
«Weltende» («Конец света») Якоба ван Годдиса: 

Dem Bürger flieht vom spitzen Kopf der Hut, 
In allen Lüften hallt es wie Geschrei. 
Dachdecker stürzen ab und gehen entzwei, 
Und an den Küsten – liest man – steigt die Flut. 
Der Sturm ist da, die wilden Meere hupfen 
An Land, um dicke Dämme zu zerdrücken. 
Die meisten Menschen haben einen Schnupfen. 
Die Eisenbahnen fallen von den Brücken [8, S. 11]. 
(У обывателя слетает с острой головы шляпа,/ Во всех ветрах звучит как крик./ 

Кровельщики падают и разбиваются,/ И у берегов – читают – начинается наводнение./ 
Буря уже здесь, дикие моря наскакивают/ На землю, чтобы толстые дамбы раздавить./ У 
многих людей насморк./ Железные дороги (локомотивы) падают с мостов.) 

Исследователи творчества ванн Годдиса отмечают, что в этом небольшом по 
площади текста лирическом произведении отчётливо прочитывается насмешка над 
буржуазным миром. Мотив Weltende подаётся в стихотворении в двойном 
освещении. С одной стороны, мы видим точку зрения бюргера, неожиданно для 
него выбитого из накатанной жизненной колеи. Он пытается психологически 
приуменьшить возникшую перед ним опасность, спрятаться от неё за привычными 
жизненными штампами («В газетах пишут: «Вздыбилась вода»» – «Und an den Küsten 
– liest man – steigt die Flut»). С другой стороны, мы прочитываем отношение 
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безымянного наблюдателя событий – самого поэта. Он смеётся «над растревожен-
ным людским муравейником, пытается в монтаже случайно подмеченных фактов 
раскрыть истинную суть разворачивающегося духовного действа: космические 
силы с неизбежностью сметают погрязшую в бездуховности и оттого ставшую 
беспомощной человеческую (буржуазную) цивилизацию» [6, с. 608]. 

Воздействие мотивов Großstadt и Weltstadt в реализации темы Weltende 
усиливаются апокалипсическим мотивом Hure Babylon, Babels Hure (Вавилонская 
блудница), что, как мы понимаем, также становится метафорой Берлина. Это 
отмечает А. Лейдингер: «Символизация больших городов, как «вместилище 
пороков» является общим топосом города, который в Веймарской республике соот-
носился в острой и кумулированной форме с современным мировым городом 
Берлином» [10, S. 351]. 

В заключение отметим, что экспрессионистская поэтика оказала огромное 
воздействие на художественное творчество следующих поколений. Её влияние 
заметно и в лирике XXI века, к одним из ярких представителей которой можно 
отнести Тилля Линдеманна, творчеству которого из многих религиозных мотивов 
свойственны апокалиптические настроения.  
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ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՄՈՏԻՎՆԵՐԸ 20-ՐԴ ԴԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ԿԵՍԻ  

ԳԵՐՄԱՆԱԿԱՆ ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
Անդրեյ Կրաշենիննիկով (Ռուսաստան) 

Ելենա Նարբուտ (Ռուսաստան) 
 

 Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ քրիստոնեություն, հեթանոսություն, պոետիկա, 

քնարերգություն, էքսպրեսիոնիզմ, Ռ.Մ. Ռիլկե, Գ. Թրակլ, Յ. Վան Գոդդիս,           
Թ. Լինդեման 

Հոդվածում դիտարկվում են մի շարք կրոնական մոտիվներ, որոնք տեղ են 
գտել 20-րդ դարի առաջին կեսի գերմանալեզու քնարերգության մեջ` Weltende, 
Großstadt, Weltstadt, Hure Babylon: Նշվում է, որ տվյալ մոտիվների ամբողջակա-
նությունը զարգանում է գերմանական գրականույթան ամբողջ պատմության ըն-
թացքում: Ընդ որում 20-րդ դարում նա համակվում է նոր իմաստներով. Որոնք 
կապված են բուրժուական աշխարհի հակասությունների և իրականության վախ-
ճանաբանական ընկալման զարգացման հետ: Օրինակներ են բերվում Ռ.Մ. Ռիլ-
կեի, Յ. Վան Գոդդիսիև դարաշրջանի այլ գերմանալեզու հեղինակների ստեղծա-
գործական ժառանգությունից:  

 
 
 

RELIGIOUS MOTIVES IN GERMAN LYRIC POETRY  
OF THE FIRST HALF OF XX CENTURY 

Andrey Krasheninnikov (Russia) 
Yelena Narbut (Russia) 

Summary 
Key words: Christianity, paganism, poetics, lyric poetry, expressionism. M. Rilke, 

G. Trakl, J. van Hoddis 
A number of religious motifs actualized in German lyric poetry of the first half of 

the XX century is studied in the article. Here refer: Weltende, Großstadt, Weltstadt, 
Hure Babylon motifs. It is noted that this complex of motifs develops throughout the 
whole history of the German-language literature. Here within the XX century it 
becomes filled with new meanings connected with paradoxes of the bourgeois world and 
development of apocalyptic perception of reality. Artistic legacy of R. M. Rilke, J. van 
Hoddis and other German-language poets of the analyzed period is used to exemplify it. 
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ՀԱՅՈՑ ԱՐՔԵՏԻՊԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ  
ՀՐ. ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

Վալերի Փիլոյան (Հայաստան) 
 

Հանգուցային բառեր՝ կերպար, արքետիպ, որբ մանուկ, մայր, երկվորյակ 
կույսեր, իմաստուն ծերունի, Սիզիփոս-բեռնաձի, փակվող Արա դից 

Գրողը ժամանակի գրագիրն է: Այս իմաստով Հր. Մաթևոսյանի` 20-րդ դարի 
20-80-ական թ.թ. վերաբերող գիրը այդ նույն ժամանակի ավանդն է հաջորդած ու 
գալիք այլ ժամանակներին: Բայց գրողը նաև ժամանակի դեմ կռվի ամենամեծ 
ըմբոստն է, որ անմահանում է այդ ժամանակի մեջ և անմահացնում նրան: 
Այդպես անմահանում են Հոմերոսը Աքիլլեսի և Հեկտորի հետ, Սերվանտեսը և 
Դոն Կիխոտն ու հողմաղացը, և անմեռ են Ագռավաքարն ու Փոքր Մհերը, Թու-
մանյանն ու Գիքորը, Ծմակուտն ու նրա բնակիչները և նրանց արարող Հրանտ 
Մաթևոսյանը: Սակայն միա՞յն կոնկրետ ժամանակի արտահայտիչն է գրողը. չէ՞ 
որ գրական յուրաքանչյուր բարձրարժեք երկի մեջ կառուցվում կամ մոդելավոր-
վում են պայմանաձևեր, որոնք դառնում են ամենատարբեր ժամանակների ու 
իրողությունների մեկնության բանալիներ: Մաթևոսյանական խոսքը` «ուզում էի 
Ավետարան գրել», արդեն իսկ հաստատում է միֆական գործառույթի գերակայու-
թյունը իր ողջ ստեղծագործության մեջ. գրել ոչ թե ժամանակավորը, ժամանակա-
վրեպը, այլ հավերժահունչն ու ճշմարիտը` ձևակերպված մարդ ու մարդ, մարդ ու 
բնություն ներդաշնությամբ, որ իր մեջ ներառում է «բոլոր ժամանակները և ամ-
բողջ աշխարհը» [11, 354]:  

Սա նշանակում է խոսել նախաշտարակաշինության ժամանակներից, որն էլ 
հենց միֆն է, և խոսել Բաբելոնի նախաշտարակաշինության լեզվով, որ հասկա-
նալի է բոլորին. «Չէ՞ որ մարդիկ, տարվելով բառերով ու պատկերներով, հակում 
ունեն վերջ ի վերջո մոռանալու Համընդհանուր լեզուն» [4, 91]: 

Եվ որպեսզի չլինի այդ մոռացումը, հարկ է հասնել մի տեղ, որ «մեր բոլորիս 
տարբերությունների յոթ ծալքի տակ այնուամենայնիվ կա» [10, 260]: Այլ մի ձևա-
կերպմամբ` «Վերադարձ է լինելու ինքներս մեզ» [11, 329]: 

Այդպես դրսևորվում է ընդհանուրի ու մասնավորի մեկտեղում, և այսպես 
ենք մոտենում արքետիպ հասկացությանը, որ 20-րդ դարում վերաշրջանառու-
թյան մեջ դրեց Կ. Գ. Յունգը, և որը, հայ տեսակի յուրահատկություններով պայ-
մանավորված, իր դրսևորումն է գտել Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ: 
Արքետիպ հասկացության ծնունդը չի կապվում 20-րդ դարի հետ: Կ. Գ. Յունգը 
այն պատկերացնում է որպես նախատիպ կամ գերկարգավորված նախնական 
կերպար, որ իր ներկայությունն է դրսևորում բոլոր իրողությունների վերաբեր-
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մամբ` որպես «գենետիկորեն փոխանցելի» սկիզբ. «Արքետիպերը տարածվում են 
ոչ միայն ավանդույթի, լեզվի, միգրացիայի միջոցով, այլև դրսևորվում են ինքնա-
բերաբար, ցանկացած պահի, ցանկացած տեղում` առանց որևէ արտաքին ազդե-
ցության», «հոգին բովանդակում է բանականությամբ չգիտակցվող կաղապարներ, 
որոնք ակտիվ գործող կենսանախադրյալներ են, պլատոնյան իմաստով իդեա-
ներ` մեր մտքերը, զգացմունքներն ու գործողությունները կանխորոշող և մշտա-
պես նրանց վրա ազդեցություն գործող» [16, 214]:  

Արքետիպերի հետ կապված Կ. Գ. Յունգը բազմաթիվ աշխատանքային ձևա-
կերպումներ է իրականացրել իր ամենատարբեր աշխատությունների մեջ: 
«Ինքնին արքետիպը ոչ բարի է, ոչ չար: Այն բարոյապես անտարբեր numen է 
(լատ.-միջին, չեզոք սեռ), որ կարող է դառնալ այդպիսին կամ վերածվել երկուսի 
հակասական երկակիության` ընդամենը գիտակցությանը հպվելուն պես: Կամա 
թե ակամա (միտումնավոր թե անկանխակալ) բարու կամ չարի այդ ընտրությունը 
բխում է մարդկային կենսանախադրյալից» [17, 112]: 

Նկատի առնենք, որ խոսքը վերաբերում է ոչ թե կերպարին, որ կոնկրետ է, 
առարկայական, եզակի, այլ ենթադրվում է արքետիպը, որ ընդհանրական է, ոչ 
առարկայական, բայց և անհոգնական: Սա է պատճառը, որ Մաթևոսյանը ձևա-
կերպում է. «Կերպարները վաղվա մեջ գուցե գտնելու են այլ դրսևորումներ, գուցե 
նույնիսկ չճանաչես, որ նրանք նաև երեկ կային ու քոնն էին» [11, 33]: Սա հենց այն 
իրողությունն է, որ վերլուծական հոգեբանության հիմնադիր Կ. Գ. Յունգի դատո-
ղությունների շարքում նման ձևակերպում է ստացել. «Միֆոլոգիական մոտիվ-
ներն այս դեպքում հաճախ թաքնվում են ժամանակակից կերպարային լեզվով, 
այսինքն` Զևսի արծվի կամ Ճակատագրի թռչունի փոխարեն հայտնվում է ինք-
նաթիռ, վիշապի հետ կռվի փոխարեն` երկաթուղային վթար, վիշապին հաղթող 
հերոսի փոխարեն` քաղաքային օպերայի հերոսական տենոր, խտոնիկ Մոր փո-
խարեն` բանջարեղենի հաստլիկ վաճառողուհի, և Պրոզերպինային առևանգող 
Պլուտոնը ներկայանում է որպես վտանգավոր վարորդ: Բայց գրականագիտու-
թյան համար չափազանց կարևոր փաստն այն է, որ հավաքական անգիտակցա-
կանի դրսևորումները գիտակցության բնույթին իրենց հարաբերությամբ կրում են 
փոխհատուցման բնույթ» [17, 104]: Ձևակերպումներից է նաև հետևյալը. «Այստեղ 
ես նկատի ունեմ մարդկային կերպարները, որոնք կարելի է դասել արքետիպերի 
կարգի. հիմնականներն են նրանց մեջ, իմ կարծիքով, ստվերը, իմաստուն ծերու-
նին, մանուկը (ներառյալ հերոս-մանուկը), մայրը (նախասկիզբ մայրը և «Մայր 
Երկիրը») և նրա երկվորյակ կույսը` որպես անսովոր անհատականություն («դի-
վային», քանի որ անսովոր է), և, վերջապես, անիման տղամարդկանց մոտ և անի-
մուսը` կանանց» [16, 117]: Յունգը փաստորեն առանձնացնում է վեց արքետիպ` 
ստվերը, իմաստուն ծերունին, մանուկը (ներառյալ որբ մանուկը), մայրը 
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(ներառյալ երկվորյակ կույսը), անիման (կնոջական սկիզբը տղամարդու մոտ) և 
անիմուսը (արական սկիզբը կնոջ մոտ): Այսքանին մեր կողմից հավելենք նաև 
Սիզիփոսի արքետիպը` ըստ Ալբեր Քամյուի, և Արա փակվող դիցի արքետիպը: 

Ա. Ստվերը – Ստվեր արքետիպը յուրահատուկ է, իր դրսևորմամբ երկակի 
արտահայտություն ունի: Այն կարելի է «թարգմանել» կամ հոմանիշ պատկերաց-
նել ուղեկից բառին: Ուղեկից, որ որոշակի ձևափոխություններով (կապված ար-
տաքին ազդեցությունների հետ) շարունակաբար քեզ հետ է: Սա կարող է մի քանի 
կերպ գիտակցվել. ուղղակի իմաստով ստվերը, և ինչ-որ երկրորդ մեկը, որ ան-
ընդհատ հետևում է քեզ, Արգուսի աչք է, որ գիտի քո ամեն մի քայլափոխը, խոսքն 
ու արարքը: Սա ոչ միայն ուղեկցում է, այլև հարմար պահի կարող է փոխարինել 
քեզ, դառնալ քո գործի ու անձի, քո անվան տերը կամ փոխնակը: Եթե քո ստվերը 
ֆիզիկական երևույթ է, շատ հաճախ անարժեք` որպես կերպարի նախատիպ կամ 
կերպար, ապա «Արգուսի աչք» ստվերը բազմադեմ արտահայտություններ կարող 
է ունենալ: Կարծում ենք` ստվերի արտահայտություն կարող ենք համարել 
օրիորդ Ուցյունի (Սիրանուշ-Փառանձեմ Վրացյանի) կերպարը «Մեռելալույս» և 
«Տախը» անավարտ երկերում, որ կրկնում է բացակայող, պատերազմ մեկնած եղ-
բորը` Ղևանտ Վրացյանին, ապա և փոխարինում նրան. «իր կին տեղով գյուղի 
վրա նա բանեցնում էր Ղեվանտ եղբոր իրավունքներն ու շարժուձևը և նույնիսկ 
պահանջել էր թե իր տակին պիտի Ղեվանտի հովատակը լինի» [13, 178]: Ստվեր 
արքետիպի մասնավոր արտահայտություն է նաև Պիպոսը, որի վերաբերմամբ 
ասվում է. «Բայց մինչև կրակելը, բութը մինչև խռչակին կտանի՝ կնիկ է քո տակին. 
լուռ հնազանդվում ու տակից քեզ լավ տնտղում է - քո հանձնակատարն է, կատա-
րածուն, քո մունջ ստվերը - ինքը բացակա է, չկա, քո աշուղն է, գովքդ անելով ման 
է գալիս, քո ծաղրածուն է, քո ժողովրդին իր վրա ծիծաղեցնում է: Ժողովրդին ծի-
ծաղեցնում, ինքը ծածուկ քեզ հետևում ու համբերատար, դանդաղ, լուռ, տևական՝ 
թարախ է ամբարում» [12, 405-406]: 

Սակայն կա ևս մեկ ստվեր, այս անգամ քո ներսում` քո ներքին կամ երկրորդ 
ես-ը, որ Մաթևոսյանի` ընթերցողին տեսանելի (և հասանելի) վերջին ստեղծա-
գործությունների մեջ (սկսած «Աշնան արևից» մինչև «Տաշքենդն» ու «Տերը») առա-
վել ակտիվությամբ է դրսևորվում ներքին խոսքի միջոցով: Ներքին խոսքը ոչ 
միայն կերպարի բացահայտմանն է միտված, այլև ձևավորում է կերպարի երկ-
վորյակը` արտաքին աշխարհին անտեսանելի, սակայն ներկա կերպարի մեջ: Այս 
տեսակետից կարելի է դիտարկել Ռոստոմ Սարգսյանի երկրորդ ես-ին` Ռոստոմ 
Մամիկոնյանին: 

Բ. Իմաստուն ծերունին – Իմաստունի խորհրդի ու լռության անհրաժեշտու-
թյունն ամենօրյա պահանջ է, և մարդկային այս կերտվածքի ներկայությունն ենք 
զգում զօրհանապազ («Չգիտենք. մի խորհրդի, մի խելոք զրուցակցի, մեզանից 



253 

մեծի մի մեծ կարիքի մեջ ենք» [8, 243]): Թերևս այս հանգամանքն ենք տեսնում Հր. 
Մաթևոսյանի խոսքում` արտաբերված 20-րդ դարի 90-ականներին. «Նախագահը 
կանխում է եղբայրասպան ու ինքնասպան պատերազմները, Կաթողիկոսը դադա-
րեցնում է պատգամավորների քաղաքական հացադուլը և այլն, ազգն ասես թե 
ունի բաց ասպարեզներից քաշված այն շրջահայաց ծերունին, որ խորհրդարանի 
վարիչներին զսպորեն շոյելով կամ թեթևակի կշտամբելով` եկող օրվա դասեր է 
տալիս» [14, 41]: Իմաստունը ավանդույթի, հիշողության և բարոյականության 
պահապանն է: Նա անհրաժեշտություն է նաև գրով վերստեղծված և գրանյութ 
աշխարհում: Այս տեսակետից իմաստուն ծերունու ներկայությունը կա Մաթևոս-
յանի բազմաթիվ էջերում: «Տերը» կինովիպակում Ռոստոմն ինքը փորձում է 
իմաստնանալ, բայց և իմաստնության պահանջ ունի: Այս տեսակետից բացառիկ 
են հանդիպումն Օսեփանց ալևորի հետ և զրույցը, որ բության ու մարդու ներդաշ-
նության մասին է. « 

– <...> ձին ինչի՞դ է պետք: 
Մեր կյանքում այդքան գեղեցիկ խոսք չէինք լսել. ասաց. 
– Այտա… այտա, ինձ չի պետք, է, ինձ – ձեզ է պետք. բա ինչ էն է` որ 

անցորդը ասում է «էն ի՞նչ ավերակ է, էն ավերակ է, սար չի» ու էն է` որ ասում է 
«էն կարմիր ձին ու քուռակը որ արածում են` Ծմակուտա սարն է»: 

Մենք մի պահ հանձնվեցինք հալեվորի տված պատկերին, դա մեզ խեղդում 
էր, հետո «խոսեցրինք». 

– Հետո, էդ ի՞նչ անցորդ է: 
– Այտա, ես եմ, ձիով անց եմ կենում. նայում եմ` պարապ սարեր են. նայում 

եմ` կարմիր մադյանը քուռակի հետ արածում է. ո՞րն է լավը – լինի՞, թե՞ չլինի: 
– Արածի՛,–  ասացինք, –  լինի՛» [8, 348-349]: 
Գրիգոր Մագիստրոս Պահլավունու թղթերում պահպանված գողթան երգի 

պատառիկի ուղղակի արձագանքն է վերը մեջբերված հատվածը, որ հաստատում 
է հայ տեսակի` մարդ-բնություն ներդաշնության երազանքը: 

Իսկ Օհա՞նը, որ բարոյական սկզբունքի պահապանն է «Տաշքենդ» («Անձրևած 
ամպեր») վիպակում. «Օհանը չգիտենք ինչ գործով մտնում է հանցանքի տուն ու չի 
հավատում, ասում է չի եղել ու բաժանում է. խավար աչքը այսինքն կկոցում, 
մահակը երկուսի արանքով մեկնում ու սխալ եմ տեսել: <...>» [9, 596-597]:  

Հիշողության պահապան կարող ենք գիտակցել Սանասարին «Տախը» անա-
վարտ վեպից: Հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների պատմության շրջանա-
կում հիշվում է 1957-ի «նոյեմբերյան տոների երեք օրը», երբ «Սանասարն 
առևտրական պատվիրակություն կազմեց` որ մյուս` անհայտ` կարիքավոր կող-
մին արոտ, խոտհարք կամ պատրաստի դեզ ու ժամանակավոր գոմ էր առաջար-
կելու և գարի էր բերելու» [13, 555]: Սակայն հաջորդ օրվա երեկոյան Սանասարը, 
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հաշվի առնելով իր և այլոց 50-ամյա փորձառությունը, որ իմաստնացրել է նրան, և 
նախորդ օրը տեղի ունեցած դեպքուդիպվածը, ասում է. «Արա... ես ձեզ խուզի՞ էի 
ղրկել թե խուզվելու»։ Ծերունին չկար, մեր Բարանայի հիվանդանոց էինք դրել, մե-
քենավարը պատվիրակության անդամ չէր,- զուտ մեր քրոջ որդին ու մենք էինք, 
ասաց. «Արա, մեծ մարդիկ, բա Ծմակուտի ու Ղափըչօղլու հին կռիվն ինչի՞ վրա 
էր»։ Գերեզման կլինի թե գոմ՝ թուրքն այստեղ չպիտի շինություն ունենա – հին 
կռվի իմաստն այս էր։ Ասաց. «Մի ինձ բացատրեք տեսնեմ խոտհարքն ինչն է»։ 
Խոտհարք՝ ասել է հանդապահ, այսինքն՝ ծածկ, դափա, տնակ, գոմ։ Այդ գոմում 
ոչխարը ձմեռեց, պայմանագրի ժամկետը փակվեց, աշնան սարերն ազատ են, ոչ 
հայ ոչ թուրք մարդ ու անասուն չկա, բայց ուրիշը քո ձորում շինություն ունի, ձորը 
քոնը չի» [13, 558]:  

«Տախը» վեպում կան Հովհ. Թումանյան քաղաքական գործչի ու մարդու լու-
սավոր կերպարը և Վաթինյան տերտերի, որ իմաստունի արքետիպի մասնավոր 
արտահայտություններ են: Բայց Թումանյանը անընդհատ ներկայություն է 
Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ, և իր կերպարը, խոսքը, բանաստեղծու-
թյունն է նշխարում որպես իմաստուն: 

«Եզրով» անավարտ վիպակում նույնպես կա իմաստուն, սակայն որպես կա-
րոտ, որպես անհրաժեշտության գիտակցում. «Ուժահատ, արնաքամ ժողովուրդ 
ենք, <...> մարդու մի ձայնից, ծաղկած մի թփից, աղջկա սիրուն մի պատկերից, հին 
մի հիշատակից բռնելով օր-օրի հետ բարձրանում ենք <...>: Մեզանում կյանք չկա, 
մեր ցավն ու ուրախությունը մեզանից գնացել են, դուք եք մեզ վրա ցավ դառնում՝ 
եթե դուք ցավ եք, ու մեր ուրախությունը դառնում՝ եթե լավն եք: Ես՝ օրինակ. 
սայլով ձմռանն ինձ Մանեսի հիվանդանոց են տարել՝ ապրիլին ետ եմ գալիս. 
չգիտեմ երեխեքիս ինչ է եղել, աղջիկը հավի ճտան պես հանգա՞ծ չլինի, Սիմոնը 
Մախաչկալա էր՝ դեռ Մախաչկալա՞ է թե տարան կորցրին, Սըհակի անտերը 
ճի՞շտ չարեց՝ որ երեխայի հետ գյուղկոոպի թևի տակ մտավ, էս ո՞ւր եմ գնում, 
գնո՞ւմ եմ թե գալիս – ու մեր ջրերի խառնարանում, որտեղ Հովհաննես Թուման-
յանի ապարանքն ու շախն ու քաջի իր զնգուն կյանքն էր լինելու՝ եթե պռատ 
թերիներիս ցավն իրեն մաշած չլիներ, տղամարդու մի բարակ ձեն, մի հանգած 
ձեն, մարցըցու մի ձեն ինձ կանգնեցրեց՝ «ախչի ջան, էդ ո՞վ ես», մարցըցու մի ձեն 
ինձ սպասեցրեց, բռան մեջ բանջար շաղախեց, իրենք եղինջ, աղինջ են ասում, 
բռան մեջ բանջար տրորեց, բերեց դեմ արեց պապակ բերանիս. «երեխեքըդ ական 
են, մարդըդ էլ, եղունգս էս է ցույց է տալիս, ողջ-առողջ գալիս է, սիրտըդ խաղա՜ղ 
գնա». որտեղ որ Հովհաննես Թումանյանի բարձր հասակն էր լինելու - «աղջիկ 
ջան, դու էս երկրի օքմին ես, էդ ինչու ես մի տեսակ օտարի պես գնում, էդ քու 
տուն չե՞ս գնում, էդ ո՞ւմ աղջիկն ես, ո՞ւմ հարսն ես», բռան մեջ բանջար տրորեց, 
պտղունցը մեկնեց բերանիս: Սիմոնը որ եկավ՝ հարցնում եմ. «էն ո՞վ է». ինքը 
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Մարց աշկերտության էր եղել, ասում է «Մարց էդպես մարդ չկա»: Լավ, չկա-չկա, 
ուրեմն ինձանից եմ հնարում: Ու հետո, որ երազի պատգամ ու պատվեր էր 
գալիս, թե Սիմոնը մեր էստեղի Զորավորին դուռ է կապելու, ու Վանքերա սուրբ 
Սարգսին ես մատաղ եմ պարտք, հերըդ ծիծաղում էր. «Մարցըցին էլի ճամփեդ 
կտրե՞լ է. տալու եմ էդ կաղ իշուկի մի ոտն էլ ես ջարդեմ, հա»: Իհարկե մարցըցին 
է կտրել, իհարկե բանջարը աղով շաղախել ու բռան մեջ մեկնել է, իհարկե ինձ իմ 
ձորից վերև է քաշել, աստված իհարկե մարցըցու պատկերով է ճամփիս կանգնե-
լու» [12, 467-468]: Սա ոչ միայն իմաստունի` իր կողքին կամ կյանքում տեսնելու 
երազանք է, այլև իմաստնության կարոտ, որ ծնվել է իր ապրած աններդաշն ժա-
մանակի մեջ ներդաշնության երազանքից և բնականորեն հավերժական է ու, 
սրանով իսկ, միֆական պայմանականության արտահայտություն:  

Գ. Որբ մանուկը – Մանկան (որ շատ հաճախ համամասնական է որբի գա-
ղափարի հետ)` հերոս դառնալու ընթացքը հաճախադեպ է ամենատարբեր 
ժողովուրդների դիցաբանական ու առասպելաբանական պատկերացումներում, 
նաև հայոց մեջ: Վահագնի ծննդյան գեղարվեստական պատկերման մեջ արձա-
նագրվում է «պատանեկիկ»-ը: Էլ ավելի է շեշտվում այս հանգամանքը «Սասնա 
ծռեր»-ում: Սանասարն ու Բաղդասարը, ըստ էության որբեր, «ի չգոյե ի գոյ» 
ստեղծեցին երկիր, Մհեր Մեծն իր հերոսացման ոդիսականն սկսեց որպես որբ 
պատանյակ` առյուծի դեմ կռվող, Դավիթը ծնված օրից կատարյալ որբ էր, Մհեր 
Փոքրը, հայր ունենալով, անհայր էր մեծանում և որբացավ… Ենթադրվում է ու կա 
գենետիկ ու հոգեկան ժառանգորդությունը, չկա կենսական-բնական հաջորդա-
փոխությունը: Չկա որդու` հորով ու հոր կողմից դաստիարակվելու ավանդույթը. 
ավանդույթ է դառնում որբ մեծանալը: Ու այս միֆական պայմանաձևն է գործում 
Հր. Մաթևոսյանի «Տերը» վիպակում: Խոսքը վերաբերում է Ռոստոմին, բայց Ռոս-
տոմի «բար»-ը` Վարոսի Ռուբիկը, ըստ էության նույն կարգավիճակում է: Այդպի-
սին են նաև Ակոփի ու Շուշանի որդիները: Մաթևոսյանն ինքն է հուշում մեկ այլ 
առիթով. «<…> նախնիներիս պատկերների հին աստվածները զորանում են իմ 
եռանդով և ճիշտ իմ պատկերին են գալիս» [12, 90]: Ձևակերպումը հուշում է նաև 
արքետիպի` կերպարային մակարդակում դրսևորվելու մասին, ինչը քիչ առաջ 
փաստվեց Յունգից կատարած մեջբերման մեջ:  

Ռոստոմը միֆականի ներկայությունն է իրականի մեջ, ով եկել է (ու կոչված 
է) աղճատված ներկայի մեջ վերստեղծելու ու հաստատագրելու բնականը, բարո-
յականն ու հավերժահունչը, որպեսզի չխաթարվի մարդ-մարդ և մարդ-բնության 
ներդաշնությունը: Ռոստոմի ծննդյան իրողությունը իր կողմից ձևակերպվում է. 
«Եվ քանի որ աստվածամոր խամրած պատկերից զատ այդտեղ ուրիշ մարդ-մար-
դաշունչ չի եղել, ուրեմն կարելի է համարել, որ մենք աստծու ծնունդ ենք» [8, 296]: 
Այսքանից հետո տեղին է թվում Կ. Գ. Յունգի դիտարկած ընդհանրացումը` կապ-
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ված մանկան արքետիպի հետ, որ կարող է վերաբերել նաև Ռոստոմի կերպարին. 
«Միֆոլոգիան մանկանը ներկայացնում է և՛ որպես աստված մանկան, և՛ որպես 
պատանի հերոսի: Նրանց երկուսի համար էլ ընդհանուրը հրաշք ծնունդն ու 
դժվար մանկությունն են: Նրանց բնության (բնույթի, ïðèðîäà) մեջ, սակայն, 
որոշարկվում են տարբերություններ: Աստված բացարձակ գերբնական արարած 
է, հերոսը` «կիսաաստվածային», քանի որ նրան հատուկ են նաև մարդկային 
գծեր: Եվ եթե, հատկապես սիմվոլիստական կենդանու հետ նրա մոտ 
նմանության դեպքում, կերպավորվում (մարմնավորվում, âîïëîùàåòñÿ) է 
կոլեկտիվ անգիտակցականը` դեռ չինտեգրավորված մարդկային արարածի մեջ, 
հերոսի գերբնականությունը ներառում է մարդկային բնույթը` մարմնավորելով 
«աստվածային» (այսինքն` դեռ չմարդկայնացվածի) անգիտակցականի և 
մարդկային գիտակցության սինթեզը» (ընդգծումներն իմն են` Վ. Փ.) [16, 98]:  

Ալբեր Քամյուն, անդրադառնալով մարդկային հերոսական ու ողբերգական 
կերպարի` Սիզիփոսին, նշում է. «Ամեն մի ակնթարթ այն բանից հետո, երբ Սիզի-
փոսը լքեց գագաթը և աստիճանաբար իջնում է դեպի աստվածների կացարաննե-
րը, նա ոգով վեր է ելնում իր ճակատագրից: Նա ժայռաբեկորից ավելի ամուր է: 
<…> Սիզիփոսը` աստվածների պրոլետարը` անզոր և խռովված, լիովին գիտի 
մարդկային ճակատագրի ողջ ոչնչությունը. հենց այդ մասին է նա մտածում` իջ-
նելով ցած: Մտքի պայծառությունը, որ ասես նրա համար պիտի տառապանք 
դառնա, միաժամանակ ապահովում է նրա հաղթանակը» [3, 107]: Ի վերջո նա 
գտնում է «աբսուրդ հաղթանակի իր բանաձևը» [3, 108], և «հարկ է Սիզիփոսին եր-
ջանիկ պատկերացնել» [3, 108]: Այդպես էլ Ռոստոմն է «մանկան արվեստախա-
ղով» [բառակապակցությունը Վ. Սաֆարյանինն է, 17] և Շուշանի ասքով պատկե-
րացնում ու գտնում «աբսուրդ հաղթանակի իր բանաձևը»: Եվ Ռոստոմի կերպա-
րը, լինելով մանկան արքետիպի արտահայտություն, մեզ իրողություն է հուշում, 
քանի որ «մանկան արարքների իմաստը խավարի հնազանդեցումն է» [3, 108]:  

Թերևս այստեղ էլ դիտարկվի հայոց էպոսից եկող` Արտավազդ-Փոքր Մհերի 
«անմահ լինես և անժառանգ» կենսակերպ-պայմանաձևը, որ նույնպես միֆական 
իրողություն է և շեշտում է ոչ միայն անժառանգ լինելու հանգամանքը, այլև ան-
մահությամբ ժամանակը հերքելու, առանց ապագայի` մշտապես ներկա գո-
յատևելու հանգամանքը: Ըստ էության այս իրողությունն է նշում նաև Ալբեր 
Քամյուն իր «Սիզիփոսի առասպել»-ում. «Միտքը խայտում է, իհարկե, միֆերում, 
բայց այն միֆերում, որոնց մեջ չկա այլ խորք, բացի մարդկային տառապանքի 
խորքից, որ նույնքան էլ անհատնելի է: Ոչ, դա ոչ այն աստվածային ասքն է 
<притча>, որ խանգարում է մեզ ու կուրացնում, այլ երկրային կերպարանքը, 
վարմունքը, դրաման, և նրանցում ներդրված է դժվար իմաստնությունն ու կիրքն 
առանց ապագայի» [3, 105] (ընդգծումն իմն է` Վ.Փ.): Ռոստոմ Սարգսյանը որքա-
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նով որ իր երկրի տերն է իր պահվածքով, ապրելակերպով ու հոգեբանությամբ, 
նույնքան էլ անցյալի և անցյալ կորուսյալի ու հիշողությունների տերն է, որ ապ-
րում է այդ հիշողությունների հանգույն: Այս իմաստով նա տեր է ոչ միայն իր ներ-
կային, այլև իր և իր նախնիների հիշողությանը: Սակայն Ռոստոմի կերպարի յու-
րահատկությունն այն է, որ նա ապագային է միտում իր ասելիքը, այնինչ ենթա-
դրվում է անապագա մի կեցություն, այլ կերպ` ապագա, ուր իր շարունակությու-
նը չկա: Սա է նաև, որ նրան կապում է նաև Փոքր Մհերի կերպարի, լայն իմաս-
տով` արայան արքետիպի հետ:  

Ի դեպ, «Տերը» և «Անձրևած ամպեր» վիպակների էպիլոգները փորձում են 
բնութագրել մի յուրահատկությամբ, ըստ որի` նրանք ոչ թե հաղթանակով են 
ավարտվում, այլ պարտությամբ, ինչը բնութագրական է էպոսներին և էպիկական 
ասքերին, և պարտությունը գալիս է ոչ թե թշնամուց, այլ յուրայիններից:  

Դ-1. Մայրը (նախասկիզբ մայրը և մայր երկիրը) - Կ. Գ. Յունգը մոր արքետի-
պի արտահայտության անսահմանորեն բազմազան տարբերակներ է տեսնում` 
մայր, տատիկ, խորթ մայր, սկեսուր (զոքանչ), դայակ, աղջիկ, քույր, մայր երկիրը, 
ընդհանրապես փոխաբերական իմաստով մայրերը [տե′ս 16, 215]: Եվ այս արքե-
տիպն իր բազմազանությամբ տեղ է գտել Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ: 
Այն առաջին հերթին Աղունն է իր կերպարային համակարգի յուրահատկություն-
ներով` որբություն, քույրություն, մայրություն… Սակայն մայրական սկիզբը 
Մաթևոսյանը տեսնում է նախ աղջնակ երեխայի մեջ. «Երեխա աղջիկը, որ տանը 
փալասներից տիկնիկ էր սարքում, ասեղով մազ կարում, բարուրում, քնեցնում, 
հետո փոքր եղբայրների վրա էր մայրություն սովորում, նա արդեն պատրաստի 
մայր էր մեծանում, փառահեղ մայր» [12, 87]: Մայրական բնազդներով այս աղջնա-
կի պատկերը կա «Տերը» վիպակում, «Չեզոք գոտի» պիեսում, «Տախը» վեպում: 

Մաթևոսյանի` վերը մեջբերված դիտարկումը իր գեղարվեստական իրա-
ցումն է գտնում «Տերը» կինովիպակում` կապված Ռոստոմի հայտնվելու հետ. 
«Աղջիկը եկել նայել, հոր գրկից աղջկաբար մեզ առել, ասել է. «Վույ, ախպերիկ է»: 
Ասել է. «Տուր մորըդ»: Աղջիկը` մեր քույրը` ասել է. «Ես կպահեմ»: <…> Մեր քույրն 
ասել է. «Ե՛ս տեմ պահիլ. գրկիլ տեմ ու դպրոց տեմ տանիլ»» [8, 296]: Իր մայրահոտ 
քույրությունն անընդհատ է անելու Շուշանը Մաթևոսյանի պատումներում: Այս-
պես. «Մեր երևալու հետ խանութի պատշգամբից մեր քույրը հիացավ ու ծղրտաց. 
«Ո՜ւյյյ, ցավըդ տանեմ, ցավըդ, ցավըդ… պահել եմ, է՜, էս ձեռներիս վրա եմ 
մեծացրել, ցավըդ տանեմ, ցավըդ, ցավըդ»: Եվ մենք իսկապես մանկության մի գե-
ղեցիկ ծվեն հիշեցինք. մեզ սիրուն հագցրել, մեր ձեռքը մի փոքրիկ, կարմիր ժա-
պավեն էր հյուսել, ու մազը կրծքին գցած, մեր թաթիկը բռնած` գյուղամեջի շատ 
ժողովրդի առաջ կանգնած էինք. մենք խոլոր նայում էինք ժողովրդին ու սեղմվում 
մեր քույրիկի փեշերին» [8, 311-312]: Ամառանոցի նորամուտի տեսարանին էլի 
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հնչում է Շուշանի մայրական-քրոջական խոսքը. «…բայց այդտեղ եկավ մեր քրոջ 
սուր ծղրտոցը` «Էդ ո՜ւմ ախպորն եք էդպես որոշած սպանում, էդ որբ եք գտե՜ել» և 
հետո ինքը եկավ թևերը փռած, հևալով, խեղդվելով, ձայնն արդեն կորցրած` «էդ 
ո՜ւմ ախպորն եք սպանում, էդ ո՜ւմ պահածին եք սպանում», թևերը փռած մտավ 
մեր ու բաճկոնավորների արանքը, «Էդ ի՜նչ օրի ես, ախպեր ջան, մեռնեի` էս վի-
ճակում քեզ չտեսնեի, իմ փաշա ախպեր ջան, իմ զորավար ախպեր ջան», մեր 
գլուխն իր չորուկ կրծքին առավ, և հետո մենք երեխայի պես կծկվել, նրա գոգում 
ցնցվելով լաց էինք լինում, և ինքը, նստած, մեր գլուխը իր գոգն էր առել և իր նույն 
խոսքն էր մրմնջում` «Ո՜որբ ջան, զորքդ կորցրել մենակ ես մնացել, ցա՜վդ տանեմ, 
Սարգսանց Տիգրանի հիշատակ ջան»» [8, 399-400]:  

«Տերը» վիպակից ու «Անձրևած ամպերից» հայտնի այս քույր Շուշանին առա-
ջին անգամ տեսել ենք «Պատիժը» երկում. այս կերպարն ամբողջացնելու խնդիր 
ուներ Հր. Մաթևոսյանը: (Շուշանի նախատիպի հետ կապված հատված կա «Ի 
սկզբանե էր Բանն…» ինքնադիմանկարում) [9, 7-8]: «Կարոտո՞ւմ եք Ձեր հերոսնե-
րին» հարցին պատասխանել է. «Մեկին կարոտում եմ, որովհետև անավարտ է, ես 
պետք է նրա դիմանկարն ավարտեմ: «Տախը» վեպի մեջ Շուշանն է: Այդ գործն ինձ 
համար կա հենց նրանով, որ ինքն այնտեղ է և ինձ կանչում է» [11, 344]: Ու վերջին 
զրույցներից մեկում է հիշում. «Ամենաշատ սիրածս Շուշան անունով մի աղջնակի 
պատկեր է, որ տասը-տասներեք տարեկան է և տիրություն է անում իր մոր վրա, 
հոր, եղբոր վրա: Աղջնակ է, որ տիրուհի է: Ես իրեն այնքան եմ սիրում, ինչքան ուղ-
ղակի հայ իրականության մեջ կնոջը, աղջկան, աղջնակին, ոչ մեկին այդպես չեմ սի-
րել: Ես անպայման պետք է քարից, անհայտությունից նրան դուրս կորզեմ» [11, 513]: 

«Տախը» վեպում Ռոստոմի ծննդաբանության և գտնվելու պատմությունն այլ 
կերպ է ներկայացված: Նորից մեջտեղ է գալիս Շուշանի կերպարը. «Մտնում են - 
էն խաչքարն է, էն քարե լուռ աստվածը, էն զոհասեղանը, էն մենք՝ սև գլխաշորով 
փաթաթած։ Փոխնակը մեր կաթնեղբորը մեր քվերն է տալիս, ինքը մոտենում, 
գիրկն առնում մեզ։ Այդպես կանգնում են։ Մերահոտ մեր քույրը... նոր ծիծիկավոր-
ված մեր քույրը ասում է ախպորս ինձ տուր։ Ասում է երկուսն էլ քու ախպերն են։ 
Ասում է չէ, իմ ախպորն ինձ տուր, դու քու երեխային վերցրու։ <…> Երկու խեղճ 
կնիկ ու մեր քույրը խանձարուրները գրկած մեր բարի գետակն անցնում, մտնում 
են անտառ։ Սև գլխաշորը քանդում, տեսնում են մենք տղա ենք։ Մեր կաթնեղբոր 
խանձարուրի շորը կիսում, կեսը տալիս են մեզ։ Մեր քույրիկն աղջկահոտ իր շա-
պիկը հանում, տալիս է մեզ, ինքը մնում մի բարակ չթի մեջ» [13, 144-145]: Այս Շու-
շանն իր մեջ ներառում է ոչ միայն մոր, այլև երկվորյակ կույսի կերպարը (նկատի 
ունենք «Տաշքենդ» վիպակում Շուշանի կերպարի արտահայտությունը, մասնավո-
րապես Շուշանի և Սիրուն Թևիկի կապը): Թերևս այս կերպարն իր ընդգրկմամբ ու 
խորքով իր նմանը կամ համարժեքը չունի հայ գրականության համապատկերում:  



259 

Մաթևոսյանի խոսքը` «Պիտի ցանկանայի, որ գրական ԻՄ ԳՈՐԾԸ ԿՈԹՈՂ 
ԴԱՌՆԱ իմ ժամանակ ապրած ՄԱՅՐԵՐԻՆ, նրանց, որ իրենց բաժին սերը գողու-
թյամբ, թաքուն, մի կերպ խլած ունեցան: Դա գրելու համար երկու կյանքն էլ քիչ է» 
[12, 88], լավագույնս է բնորոշում հեղինակային նպատակադրումն ու իրացումը: 

Դ-2. Երկվորյակ կույսը – Վիթխարու կերպարը, որ դրսևորվում է Հր. 
Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ, թերևս ունի ինքնակենսագրական ինչ-որ 
ազդակ, որ ճշգրտվելու կարիք ունի: «Մանկական պահեստից է և Արայիկի վերա-
բերմունքը մոր նկատմամբ, այնտեղից են և կարմիր լողազգեստներով աղջիկնե-
րը, և գետը» [11, 204]: Տրամաբանական է նաև Վիթխարու ներկայությունը, որը չի 
ակնարկվում, բայց ենթադրվում է: Սակայն հետաքրքրական է նաև շարունակու-
թյունը. «Բայց այս ամենը առանձին մանրամասներ են, փաստեր, ապրումներ, ոչ 
թե ամբողջություն իր ողջ բարդությամբ ու ծավալով» [11, 204]: Կերպարի դրսևո-
րումն ենք տեսնում «Բեռնաձիեր» շարքի մի քանի գործերում («Օգոստոս», 
«Ալխո», «Սկիզբը»), և նույն կերպարի այլընտրանքային մի տարբերակ է «Տերը» 
վիպակում դրսևորվածը: Նման մի կերպար կամ կերպարի նախատիպ կա նաև 
«Հաղարծին» անավարտ երկում: Սակայն եթե դրանցում կերպարը ուղղակի Վիթ-
խարի է անվանվում, ապա առանձին գործերում էլ Սոֆի, օրիորդ Ուցյուն է կոչ-
վում: Մարմնական տվյալները և բարոյական սկզբունքներն են ստիպում այդպես 
կարծել: Կերպարին առանձին անդրադարձներում [2, 82-95; 6, 139-149] այն կապ-
վել է Բակունցի «Մթնաձորի «չարքը»» պատմվածքի հետ. ««Բեռնաձիերում» 
հայտնվում և հետագա գործեր է անցնում (ընդհուպ մինչև «Տերը») վիթխարի ջա-
հել կնոջ` քաղաքի կնոջ կերպարը, որի գեղարվեստական գործառնության, 
Մաթևոսյանի տղամարդ հերոսների «սեռական հույզերի» վրա ունեցած ներգոր-
ծության մեջ որոշակի է «Մթնաձորի «չարքի»» քաղաքացի կնոջ շունչը» [2, 91]:  

Հր. Մաթևոսյանի գործում ավանդների ստեղծագործական յուրացման վե-
րաբերմամբ մի դիտարկում կա` արված Լ. Հախվերդյանի կողմից, որի հետ լիո-
վին համակարծիք ենք. «Ավանդները Հր. Մաթևոսյանի արձակում ունեն, որքան էլ 
էական, բայց ենթակա, երկրորդային նշանակություն: Առաջնայինը կյանքն է, սե-
փական կենսափորձը, կյանքից առած սեփական տպավորությունը, վերջապես` 
սեփական արտահայտչությունը» [5, 4]: Իսկ եթե սրան հավելենք Լ. Աննինսկու 
դիտարկումը` կապված Բակունց-Մաթևոսյան ժառանգորդությանը, ապա ասե-
լիքն ավելի քան պարզ կլինի: Նրանց կապը, ըստ Աննինսկու, հայոց լեզվի պոե-
տիկայի ոլորտում է և տեքստի լեզվական «մակերեսին», այլ ոչ թե ոգու խորքում: 
«Բակունցի զգայուն ու հուզական գրիչը չգիտեր ոչ իրավիճակների այն նյարդա-
յին, պարադոքսալ փոփոխությունը, ոչ այն անխռով էպիկական աշխարհը, որ 
Մաթևոսյանը պատկերում է նյարդային ձեռքով: Բակունցը ռոմանտիկ էր 19-րդ 
դարի ավանդույթի ոգով, նա գրում էր գյուղի մասնատվող ամբողջը և աչքերով 



260 

ուղեկցում էր առանձին անհետացող ճակատագրերի… Իսկ Մաթևոսյանը հավա-
քում է ամբողջը մասնատված ճակատագրերից» [1, 200]:  

«Մթնաձորի «չարքը»» պատմվածքում Ասյան համեմատության եզր է, որ 
մինչ այդ չկար, և զուգահեռումն է բացահայտում նորի ներկայանալն ու ներկայու-
թյունը իրականության մեջ: Սակայն նա անընդհատ ներկայություն ու հիշողու-
թյուն չի դառնալու Սաքանի համար, ինչպիսին Սոնան է` Դիլանի դեպքում:  

Այս տեսակետից հարկ է խոսել ոչ թե գրական, այլ կինոգրական ազդակի 
մասին, որ, մեր համոզմամբ, գալիս է Ֆեդերիկո Ֆելլինիի կինոաշխարհից և իր 
հիմքում հոգեբանական ելակետ ունի: Վիթխարու նման կերպարի մասին է պատ-
մում Ֆ. Ֆելլինին իր «Կինոարարում» երկում. «<...> իմ ֆիլմերում հաճախ է հան-
դիպում փարթամ, խոշորակազմ, զորեղ կնոջ կերպարը… Բայց Սարագինան ուղ-
ղակի մանկական պատկերացումն է կնոջ մասին, մեկն այն հազարավոր ամենա-
տարբեր դրսևորումներից, որոնց միայն ընդունակ է կինը: Սարագինան` շռայլո-
րեն օժտված մի տեսակ անասնական կանացիությամբ, վիթխարի, անընդգրկելի և 
միաժամանակ գայթակղիչ-ախորժելի…» [19, 115]: 

Սա կնոջ հազարավոր այն արտահայտություններից է, որ մարդու հոգեկա-
նում նյութականանում է կնոջ արքետիպի տեսքով (կանչող, բայց արգելված կնոջ, 
հոգով ցանկալի, բանականությամբ` մերժելի): Ֆելլինին շարունակում է. «Նա ան-
իմանալի է և այդ պատճառով էլ վիթխարի ու անորսալի, ամենիմաց ու պարզա-
սիրտ է մեր աչքին: Ճիշտ և ճիշտ մեր երևակայության նման, որ նա ոչ միայն 
խլում է մեզանից, այլև կյանքի է կոչում» [19, 117]: Ասես այս դրույթն է հաստատ-
վում «Տերը» կինովիպակից առնված հետևյալ հատվածով. «Նա, ում չէինք տեսել 
բայց զգացել էինք որ ձորում է, ձորից դուրս եկավ ու եկավ. վիթխարի մի կին էր, 
չափերի մեծությունը հետո հատկապես երևաց` երբ մեզ էր հասել ու մատնաչա-
փիկը նրա մոտ ուղղակի պստիկ էր. հիմա գալիս էր, կիսամերկության հետ ըստ 
երևույթին նաև բոբիկ էր, քայլը զգույշ ու ոտքերի տակը նայելով էր գնում, մարմի-
նը թրթռում ու խաղում էր: Եթե ասեինք միակ հագուստը պորտի վրա տարուբեր-
վող ֆոտոսարքն էր` բամբասանք կլիներ – հագուստի որոշ կտորտանք նրա վրա 
կար, անպայման կար և ինքն էլ իր բաց ու բացվող տեղերը ցույց տալու համար 
որևէ շարժում չէր անում, բայց ասում ենք – որևէ հագուստ, թեկուզ ծանր խալաթ, 
թեկուզ յափունջի կամ վերմակ` անկարող էր նրան ծածկել, շորը նրա վրայից 
ընկնում էր, շորով` նա մերկ էր երևում. դրանից հետո մենք նրան և՛ երեխայի պես 
արտասվելիս տեսանք, և՛ մորի ծծելով մեզ նայելիս (և վիթխարի անասունի նրա 
մաքուր ու միամիտ գոյությունը սրտառուչ մի բան ուներ իր մեջ), բայց ամեն ան-
գամ նա մերկ էր թվում» [8, 235-236] կամ` «այդ ծանր ազդրերի մեջ թաղվելը մեր 
կամքից անկախ երևի մեզ դուր էր եկել» [8, 237]: 

Այս ամենին հավելենք նաև Մաթևոսյանի գործերում հանդիպող այլ վիթխա-
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րիների, մասնավորապես օրիորդ Ուցյունին-Փառանձեմ (Սիրանուշ) Վրացյա-
նին` «Մեռելալույս» և «Տախը» անավարտ երկերից. «Նրա ոսկորը հաստ ու ջլակա-
պերը պինդ էր», «Տոնահանդեսի վերջում, մեքենայի մեջ, իր ծանր զանգվածով 
նրան անկյուն խցկած…» [12, 551], «Մենք ու մեր հասակի տղաները երեխաների 
մեր կեղևից ելանք օրիորդ Սիրանուշ Վրացյանի կոնքերին նայելով: Սառը նստա-
րանների արանքում սփրթնած մեր նիհար կերպարանքների, վախլուկ, իր հայաց-
քից խուսափող մեր աչքերի մեջ նա մեր ցանկությունը թերևս տեսնում էր, թերևս 
մեր մեջ իր սարսափելի հարգանքն այնքան հիմնային էր համարում, որ կարծում 
էր մենք չենք համարձակվի նկատել կոնքերի լայնքը…» [13, 177]:  

Այս իմաստով ենք արքետիպերի համակարգում դիտարկում Վիթխարուն` 
որպես Յունգի ձևակերպած արքետիպերի համակարգում դրսևորված կնոջ արքե-
տիպի համակարգի մասնավոր արտահայտություն, այն կնոջ, որ մայր արքետի-
պի երկվորյակն է` «երկվորյակ կույսը` անսովոր անհատականություն («դիվա-
յին», քանի որ անսովոր է») [16, 177]: Սակայն միայն Վիթխարին չէ, որ կարող է գի-
տակցվել որպես մայր արքետիպի երկվորյակ: Այդպիսին են նաև Սոնան («Աշնան 
արև»), Մարիամը («Օգոստոս»), Շուշանը և Վարդոյի ծաթերեցի փոխնակը 
(«Անձրևած ամպեր»), Բավուկը («Մեռելալույս»), Նորան («Հաղարծին»): 

Ե. Անիմա (կնոջական սկիզբը տղամարդու մոտ) - Այս արքետիպն իր 
դրսևորմամբ հազվադեպ է, չունի հաճախակի արտահայտություններ, սակայն 
դրսևորվում է: Այդ իմաստով բնութագրական է «Տերը» վիպակից հետևյալ հատ-
վածը. «Երեխան քնել էր, սեղանի վրա գլուխը ձեռներին էր դրել ու քնել. հուշիկ` 
մեր տիկինը բերեց թիկունքին շալ գցեց. մայրական քնքշանքով մենք շտկեցինք 
շալը ու հուշիկ ոտքի ելանք» [8, 281]: 

Սակայն անիմայի արտահայտություն կարող ենք համարել նաև հեղինակի 
արարչական սկիզբը ստեղծագործական պրոցեսի ընթացքում, երբ հեղինակն 
արարում է մի նոր իրականություն իր պատկերի ու հոգու հանգույն: 

Զ. Անիմուս (արական սկիզբը կնոջ մոտ) – Մեր ժողովրդի ընթացքն է շատ 
հաճախ աններդաշնություններ ձևավորել, որոնց արդյունքում տղամարդը բացա-
կայել է տուն ու հայրենիքից, և ընտանիքի հոգսն ու կեցությունը պայմանավորվել 
են կնոջ ներկայությամբ ու համառությամբ, երբ մայրիշխանությունը ներառել է 
նաև հայրիշխանությունը. «Ինքը դարերում այնքան է կոփվել, որ այսօրվա դժվա-
րությունը պետք է նորից տանի և պետք է պատվով մնա, ինչպես եղել է դեռևս 
Վարդանանց կռիվների ժամանակ: «Սասունցի Դավիթ» էպոսում նանի կերպար 
կա: Սանասարի կինը` Քառսուն Ճուղ-Ծամ Դեղձունը, որ ամուսնության ժամա-
նակ է երևում, հետո պատմողները նրան չեն մոռանում: Սանասարը անցնում է, 
իսկ Քառսուն Ճուղ-Ծամ Դեղձուն կինը հայտնվում է, հայտնվում է, երբ Դավիթը 
կռիվ է գնում: Տատը պիտի լինի՛ կռիվ ճամփելուց» [12, 86]: Այդպիսի մի ժամանա-
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կահատված է նաև Հր. Մաթևոսյանի պատկերած ժամանակը` 20-րդ դարի 20-80-
ական թվականները, այդ թվում` Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակը և 
հետայնու դրսևորվածը: Ձևավորվում է մի պայմանականություն, երբ անհրաժեշ-
տաբար կնոջ մոտ արթնանում է այրական սկիզբը. «<...> պատերազմը տղամարդ-
կանց ճակատ քշեց և վիթխարի երկրի հոգսը դարձյալ կանանց, մայրերի ու երե-
խաների վրա մնաց: Եզների հետ մաճ էին բռնում` գյուղական բոլոր աշխատանք-
ների մեջ ամենադժվարը, որ ամեն տղամարդու չէին վստահում» [12, 85]: Սա 
ասվել է երևույթի իմաստավորման համար, սակայն կա նաև գեղարվեստական 
իրացումը. «Մեր մայրերը հունձ էին անում ու լաց էին լինում: Ձիերին տարել էին 
պատերազմ – եզների հետ բանում էին ու լաց էին լինում: Գուլպա էին գործում ու 
լաց էին լինում» («Բաց երկնքի տակ հին լեռներ») [7, 186]: Սակայն իգական այս 
փխրուն սկիզբների գոյության սահմանն այդքանն ի վիճակի չէ տանելու, և «<...> 
բժիշկի ու խաղաղության մեծ կարիքը նախ կանանցն է,- կոտորվում էին, խեղ-
ճերը կոտորվում էին, ով էլ փրկվում էր, ոտի վրա հաշմանդամ» [12, 409]: 

Արդեն անդրադարձել ենք Սիրանուշ Վրացյանի (օրիորդ Ուցյունի) կերպա-
րին` որպես ստվերի արքետիպի արտահայտություն: Սակայն այն նաև անիմուս 
արքետիպի դրսևորում է, երբ կնոջ մոտ ու հոգեբանության մեջ տեղ է գտնում արա-
կան սկիզբը: Այս իմաստով բնութագրական է հետևյալ հատվածը «Եզրով»-ից. 

«Սիրուշը կարծես միայն կին է ու հենց միայն կին է - ձեռները ծանըր քամա-
կին բռնած, թոկը ձեռին տղամարդ չի, գյուղը տղամարդուց մինչև վերջին կաղու-
կույրը ինքը չի ավլել՝ հանուն հայրենիքի, ամեն վերադարձողի հետ ինքը չի 
մթնում ու ամեն կարոտի հետ՝ ուրախանում, որպես թե սիբիրախտի երկրից են 
գալիս՝ քառասուն ու հարյուր քառասուն տեղ ստուգված ու կնքված ամեն վերա-
դարձողի ինքը չի տնտղում ու քննում՝ այստեղ, ծնողի ու երեխայի առաջ, անտա-
ռի ու գետի հին խշշոցի մեջ, այնտեղի՝ Դերբենդի ու Չերչիլի ու դաշնակցության ու 
հայրենիքի ու պետական ու պատասխանատու բաների մասին, բայց իրականում՝ 
թե ինչու են եկել և ինչու չեն զոհվել: «Պարապ կնիկ է, դուք բանից խոսեք»: Իսկ 
եթե լիներ՝ որ կնիկ չլիներ. այո, եղբոր տեղն էր նստել և Ղեւանտին այդպես էլ 
ասել էր. «Դու մեկնում ես, բայց ոչ բացակայում»» [12, 408]: 

 Է. Սիզիփոս – Ալբեր Քամյուի անսպասելի, զգայնություններից և տրամա-
բանական պարադոքսներից հյուսված էսսեն` Սիզիփոսի անձի ու գործի գնահա-
տության վերաբերյալ, մեզ է վերադարձնում զարմանալի մի արքետիպ, որ 
ամենօրյա ու անընդհատ ներկայություն է մարդկային հասարակության մեջ: «Ար-
համարհանքը աստվածների հանդեպ, ատելությունը մահվան հանդեպ, կյանքի 
ծարավը նրան արժեցրին անասելի տանջանքների, երբ մարդկային գոյությանը 
պարտադրում էին զբաղվել գործով, որին վերջ չկա: Եվ դա երկրային հավատար-
մության հատուցումն է» [3, 107]: Հր. Մաթևոսյանը սիզիփոսներին անվանում է 
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բեռնաձի` իր կերպարային համակարգում սրանց տոտեմ պատկերացնելով Ալ-
խոյին, որին էլ պարտադրել են «զբաղվել գործով, որին վերջ չկա». «Տեր կանգնեց-
րին իր ոստակալած ոսկորներին և գիշեր-ցերեկներին ու ճանապարհներին, որ 
վե՜րջ չունեն, վերջ չունեն, սկսում են լայն, նեղանում են, բարակում են, կեռվում 
են ու դարձյալ լայնանում են, վերջ չունեն» [11, 42]: 

Մաթևոսյանի կերպարաշարում շատերը, համարյա բոլորն են բեռնաձի՝ 
Ալխոն, Մարիամը, Մեսրոպը, Շուշանը, Սիրուն Թևիկը … Ու թե հիշում ենք խոտի 
դեզի տակ քայլող Մարիամին, իր բեռը սարը բարձրացնող Ալխոյին, իր մարմնի 
հոգսն իր հետ տանող Շուշանին, գյուղի «համայնական ամուսին» Սիմոնին, 
իրենց կյանքը սարերում ապրած Սիրուն և Ջանդառ Թևիկներին, Օհանին ու մյուս 
հովիվներին, իր մայրանալու բնազդն իր մեջ ապրող Սաթիկ գոմեշին, ապա յու-
րաքանչյուրը կրկնում է Սիզիփոսի արքետիպը առավել կամ նվազ չափով:  

Ը. Արա փակվող դից - Այս արքետիպի մասնավոր արտահայտություններ 
ենք պատկերացնում Արտավազդի, Փոքր Մհերի, Արշակ Երկրորդի կերպարները, 
ինչպես նաև գրական այլ իրացումներ` Իսահակյանի Օհան ամին, տիեզերքում 
մեկուսացող քառյակագիր Թումանյանը, Շանթի Օշին Պայլը, այլք: Այս արքետի-
պի հաճախակի դրսևորումն ենք տեսնում Մաթևոսյանի ստեղծագործության մեջ: 
Մասնավորապես Մեսրոպը, որի վերաբերմամբ ուղղակի հղում է կատարում 
Մաթևոսյանը տեքստում. «Նա փռվել էր գետնին ու կարծում էր ինքը հսկա է, վիթ-
խարի` փլվել է ու անօգնական է, ու ողբերգություն է լինում – իր կտրիճի առջև 
թշնամին աներևույթ է, ու իրեն քար է պետք, քարայր է պետք` փակվի մնա մեջը 
մինչև՜ կտրիճների ժամանակներ, Ագռավու քար է պետք» [9, 202-203]:  

«Կարծում էր»: Սա կերպարային ինքնադիտում է, իսկ Լևոնը նրա մասին 
ասում է. «Իբր խելք ուներ, եղածն էլ տարավ սիբիրներում թողեց եկավ» [9, 203]: 
Հեղինակային արտաքուստ դիտարկմանն ենք հանդիպում. «Մի քիչ ավելի հեռ-
վից` նրա շարժումները չէին երևա, գուցե նստած ոչխարի, պառկած շան, խոտերի 
մեջ ընկած քարի տպավորություն աներ» [9, 203]: Բայց ներքուստ, օբյեկտիվ գնա-
հատականն այլ է. «Նա մտել էր երբեք էլ մայրուղի չհանող մի արահետ, որ նրան 
տանում ու տանում, խորացնում ու խորացնում էր անտառի վայրենության մեջ` 
արջի ու հաճարենու, քարարծվի ու բվեճի, եղնիկի ու քամու աշխարհ» [9, 223]: 
«Մայրուղի չհանող արահետը», «անտառի վայրենությունը» Մեսրոպի Ագռավա-
քարն են, ուր մտել է` չգտնելով իր հակառակորդներին, ավելի շուտ` նրանց մեջ 
տեսնելով մարդուն. «Մեսրոպը ունքերը հավաքեց, ծնոտը տնկեց ու ընդառաջ 
գնաց իր թշնամիներին: Նա հպարտ արհամարհանքով անցնելու էր, բայց այդտեղ 
մի սխալ եղավ, մի սարսափելի սխալ պատահեց <...> Արտասուքը չորանում էր 
Մեսրոպի աչքերում և նա պարապ ուղեղով ունկնդրում էր ցավը: Նա այդ պառա-
վին չէր ատում, և ոչ էլ նրանց, որ նստել էին իր վրա ու ծխում էին» [9, 212-213]: 
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Այսպես է թշնամու կերպարը մասնատվում, դառնում անորոշ ու անտեսանելի, 
այսպես է «ավանդական «հեթանոսական» սյուժեի» մեջ (Լ. Աննինսկի) հայտնվում 
«անսպասելի նոտան»` մարդկային գործոնը, երբ «արյունոտ վրեժի ծեսի մեջ ներ-
քաշված մարդիկ չեն ցանկանում չարիք գործել» [1, 211] (Լ. Աննինսկի), ավելի 
շուտ` մարդ սպանելով` փորձում են մարդ մնալ: Մեսրոպի կեցության այս անո-
րոշությունը իր լուծումը չի գտնում համանուն երկում, և հեղինակն էլ ի վերջո չի 
կարողանում գտնել դրա լուծումը: Այս պատմությունը ուղեկցել է Մաթևոսյանին 
իր ողջ ստեղծագործական կյանքում, և Մեսրոպի զարմի ու Մեսրոպի չիրակա-
նացրած վրեժի պատմությանն ենք հանդիպում նաև «Պատիժը», «Սկիզբը», «Խում-
հար», այլ գործերում, ավելի հանգամանորեն` «Տախը» անավարտում [15]: Իսկ 
եթե հավելե՞նք հուշի մի պատառիկ. «Դեռ հինգերորդ-վեցերորդ դասարանի աշա-
կերտ` Հրանտն արդեն գրական փորձեր էր անում: Կյանքում թատրոն չտեսած` 
նա իր առաջին պիեսն էր գրել: Հիշում եմ այդ պիեսի առաջին ընթերցումը գյուղի 
ակումբում: Պիեսն իր բնույթով ու թեմայով ողբերգական էր. գյուղի մերձակա 
Ճրագթաթի բարձունքում թուրքերը երկու երիտասարդ Քառյան տղաներ էին 
սպանել` Գրիգորին ու Ավետիքին: Հենց դա էլ դարձել էր Հրանտի պիեսի առանց-
քը» [18, 123]: 

Արա փակվող դիցի արքետիպի արտահայտություն է նաև Սիրուն Թևիկը:  
«Անձրևած ամպեր» վիպակի վերջում վեր է հառնում Փոքր Մհերի՝ Արտա-

վազդի առասպելը՝ Արտավազդն արդեն քարայրում, երբ միայն որսաշներն են 
նրա կողքին: Մենակ, չհասկացված, աշխարհի համար իր մեջ կռվող ու աշխար-
հից մեկուսացած, աշխարհաթող Արտավազդի օրին է Սիրուն Թևիկը. «Ինքը եր-
կու շան արանքում մեկնված քնած է, այսինքն ամեն շունը մի կողքին մեկնվել, 
նայում ու պոչը գետնին թփթփացնում է, չեն հաչում՝ քանի որ օտարությունից 
քաշվում են, չեն էլ հեռանում՝ քանի որ իրենց տերը որբ երեխայի պես անտեր 
կմնար <...> Ասել էին. «Նստիր գյուղ տանենք»: «Էդ գյուղում ո՞վ ունեմ», ասել էր: 
«Ծմակուտեցի չե՞ս, ասել էին, թե էնքան ես խմել՝ որ գյուղդ ու տեղդ մոռացել ես»: 
Ասել էր. «Մի՛ գնացեք, էնտեղ մարդ չկա, բոլորը մեռել ու կորել են, բոլորը» [9, 
415]: Սիրուն Թևիկն էլ իր ոգեղեն քարայրն է մտել, ուրկից ելնելու ժամը չէ: Հր. 
Մաթևոսյանի խոստովանությունը. «…Եկա, կանգնեցի, թե «Փոքր Մհեր» եմ 
գրելու. այդ տարիքում դեպի վաղը չես նայում, մտածում ես ծիածանագույն հեռու-
ների, անցյալի նոստալգիական կանչերի մասին՝ քրոնիկոնների գեղեցկությունը 
հմայում է. մի խոսքով, հեշտ հաղթահարելիին ես գնում, այդ կանչերի մեջ «Փոքր 
Մհեր» մտածվեց, զուգահեռ մտածվեց՝ «Թումանյան» եմ գրելու, փոքր սխեմաներ 
կազմեցի, մեկ էլ տեսնեմ Թումանյանն ու Մհերը նույնն են բացարձակապես. և 
պարտությունը, և քարայրը, և մահը…. Հրաժարվելուց հետո տեսա, որ… նրանցից 
մի նշխարք եմ նետելու իմ շարադրանքի մեջ» [8, 402]:  
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Կոնկրետ ժամանակի կեցության պարտադրանքը ձևավորեց Ծմակուտ- Ագ-
ռավաքարը, ուր ամենքն են Փոքր Մհեր, բայց ամենամհերը կյանքի հարվածներից 
բեկված ու կենաց հարվածներով թրծված Սիրուն Թևիկն է, որ կամրջվում է ան-
ցած ժամանակներում բանաձևված միֆական կերպարների հետ: «Էսօր մեր իրա-
կանությունը Փոքր Մհերի անիրական ներկայությունն է: Խուսափուկ, անորոշ 
թշնամի և իրական պարտություն» [10, 51]: Այս նույն զգացողությունը 1995-ին կա-
յացած հարցազրույցում կրկնվում է համարյա բառացիորեն. «Թերևս ճշմարիտ 
պատասխանն էպոսն է տվել, հանձին Փոքր Մհերի, և էպոսին հարաբերվելով 
կամ կրկնելով, կամ ինքնուրույն խուզարկումներով ժամանակի մեջ գտնելով 
գլխավորը, մի քանի գրողներ միայն կարողացել են հարաբերվել նոր ժամանակ-
ների նոր հերոսին: Հեղհեղուկ ժամանակներ, թշնամու խուսափուկ կերպար, ծա-
վալվող ողբերգություն, ուր ոչ ողբերգություն է ձևավորվում, ոչ հերոսներն են 
անուն առնում, ոչ թշնամին է անուն առնում, իսկ ողբերգությունն, այնուամենայ-
նիվ, ահագնանում է» [11, 423] (ընդգծումն իմն է` Վ.Փ.): 

Նմանատիպ մի նշխարքի էլ հանդիպում ենք «Եզրով» անավարտում, ուր 
Աղունն իր ներքին խոսքում բանաձևում է. «Էս ինչ քար է` որ մեզ իրենից չի ար-
ձակում, էս ինչ գետին է` որ ձիավորի մեր գնացքը բռնում է, էս ինչ ծանր երազ է` 
որ լուսաբաց չունի, կավացեխի պես բռնել է, ու չի փախչում, չի զորում» [12, 426-
427]: Արայան այս բարդույթը, Արտավազդ-Փոքր Մհերին բնորոշ այս իրողու-
թյունն է փաստվում «Տաշքենդ» («Աձրևած ամպեր») վիպակում նորից Աղունի 
կողմից, ով, դիմելով Սիրուն Թևիկին, ասում է. «Ձերոնք որ փախչում են` իրենցից 
են փախչում – կարծում են գյուղից ու տեղից են փախչում, մատաղ» [9, 641]: Այս 
նույնն է բանաձևել նաև Հ. Սահյանը.  

«Ես որքան փախչում եմ ինձնից, 
Այնքան իմ խորքերն եմ մտնում» [14, 92]: 
Այսպիսով` Մաթևոսյանի ողջ ստեղծագործության մեջ իր արտահայտու-

թյունն ունի հայոց առասպելն իր կերպարային համակարգի յուրահատկություն-
ներով, իր արքետիպերով, որոնք առավել կամ պակաս դրսևորմամբ անընդհատ 
ներկայություն են: Առավել ցայտուն արտահայտվում են որբ մանկան (Ռոստոմ), 
մոր (Աղուն, Շուշան, Սաթիկ գոմեշ, Կանաչ դաշտի կարմիր ձի, գայլ), երկվորյակ 
կույսի (Վիթխարիները, օրիորդ Ուցյունը, տիկին Սոֆին, Թևիկի ծաթերեցի երկ-
րորդ ժամանակավորը, Մարիամը, Էլինորը), իմաստուն ծերունու (Օսեփանց հա-
լեվոր, Ճարտարապետ, Միքայել վարդապետ, Աբել պապ, Օհան ամի, Հովհաննես 
Թումանյան), Սիզիփոսի (Ալխո, Սիմոններ, Վանի), Արա փակվող դիցի (Սիրուն 
Թևիկ, Մեսրոպ) արքետիպերը: Հաճախ էլ այս արքետիպերն արտահայտվում են 
որոշակի համակցություններով, օրինակ` մոր և երկվորյակ կույսի համակցու-
թյունն ենք տեսնում Շուշանի և Էլինորի կերպարներում, որբ մանկան և Սիզիփո-
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սի զուգադրումը` Ռոստոմի կերպարում, ստվերի (իր ներքին ես-ի) և որբ մանկան 
զուգակցումը` նորից Ռոստոմի կերպարում, իմաստուն ծերունու և Արա դիցի ար-
քետիպերը` Օհան ամու կերպարում և այլն: Եվ ամբողջանում է կերպարային մի 
համախումբ, մի Ծմակուտ աշխարհ, որ նախաշտարակաշինության ժամանակնե-
րից մինչև այսօր եղած աշխարհի մանրակերտն է ու Հայոց աշխարհի պատկերը: 
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СИСТЕМА АРМЯНСКИХ АРХЕТИПОВ 
 В ТВОРЧЕСТВЕ Г. МАТЕВОСЯНА 

Валерий Пилоян (Армения) 
Резюме 

Ключевые слова: образ, архетип, сирота-ребенок, мать, девы-близнецы, 
мудрый старец, Сизиф-ломовая лошадь, запершийся бог Ара 

Во всех произведениях Г. Матевосяна находят свое воплощение армянские ле-
генды, комплексно отображающие специфику образной структуры и систему архе-
типов, которые с большей или меньшей степенью интенсивности присутствуют 
постоянно. Наиболее ярко выявляются архетипы сироты-ребенка, матери, дев-
близнецов, мудрого старца, Сизифа, запершегося божества Ары. Часто эти архе-
типы выражаются в синкретизме. При этом целостной становится образная 
система, мир Цмакута, который является миниатюрной моделью мира и картиной 
Армянской земли со времен возведения Вавилонской башни до наших дней.  

 
 
 

ARMENIAN ARCHETYPE SYSTEM IN THE WORKS  
OF HRANT MATEVOSYAN 

Valery Piloyan (Armenia) 
 Summary 

Keywords: image, archetype, orphan child, mother, twin virgin, old wise man, 
Sizipos - draft horse, lockable god Ara 

Armenian myth has its expression with the peculiarities of its image system and its 
archetypes in the works of Matevosyan, which are always represented with more or less 
manifestation. It is more vividly expressed the archetypes of orphan child, mother, twin 
virgin, wise old man, Sizipos, lockable sin of Ara. These archetypes are often expressed 
with certain combinations. And an image group – a dark world is integrated, which is 
miniature and an image of Armenian world since the times of Babylon Tower until 
nowadays.  
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А.И. СОЛЖЕНИЦЫН: ЖИЗНЬ НЕ ПО ЛЖИ 
 

Антон Репонь (Словакия) 
 
Ключевые слова: ГУЛАГ, репрессия, социалистический реализм, диссидент, 

народный характер  
Александр Исаевич Солженицын – писатель, публицист, общественный и по-

литический деятель, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1970 год. Сол-
женицын известен как диссидент, открыто высказывавшийся против советской 
власти и политики СССР. Автор повестей и романов «Один день Ивана Денисо-
вича», «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус» и многих других, Солженицын 
оказал огромное влияние на умы и души современников, открыл для большинства 
из них совершенно иной мир, а главное – установил для (тогда еще «советской») 
литературы новые критерии подлинности. Творчество Солженицына вырастало на 
пересечении его глубокого интереса к российской истории ХХ века и личного жиз-
ненного опыта, вынесенного из сталинских тюрем и лагерей. Отсюда — основопо-
лагающие в его прозе переплетение автобиографического и документального 
начал. 

Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что творчество 
А. И. Солженицына затрагивает злободневные проблемы его родины – бывшей 
Советской России и всего СССР, но своей сутью и направленностью это творчество, 
вне всяких сомнений, обращено не только к соотечественникам писателя, но и к 
мировому читателю. Исследователи литературного наследия А. И. Солженицына 
неоднократно подчеркивали своеобразие его авторского стиля. Он заметен во всем: 
в выборе тем и персонажей, в выстраивании сюжета и в стиле повествования, в 
новаторском подходе к языку... Это всё то, что и в ХХІ- ом веке производит 
потрясающее впечатление даже на искушенного читателя.  

Конечно, не каждому (особенно иностранному) читателю в творчестве 
А. И. Солженицына «откроется» все и сразу – точнее, далеко не все, далеко не 
всегда, и уж тем более не сразу. Современный «западный человек» подчас так далек 
от изображаемой писателем правды (реалий тоталитарной системы бывшего 
Советского Союза), что было бы даже несправедливо требовать от него полного и 
быстрого понимания всей содержательной и идейно-художественной глубины 
творчества А. И. Солженицына. В этом смысле для иностранного читателя (осо-
бенно начинающего) постижение всего богатства творчества писателя – задача не 
из простых. Это серьезный труд, которому надо учиться, но который вдумчивому 
читателю вознаградится сторицей. Только такой труд поможет найти ключ к твор-
ческой мастерской великого художника.  
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Характерной чертой творчества А. И. Солженицына является непрекращаю-
щееся стремление найти ответ на вопрос о месте православной веры в жизни 
русского человека, причем писатель часто задается этим вопросом, описывая такую 
среду, где нет (и, казалось бы, быть не может) даже намека на человечность, где в 
бездну небытия опрокинуты и человеческая мораль, и законы человеческого сосу-
ществования [4, 282-290]. Действительно, отношение Солженицына к православию 
было особенным: в вере он видел оплот человечества, потому что христианство во 
все времена стремилось воспитывать в людях справедливость, доброту, сочувствие 
к ближнему, т.е. удерживать высокий уровень человеческой нравственности. Хрис-
тианство всегда стремилось сориентировать человека на непреходящие человечес-
кие ценности – и это высоко ценил писатель.  

Произведения Солженицына переносят читателя то в советскую деревню, то в 
лагеря ГУЛАГа; иногда ведут за своими героями в изгнанничество или в онкологи-
ческий диспансер (Солженицын часто разворачивает действие в экстремальных, 
нечеловеческих условиях), – однако везде автор находит проявления человеческого 
внимания и понимания, сочувствия и любви, дружбы и преданности. Поэтому ещё 
одной важной чертой его творчества является неиссякаемый оптимизм автора во 
взглядах на человека и человеческие отношения. Солженицын никогда не ограни-
чивался изображением негативных сторон жизни людей и их отношений, хотя 
изображение героев в условиях тоталитарного режима, казалось бы, и не предпола-
гало иного способа изображения. 

В произведениях Солженицына представлен критический взгляд на совре-
менное ему общество и, как следствие, – появление элементов экзистенциализма, 
обращение к основным онтологическим категориям, к проблемам бытия и 
небытия. Солженицын часто с сожалением писал о девальвации человеческих цен-
ностей в эпоху технократизма, когда они теряют свою универсальность и действен-
ность. Все его литературное наследие пронизано поисками решения вечных фило-
софских проблем. Писатель пытается показать своему читателю, что мир стоит на 
пороге кризиса человеческой морали, и предлагает свою концепцию спасения 
общества (и прежде всего западного) от морального разложения. Эта концепция 
основана на идее возрождения системы человеческих ценностей, возрождения 
моральности, возрождения потребности духовного совершенствования каждого 
члена общества.  

В начале 1990-х годов (да и после возвращения Солженицына на родину) в 
постсоциалистической России имел хождение анекдот о писателе, суть которого 
сводилась к тому, что все знают писателя и человека Солженицына, но никто не 
читал его произведений. Возможно, в этом анекдоте была доля горькой правды... И 
все же хочется верить, что это было не совсем так. Предполагаем, что творчество 
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Солженицына нашло отклики в кругах русской и советской интеллигенции, но для 
так называемой «широкой общественности» оно часто оставалось недоступным.  

В нашей стране не ослабевает интерес к творчеству А. И. Солженицына как со 
стороны читателей, так и со стороны переводчиков, ученых, критиков: переводу и 
анализу его произведений всегда уделялось много внимания. 

Процесс выхода словацких и чешских переводов произведений А. И. Солже-
ницына в бывшей ЧССР условно можно разделить на две группы. Первая представ-
лена переводами работ, написанных Солженицыным до 1989 года. К 1974 году, 
когда писатель был выслан из СССР, в Чехословакии были опубликованы переводы 
его рассказов «Один день Ивана Денисовича» («Jeden deň Ivana Denisoviča»), «Для 
пользы дела» («Vo vyššom záujme»), «Матренин двор» («Matrionina chalupa»), 
«Случай на станции Кочетовка» («Prípad na stanici Krečetovka») и др. К этому 
времени уже пробудился живой интерес к его творчеству не только со стороны 
широкой читательской аудитории, но и со стороны критиков.  

Одной из первых в «Литературной газете» [6, 8] появилась рецензия 
М. Дрозды на рассказ «Один день Ивана Денисовича» под названием «Горькая 
правда Солженицына» (Bolestná pravda Solženicynova). Следует упомянуть также 
рецензию В. Кострица на рассказ «Матренин двор» – «Новый Солженицын» («Nový 
Solženicyn») 1963 г. [11, 6], рецензию Й. Багара на рассказ «В интересах дела» – «Над 
новым Солженицыным» («Nad novým Solženicynem») 1964 г. [1] В 1966 г. появилась 
ещё одна публикация М. Дрозды – «Бабель – Леонов – Солженицын» («Babel – 
Leonov – Solženicyn») [7]. Автор дает здесь не просто портреты писателей с позиций 
литературноой критики — он представляет их в широком контексте того истори-
ческого периода, в котором они творили. Небольшая по объёму, эта рецензия 
существенно приблизила личность писателя Солженицына чешскому и словацкому 
читателю.  

В предисловии к сборнику малой прозы Солженицына (отрывки из рассказа 
«Один день Ивана Денисовича») Зора Есенска (словацкая переводчица, публицист, 
поэтесса) обращает внимание на совершенно новый подход А. И. Солженицына к 
выбору тем (в писательских кругах СССР таких тем старались не касаться). При 
этом З. Есенска подчеркивала необычность самого факта появления подобной 
публикации в Чехословакии. Она особо подчеркивает то, что до Солженицына 
никто так открыто и так ошеломляюще правдиво не писал о трагедии заключенных 
в лагерях (а ведь там в период сталинизма страдали десятки тысяч – по большей 
части совершенно невинновных! – людей). Есенска пишет о «мудрости сердца» 
писателя, о его последовательности в борьбе за правду, о его непреклонной воле 
противостоять тупому механизму власти и всякой бесчеловечности. 

Вплоть до 1969 года в Чехословакии велись бурные дискуссии о Солженицы-
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не, но оценка его литературного творчества теоретиками литературы была исклю-
чительно положительной. Стоит упомянуть хотя бы статьи О. Секоры «Человек, о 
котором говорят» [19,7], В Блажека «Для пользы дела, но реального» [3, 4], 
В. Климента «Солженицын и национальный характер» [9, 4]. Все эти статьи содер-
жат исключительно позитивные оценки творчества писателя — без каких бы то ни 
было критических замечаний.  

Но уже за несколько месяцев до оккупации Чехословакии в августе 1968 года 
появляется эссе И. Слимака с провокационным названием «Прощальное слово 
атеиста над гробом православной Матрены» («Ateistova reč nad hrobom pravoslávnej 
Matriony»). В эссе Слимак разоблачает диссидентскую направленность религиоз-
ности Солженицына.  

1969 год стал поворотным в сознании многих чехословацких ученых, исследо-
вавших литературное наследие писателя. После исторических событий 1968 года, 
когда для ЧССР было определено так называемое «правильное нормализующее 
направление», наступил заметный поворот и в оценке творчества Солженицына. 
Его ознаменовала статья в газете «Rudé právo» с названием «Solženicyn vyloučen ze 
zvazu spisovatelů» [22, 267]. Было бы неверно утверждать, что все писатели и все 
деятели культуры стали ориентироваться в оценке творчества Солженицына на 
официальную точку зрения, но все же в официальной прессе ЧССР «антисолжени-
цынская установка» сохранялась вплоть до 1990 г., а произведения писателя рас-
пространялись только самиздатом.  

Пик антисолженицынской кампании в Чехословакии ознаменовал выход в 
1972 г. книги-перевода с русского под названием «Зарубежная пресса о Солжени-
цыне» [23, 24]. В ней писателя остро критиковали за антисоветизм и называли 
предателем родины. Высказывалось сомнение в правомерности присуждения писа-
телю Нобелевской премии. Вот несколько строк из этой публикации: «Прискорбно, 
что члены Нобелевского комитета даже не осознают того, как они злоупотребили 
своими полномочиями при присуждении премии Солженицыну. Однако, возмож-
но, мы предъявляем слишком высокие моральные требования некоторым членам 
комитета Нобелевской премии». Имя автора или редактора этой публикации неиз-
вестно до сих пор. 

Как известно, 5 сентября 1973, узнав о том, что рукопись книги «Архипелаг 
ГУЛАГ» захвачена КГБ, Солженицын разрешил публикацию этого произведения на 
Западе (первый том книги вышел в конце декабря 1973 г. в Париже). Это вызвало 
негодование советских властей, и Политбюро ЦК КПСС (по предложению предсе-
дателя КГБ СССР Юрия Андропова) приняло меры «пресечения антисоветской 
деятельности» Солженицына (в то время уже известного писателя, лауреата Нобе-
левской премии по литературе за 1970 год). За «измену» родине он был лишен 
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советского гражданства. Писателя арестовали и выслали из Советского Союза. В 
феврале 1974 в сопровождении конвоя его самолетом доставили во Франкфурт-на-
Майне (ФРГ). Там им занимался известный немецкий литератор Генрих Бёлль. 
Таким образом, изгнание было реакцией коммунистического режима на выпуск 
первого тома книги «Архипелаг ГУЛАГ» – литературной эпопеи о репрессиях в 
СССР в период с 1918 по 1956 годы. Это была страшная правда о страданиях и 
гибели миллионов невинных людей в сталинских лагерях. Книга была 
опубликована в Париже и сразу вызвала бурную реакцию мировой общественности. 

Издание книги ознаменовало начало жесткой антисолженицынской кампа-
нии как со стороны официальной власти, так и со стороны ее приверженцев. 
Против Солженицына ополчились почти все советские писатели (в том числе и 
лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов), многие писатели стран «социалис-
тического содружества». Одним из таковых был и словацкий литератор Владимир 
Минач. В газете «Pravda», органе ЦК КПЧ в конце января 1974 года вышла его 
статья «Солженицын и те, другие» [15, 3]. Автор называл Солженицына «иконой с 
мрачным демоническим лицом», «вымолившимся монахом», вокруг которого «в 
своей безумной и жуткой пляске – пляске смерти – прыгают с ужасающе веселыми 
гримасами представители буржуазии». Сталинские преступления в статье были 
названы «трагическими ошибками». В прессе того времени (а это был период после 
оккупации 1968 г.) никто не осмелился возразить Владимиру Миначу, однако 
читатели, которые знали произведения Солженицына еще с 60-х годов, хорошо 
запомнили истинное лицо писателя. 

В то время как первый секретарь ЦК КПСС получил рукопись рассказа ранее 
неизвестного автора А. Солженицына и читал историю о том, как протекал один 
день безымянного «винтика» тоталитарной машины – Ивана Денисовича Шухова 
(лагерный номер Щ-854), несправедливо осужденного на многолетнее заключение, 
словацкий писатель и репортер еженедельника «Культурная жизнь («Kultúrny 
život») Л. Мнячко готовил к публикации одиннадцать историй о "нарушениях 
социалистической законности". Они вышли отдельным изданием еще в 1963 г. под 
названием «Репортажи с опозданием» («Oneskorené reportáže») и вызвали громкий 
резонанс в обществе. В предисловии книги Л. Мнячко писал о том, что кроме 
"впечатляющих успехов" в строительстве социализма в Чехословакии были и такие 
события, которые "не соответствовали целям строительства социализма". В 
чешском литературном ежемесячнике «Пламя» («Plameň») Л. Мнячко впервые 
открыто перечислил преступления сталинизма в Чехословакии. Таким образом, 
словацкий читатель располагал «своим солженицыновским» текстом еще задолго 
до появления первых фрагментов рассказа «Один день Ивана Денисовича» [2, 96-
100]. Важно заметить, что публикация этого рассказа в ЧССР имела огромное 
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значение: она сняла запрет с «лагерной темы» на всем «социалистическом 
пространстве». 

Словацкое издание первого тома книги «Архипелаг ГУЛАГ» вышло в изда-
тельстве словацких эмигрантов «Поляна» («Poľana») в Цюрихе в 1974 году (вскоре 
после французского издания в Париже). Перевод книги сделал эмигрант, бывший 
(до 1968 г.) редактор по культуре ежедневной газеты «Труд» («Práca») Е.Б. Штефан. 
Иллюстрировал издание Ян Мраз, известный словацкий художник-эмигрант, 
живущий в то время в Мюнхене. Благодаря этому изданию словацкий читатель 
получил возможность познакомиться с этим поразительным по силе разоблачения 
и художественного изображения произведением, которое сам автор в подзаголовке 
определил как «опыт художественного исследования». «Архипелаг ГУЛАГ» стал 
уникальным явлением в мировой литературе. Книга открывала широкой мировой 
общественности ужасающие факты сталинского тоталитарного режима, где 
человеческая жизнь не стоила ни гроша...  

 Вторая группа публикаций о А.И. Солженицыне приходится на период после 
"бархатной" революции 1989 года в Чехословакии. Это был период политической 
оттепели, когда возрастающий интерес читателей к творчеству великого русского 
писателя сопровождался появлением новых изданий его произведений. В то время 
как на Западе большая часть произведений А.И. Солженицына уже была опублико-
вана, словацкие и чешские читатели могли познакомиться лишь с некоторыми из 
них. В Словакии большей частью публиковались отзывы о творчестве писателя, 
поэтому заметным событием литературной жизни страны стал выход в свет 
(первый после 1990 г.) сборника о творчестве А.И. Солженицына, изданного на фи-
лософском факультете Университета имени Я.А. Коменского в Братиславе (1992 г.)  

В переводе Д. Слободника, И. Слободника и Е. Линзботовой в 1991 году 
(всего через два года после ноябрьской революции 1989 г.) в Словакии вышло 
полное (почти 1000 страниц) издание книги «Архипелаг ГУЛАГ» с посвящением 
автора: «ПОСВЯЩАЮ всем, кому не хватило жизни об этом рассказать. И да 
простят они мне, что я не все увидел, не все вспомнил, не обо всем догадался». 
Послесловие к словацкому изданию под названием «Документ для настоящего и 
будущего» («Dokument pre prítomnosť a budúcnosť») написал основной переводчик 
книги русист- литературовед Душан Слободник, который и сам прошел через 
сталинские лагеря. При попытке пересечения границы его, вчерашнего 18-летнего 
выпускника, схватили и переправили в СССР. Там его приговорили к 15 годам 
принудительно-исправительных работ. Почти 10 лет провел Душан Слободник в 
сибирских лагерях, а свою тюремную жизнь описал в книге «Параграф: Полярный 
круг» («Paragraf: Polárny kruh»), которая вышла одновременно с переводом книги 
«Архипелаг ГУЛАГ».  
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После ноября 1989 года в словацкой публицистике, в литературе уже можно 
было «говорить» о запретной теме (и это после более чем двадцатилетнего молча-
ния). Известно, что 25 октября 1948 Национальным собранием ЧССР был принят 
закон 247 «о лицах, представляющих угрозу для народно-демократических инсти-
туций» или «о лицах, обвиняемых в противодействии народно-демократической 
республике». Оказалось, что для этих «лиц» и в Чехословакии была создана система 
лагерей, подобных гулаговским. Кроме «яхимовского ада» („jáchymovské peklo“ – 
так назвал систему чехословацких коммунистических лагерей Антон Срголец), 
были и другие лагеря принудительных работ. Самый большой из них был в Нова-
ках, другие – в Гронце, в Любохне, в Устье-над-Оравой. Главным литературным до-
кументом об эпохе сталинских репрессий в ЧССР стало произведение Рудольфа 
Добиаша, обвиненного в 1953 г. по сфабрикованному обвинению в антигосударст-
венной деятельности. Добиаша приговорили в 18 годам лишения свободы. Семь 
лет до амнистии он провел в яхимовских урановых шахтах, а в 90-е гг. о своей 
жизни в концентрационных лагерях написал книги «Темная зелень» («Temná 
zeleň»), «Загадочные люди» («Tajní ľudia»), «Колокола и могилы» («Zvony a hroby»), 
«Возрождение» («Znovuzrodenie»). Свои произведения он назвал произведениями 
памяти и прощения. Его герои пытаются освободиться от угнетающего прошлого, 
от наследия режима, который деформировал в них все естественное и человечес-
кое. Эти работы Рудольфа Добиаша с полным основанием можно назвать, как и 
произведения А. И. Солженицына, документально-литературным свидетельством 
бесчеловечности коммунистического режима.  

В 90-е гг. на книжных прилавках стали появляться публикации, посвященные 
главным образом истории русской литературы. Укажем хотя бы книги Й. Б. Михи 
«Laureatus laurealta. Лауреаты Нобелевской премии в области литературы за 1901 – 
1994 и чешские кандидаты» [14] и И. Поспишила «Панорама русской литературы» 
[18] и др. 

Радует тот факт, что имя Солженицына стало появляться все чаще и чаще, его 
творчество включили в учебники, а некоторые тексты его произведений вошли 
даже в книги для чтения, адресованные ученикам начальных и средних школ. В 
1998 году в чешском издательстве «Práh» вышли две части книги двуязычной 
(англо-чешской) биографии русского писателя, написанной популярным британс-
ким литератором и переводчиком Д. М. Томасом под названием «Александр Сол-
женицын – Столетие в его жизни» [21].  

И в наши дни словацкие ученые весьма позитивно оценивают каждое 
событие, содействующее возрождению словацкой литературной русистики, 
поэтому монография Андрея Марушяка «Преследуемый и нападающий» [13], из-
данная в 2001 г., вызвала в словацком научном сообществе много положительных 
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отзывов. В ней автор через литературно-критическое прочтение наследия Солже-
ницынa попытался дать анализ его философского содержания, дать оценку жизни 
и творчества великого русского писателя в целом. Примечательно, что интерпрета-
ция Андрея Марушяка – это своеобразное постмодернистское эссе, в котором автор 
часто использует фрагмент остросюжетного текста, затем – ставит вопросы, на ко-
торые не дает ответ, а «заставляет» читателя пройти вместе с ним и с самим Солже-
ницыным тернистый путь познания и искупления. 

О личности великого русского писателя теперь все чаще пишут популярные 
словацкие и чешские журналы: «Impulz», «Proglas», «Žurnál», «Literárny 
(dvoj)týždenník», «Fragment», «Slovenské pohľady», «Pamäť národa», «Kultúra», «Revue 
svetovej literatúry» и другие.  

В. Палко в статье 2008 г. «Мы читали Солженицына» [17, 86-88] отмечал, что 
Солженицын одержал безоговорочную победу над нечеловеческим режимом. Все, 
написанное им о коммунистическом режиме, – правда, которую уже не скрыть.  

Й. Чарногурский в статье 2008 г. «Икона ушла» [5, 89-92] писал, что 3 августа 
ушел в вечность последний представитель легендарной троицы Рональд Рейган – 
Иоанн Павел ІІ – Александр Солженицын. Именно этой троице, писал Чарногурс-
кий, мир обязан за падение коммунистических режимов и добавляет, что биогра-
фия Солженицына – это судьба русского народа, а художественный талант 
писателя, его ум и отвага – это символ ХХ столетия. Вспоминая Солженицына, Чар-
ногурский пишет о том, что для поколения людей, которые пережили коммунизм, 
и для грядущих поколений творчество писателя, как и его жизнь, останутся неис-
черпаемым источником познания смысла жизни.  

Р. Йох, чешский политик, публицист и переводчик, в статье «Солженицын: 
эпитафия» («Solženicyn, RIP») пишет о том, что считает Солженицына самым 
великим человеком и писателем ХХ столетия. По мнению Р. Йоха, именно он, 
Солженицын, беспощадно переломил в западной политике левоцентризм, поддер-
живаемый прокоммунистическими силами. После разоблачений Солженицына 
уже никто не верил в то, что коммунизм может быть добрым. Р. Йох писал: «Алек-
сандр Солженицын, подобно ветхозаветному царю Соломону, в конце своего жиз-
ненного пути высказал некоторые ошибочные моральные суждения, однако от 
этого его величие нисколько не уменьшилось, как не уменьшилось величие царя 
Соломона» [8, 93-95].  

Последняя публикация, посвященная А. Солженицыну, вышла из-под пера 
Игоря Стричека в 2015 г. Она названа «Морально-гуманистические дилеммы во 
взглядах Александра Исаиевича Солженицынa» [20, 150]. Автор анализирует неко-
торые идеи Солженицынa и пытается найти их философско-этические истоки. 
Стричек считает, что Солженицын, подобно своему выдающемуся предшествен-
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нику Ф. М. Достоевскому, вложил в уста своих героев много философско-этических 
идей и прославлял в своем творчестве силу духа страждущего человека, в котором 
«просыпаются новые силы и новая надежда, подобно тому, как прорывается некое 
пасхальное сияние сквозь черные тучи невероятных трудностей».  

А. И. Солженицын выжил в гулаговских лагерях, прожил долгих двадцать лет 
в принудительной ссылке на родине, девять лет – в эмиграции. В 1994 году он вер-
нулся в Россию и прожил в родной стране свои последние четырнадцать (подчас 
очень противоречивых) лет. Часто он с трудом понимал реалии современной ему 
жизни в послеперестроечной России. 

3 августа 2008 года в возрасте 89 лет А.И. Солженицын скончался.  
Как сказал замечательный словацкий поэт Милан Руфус, Солженицын 

«показал истинное лицо власти».  
М.С. Горбачев (отец перестройки и гласности, которые положили начало 

больших перемен не только на постсоветском пространстве, но и во всей Европе да 
и во всем мире) в некрологе, посвященном Солженицыну, особо подчеркнул то, 
что писатель Солженицын «первым поднял свой голос против советского строя в 
защиту людей, ставших жертвами режима». Солженицыну хватило духа и отваги 
разоблачить античеловеческую сущность коммунистического режима. И сделал он 
это с необыкновенной силой художественной убедительности. Его «Архипелаг 
ГУЛАГ» по праву считается вершиной мировой литературы ХХ столетия, посла-
нием к ушедшим, живущим и приходящим поколениям, а все творчество писателя 
– это еще и мощный инструмент сведения счетов со страшным коммунистическим 
прошлым.  

 
Примечания 
Роман Йох (Roman Joch) – чешский политик, публицист, политический 

обозреватель и переводчик.  
Ян Чарногурски (Ján Čarnogurský) – адвокат, диссидент, бывший премьер-

министр СР и министр юстиции. Основатель партии христианско-демократичес-
кого движения в Словакии. 

Ондрей Марушяк (Ondrej Marušiak) – писатель, журналист, переводчик, педа-
гог. В 1957 – 1963 гг., затем в 1966 года – 1970 гг. был редактором газеты «Правда». С 
1966 по 1967 год и с 1969 по 1970 год был постоянным корреспондентом газеты 
«Правда» в Москве, а с 1971 г. – научным сотрудником Института мировой литера-
туры и языков САН (Словацкой академии наук). Автор книги репортажей «Белые 
березы у дороги» «Na ceste biele brezy» (1977), работы «За горизонтом горизонт» 
(Obzor za obzorom), 1981 г.; монографии «Алексей Толстой и мир его творчества» – 
«Alexej Tolstoj a svet jeho tvorby» (1984 г.). В переводческой деятельности отдавал 
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предпочтение произведениям М. Шолохова. Марушяк перевел на словацкий язык 
рассказ «Судьба человека» (1974), рассуждения писателя о литературе и его миро-
воззренческих убеждениях – «Человек и литература» («Človek a literatúra», 1974 г.), 
«Человеческие судьбы в творчестве М. Шолохова» («Osudy ľudské v diele M. 
Šolochova», 1978 г.). Марушяк – соавтор обширной публикации «Эхо встреч с 
советскими писателями» («Ozveny stretnutí so sovietskymi spisovateľmi» 1987 г.). В 
книжном эссе Марушяка О жизненном пути А.И. Солженицына писал в статье 
«Преследуемый и нападающий» («Štvanec a útočník», 2001 г.). В рецензиях, а также в 
послесловиях к отдельным произведениям и сборникам Марушяк писал также о 
таких русских авторах как М. Горький, В. Маяковский, К. Паустовский, И. 
Эренбург и др. 

Ладислав Мнячко (Ladislav Mňačko) – словацкий писатель и публицист, 
наиболее переводимый современный словацкий писатель: его книги переведены 
на 26 языков. В начале 60-х годов он описал закулисные политические процессы 
50-х годов ХІХ в. в книге «Репортажи с опозданием» («Oneskorené reportáže»), зна-
чение которых иногда сравнивают с произведениями Александра Солженицынa. 

Владимир Палко (Vladimír Palko) – политик, после 1989 г. один из основате-
лей христианско-демократического движения (KDH) в Петржалке (районе Братис-
лавы на правом берегу Дуная). С 1991 по 1992 год был заместителем директора Фе-
деральной службы безопасности, затем – министром внутренних дел и замести-
телем председателя партии KDH. В 2008 году с несколькими коллегами вышел из 
KDH и стал основателем партии консервативных демократов Словакии, которая в 
2014 году прекратила свое существование. Автор книг «Борьба за власть и тайные 
службы» («Boj o moc a tajná služba») и «Приходят львы» («Levy prichádzajú»). 

Иван Слимак (Ivan Slimák) – словацкий педагог, литературный критик, вдох-
новенный пропагандист гуманистической миссии культуры, замечательный пере-
водчик русской литературы, эрудированный литературовед и первый свободно из-
бранный после ноября 1989 декан Факультета искусств Карлова университета в 
Братиславе. 

Антон Срголец (Anton Srholec) – словацкий римско-католический ксендз-са-
лезианец, писатель, занимающийся благотворительной деятельностью, учредитель 
и директор Центра социальной поддержки «Resota». 

«Яхимовский ад» („jáchymovské peklo“) – урановые шахты недалеко от 
г. Липтовски Микулаш, символ красного коммунистического террора. в Чехослов-
кии. С 1948 – 1961 гг. через это пекло прошло более 60 тысяч людей. Большую 
часть из них составляли политические заключенные, с которыми обращались хуже, 
чем с ворами и убийцами. Их называли «муками» (мук – сокращение с чешск. „muž 
určen k likvidaci", т.е. «человек к ликвидации»). 
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Ա.Ի. ՍՈԼԺԵՆԻՑԻՆ. ԿՅԱՆՔԸ ԱՌԱՆՑ ԿԵՂԾԻՔԻ 
Անտոն Ռեպոն (Սլովակիա) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր՝ ԳՈՒԼԱԳ, բռնաճնշում, սոցիալիստական ռեալիզմ, 

այլախոհ, ազգային բնավորություն 
Ալեքսանդր Իսաևիչ Սոլժենիցին `գրող, հրապարակախոս, հասարակական 

և քաղաքական գործիչ, 1970 թ. գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր: 
Ա. Սոլժենիցինը հայտնի է որպես այլախոհ, որը բացահայտորեն խոսեց 
Խորհրդային իշխանության և ԽՍՀՄ քաղաքականության դեմ: «Իվան Դենիսովիչի 
մեկ օրը», «Արշիպելագ ԳՈՒԼԱԳ», «Քաղցկեղի մասնաշենք» և այլ վեպերի 
հեղինակ Ա. Սոլժենիցինը մեծ ազդեցություն ունեցավ իր ժամանակակիցների 
մտքում և հոգիների վրա, հայտնաբերեց մի ամբողջ աշխարհ նրանցից շատերի 
համար: Ա. Սոլժենիցինի ստեղծագործությունները աճեցին քսաներորդ դարի ռու-
սական պատմության և անձնական կյանքի փորձի խորքային հետաքրքրության 
խաչմերուկում`Ստալինի բանտերից և ճամբարներից: 

 
 
 

A. I. SOLZHENITSYN: LIFE IS NOT IN LIES. 
Anton Repon (Slovacia) 

Summary 
Key words: GULAG, repression, socialist realism, a dissident, national character 
Alexander Isaevich Solzhenitsyn – a writer, publicist, public and political figure, 

winner of the Nobel Prize in literature for 1970. A. Solzhenitsyn is known as a dissident 
who openly spoke out against Soviet power and the policies of the USSR. The author of 
the novels and novels “One Day of Ivan Denisovich”, “The GULAG Archipelago”, “The 
Cancer Corps” and many others, A. Solzhenitsyn had a great influence on the minds and 
souls of his contemporaries, discovered a completely different world for most of them. 
Creativity A. Solzhenitsyn grew at the intersection of his deep interest in the Russian 
history of the twentieth century and personal life experience, rendered from Stalin's 
prisons and camps. 
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СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ СКАЗКИ А. РЕМИЗОВА «БЕКОВ МЕД» 
 

Эгине Саакян (Армения) 
 
Ключевые слова: кавказские сказки, кувшин с мацони, встреча с шайтаном 

(чертом), заговор, обмен секретами, врач-пастух, бродячий сюжет 
Сказка «Беков мед» была рассказана помещиком Пири-Рустамовым в Караязах 

(Тифлисской губ. Тифлисского уез.). Записали гардемарин Иван Степанович 
Исаков (будущий знаменитый адмирал армянского происхождения, который 
записал также сказку «Под павлином») и прапорщик Его Величества Драгунского 
Нижегородского полка Павел Александрович Чернявский (1895-1916). В тексте 
примечаний А. Ремизовым помещены сведения о Павле Александровиче – брате 
Николая Александровича Чернявского, который снабжал писателя кавказскими 
сказками. А. Ремизов вспоминает о приезде П. Чернявского осенью в день его 
производства в прапорщики, когда он только вернулся с войны. Бытовые 
подробности, такие как вставление окон на зиму и помощь Петра, Игоря и Николая 
Чернявских, говорят о теплых, дружеских отношениях. А. Ремизову молодой 
человек очень понравился «с первого взгляда и с первого слова», и он глубоко 
сожалел о его смерти [8, 603]. 

В собрании сочинений сказка «Беков мед» датируется 1914-1922 годами. 
Однако известно, что большинство «кавказских сказок» было написано в 1915 году; 
только «Золотой столб» датируется 1914 годом [8, 701]. Кроме того, первое полное 
издание «Кавказских сказок» в составе книги «Среди мурья» было напечатано в 1917 
году, а 1918 годом датирован подготовленный к печати макет книги «Сказки 
нерусские» по аналогии со «Сказками русскими». «Макет этого неосуществленного 
издания (две тетради с вклеенными в них газетными и журнальными вырезками, 
подвергнутыми авторской правке, и десятью рисунками на обложках и 
шмуцтитулах) хранится в фонде А. Ремизова в Рукописном отделе Пушкинского 
Дома (ИРЛИ Ф. 256. Оп. I. Ед. хр. 9). Цикл называется «Память сказка. Сибирские» 
(Л. 100). В сами тексты внесена стилистическая правка, а их последовательность 
вновь изменена (см. Л. 100 – 128)» [8, 675]. 

На Листе 3 помещен перечень циклов, входящих в данный сборник с росписью 
входящих в них текстов. Кроме «сибирского» цикла в этот сборник должны были 
войти две арабские, две негритянские, семь подкарпатских (басаркуньих), две ка-
бильские сказки, а также тибетские (заяшные) сказки из цикла «Ё» (Л. 62 – 94) и кав-
казские сказки из цикла «Лалазар», которые А. Ремизов намеревался воспроизвести 
здесь без каких-либо изменений [курсив наш – Э. С.] (см. Л. 130 – 142) [8, 675 – 676]. 

Единственное несмысловое отличие первой редакции по сравнению с последую-
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щими – это изменение словосочетания «обратная молитва» [9, 185] на «отговор» [8, 602]. 
Можем констатировать, что перед нами сказка, написанная в 1915 году, 

которая с тех пор не подвергалась значительным изменениям. Причина подобных 
недоразумений в связи с датировкой, на наш взгляд, нашла объяснение в книге Н. 
Резниковой «Огненная память»: «При составлении своих книг А. М. [Алексей 
Михайлович Ремизов – Э. С.] часто пользовался уже напечатанными в газетах или 
журналах произведениями. Мы вырезывали тексты длинными ножницами и нак-
леивали их на белые листы бумаги, нумеровали страницы и делили на главы. Стра-
ницы газет и журналов, обрамляющие рассказы с проставленными датами, уничто-
жались. Поэтому теперь очень трудно составить точную библиографию Ремизова и 
установить время написания и появления в печати его произведений. Сам А. М. 
считался только с датою выхода книги, иногда состоявшей из частей только что 
написанных, рядом с другими, уже давно появившимися в печати в разных углах 
земного шара, – где только были группы русских эмигрантов, издававших недолго-
вечные журналы, он непременно посылал им что-нибудь» [7, 166]. 

А. Ремизов поместил сказку «Беков мед» под заглавием «татарская», однако мы 
должны отметить, что в основе сказки лежит бродячий сюжет, встречающийся как 
у кавказских, так и у индоевроейских и тюркских народов. Особо отметим, что в 
сказке просматриваются явные армянские параллели. Фабула сказки «Беков мед» 
включает в себя несколько сюжетных линий, каждая из которых может быть 
отнесена к определенному сказочному типу по классификационной системе А. 
Аарне: молодой пастух бьет свою мать, требуя, чтобы она пошла к беку и 
попросила отдать дочь за него. Мать терпит. Думает, лучше от своего получать, чем 
от бека. Молодой человек насильно хочет стать мужем дочери бека. «И вот 
однажды, отколотив мать, взял пастух кувшин [с мацони – Э. С.] ушел в степь, 
гоняя стадо» [8, 600]. В тексте самой сказки объясняется, что такое мацони – «вроде 
простокваши» [8, 600]. 

Нужно отметить, что мацони – кисломолочный продукт армянского проис-
хождения. Армяне издревле готовили мацони, употребляли при изготовлении раз-
личных блюд или подавали с толченым чесноком в качестве соуса-приправы, на-
пример, к толме из виноградных листьев. Мацони использовался также в народной 
медицине при различных заболеваниях [7, 306-307]. Слово мацун (арм. մածուն), 
переводящееся с армянского языка как «кислое молоко», произошло от глаголов 
մածնուլ «киснуть, сворачиваться» и մածուցանել «заквашивать» [4, 229].  

Герой ремизовской сказки во время дождя прячет свою одежду в кувшине. 
Начинается ливень. Пастух выливает из кувшина мацони, раздевается и впихивает 
одежду в кувшин. Сидя на кувшине ждет, пока кончится дождь, одевается и 
возвращается обратно. По дороге встречается ему шайтан (шайтан – черт) [8, 600]. 

Встреча с шайтаном – один из ключевых эпизодов сказки «Беков мед». Мотив 
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встречи с чудесными дарителями (чертом, нечистой силой, старцем, царем змей 
или царем подводного царства и т.д.), которые награждают героя тем или иным 
чудесным предметом или умением, часто встречается в мировом фольклоре. 

Сказки, в которых выявляется аналогичная фольклорная сюжетная линия, 
объединяются в особый раздел «Чудесная сила или знание (уменье)» (AaTh 650 – 
699) [1, 47 – 49]. 

Рассмотренный отрывок сказки А. Ремизова из этого раздела может быть 
отнесен к двум типам: 1) «Воспитанник лешего» (AaTh 667): «Мальчик обещан 
лешему, живет у него; получает от него в подарок способность превращаться в 
разных животных; спасает царевну, попадает в море; предатель придворный выдает 
себя за спасителя царевны». [1, 48]; 2) «Наговорная водица» (AaTh *1429): «Старуха 
ссорится с мужем; отшельник дает ей наговорной водицы; ссоры прекращаются, 
когда старуха берет эту воду в рот» [1, 45]. 

Мотив встречи с чудесными дарителями выявляется, например, в армянской 
народной сказке «Сын пастуха» (арм. «Չոբանի տղեն»). «Пастух каждый день 
бросает в воду по хлебу. После его смерти сын делает также. Однажды его уносит 
течением. Парень оказывается в подводном царстве. Царь награждает его за 
доброту. По совету жителей он просит у царя, чтоб тот плюнул ему в рот. Парень 
начинает понимать язык всего живого. И живет не зная горя» [3, 503 – 504]. 

В другой армянской народной сказке «Знахарь Лохма» (арм. «Լողմա հեքիմ») 
человек рубит в лесу деревья. С одного дерева отрубает ветку, делает себе посох и 
отправляется в Стамбул, чтобы наняться в работники. Встречается ему на базаре 
лысый человек, нанимает его гребнем перемешивать золото и деньги. Плешивый 
ведет его к себе домой, велит раздеться и запирает голого работника в комнате со 
змеями. Плешивый таким образом вынимал яд из тела работника и продавал как 
лекарство. Но змеи мужика не тронули, поклонились перед его палкой и 
расступились. Плешивый просит показать ему это дерево. Оказывается, под 
деревом была большая красная змея. Плешивый рубит змею на кусочки и варит в 
большом котле. Говорит работнику, чтобы разбудил его, когда сварится. Работник, 
решив, что плешивый его все равно убьет, решает съесть пену и умереть. Человек 
начинает понимать язык птиц и растений. Узнает из разговора зверей место клада, 
секреты исцеления, выводит демонов из царского сына, а царь выдает за него свою 
дочь» [3, 338 – 342]. 

Вкратце перескажем сюжет армянской народной «Сказки про охотника 
Касыма» (арм. «Ավչի Ղասըմի հեքիաթը»)։ Охотник становиться свидетелем 
свидания красивой пестрой и безобразной черной змей. Он хочет ударить 
безобразную змею, но удар приходится по красивой. Оказывается, это были жена 
царя змей и ее любовник. Вечером охотник рассказывает об увиденном своей жене. 
Их разговор подслушивают змеи, посланные царем. Змеи говорят, что охотник 
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должен рассказать их царю об измене жены, а в качестве награды пусть просит, 
чтобы царь змей провел языком у него во рту. Истина выясняется: царь наказывает 
жену и ее любовника и награждает охотника, как он просил. После этого охотник 
стал понимать язык животных и научился с выгодой выходить из любой ситуации 
[3, 335-338]. 

В ремизовской сказке шайтан хочет узнать секрет пастуха – как он в дождь 
остался сухим, взамен пастух требует, чтобы черт открыл ему свою тайну. Шайтан 
открывает пастуху секрет своей молитвы, которая отнимет у врага язык, если 
произнести молитву над его едой. 

Обмен секретами – один из ключевых эпизодов сказки. Данный мотив также 
часто встречается в мировом фольклоре. Иногда он переходит в мотив совета со 
стороны черта (старца, старухи и т.д). Сказки с аналогичной сюжетной линией 
могут также объединяться с типом сказок «Чудесный камешек» (АaTh 593): «По 
совету старухи, молодой нищий отвечает на все вопросы только словом 
«Благодарю»; кладет в золу маленький камешек: все прикасающиеся к золе (дочь, 
жена, поп и т.п.) твердят одно слово, пока он не освобождает их от чар; он женится 
на дочери хозяина» [1, 45]. 

Молитва-заговор шайтана, собственно, как и отговор, в тексте сказки «Беков 
мед» не приведены. 

Никакого обмена секретами в сказке не происходит, шайтан так и не 
понимает смысла сказанного пастухом: «…коли сухим хочешь быть в дождь, носи 
всегда с собой кувшин с мацони» [8, 600]. В аналогичных народных сказках 
оказывается, что шайтан думал узнать от пастуха какой-то заговор или научиться 
волшебству. Как, например, происходит в узбекской народной сказке «Реп-реп». 

 Фактически шайтан в сказке «Беков мед» обманут так же, как и в народных 
вариантах сказок с данной сюжетной линией. Однако, как и в народных сказках, 
раздосадованный черт плюет и продолжает путь, даже и не думая отомстить 
хитрецу. Данный мотив выявляет сходство с разделом сказок «О глупом черте» 
(AaTh 1000-1199) [1, 72-78] или со сказочным типом «Обманутые лешие» (AaTh 
518): «Лешие (черти, великаны) дерутся из-за волшебных предметов (шапка-неви-
димка и пр.); герой завладевает ими и помогает царевичу выполнить предложен-
ные ему задачи» [1, 40]. Ср. с фрагментом из грузинской сказки «Небесная дева»: 
«Сидят трое на горе и ссорятся, кому что должно достаться, а потом видят царевича и 
просят рассудить их. Не знают, как поделить между собой ковер-самолет, скатерть-
самобранку, шапку-невидимку и палку, которая побьет любого, на кого затаил злобу 
хозяин, а самого его никто даже не увидит. Царевич им говорит, чтобы они отошли 
подальше и подождали там, а он подумает и напишет тут здесь, кому из них что 
должно достаться. Потом подойдете и получите каждый свое. Они поверили и 
отошли в сторонку, а царевич разостлал ковер, уселся на него и улетел [2, 172 – 173]. 
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Подобный мотив выявляется и в армянской сказке «Бей, дубинка» (арм. 
«Կոմբալ տու»): человек уезжает на заработки в другую страну. Просится на 
ночлег к незнакомцам. Крадет у них волшебный камушек, который накрывает 
стол для хозяина, обменивает его на дубинку, которая избивает врагов хозяина. С 
помощью дубинки возвращает камушек. По очереди обменивает камушек на меч-
самосек, плащ, оживляющий мертвых, и опять возвращает волшебные предметы с 
помощью дубинки, несмотря на то, что их хочет отнять царь. Человек с помощью 
этих предметов побеждает войско царя [2, 121 – 133]. 

Мотив «Глупого черта» или «Обманутого черта (шайтана)» выявляется в 
сказках разных тюркских народов об Алдаре. Алдар – фольклорный персонаж, 
обманщик, герой бытовых сказок. Образ остроумного Алдара – собирательный 
образ хитреца, ловкача и обманщика, воплощающего в себе живой народный ум. 

Алдар встречается с ханом, муллой или торговцем, чертями, шайтаном. 
Встречи обычно заканчиваются тем, что Алдар их обманывает – то отправляется 
домой за мешком с хитростями, прихватив чужого коня, то убегает, заставив 
подпирать якобы падающее дерево и, таким образом избегает наказания. Персонаж 
Алдар популярен в сказках тюркоязычных народов (казахские «Сказки про Алдара 
Косе», например, «Как Алдар Косе перехитрил шайтана» и др.). Сходным с образом 
Алдара в сказках является образ плешивого. Данный образ также встречается и в 
других культурах. 

Далее герой ремизовской сказки шепчет молитву шайтана над чашкой меда, 
которую его мать несет беку. Бек, его жена, придворные, стражники – у всех, кто 
пробует мед, пропадает речь. Данная сюжетная линия по структуре может быть 
соотнесена со сказочным типом «Рога» (AaTh 566): герой получает волшебные 
предметы (кошелек-самотряс, ковер-самолет и пр.), царевна завладевает этими 
предметами; герой находит ягоды, от которых вырастают рога, и ягоды, придающие 
красоту; с помощью этих предметов выручает у царевны свои предметы [1, 44]. 

Ср. с армянской народной сказкой «Крестьянский сын и царская дочь» (арм. 
«Գեղցու տղեն ու թագավորի աղջիկը»): мужик становится случайным свидетелем 
схватки двух змей: одна была красивая и пестрая, другая – безобразная и черная. 
Когда видит, что безобразная змея хочет разорвать на части красивую змею, ударяет 
лопатой и отрубает ей голову. Красивая змея говорит, что она дочь царя змей и ее 
отец может отблагодарить мужика за ее спасение. Змея наказывает попросить у ее 
отца шапку, кошелек и дудку. Мужик так и поступает. Мужик умирает, его сын 
подрастает, решает отправиться в другую страну на заработки. Берет с собой 
вырученные отцом волшебные предметы. Шапка оказывается невидимкой, в 
кошельке деньги не переводятся, в дудку, если дуть с одного конца, появляется 
несметное войско, если с другого – исчезает. Принцесса чужой страны обманом 
узнает секрет парня и по очереди крадет у него эти предметы. Парень решает 
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вернуться домой и по дороге находит волшебный виноград: тот, кто съест черные 
ягоды, превратится в буйвола, а съевший ягоды белого винограда – возвратит себе 
прежний облик. Парень надумывает поквитаться с царской дочкой с помощью 
винограда. Продает у царских палат черный виноград. Принцесса, съев пару ягод 
становится черным буйволом. Лекари оказываются бессильными. Парень берется 
ее исцелить. Бьет прутьями, пока принцесса не возвращает украденное, затем лечит 
ее белыми ягодами. Царь отдает дочь за исцелителя [2, 234 – 242]. 

В сказке «Беков мед» лекари также не смогли справиться со странной 
болезнью, и бек объявил, что тому, кто его вылечит, он отдаст все, что угодно. 
Приходит пастух и говорит, что вылечит его, если отдаст за него дочь. Бек 
соглашается. Пастух заговаривает мед и дает его немного беку, потом и всем 
остальным. Все излечиваются. «И отдал бек за пастуха свою дочку» [8, 602]. 

Исцеление рукой врача-пастуха также выявляет общность с библейскими 
мотивами. 

Пастух женится на дочери бека. Как видим, бек отдает дочь в обмен на 
исцеление, что также является частым мотивом мировых фольклорных сюжетов, 
как и женитьба бедняка на дочке богача (купца, князя, царя) или, наоборот, 
женитьба царевича на простой девушке. 

Упомянутая нами выше узбекская народная сказка «Реп-реп» обнаруживает 
структурное совпадение с фабулой сказки А. Ремизова «Беков мед»: жил один 
человек по имени Бахтияр, но из-за его бедности и нищеты прозвали его 
Плешивым. Позвал Плешивого к себе бай и говорит: «– Будь моим сыном, паси 
моих овец, я отдам за тебя свою дочь». Плешивый согласился. Проходили месяцы, 
годы. Дочь бая стала красавицей. Теперь баю не хотелось отдавать ее за Плешивого. 
Однажды работник бая принес Плешивому в тыквяном блюде еду. В это время 
поднялся ветер и пошел дождь. Плешивый надел на голову тыквянку, вдруг 
появился шайтан и стал интересоваться, почему он не промок. А Плешивый 
потребовал у шайтана, чтоб сначала тот открыл ему свой заговор. Шайтан 
соединяет всех овец в одну овцу, произнося заклинание «Реп-реп», а потом 
разъединяет произнося «Прареп-прареп». Плешивый тоже открывает свой секрет: 
«– Если ты тоже будешь работать пастухом, бай тебе будет посылать еду в 
тыквяном блюде. Когда пойдет дождь, надень его на голову, и не промокнешь». 
Рассердился шайтан и пошел своей дорогой. Когда Плешивый узнает, что бай 
выдает дочь за сына своего соседа, отправляется на свадьбу, произносит заклинание 
и все гости, невеста с женихом прилипают друг к другу и становятся одним 
человеком. Врачи оказываются бессильными. Пастух произносит заклинание и 
освобождает всех, после того как бай соглашается выполнить обещание. Плешивый 
женится на дочери бая» [11]. 

Нужно подчеркнуть, что в тексте узбекской сказки, в отличие от рассмат-
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риваемой сказки А. Ремизова «Беков мед», приводится заговор и отговор шайтана. 
Итак, нами был проведен последовательный структурный анализ сказки 

«Беков мед», выделены основные сюжетные линии фрагментов, составляющих 
фабулу сказки, выявлены аналогичные сюжетные параллели в народных 
фольклорных текстах, установлена типологическая принадлежность составных 
частей согласно указателю сказочных сюжетов. 

Можно заключить, что в основе сказки А. Ремизова «Беков мед» бродячий 
сюжет мирового фольклора, что затрудняет установление этнической атрибуции 
рассматриваемой сказки.  

Опираясь на то, что основным в сказке «Беков мед» является мотив насылания 
болезни с помощью заговора, последующее избавление от нее и получение взамен 
руки дочери бека, мы склонны относить данную, а также структурно идентичную с 
ней узбекскую сказку «Реп-реп» к упомянутому нами выше типу «Чудесный 
камешек» (АaTh 593), хотя в узбекском варианте можно выявить сюжетную линию, 
которая относится к типу «Магическое слово» (AaTh 571*): «Герой, возвратившись 
домой, узнает, что его невеста просватана за другого; произносит магическое слово, 
и люди, которых он заклинает, прилипают друг к другу или окаменевают» [1, 164]. 
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Ա. ՌԵՄԻԶՈՎԻ «ԲԵԿԻ ՄԵՂՐԸ» ՀԵՔԻԱԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
Հեղինե Սահակյան (Հայաստան)  

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր` կովկասյան հեքիաթներ, մածնով կարաս, շայթանի 

(սատանայի) հետ հանդիպում, հմայախոսքեր, գաղտնիքների փոխանակում, 
բժիշկ-հովիվ, թափառող սյուժե 

Ա. Ռեմիզովը ներկայացրել է «Բեկի մեղրը» հեքիաթը «Թաթարական» խո-
րագրի ներքո, սակայն պետք է նշել, որ հեքիաթի հիմքում ընկած է համաշխար-
հային բանահյուսական շրջիկ սյուժե։ Հեքիաթում առկա են հստակ հայկական 
զուգահեռներ։ Մեր կողմից իրականացվել է «Բեկի մեղրը» հեքիաթի կառուցված-
քային հաջորդական վերլուծություն, առանձնացվել են բաղկացուցիչ մասերի 
հիմնական սյուժետային գծերը, ազգային բանահյուսական տեքստերում ի հայտ 
են բերվել համանման սյուժետային զուգահեռներ, որոշվել է սյուժետային բաղադ-
րիչ մասերի տիպաբանական պատկանելությունը՝ համաձայն Ա. Աառնեի հեքիա-
թային սյուժեների համեմատական համակարգի։  

«Բեկի մեղրը» հեքիաթի առանցքային դրվագներն են՝ շայթանի հետ հանդի-
պումը, ապաքինման դիմաց հարուստ մարդու դստեր և աղքատի ամուսնությու-
նը։ Հեքիաթը նպատակահարմար ենք համարում ընդգրկել «Կախարդական քար» 
(АaTh 593) հեքիաթային տիպի մեջ: 

 
 

 
THE STRUCTURAL ANALYSIS OF A. REMIZOV'S  

FAIRY TALE «BEG'S HONEY» 
Heghine Sahakyan (Armenia) 

Summary 
Key words: сaucasian fairy tales, jug with matsoni, meeting with shaitan (devil), 

conspiracy, sharing secrets, doctor-shepherd, wandering plot 
A. Remizov placed the fairy tale ''Beg's honey'' under the name ''Tatar'', however, 

we should note that the basis of the tale is the wandering story of world folklore. In the 
tale, explicit Armenian parallels are seen. We carried out a consistent structural analysis 
of the fairy tale ''Beg's honey'' highlighted the main plot lines of the component 
fragments, revealed similar plot parallels in folk folklore texts, established the 
typological identity of the component parts according to the comparator of fairy tales in 
the A. Aarne system. 

The key episodes of the fairy tale "Beg's honey" are a meeting with Shaytan; 
sharing secrets; a poor man’s marriage to a rich man’s daughter in exchange for healing a 
disease. We consider it appropriate to relate the tale to the fairytale type ''Magic stone'' 
(АaTh 593). 
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МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УДИНСКИХ СКАЗОК «РУСТАМ» 
И «ШАХЗАДЕ И ШАХВАЛАД» В ОБЩЕФОЛЬКЛОРНОМ И 

 ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТАХ 

Тадевос Тадевосян (Армения) 
 

Ключевые слова: волшебный сундук, почитание платана, путешествие в 
верхний мир, путешествие в нижний мир, сказочный сюжет, сражение с дэвами, 
чудесная птица 

В начале 19 века на территории современного Азербайджана насчитывалось 
47 удинских сел. Однако на сегодняшний день удины компактно проживают 
только в двух азербайджанских селах – Нидж и Варташен (Огуз) и в одном 
грузинском селе – Зинобиани (Октомбери), куда в 20-х годах 20 века переселились 
православные удины из Варташена. По вероисповеданию удины православные или 
монофизиты-григорианцы. Впрочем, удины в значительной мере ассимилированы: 
с 8 века, в результате арабского нашествия, началась исламизация удин, а с 11 века 
– процесс тюркизации. Исламизированные тюркоязычные удины давно влились в 
азербайджанский этнос, хотя еще в конце 19 века во всех селах Нухинского уезда 
были старики, говорившие по-удински. 

Удины – древнейшие жители Кавказа. По мнению Е. Крупнова (при этом он 
ссылается на Н. Марра и И. Мещанинова), Каякентско-Харачоевская культура 
северо-восточного Кавказа непосредственно связана с удинами, бежавшими от 
урартов и переселившимися в Кавказскую Албанию. «/…/ современное население 
сс. Варташен и Нидж Нухинского района Аз. ССР, так называемые «уды» или 
«удины», есть реликтовый остаток древнейших «этиунов», некогда населявших 
страну Этиуни, известную нам по эйлярской и саракамышской клинописям 
халдов» [1, 17]. 

Факт проживания предков удин на территории Урарту отмечает и В. Гукасян: 
«В ряде урартских надписей VIII в. до н.э. встречается этноним uduri, который, 
кстати, совпадает с грузинским названием удин» [2, 287]. Сведения об удинах 
(утиях, кутиях) оставили многие античные историки и географы – Геродот, 
Страбон, Плиний Старший, Гай Плиний Секунда, Клавдий Птолемей, Азиний 
Квадрат, Аполлоний Родосский, Полибий и др. Первое упоминание об удинах 
принадлежит Геродоту, который, описывая Марафонскую битву между Ираном и 
Грецией (490 г. до н. э.), указал, что на стороне иранцев сражались утейские воины. 

По мнению знаменитого норвежского ученого Тура Хейердала, удины – 
«люди бога Одина» – представители племени асов, являются предками скандина-
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вов. «Старики помнили легенду о том, что когда-то очень-очень давно часть народа 
удин покинула свои места и отправилась на Север» [3, 202]. 

Любопытную легенду о происхождении удин приводит А. Дюма-отец: «/…/ 
они [удины] происходят от одного из внуков Ноя, оставшегося в Армении после 
потопа /…/. Язык, которым они пользуются, неизвестен современным народам по 
причине его древности, – он был, вероятно, языком патриархов» [4, 336]. 

Удины – один из 26 албанских племен, создавших Кавказско-Албанское госу-
дарство (4 в. до н. э. – 8 в. н. э.). Удин в Кавказской Албании было большинство, обе 
столицы Албании – Кабала и Бардаа (Партав) – возникли именно на землях удин. С 
1 в. н. э. в Албанию стало активно проникать христианство. Распространял хрис-
тианство в Албании св. Елисей, ученик св. Фаддея, один из 70-и апостолов, послан-
ных Иисусом Христом. Св. Варфоломей назначил св. Елисея епископом в Гисе 
(Кише), где была построена первая албанская церковь. Однако вскоре св. Елисей и 
его три ученика были мученически убиты. 

В 313 году албанский царь Урнайр принял христианство от св. Григория 
Просветителя в качестве государственной религии. Албанская церковь, как и 
армянская, не признала постановлений Халкедонского собора и осталась на пози-
циях монофизитства. Армянский язык стал богослужебным и литературным язы-
ком. Впрочем, некогда на древнеудинском (албанском) языке велись делопроиз-
водство и церковная служба, на этот язык было переведено Священное Писание. 
Об этом свидетельствуют многочисленные эпиграфические памятники, а также 
грузино-албанский палимпсест 4-5 вв. (Евангелие от Иоанна и Лекционарий), об-
наруженный в монастыре св. Екатерины на Синае. Как подчеркивает А. Шанидзе: 
«Албанский – это есть литературный язык древних удин, т.е. древнеудинский» [5, 
189]. Справедливости ради надо отметить, что удинский язык, относящийся к 
лезгинской подгруппе лезгино-даргинской группы нахско-дагестанской ветви 
кавказско-иберийской языковой семьи, непосредственным потомком языка 
палимпсеста не является, но из всех сохранившихся языков ближе всего 
соотносится с ним. 

Армянский просветитель Месроп Маштоц ок. 430 г. создал письменность для 
албанского языка, тем самым заложив основу албанского (удинского) литератур-
ного языка. Однако широкого распространения албанская письменность не 
получила. Официальным языком удин становится армянский, а те немногие, 
собственно албанские памятники письменности были уничтожены хазарами. 
Албанцы правобережной Куры в 7-9 вв. были почти полностью арменизированы, а 
левобережное население испытало сильнейшее влияние ираноязычных народов. 

Название одного из северо-восточных регионов Великой Армении – Утиk (в 
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древнегреческих источниках – Отена) происходит от этнонима «ути» («удин»), где 
[k] является показателем этнической принадлежности. Вот, что повествует об этих 
событиях историк 7 века Мовсес Каланкатуаци: армянский царь Вагаршак назначил 
Арана править над дикими северными народами. Аран был потомком Сисака из 
рода Хайкидов. «Многие храбрые и знатные из потомков этого Арана, говорят, 
были назначены Вагаршаком Партевом наместниками и тысячниками. От его 
[Арана] сына произошли племена Утийского, Гардманского, Цавдейского, Гаргарс-
кого княжеств» [6, 4]. 

Арменизированные удины расселились не только в указанных княжествах, но 
и на территории Карабаха. Этнографические данные подтверждают этот факт. Так, 
национальная одежда удин ничем не отличается от традиционного костюма 
карабахских армян. Удины, как и карабахские армяне, поклоняются оджахам – 
святыням за пределами села. Причем, оджахи в духовном мировосприятии людей 
превосходили по своей культовой значимости церкви. Оджахи – это груда камней, 
на которых жгли свечи. Поклонение оджахам и зажженным на жертвенниках 
свечам, возможно, корнями уходит в дохристианскую эпоху, когда удины испове-
довали зороастризм и особо почитали огонь, Солнце и Луну. «Поклонение Солнцу 
и Луне занимают в мировоззрении удин особое место. Все религиозные термины 
образованы с помощью названий Солнца и Луны» [7, 17]. Так, слово «бухаджух» 
(«бог») буквально означало «лик солнца». Божество Луны именовалось Хаш. Этот 
термин связан с символом и названием креста. Интересно, что удины в домах на 
земле разжигали костер и круглосуточно держали огонь негасимым. 

В результате ассимиляции мифологические представления и фольклор удин 
почти не сохранился. Как уже отмечалось, многие удины переходили на азербайд-
жанский язык и принимали ислам, другие, сохраняя единоверие с армянами, – на 
армянский язык (позже – на грузинский, русский языки и в православие). Даже на 
празднике Вардавар удины исполняли обрядовые песни на азербайджанском 
языке. Поэтому многие фольклорные тексты представляют собой пересказ армянс-
ких или азербайджанских сказок и легенд, чаще всего на языках оригинала или на 
своеобразном пиджине с большим количеством тюркизмов. В этом плане особую 
ценность представляют две сказки на удинском языке, записанные еще в конце 19 – 
нач. 20 вв.. Речь идет о сказках «Рустам» и «Шахзаде и Шахвалад», которые 
приводят в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа»      
М. Бежанов и А. Дирр.1 Обе сказки обнаруживают тесное единство как с 
собственно бытовыми реалиями, так и в целом с общекавказским фольклором, а 

                                            
1 См. тексты обеих сказок в Приложении. 
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также с индоевропейской и тюркской народной традицией. 
Богатырь Рустам рождается в семье пастуха, после смерти отца мать выходит 

замуж за царя. Подобный мотив находит параллель в христианско-иудаистской 
традиции: Давид – пастух, ставший царем, помазанный елеем самим пророком 
Самуилом. В осетинском нартском эпосе из камня, оплодотворенного пастухом при 
виде полуобнаженной Шатаны, рождается богатырь Сослан. Помимо этого, данный 
мотив соотносится с мотивом брошенных царских детей, которых воспитывали 
пастухи: Парис, Эдип, но прежде всего, конечно же, основатель Персидской 
державы Кир Великий. Его дед Астиаг приказал своему родственнику Гапаргу 
умертвить Кира в младенчестве, но Гапарг пожалел и отдал Кира некоему пастуху. 
Спустя годы Кир вернулся домой и, в конце концов, сверг Астиага. 

Игры маленького Рустама, который ломает руки сверстникам и вместо мяча 
срывает головы, напоминает игры юных богатырей нартского эпоса. Так, адыгский 
Шужей одолел всех мальчиков во время игр, да так, что «кости их захрустели в его 
руках» [8, 186]. Ср.: в грузинском фольклоре Добилни – духи, играющие в мяч. 
Если кто-то окажется в это время на лужайке, топчут его. Кроме того, до нас дошли 
описания трех народных удинских игр в мяч – «Бухилда байтал», «Зангу» и «Нико 
бем хинг», которые раньше были широко распространены. Если учитывать тот 
факт, что в древности у многих народов игра в мяч была ритуальным действом и 
частью человеческих жертвоприношений (играли отрубленными головами), то 
«срывание голов» Рустамом, может быть, не просто метафора, а отголосок давно 
позабытой практики: ведь и в Кавказской Албании существовали человеческие 
жертвоприношения. 

Ключевым в сказке является поединок Рустама с белым дэвом. Надо ответить, 
что само имя героя позаимствовано из персидского эпоса. Персидский Рустам, 
находясь на службе у свирепого шаха Кай Кавуса, неоднократно участвовал в 
битвах с дэвами и неизменно их побеждал: причем битвы с дэвами – самая древняя 
часть иранского эпоса. В «Шахнаме» Рустам побеждает царя дэвов Аржанга, затем 
убивает белого дэва, на страну которого напал Кай Кавус. Здесь надо отметить, что 
зороастризм выступал против почитания дэвов, которые считались воплощением 
бога зла Аримана. 

Любопытно, что перед боем дэв предлагает Рустаму 40 дней поститься. 
Христианский Великий Пост продолжается 40 дней, так как Христос 40 дней 
провел в пустыне, искушаемый дьяволом (= дэвом). После окончания поста мать 
предлагает Рустаму для укрепления сил съесть вареного петуха. По армянским 
поверьям, петух отгонял злых духов, а у удин во время справления некоторых 
обрядов «петухов, специально откормленных вареным просом, начиняли рисом и 
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жарили в камине» [9, 113]. 
После свершения подвига наблюдается снижение героического статуса 

Рустама, что, однако, опровергается встреченными волшебными помощниками. 
Обращает на себя внимание прежде всего встреча с ореходержателем. Ореховое 
дерево – не только магическое дерево, оберегающее от нападений, но и находило у 
удин повсеместное практическое применение: «Очень широко использовались в 
питании жителей Варташена грецкие орехи, из которых приготовлялось ореховое 
масло» [9, 113]. Ср.: в грузинском фольклоре Батонеби – злой дух, чтобы его 
умилостивить, зажигали ореховое масло. 

Вырывание чудовищем волшебного уса находит параллель в грузинском 
фольклоре: верховный бог Гмерти, которого после принятия христианства стали 
воспринимать как демона, представлялся с длинными золотыми усами. 

Сражение со вторым дэвом отсылает нас опять к «Шахнаме», в котором 
первочеловек и первый царь из династии Пишдадидов Каюмарс вместе со своим 
внуком Хушангом убивают черного дэва. С персидским эпосом связан и спуск 
Рустама в яму: только в персидском эпосе герой гибнет, попав в волчью яму, а здесь 
всего лишь проходит очередное испытание. Ср.: в адыгских сказках герои попадают 
в подземный мир через яму на веревке, так же как и в удинской сказке. 

Семь железных ворот на пути Рустама явно связаны с исламской легендой, 
согласно которой праведник Зуль Карнайн возвел железную стену между 
демоническими народами Яджудж и Маджудж и всем миром. Ср.: в осетинском 
фольклоре чудовище Аминон охраняет железные ворота страны мертвых. 

Обращает на себя внимание путешествие Рустама в верхний мир на белом 
баране и в нижний мир на черном козле. Согласно космогоническим представле-
ниям кавказских народов, вселенная делится на верхний мир, где живут боги и 
птицы, средний мир, населенный людьми, животными и растениями, и нижний 
мир, где владычествуют дэвы и драконы. Цвета этих миров соответственно – 
белый, красный и черный. Ср.: у вайнахов белый конь выносит в верхний мир, а 
черный конь – в нижний. 

В мифологии кавказских народов баран одно из самых почитаемых животных. 
Некоторые боги принимали облик барана. В адыгском эпосе Сосруко попадает в 
подземный мир на черном баране, а выводит его оттуда орлица. В адыгской сказке 
«Есмуко Есхот» герой попадает в подземный мир также с помощью черного барана. 
У балкарцев Аймуш – бог-покровитель стад – предстает в образе золоторогого 
барана с белоснежной шерстью. Ему во многом аналогичен златошерстый баран – 
божество изобилия Хардар. Сами удины святыням в качестве жертвоприношений 
всегда подносили белых или черных баранов. Ср.: вайнахский богатырь Сеска 
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Солса победил бога грома и молнии Села и угнал стадо белых жертвенных баранов. 
Победа Рустама над змеем-драконом, который перекрывал воды и требовал 

выкупа в качестве девушек, перекликается с легендой о св. Георгии, который у 
водного источника победил змея, перекрывавшего воду и постоянно похищавшего 
девушек. Среди святых удины, помимо св. Елисея, особо почитали св. Георгия: ему 
был посвящен священный лес и множество оджахов. Ср.: вайнахский дракон 
Сармак, закрывший водные источники и требовавший дани в лице красивых 
девушек. О вере албанцев (удин) в водных драконов рассказывает Мовсес Каланка-
туаци: «В следующем году, после проливных дождей, ливших сорок дней подряд, 
переполнилось море [Каспийское], вышло из своих берегов и на расстоянии 
пятнадцати hрасахов затопило сушу. Из разлившегося моря Каспийского выплыла 
огромная, как гора, рыба-дракон и, поглощая всех рыб [реки Куры], наполняла 
[ими] свою утробу, так что рыболовы оставались без улова» [6, 244]. 

После убийства дракона вода стала красной от крови. Освобожденная 
Рустамом девушка обмакнула руки в кровавой воде и приложила к спине Рустама. 
Ср.: в свадебном обряде удин кровью жертвенных животных смачивали одежду 
жениха и невесты. 

Мифическая птица переносит Рустама в верхний мир точно так, как Сосруко в 
адыгском эпосе. Аналогичный образ встречается и в грузинском фольклоре – птица 
Паскунджи: «Ее крылья наделены магическими свойствами. Прикосновение пера 
Паскунджи излечивает раны. Сожжением пера можно вызвать ее саму. Живя в 
нижнем мире, Паскунджи в знак благодарности за спасение своих детей от гвеле-
шапи (дракона) выводит героя в верхний мир» [10, 431]. По замечанию Л. Барутки-
ной: «Орел, выносящий героя из подземного царства на поверхность земли, козел и 
баран, являясь жертвенными животными, связаны с миром божеств и духов, в 
качестве умилостивительной жертвы они передают «прошение» земных обитателей 
богам» [11, 115]. Кормление героем своим мясом – один из самых популярных 
сказочных мотивов.  

Полет Рустама во дворец на летающем сундуке продолжает сюжетную линию 
о волшебных сундуках. В адыгском фольклоре красавица Ахумида заперла Амыша 
(бога овцеводства) в сундуке и умертвила его. В осетинском нартском эпосе Агунда 
спрятала обломки разбитой Ацамазом свирели в свой чудесный сундук. У Шатаны 
хранился сундук с сокровищами предков, а у семиголового великана Кандзаргаса 
волшебный сундук с сокровищами открывает богатырь Батрадз. 

В конце концов герой проходит все испытания, доказывает, что обладает 
всеми необходимыми магическими свойствами, что его окружают деятельные 
волшебные помощники и он достоин руки красавицы-невесты. Сказка завершается 
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благополучным свадебным финалом. 
В другой удинской сказке «Шахзаде2 и Шахвалад» повествование начинается с 

того, что отец отвозит своих дочерей в лес на погибель, так как он слишком беден и 
у него нет средств для существования. Перед нами классический сюжет женской 
инициации. Вывезенные в лес девушки или должны погибнуть, или преобразиться, 
пройдя все испытания. Неофитов подвергают испытанию тотемное животное или 
дух леса (домик, в котором очутилась младшая дочь, очень напоминает избушку 
лесного духа, приготовившего еду для сестер, а лошади внутри хижины напоми-
нают о тотемных представлениях многих кавказских народов, для которых конь – 
один из основных тотемов). В то же время в бытовой практике удин рождение 
девочек считалось горем. «Всякий удин встречает с торжеством рождение только 
сына, иные удины рождение девочки считают даже несчастьем; многие мужья 
бьют своих жен, ругают, если родится дочь» [12, 245]. 

Как ни странно, но приманкой для девушек послужили яблоки, выступающие 
в данной ситуации как символ искушения, приводящий к греху. Любопытно, что 
сестры решили по свойству мочи отобрать того, кого нужно съесть: «Иди, будем 
мочиться: ту из нас, моча которой будет пениться, мы съедим». По тюркским на-
родным поверьям, пенистая моча – символ плодовитости у женщин, поэтому стар-
шие сестры решают из зависти съесть младшую. Ср.: Эллэй – первопредок якут – 
решил жениться на старшей и нелюбимой дочери Омогоя – Дэкэй Дэпсэ, потому 
что «[ее] моча белой пеной вспучивалась наподобие горшка, а у младшей избало-
ванной дочери Ньыкы Даххан впитывалась в землю, без пены, как вода» [13, 374].  

То, что царю, надумавшему жениться, всего 15 лет, не должно удивлять. У 
удин юноши вступали в брак очень рано – от 15-16 лет, а девушки – от 13 лет. 
«Уход за детьми бывает до 14-15 лет, затем они становятся самостоятельными и 
готовятся к женитьбе» [12, 247]. Кроме того, согласно персидской мифологии, 
Ахура-Мазда сделал так, что у царя Джамшида и его отца Вивахванта был всегда 
облик пятнадцатилетних юношей. По поводу символики числа «15» можно 
отметить также то, что в иранской мифологии Кей-Кубад (отец Кай Кавуса), 
первый царь из династии Кеянидов, правил 15 лет, а в армянской мифологии царь 
Вагаршак, подарив братьям-божествам Деметру и Гисанэ страну Тарон, через 15 лет 
их убивает. 

Старшая сестра пытается заворожить царя тем, что сможет соткать ковер, на 
котором поместилось бы все войско государства. Данное обещание, по-видимому, 
связано с летающим ковром из сказок «1001 ночи»: пророк Сулейман во главе 

                                            
2 Шахзаде – иранский термин со значением «принц». 
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войска из джиннов и людей с доспехами и оружием переносился по воздуху на 
ковре (570-ая ночь). 

Обещание средней сестры – сварить плов в скорлупе яйца – находит 
интересное соответствие в кельтском фольклоре, где похлебка, сваренная в яичной 
скорлупе, помогла жене пастуха выявить детей, подмененных эльфами. 

Женитьба царя на младшей сестре находит параллели в азербайджанской сказке 
«От судьбы не уйдешь»: молодой шахзаде, заблудившись в лесу, оказывается перед 
маленькой избушкой. Здесь он знакомится с дочерью бедного пастуха и женится на 
ней; сходный сюжет и в абхазской сказке «Жадная мачеха»: только тут сама дочь 
убегает от мачехи в лес, где охотился сын князя, который и женился на ней. 

С мотивом рождения «золотого» мальчика и «серебряной» девочки связаны 
грузинские представления о богине местности Адгилис-деда – красавице, 
украшенной серебром; адыгские легенды о Жиг-гуаша – богине-покровительнице 
деревьев: снизу она – дерево, а наверху – красавица из золота и серебра. В адыгских 
Нартах верх шапки Сосруко украшает солнце, по другой версии злая старуха 
Барамбух превращается в золотой шлем, который Сосруко подбирает с дороги и 
надевает на голову.  

Мотив подмены новорожденного ребенка щенком очень популярен во всем 
мире: только на Кавказе сказок с подобным сюжетом свыше сотни. Образ зарытой 
по пояс в землю Шахвалад связан, по-видимому, с одним местом в Коране, где 
говорится о зарытой живьем девочке, с которой подобным методом расправился 
отец (Сура «ат-Таквир», 8-9). 

Брошенных детей неслучайно подобрал и вскормил мельник. Представители 
этой профессии давно окружены ореолом мифологичности: считалось, что, живя в 
отдалении от людей, мельники занимались колдовством и заговаривали водную 
стихию. С колдунами в народном сознании равнялись повивальные бабки. Они 
были нечистыми, так как связаны с нечистым делом – родами. Повитухи опасны, 
могут навредить роженицам и младенцам, как это и происходит в анализируемой 
сказке. 

Поиск героем «дерева салбь» (платан; чинар) явно отражает почитание этого 
дерева разными народами с глубокой древности. Платану приносили дары и 
жертвы. В армянской мифологии Анушаван Сосанвер – дух священного платана, 
предсказывал будущее в платановой роще по шелесту листьев. Но особенно 
платаны почитались у удин. Как-то, спасая Евангелие от мусульман, удины зарыли 
его, а сверху посадили чинаровое дерево. «Оно почитается святым, под ним 
зажигают свечи, приносят жертвы. Никто не смеет отламывать не только зеленых 
ветвей, но даже и сухих; последние собираются в кучу под деревом и 
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употребляются только во время жертвоприношения» [12, 256]. 
Что же касается растерзанных двух сестер и повитухи, то действительно, в 

древности ведьм привязывали к лошадиному хвосту и пускали в поле. 
По нашей версии, сказка «Шахзаде и Шахвалад», как и сказка «Рустам», 

связаны с мотивом сватовства: герой, пройдя испытания, соединяется с героиней; 
ее сестры выступают как антигероини, а отец – как герой-антагонист. Обе сказки 
обусловлены реалиями времени, традицией, средой обитания, внешними влияния-
ми и особенностями этнической психологии. Исторически сложилось так, что тер-
ритории, заселенные удинами, еще в древности стали важными приграничными 
пунктами, где сталкивались торговые, политические и культурные интересы сосед-
них государств. Все это приводило к большим миграционным процессам, которые в 
конце концов сформировали этнокультурную среду обитания удинского народа. 
Подобный мультикультурализм оставил заметный след в фольклоре и этнографии 
удин, в которых объединились разнородные по происхождению элементы – армян-
ские, иранские, кавказские, тюркские. Влияние армянской и иранской культуры на 
удин с древнейших времен было очень существенным прежде всего в культовом 
отношении. В этом плане следует указать на существование оджахов-святынь, 
почитание платана, празднование Вардавара и т.д. В дохристианский период удин-
ская (албанская) религия испытала большое влияние зороастризма (в частности, 
поклонение огню, солнцу и луне) и различных армянских и иранских ритуальных 
практик и мифологических представлений. В рассмотренных нами сказках 
иранское влияние наблюдается в самом выборе имен главных героев, в мотиве 
сражения с двумя дэвами, в особой символике числа 15 и т.д. Начиная с христиан-
ской эпохи, духовная культура удин находилась в основном в орбите армянской 
ментальности, сохраняя при этом многочисленные локальные кавказские 
(албанские) черты. Среди общекавказских фольклорных черт в сказках «Рустам» и 
«Шахзаде и Шахвалад» стоит отметить игры маленького Рустама, путешествие в 
верхний и нижний миры на баране и козле, полет на спине чудесной птицы и на 
волшебном сундуке, мотив рождения «золотого» мальчика и «серебряной» девочки 
и т.д. После проникновения в регион тюркских племен (уже после арабского 
завоевания) заметным становится османское влияние. Вместе с ним проникает и 
ислам, что находит свое отражение в ряде коранических аллюзий, представленных 
в удинском фольклоре. 
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ՈՒԴԻՆԱԿԱՆ «ՌՈՒՍՏԱՄ» ԵՎ «ՇԱՀԶԱԴԵ ՈՒ ՇԱՀՎԱԼԱԴ» 

ՀԵՔԻԱԹՆԵՐԻ ԴԻՑԱԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԲԱՆԱՀՅՈՒՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱԶԳԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 
Թադևոս Թադևոսյան (Հայաստան) 

Ամփոփում 
Հանգուցային բառեր` կախարդական սնդուկ, սոսու պաշտամունք, ճանա-

պարհորդություն վերին աշխարհ, ճանապարհորդություն ստորին աշխարհ, 
հեքիաթային սյուժե, պայքար դևերի դեմ, մոգական թռչուն 

Ըստ մեր վարկածի, ուդինական «Շահզադե ու Շահվալադ», ինչպես նաև 
«Ռուստամ» հեքիաթները կապված են հարսնախոսության մոտիվի հետ. հերոսը, 
փորձություններ անցնելով, միավորվում է հերոսուհու հետ, նրա քույրերը 
հանդես են գալիս որպես հակահերոսուհիներ, իսկ հայրը` որպես ներհակորդ 
հերոս: Երկու հեքիաթները պայմանավորված են ժամանակի, ավանդույթների, 
միջավայրի իրականությամբ, ինչպես նաև արտաքին ներգործությունների և ազ-
գային հոգեբանության առանձնահատկություններով: 

Տարածաշրջանի բազմամշակութությունը թողել է իր նկատելի հետքը ուդի-
նացիների բանահյուսության և ազգագրության վրա, որտեղ միավորվել են 
տքարբեր ծագումնաբանություն ունեցող տարրեր՝ հայկական, իրանական, կով-
կասյան, թյուրքական: Հայկական և իրանական ազդեցությունն ուդինացիների 
վրա հնագույն շրջանից ի վեր շատ էական էր առաջին հերթին պաշտամունքի 
տեսակետից: Այդ առումով հարկավոր է նշել սրբատեղի օջախների, սոսու պաշ-
տամունքի, Վարդավառի տոնակատարության առկայությունը: Ուսումնասիրվող 
հեքիաթներում իրանական ազդեցությունը դրսևորվում է գլխավոր հերոսների 
անունների ընտրության, երկու դևերի հետ պայքարի, 15 թվանիշի հատուկ սիմ-
վոլիկ նշանակության մեջ: Քրիստոնեական դարաշրջանի սկզբից ուդինացիների 
հոգևոր մշակույթը հիմնականում գտնվել է հայկական աշխարհընկալման 
ուղեծրի շրջանակներում, միևնույն ժամանակ պահպանելում բազմաթիվ տեղա-
յին կովկասյան (աղվանական) գծեր:  
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MYTHOPOETHIC ANALYSIS OF UDINIAN FAIRY TALES «ROUSTAM» AND 

«SHAHZADEH & SHAHVALAD» IN THE GENERAL FOLKLORE AND 
ETHNOGRAPHIC CONTEXT 

 
Tadevos Tadevosyan (Armenia) 

Summary 
Key words: the magic chest, the worship of the sycamore, the journey to the upper 

world, the journey to the lower world, the fairy story, the battle with the dragons, the 
wonderful bird 

In our version, the Udinian tale «Shahzadeh and Shahvalad» is associated with the 
motive of courtship like in a fairy tale «Roustam»: the hero, by overcoming the 
hardships, coupled with the heroine; her sister acts as anti-heroine, and his father – a 
hero-antagonist. Both fairy tales are due to the realities of the time, tradition, habitat, 
external influences and characteristics of ethnic psychology. 

Multiculturalism in the region left a noticeable trace in the Udinian folklore and 
ethnography, in which elements of different origins united: Armenian, Iranian, 
Caucasian and Turkic. Since ancient times, the influence of Armenian and Iranian 
culture on Udinian has been very significant primarily in the cult sense. In this regard, it 
is necessary to point out the existence of the odjakh-shrines, worship of the sycamore, 
the celebration of Vardavar, etc. In the fairy tales we have examined, the Iranian 
influence is observed in the very choice of the names of the main characters, in the 
motive of the battle with two dragons, in the special symbolism of the number 15, etc. 
Since the Christian era, the spiritual culture of the Udinians has been mainly in the orbit 
of the Armenian mentality, while maintaining numerous local Caucasian (Albanian) 
features.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
Рустам1  

 
Жил-был пастух, а у него была жена и сын – по имени Рустам. Пришло время, 

пастух умирает. Жена его была такой красоты, что государь как увидел, так и взял 
себе ее в жены. Само собою разумеется, пастуха жену и Рустама государь берет в 
свой дом. Рустам растет в царском дворце. С малолетства он был очень силен: во 
время игры с товарищами, если бывало не скоро подадут ему чилинг, то он тотчас, 
сломав руку мальчика, делал из нее чилинг;2 а если тоже случалось во время игры в 
мяч, то он срывал головы мальчиков и бросал ими вместо мяча. Много жалобщиков 
приходило к государю и ему это очень (совсем) надоело: не знал он, как погубить 
Рустама. Приходит одна старуха к государю и говорит: «В таком-то лесу есть три 
дива; пошли туда Рустама за дровами: пусть дивы съедят его»! Государь призывает 
Рустама и говорит: «Ты должен пойти в такой-то в лес за дровами»! Рустам 
отвечает: «Хорошо! Приготовьте семь мулов, двенадцати пудовый топор и киро».3 
Все, что сказал, приготовили. Рустам, взяв 7 мулов, топор, киро отправляется в 
указанный лес. Как вошел он в лес, так дивы и напали на него. Рустам берет 12 
пудовый топор и киро, рубит дивов, навьючивает ими трех мулов, 4 мула 
навьючивает дровами, привозит и складывает все это в царском дворе. Государь 
выходит, смотрит, удивляется.  

Спустя немного времени приходит к государю одна старая ведьма и говорит, 
что в таком-то лесу белый див живет: «Пошли Рустама бороться с тем дивом»! 
Государь отправляет этого юношу к белому диву бороться. Рустам идет. Див 
говорит, что должны они 40 дней поститься. Рустам соглашается. После 40 дней 
Рустам очень ослабевает, чувствует, что теперь див его поборет и идет прощаться с 
матерью. Дома мать имела вареного петуха и говорит своему сыну: «Кушай»! Сын 
не соглашается. Силою она заставляет его есть, но как только положит он кусок в 
рот, тотчас его вырывает: в горло не идет! Попрощавшись с матерью, отправляется 
бороться с дивом. Друг друга они так схватывают, так стискивают, что оба 
поднимаются к небу; там Рустам, схватив дива, так ударяет о землю, что он на 3 
аршина входит в нее; но див выходит, вновь поднимается вверх, схватывается. 
Рустам еще раз так ударяет, что див, как мак разбивается. Рустам, убив дива, 

                                            
1 Текст воспроизводится по изданию: Бежанов М. Рустам // Сборник материалов для 

описания местностей и племен Кавказа. Вып. 6. Тифлис: Типография канцелярии Главнона-
чальствующего гражданскою частью на Кавказе, 1888.- 20-28 с. Стиль и пунктуация по воз-
можности сохранены. 

2 Палка, употребляемая во время игры. 
3 Большой нож с загнутым концом. 
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возвращается. Несколько времени остается дома, но замечает, что его не любят. Со 
всеми попрощавшись, уходит и на дороге встречает человека, который, своими 
руками держа ореховое дерево, делает тень жнецам. Рустам говорит: «Что за подвиг 
совершаешь»? Тот отвечает: «Это что за подвиг!? Подвиги совершает Рустам». 
Рустам говорит: «Разве это дело? Иди, пойдем»! – Говорит: «Хорошо, пойдем»! Они 
вдвоем идут; идут и видят, что один мужчина надел два жернова на ноги и мелит 
муку. Рустам говорит ему: «Что за подвиг совершаешь»? – «Это что за подвиг!? 
Подвиги Рустам совершает»! тот ему в ответ. Рустам говорит: «Оставь это ремесло; 
иди пойдем с нами»! Этот говорит: «Хорошо, будет не два брата, будет три»! Идут, 
идут, видят, что человек, усевшись в реке, сколько ни идет воды, всю осушает. 
Рустам ему говорит: «Какой великий подвиг совершаешь»? «Подвиги я не 
совершаю. Подвиги совершает Рустам»! Рустам ему говорит: «Оставь же свое 
ремесло, пойдем вместе»! Он соглашается. Идут вместе. Строят в лесу хижину. 
Каждый день, по очереди, один остается дома, приготовляет пищу; остальные же 
идут на охоту. Первый день дома остается ореходержатель. Он варит плов, пищу, – 
все приготовляет. В это время приходит чудовище и просит у него навара от плова. 
Говорит ореходаржатель: «Подожди, пусть товарищи придут»! Чудовище сердится 
и говорит: «Еще твоих товарищей буду ждать»! Выдергивает из своего уса волос, тут 
же связывает ореходержателя и кладет его, – сам же всю пищу съедает и уходит. 
Кое-как разорвав ус, ореходержатель начинает снова варить пищу. Товарищи 
приходят, видят, что еще пища не готова и спрашивают: «Почему пища не готова»? 
Он говорит, что не знал времени, когда начать варить; но Рустам понял, что тут 
что-нибудь такое есть. На второй день остается мельник, с которым случилась та 
же самая игра, на третий день «водоосушителя» постигает то же самое; на 
четвертый день остается дома Рустам: не успел он приготовить пищу, как приходит 
чудовище и просит «навара». Рустам говорит: «Убирайся от меня, удались»! 
Чудовище вырывает волос из своего уса и хочет Рустама связать. Рустам срывает 
ему голову, бросает ее, и видит, что голова этого чудовища пошла кувырком и 
упала в яму. Товарищи приходят, пищу едят. Рустам рассказывает о случившемся; 
товарищи в свою очередь рассказали, что случилось с ними... до сих пор они не 
говорили, потому что стыдно было! Рустам говорит: «Пойдем, посмотрим, что в той 
яме!» Приходят, видят, что яма глубокая и дна ее не видно: кто-нибудь должен 
спуститься туда посмотреть. Ореходержателя спускают по веревке в яму. Немного 
опустили, а он кричит: «Ай, ай, горю»! Тотчас же его вытаскивают. Потом спускают 
мельника, тот тоже кричит: «горю!» его тоже вытаскивают; тоже случилось и с 
водоосушителем; остается Рустам. Он говорит: «Сколько ни буду кричать: горю! 
меня не поднимайте»! Так и делают: сколько ни кричит он: «горю!»! не слушают. 
Таким образом он спустился до дня ямы. Видит там одни железные ворота; он 
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ломает их и входит; опять видит другие ворота и эти ломает; таким образом он 
ломает семь ворот и наконец совсем входит внутрь и видит, что сидит одна девица 
и на коленях спит див. Девица говорит ему: «Ах, юноша! Зачем ты пришел сюда? 
Див проснется и съест тебя»! Вдруг просыпается див и говорит: «Запах человека 
слышу! Давно уж я не ел мяса человека». Рустам ему голову срывает, бросает и тем 
освобождает девицу. Девица говорит: «Ты мне добро сделал! Там дальше моя сестра 
находится в руках дива, – освободи и ее»! Рустам идет, ломает ворота, убивает дива; 
таким образом, освобождает трех девиц из рук дива. Наконец, за крепкими 
воротами видит необычайной красоты девицу, а на коленях у нее спит черный див. 
Кое-как ломает Рустам ворота, заходит и видит, что голова чудовища здесь, – 
пришла жаловаться; он голову раздавливает, а дива убивает. Рустам говорит: «Те 
три девицы моим товарищам, а эта же мне». Ведет девиц к веревке. Трех девиц 
вытащили поодиночке из ямы; остался Рустам и красавица. Рустам говорит: «Ты 
должна раньше подняться»! Он боялся, что он поднимется, а она после не захочет 
подняться. Красавица же говорит Рустаму, чтобы он поднялся прежде: она боялась, 
что товарищи, как увидят ее, не вытащат Рустама. Наконец, Рустам говорит: «Я не 
поднимусь, пока ты не поднимешься». Девица вынимает из кармана два пера 
(птичьих), дает Рустаму и говорит: «Я теперь поднимусь; может быть, тебя 
товарищи не вытащат, так ты перьями ударь друг о друга: тотчас придет белый 
баран и черный козел: если на барана сядешь, тебя на верхний мир (надземный) он 
повезет, а если на козла, то в нижний (подземный) мир». Девица поднимается, 
товарищи видят эту красавицу и больше не опускают веревки, чтобы вытащить 
Рустама: хотят, чтобы красавица им досталась! Рустам понял, что его не хотят 
поднять, страшно рассердился, упал и лежал таким образом три дня. Вдруг он 
вспоминает о перьях, вынимает из кармана и ударяет ими друг о друга: тотчас 
являются белый баран и черный козел. Рустам хочет сесть на барана, но козел 
проходит между ним и бараном и не дает ему сесть не барана. Сколько ни старался 
он, никак не мог сесть на барана, но, наконец, сел на козла, и козел повез его в 
подземный мир. На пути он встретил старуху и попросил у нее воды; она приносит 
ему мутную воду. Рустам выливает воду и просит хорошей воды. Старуха говорит, 
что хорошей воды нет: «В нашем роднике есть змея, она не пускает никого брать 
воду: должен ежедневно кто-нибудь принести ей подарок, чтобы набрать воды. 
Сегодня очередь царской дочери». Рустам говорит: «А покажи мне тот родник»! 
Старуха показывает. Рустам садится у родника и ждет. Через несколько времени 
идет царская дочь и несет блюдо с пловом. Рустам просит у нее каши, но девица 
говорит, что эта каша для змеи, теперь она выйдет есть, а потом даст воды. «Если 
тебе кашу отдам, то откуда воды наберут»? Рустам говорит: «Это не твое дело! Ты 
давай сюда кашу, – это дело мое»! Девица отдает Рустаму кашу. Рустам съедает и 
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поджидает змею. Спустя немного времени змея выходит; Рустам убивает ее, рубит 
на куски: вся вода покраснела от крови. Девица, обмокнув в воду руки, 
прикладывает их к спине Рустама. Царь услыхал, что змею убили; созывает всех 
своих людей и хочет узнать, кто этот юноша. Дочь царя смотрит на людей и не 
находит. Говорит она: «Юноша находится в доме такой-то старухи»! Идут, приводят 
его. Она говорит: «Это тот самый»! Царь спрашивает: «По какой примете узнаешь»? 
Она показывает спину, где прикладывала руку, обмокнутую в крови. Тогда царь 
говорит Рустаму: «Молодец, что желаешь, проси: я для тебя все сделаю»! Рустам 
отвечает: «Я от тебя, государь, ничего не желаю, – только меня пошли в надземный 
мир»! Царь говорит: «Этого дела я не могу исполнить; но в таком-то месте есть 
птица, – ее детенышей истребляет змея, если ту змею убить, то, может быть, птица 
и понесет в надземный мир». Рустам идет, ту змею убивает; усталый тут же 
засыпает. Птица прилетает, видит юношу, и думает, что это истребитель ее 
детенышей и хочет убить его; тогда ее детеныши говорят: «Вот этого не трогай, наш 
истребитель – та разрубленная змея. Этот юноша пришел и убил»! Птица тотчас 
идет и закрывает крылом Рустама от лучей солнца. Рустам проснувшись видит над 
собой птицу и боится. Птица говорит: «Не бойся, я вся к твоим услугам! 
Приказывай, чего хочешь» Рустам говорит: «Возьми меня в надземный мир» – «Ты 
от меня очень большой услуги требуешь! Если бы я была молода, то это другое 
дело, а я теперь стара; но ты для меня сделал такое доброе дело, что я должна твою 
просьбу исполнить. Иди и возьми у государя семь пудов мяса и семь пудов воды»! 
Рустам идет, просит государя и приносит. Птица берет воду и мясо; Рустама сажает 
на спину и говорит ему: «Теперь я буду лететь; на каждый крик бросай по пуду 
мяса и воды в мой рот». Юноша так и делает. Когда они уже долетели, последний 
кусок мяса был брошен, но птица его не поймала, и мясо упало вниз. Рустам тотчас 
же отрезывает часть своего бедра и бросает ей. Птица узнает, потому что мясо 
человека сладкое, и оставляет мясо под языком. Когда они долетели до надземного 
мира, она велит ему слезть. Рустам как слез с птицы, так сейчас и присел. Птица 
говорит: «Вставай и иди! Что сидишь»? Он говорит: «Устал»! Птица отвечает: «Я 
тебя несла, а ты устал сидеть»? Не желая обидеть ее, он встал и пошел. Птица 
заметила, что он хромает и спрашивает: «Почему ты хромаешь»? Рустам говорит: 
«Мяса не хватило, я и отрезал свое бедро». Птица вынимает из-под языка, 
приставляет и мажет пером: нога Рустама тотчас выздоровела. Дает она ему два 
своих пера и говорит: «Когда ты будешь в несчастии, ударь перьями друг о друга, и 
я буду сейчас около тебя готова». Рустам отсюда прямо идет в тот лес, где была 
построена хижина, доходит и видит, что товарищи спорят из-за красавицы. Увидев 
Рустама, они удивляются и стыдятся; подходят, падают пред ним на колени и 
умоляют простить им эту одну ошибку. Рустам смиловался, простил им. Рустам 
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берет красавицу, а товарищи делят между собой остальных трех девиц. Они 
условливаются, что все они разойдутся в разные страны. Четыре товарища дают 
друг другу по одному кольцу. Когда один из товарищей будет в несчастии, то 
камни колец будут чернеть, и тогда остальные товарищи должны идти к нему на 
помощь. Тут они прощаются и расходятся. Рустам с красавицею отправляется в 
одно государство, видит там царский дом, спрашивает: «Чей это дом»? Говорят: 
дива! Рустам убивает дива, берет его жену себе и у него стало две жены. Здешний 
государь давно хотел овладеть женою дива, но от страха не мог ничего сделать. 
Когда он услышал, что Рустам убил дива и взял себе его жену, то пожелал как-
нибудь отнять ее у Рустама. Одна старуха приходит и говорит: «Я ту женщину 
приведу сюда. Ты приготовь такой сундук, чтобы сидя на нем можно было бы 
ключем повернуть, и чтобы тотчас сундук из сада Рустама улетел в твой двор»! 
Государь говорит: «Я прикажу сделать сказанное тобою. Если ты ту женщину 
приведешь ко мне, то я тебе дам золота весом в твою тяжесть». Эта старуха сидит у 
ворот Рустама. Ночью он возвращается домой с охоты, а старуха говорит ему: "Я от 
голода умираю! Найми меня в услужение за стол»! Рустам говорит: «Я от тебя 
ничего не хочу! Иди и живи»! Второй жене старуха не понравилась. Она сказала, 
что от этой старухи всегда можно ожидать несчастья. Старуха несколько времени 
живет, со второй женой дружится. Однажды она спрашивает у нее: «Где сила твоего 
мужа»? Она отвечает: «Не знаю». Старуха говорит: «Какая же ты жена, если не 
знаешь, где сила твоего мужа»! Жена спрашивает Рустама, где его сила. Рустам 
сперва отказывается, а потом после долгой просьбы говорит: «Моя сила в кольце, 
что на моей руке; если это кольцо снимут, то я стану, как тряпка и на ноги не в 
состоянии буду встать; если так останусь сорок дней, то умру». Старуха все 
слышит. В этот день Рустам спал в саду; старуха приходит, тихонько мажет Рустаму 
палец маслом, снимает кольцо и бросает в бассейн. Она тотчас идет домой и 
говорит жене: «Какой хороший день! Пойдем погуляем по саду»! Ведет ее туда, где 
находился сундук. Когда проходили мимо сундука, старуха села не него и зовет 
женщину: «Садись и посмотри – как тут хорошо! Кто это сделал»? Не успела эта 
женщина сесть, старуха повернула ключем в замке и сундук с ними полетел в 
царский двор. Красавица ничего не знала о том, куда они делись. У товарищей 
камни на кольцах почернели, и они тотчас узнали, что Рустам находится в 
несчастии. Приходят, ищут его, и находят его в беспамятстве; видят, что на руке 
нет кольца; ищут его, но не находят. Водоглотатель осушает всю воду из бассейна и 
находит кольцо на дне его, приносит и надевает на палец Рустама. Рустам встает, 
видит товарищей, радуется и говорит: «Как я долго спал»! Они отвечают ему: «Ты 
не спал, а лежал без памяти»! – и рассказали все подробно. Рустам удивляется, 
встает и уходит домой; видит, что красавица дома и спрашивает, куда ушли старуха 



305 

и жена его. Красавица отвечает: «Не знаю»! Он понял, что они в царском доме. Сели 
на лошадей, поехали, истребили войско царя и его самого. Жену берет Рустам 
опять обратно. Потом пируют и все товарищи остаются жить вместе. От Бога упало 
три яблока: одно для меня, одно говорящему сказку и одно слушающим! 

 
Шахзаде и Шахвалад4 

У одного бедняка было трое дочерей. Не было у него хлеба, чтобы кормить 
их. Он ушел и откуда-то принес три яблока, которые он и отдал своим дочерям. 
Две старшие сказали: «Отец, откуда эти яблоки»? – «Из лесу». – «Отец, поведи нас 
тоже в этот лес». – «Хорошо», сказал отец, который задумал погубить своих дочерей. 
Когда старшие дочери шли в лес, младшая сестра попросила их взять ее с собою. 
Отец не согласился на это, но когда старшие отправились, то младшая тоже пошла 
за ними. Когда они достигли леса, отец сказал: «Идите в лес, сорвите яблоки, а я 
приду потом», и пошел обратно домой. Шли девушки, шли, но не видали никаких 
яблок. Когда настала ночь, младшая догнала их. Семь дней оставались они в лесу и 
голодали. Тогда старшие сестры, условившись между собой, сказали младшей: 
«Иди, будем мочиться: ту из нас, моча которой будет пениться, мы съедим». 
Младшая сказала: «Хорошо»! Стали они мочиться: моча младшей пенилась, старшие 
же сестры засыпали землей свою мочу, чтобы она не пенилась. «Тебя мы должны 
съесть», сказали они. «Да», ответила младшая: «но погодите, я пойду немного туда и 
сейчас вернусь». Она ушла в лес. Там она попала в пещеру. Идя по этой пещере, она 
дошла до дома. В этом доме стояли три лошади, перед которыми лежал кишмиш и 
сушеная курага. Девушка наполнила свои карманы тем и другим и вернулась к 
своим сестрам. Все три принялись есть. Каждый день младшая сестра ходила в этот 
дом и приносила фрукты. Эти лошади принадлежали какому-то царю. Однажды 
конюх поймал девушку и сказал ей: «Я должен отвести тебя к царю». – «У меня есть 
две сестры», ответила она. Она ушла и привела их. Тогда все пошли к царю, 
которому младшая сестра рассказала все. Царь был пятнадцатилетний юноша и 
искал себе невесту. Когда он увидел старшую сестру, то спросил ее: «Что ты умеешь 
делать»? Старшая сказала: «Я сделаю тебе такой ковер, что все твое войско 
поместится на нем». Средняя сказала: «Я в скорлупе яйца сварю тебе плов на все 
твое войско». Младшая сказала: «Я рожу двух детей, мальчика и девочку. Из головы 
мальчика будет сыпаться золото, из головы девочки – серебро». Царь женился на 

                                            
4 Текст воспроизводится по изданию: Дирр А.М. Шахзаде и Шахвалад // Сборник 

материалов для описания местностей и племен Кавказа. Вып. 33. Тифлис: Типография 
канцелярии Главноначальствующего гражданскою частью на Кавказе и К. Козловского, 1904.- 
96-99 с. Стиль и пунктуация по возможности сохранены. 
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младшей. Девять месяцев и девять дней спустя, родились мальчик и девочка: из 
головы мальчика сыпалось золото, из головы девочки – серебро. Но сестры 
подкупили повивальную бабку, чтобы она выбросила детей и заменила бы их 
щенятами. Когда царь пришел и увидел щенят, то пристыдил свою жену и сказал: 
«Ты сейчас увидишь, что я сделаю». Он велел вывести ее из дворца и врыть до 
пояса в землю, чтобы всякий проходящий плевал ей в лицо.  

Детей бросили в водопровод. Мельник увидел их, отвел воду и, вынув их, 
понес к себе. Его жена вскормила их и воспитала. Дети подросли и стали уже 
играть с другими; однажды они спросили их: «Чьи вы дети»? – «Мы дети 
мельника». – «Неправда, вас нашли». Когда дети узнал правду, то убежали из дому 
и пошли в лес. Девочка взяла серебро из своей головы, отдала брату и сказала: 
«Ступай в город и купи хлеба». Мальчик пошел и купил хлеба, котел, ложки. Когда 
он возвратился в лес, то оба расположили эти вещи в своем доме. Однажды 
мальчик опять собрался в город. По дороге он встретил нескольких юношей 
верхами. Он у них купил лошадь и оружие. В другой раз, когда он отправился в 
город, то опять встретил этих молодых людей, и они стали джигитовать, причем он 
потерял свою шапку. Тетки его тоже были там и сейчас узнали своего племянника. 
Они отправились опять к повивальной бабке и рассказал ей все. Та сказала: 
«Хорошо, я знаю, что делать». Она пошла и села на дороге, где должен был 
проезжать молодой человек. Когда последний подъехал к ней, то она заплакала и 
сказала: «Сын мой, я старуха; возьми меня с собой домой». Юноша посадил ее на 
лошадь и привез к себе. Сестра его осталась недовольна этим. «Зачем ты привез эту 
женщину»? сказала она. Старуха заплакала. Брат сказал ей: «Что делать, сестрица, 
она стара: пусть останется у нас». Однажды старуха спросила девушку: «Почему же 
ты не ищешь невесты твоему брату: ты одна». Девушка ответила: «Мой брат не 
хочет жениться». – «Если он этого не хочет, скажи ему, чтобы он принес тебе 
дерево салбь, которое с тобой будет говорить». Когда юноша вечером пришел 
домой, сестра сказала ему: «Братец, пойди, принести мне дерево салбь». Юноша 
отправился в город и спросил там у одного старика, где находится это дерево. «Сын 
мой», сказал старик: «дорога к этому дереву очень опасна. Там множество дэвов. В 
начале этой дороги находится семиголовый дэв: никто не может уйти от него». 
Юноша сказал: «Как бы там ни было, а я пойду». И, действительно, он пошел к 
семиголовому дэву; там он увидел, что в ногу этого дэва попала колючка и что он 
не мог вытащить ее. Дэв попросил юношу вытащить эту колючку, что юноша и 
сделал. «Скажи, что я могу сделать для тебя», спросил дэв. «Я хочу достать дерево 
салбь», сказал юноша. «Ах! На этой дороге есть много дэвов, ты не уйдешь от них». 
Дэв дал ему значок и сказал: «Этот значок ты показывай каждому из дэвов и, когда 
возьмешь дерево, не оглядывайся, иди прямо». Молодой человек ушел. Показывая 
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свой значок дэвам, он добыл дерево и пошел обратно. Несколько дней спустя, он 
снова отправился в город. Там тетки сейчас же увидели его и пошли к повивальной 
бабке, которая опять пристала к девушке: «Почему же ты не женишь свое брата на 
Шахсанам». Сестра поговорила об этом с братом, который тотчас же отправился в 
путь. Дэв научил его, как поступить: «Когда ты будешь перед домом Шахсанам, то 
закричи: «Шахсанам, посмотри-ка на меня». Когда она увидит тебя, то скажет: «Ах, 
какой красивый юноша» и поведет тебя к себе». Юноша ушел, и когда подошел к 
дому Шахсанам, то закричал, как научил его дэв: «Шахсанам, посмотри-ка на 
меня». Шахсанам действительно посмотрела на него, подошла к нему и повела его в 
свой дом, где собрала все свои вещи и пошла с юношей. Сестра последнего увидела, 
что невеста очень красива. Семь дней и семь ночей продолжалась свадьба. Опять 
собрался юноша в город, и когда тетки увидели его, то, как и раньше, пошли к 
повивальной бабке и рассказали ей все. Тогда бабка пошла к царю и сказала: «Царь, 
я знаю место, где есть прекрасная женщина; возьми ее себе». Царь послал свое 
войско, привели к нему обеих женщин; юноша тоже был с ними. Юноша этот был 
Шахзаде, сестра его называлась Шахвалад, а жена Шахсанам. Когда они дошли до 
дворца, Шахзаде заметил перед дворцом зарытую женщину; он слез с лошади, 
подошел к ней и поцеловал ей руку. Царь, узнавши об этом, рассердился и 
приказал вырыть яму перед дворцом и покрыть ее ковром, чтобы юноша попал в 
нее и погиб; но Шахзаде знал, в чем дело, и когда он достиг двора, то перепрыгнул 
через яму. Потом он пошел к царю и сказал ему: «Царь, возможно ли, чтобы 
женщина родила собаку». – «Нет», ответил царь. – «Если это так, то я твой сын». 
Таким образом все разъяснилось. Царь очень обрадовался; он немедленно приказал 
вытащить свою жену из ямы, выкупать и одеть ее. Потом позвал обеих ее сестер и 
посадил их вместе с повивальной бабкой в тюрьму. Вместе с тем, он позвал 
Шахсанам и Шахвалад5 и устроил их свадьбу. Семь дней и семь ночей длилась 
свадьба. Повивальную же бабку и двух сестер жены своей он велел привязать к 
хвосту лошади, которая растерзала их.  

 
  

                                            
5 По всей вероятности, здесь ошибка: должно быть – Шахзаде. 
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Швед Инна Анатольевна – Брестский государственный университет имени 
А.С. Пушкина, д.филол.н., профессор. Профессор кафедры русской лите-
ратуры и журналистики (Брест, Беларусь) 
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
Алавердян Анжела Сержиковна – Базумская средняя школа, учитель русского 

языка и литературы. Магистр психологии (Лорийская область, Армения) 
Андресян Изабелла Феликсовна – Кубанский государственный университет. 

Студентка IV курса факультета романо-германской филологии (Краснодар, 
Россия) 

Варава Светлана Васильевна – Харьковский национальный университет имени 
В. Н. Каразина. Старший преподаватель кафедры языковой подготовки 2 
Института международного образования (Харьков, Украина) 

Жамгарян Лида Арамовна – Ванадзорский государственный университет 
имени О. Туманяна, преподаватель кафедры русского языка (Ванадзор, 
Армения) 

Зиньковская Анастасия Владимировна – Кубанский государственный 
университет, д.филол.н., профессор. Профессор кафедры английской 
филологии (Краснодар, Россия) 

Литвинович Виктор Григорьевич – Минский государственный лингвистиче-
ский университет, к.пед.н. Доцент кафедры педагогики (Минск, Беларусь) 

Мелконян Лусик Азизбековна – Джрашенская средняя школа, учитель 
армянского языка и литературы (Лорийская область, Армения)  

Оганесян Гаяне Сергеевна – Ванадзорский государственный университет 
имени О. Туманяна, к.пед.н. Ассистент кафедры русского языка (Ванадзор, 
Армения) 

Петросян Лилит Овиковна – Ванадзорский государственный университет 
имени О. Туманяна, к.филол.н., доцент. Ассистент кафедры армянского 
языка (Ванадзор, Армения) 

 
 
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ  
Абраамян Эрмине Игитовна – Акункская средняя школа, магистр филологии. 

Учитель армянского языка и литературы (Котайкская область, Армения) 
Даниелян Тарон Рудольфович – Ванадзорский государственный университет 

имени О. Туманяна, к.филол.н., доцент. Доцент кафедры литературы 
(Ванадзор, Армения) 

Дианова Наталья Федоровна –  Академия маркетинга и социально-информа-
ционных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар), кандидат культурологи. 
Доцент кафедры технологий сервиса и деловых коммуникаций (Краснодар, 
Россия) 
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Караханян Нарине Арутюновна – Оромская средняя школа, учитель армян-
ского языка и литературы. Соискатель V курса кафедры армянского языка и 
литературы Ширакского государственного университета имени М. Нал-
бандяна (Гюмри, Армения) 

Крашенинников Андрей Евгеньевич – Северо-Восточный государственный 
университет, к.филол.н., доцент (Магадан, Россия) 

Мнацаканян Ева Жораевна – Армянский государственный педагогический 
университет имени Х. Абовяна, к.филол.н., доцент. (Ереван, Армения) 

Нарбут Елена Владимировна – Северо-Восточный государственный универси-
тет, к.филол.н., доцент. Декан филологического факультета (Магадан, 
Россия) 

Пилоян Валерий Альбертович – Ванадзорский государственный университет 
имени О. Туманяна, к.филол.н., доцент. Заведующий кафедрой литературы 
(Ванадзор, Армения) 

Репонь Антон – Университет имени М. Бела. PhD. Заведующий кафедрой 
славянских языков (Банска-Быстрица, Словакия) 

Саакян Эгине Артаковна – Ванадзорский государственный университет имени      
О. Туманяна, соискатель III курса кафедры литературы, преподaватель 
(Ванадзор, Армения)  

Тадевосян Тадевос Вруйрович – Ванадзорский государственный университет 
имени О. Туманяна, к.филол.н., доцент. Доцент кафедры русского языка и 
кафедры литературы (Ванадзор, Армения)  
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ՀԱՄԱՌՈՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Անտոնյան Նարա Սերյոժայի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետա-

կան համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 
(Վանաձոր, Հայաստան) 

Առուստամյան Կարինե Սմբատի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պե-
տական համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Ռուսաց լեզվի ամբիոնի վարիչ 
(Վանաձոր, Հայաստան) 

Ավագյան Լաուրա Մարտինի – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Ա. Տեր- Գրիգորյանի 
անվան մայրենիի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դոցենտ 
(Երևան, Հայաստան) 

 Բաղրամյան Գոհար Սամվելի – ՀՀ ԳԱԱ Հ. Աճառյանի անվան լեզվի 
ինստիտուտ, հայցորդ, 5-րդ կուրս (Երևան, Հայաստան)  

Գուսևա Ելենա Իվանի – Մարիուպոլի պետական համալսարան բ.գ.թ., 
դոցենտ: Ռուս բանասիրության և թարգմանության ամբիոնի դոցենտ 
(Մարիուպոլ, Ուկրաինա) 

Հակոբյան Ժաննա Լիպարիտի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետա-
կան համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Ռուսաց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 
(Վանաձոր, Հայաստան) 

Հակոբյան Տաթևիկ Գագիկի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, II կուրսի մագիստրանտ (Վանաձոր, Հայաստան)  

Ղուկասյան Շողիկ Ռոբերտի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Հայոց լեզվի ամբիոնի դոցենտ (Վանաձոր, 
Հայաստան) 

Մակարովսկա Օլգա Ռուդոլֆի – Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան: Հու-
մանիտար գիտությունների թեկնածու, դոցենտ (Պոզնան, Լեհաստան) 

Շահվերդյան Թերեզա Սարգսի - Վանաձորի Հովհ. Թումանյանի անվ. պետա-
կան համալսարան: Բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր: 
Մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետի դեկան: (Վանաձոր, 
Հայաստան) 

Շվեդ Իննա Անատոլիի – Բրեստի Ա. Ս. Պուշկինի անվան պետական համալ-
սարան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր: Ռուս գրականության և լրագրության ամբիոնի 
պրոֆեսոր (Բրեստ, Բելառուս) 

Ստոյանովիչ Ստեֆան – Բելգրադի համալսարան, բանասիրական ֆակուլ-
տետ. PhD (Բելգրադ, Սերբիա) 
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ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻԿԱ  
Ալավերդյան Անժելա Սերժիկի – Բազումի միջնակարգ դպրոց, ռուսաց լեզվի և 

գրականության ուսուցիչ, հոգեբանության մագիստրոս (Լոռու մարզ, 
Հայաստան) 

Անդրեսյան Իզաբելլա Ֆելիքսի – Կուբանի պետական համալսարան: Ռոմա-
նագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի IV կուրսի ուսանող 
(Կրասնոդար, Ռուսաստան) 

Վարավա Սվետլանա Վասիլիի – Խարկովի Վ.Ն. Կարազինի անվան ազգային 
համալսարան: Միջազգային կրթության 2 ինստիտուտի լեզվային պատ-
րաստվածության ամբիոնի ավագ դասախոս (Խարկով, Ուկրաինա) 

Ժամհարյան Լիդա Արամի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան: Ռուսաց լեզվի ամբիոնի դասախոս (Վանաձոր, Հայաստան) 

Զինկովսկայա Անաստասիա Վլադիմիրի – Կուբանի պետական համալսա-
րան, բ.գ.դ., պրոֆեսոր: Անգլիական բանասիրության ամբիոնի պրոֆեսոր 
(Կրասնոդար, Ռուսաստան) 

Լիտվինովիչ Վիկտոր Գրիգորիի – Մինսկի պետական լեզվաբանական 
համալսարան, մ.գ.թ.: Մանկավարժության ամբիոնի դոցենտ (Մինսկ, 
Բելառուս) 

Մելքոնյան Լուսիկ Ազիզբեկի – Ջրաշենի միջնակարգ դպրոց, հայոց լեզվի և 
գրականության ուսուցիչ (Լոռու մարզ, Հայաստան)  

Հովհաննիսյան Գայանե Սերգեյի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան 
պետական համալսարան, մ.գ.թ., դոցենտ: Ռուսաց լեզվի ամբիոնի 
ասիստենտ (Վանաձոր, Հայաստան) 

Պետրոսյան Լիլիթ Հովիկի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Հայոց լեզվի ամբիոնի ասիստենտ 
(Վանաձոր, Հայաստան)  

 
 
ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
Աբրահամյան Հերմինե Իգիթի – Ակունքի միջնակարգ դպրոց, բանասիրու-

թյան մագիստրոս: Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ (Կոտայքի 
մարզ, Հայաստան) 

Դանիելյան Տարոն Ռուդոլֆի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետա-
կան համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Գրականության ամբիոնի դոցենտ 
(Վանաձոր, Հայաստան)  
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Դիանովա Նատալյա Ֆյոդորի – Շուկայագիտության և հասարակատեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ակադեմիա – IMSIT, մշակութաբանության 
թեկնածու: Սերվիսի տեխնոլոգիաների և գործնական հաղորդակցության 
ամբիոնի դոցենտ (Կրասնոդար, Ռուսաստան) 

Կարախանյան Նարինե Հարությունի – Հոռոմի միջնակարգ դպրոց, hայոց 
լեզվի և գրականության ուսուցիչ: Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պե-
տական համալսարանի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի V կուրսի 
հայցորդ (Գյումրի, Հայաստան) 

Կրաշենիննիկով Անդրեյ Եվգենիի – Հյուսիսարևելյան պետական համալսա-
րան, բ.գ.թ., դոցենտ (Մագադան, Ռուսաստան) 

Մնացականյան Եվա Ժորայի – Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական 
մանկավարժական համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ (Երևան, Հայաստան) 

Նարբուտ Ելենա Վլադիմիրի – Հյուսիսարևելյան պետական համալսարան, 
բ.գ.թ., դոցենտ: Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան (Մագադան, 
Ռուսաստան)  

Փիլոյան Վալերի Ալբերտի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական 
համալսարան, բ.գ.թ., դոցենտ: Գրականության ամբիոնի վարիչ (Վանաձոր, 
Հայաստան)  

Ռեպոն Անտոն – Մ. Բելի անվան համալսարան, PhD: Սլավոնական լեզու-
ների ամբիոնի վարիչ (Բանսկա Բիստրիցա, Սլովակիա) 

Սահակյան Հեղինե Արտակի – Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետա-
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