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ՈՒՍԱՊԱՐԿԻ ԽՆԴԻՐԸ ԵՎ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄՆԵՐ
Ազոյան Լիլիթ
ՎՊՀ, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկա» բաժին,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ տ.գ.թ., դոցենտ Էքսուզյան Սուրեն

բառեր` Ժլատ ալգորիթմ, լրիվ որոնման ալգորիթմ,
Հանգուցային բառեր
բազմություն, ենթաբազմություն, ալգորիթմ, ծրագիր:

Խնդրի դրվածքը:
Տրված է n բնական թիվը (առարկաների քանակը): Տրված է
յուրաքանչյուր i-րդ առարակայի vi արժեքը և wi ծավալը (i=1,2,…n)
և ուսապարկի M ծավալը: Պահանջվում է գտնել առարկաների
բազմության այնպիսի ենթաբազմություն, որի առարկաների ծավալների գումարը չի գերազանցում ուսապարկի ծավալին և
առարկաների արժեքների գումարը մեծագույնն է:
Ուսապարկի խնդրի լուծման ժլատ ալգորիթմը:
Ժլատ ալգորիթմով հաշվարկվում է յուրաքանչյուր i-րդ
(i=1,2,…,n) ապրանքի միավորի գինը՝ ci = vi /wi: Առարկաները դասավորվում են՝ ըստ միավորի գնի նվազման կարգի: Այնուհետև
առարկաները դիտարկվում են հերթականությամբ և ուսապարկում տեղավորվող յուրաքանչյուր առարկա տեղավորվում է ուսապարկում:
Ժլատ ալգորիթմը, ընդհանրապես ասած, չի ապահովում օպտիմալ լուծում, այդ պատճառով պատկանում է մոտավոր ալգորիթմների շարքին:
Դիտարկենք հերևյալ օրինակը:
Դիցուք՝ ուսապարկի ծավալն է 582 միավոր: Առարկաների ծավալների և արժեքների համապատասխան թվերը ընտրվում են
[1.259] միջակայքից որպես ամբողջ թվեր, առարկաների քանակն է
n=10: Որպես առարկաների ծավալների արժեքներ պատահականորեն ծրագրով ընտրված են 13, 237, 216, 98, 69, 243, 225, 10, 237,
8

127 թվերը, իսկ որպես առարկաների արժեքներ՝ 9, 35, 30, 248, 216,
91, 17, 172, 163, 192 թվերը: Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում տեղավորվում են հետևյալ՝
10 (8-րդ)
69 (5-րդ)
98 (4-րդ)
127 (10-րդ)
13 (1-րդ)
237 (9-րդ) ծավալներով առարկաները: Ուսապարկում զբաղեցրած ծավալն է S=554:
Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը բերված է նկար 1-ում:

Ժլատ ալգորիթմին համապատասխան ծրագրի կատարման
կատարման
օրինակ.
օրինակ.

Նկար 1

Ուսապարկի խնդրի լուծման լրիվ որոնման ալգորիթմ
Լրիվ որոնման ալգորիթմով դիտարկվում է առարկաների
բազմության բոլոր ենթաբազմությունները և ընտրվում է առարկա9

ների բազմության այնպիսի ենթաբազմություն, որի առարկաների
ծավալների գումարը չի գերազանցում ուսապարկի ծավալին և
առարկաների արժեքների գումարը մեծագույնն է:
Դիտարկենք հերևյալ օրինակը:
Դիցուք ուսապարկի ծավալն է 658 միավոր: Առարկաների ծավալների արժեքները ընտրվում են [1.210] միջակայքից որպես ամբողջ թվեր, առարկաների քանակն է n=10: Որպես առարկաների
ծավալների արժեքներ պատահականորեն ծրագրով ընտրված են
140, 132, 180, 37, 205, 115, 74, 45, 2, 60 թվերը: Ուսապարկում զբաղեցրած ծավալն է S=554: Ծրագրի աշխատանքի արդյունքում տեղավորվում են հետևյալ՝ 140 ,132 ,205, 74, 45, 2, 60 ծավալներով
առարկաները:
Ծրագրի աշխատանքի արդյունքը բերված է նկար 2-ում:

Լրիվ որոնման ալգորիթմին համապատասխան ծրագրի կա
կա-տարման օրինակ

Նկար 2
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Гэри М., Джонсон Д., Вычислительные машины и труднорешаемые
задачи. Изд. Мир, 1982:

10

ЗАДАЧА РЮКЗАКОВ И АЛГОРИТМЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Азоян Лилит
ВГУ, физико-математический факультет, отделение информатики,
магистратура 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Задача рюкзаков и эквивалентные задачи возникают в экономике,
прикладной математике и других областях. В статье рассматривается
вопрос о задаче рюкзака и ее решения по жадному алгоритму и алгоритму
полного поиска. Были разработаны соответствующие программы этих
алгоритмов, представлены результаты реализации программ.

PROBLEM OF BACKPACK
BACKPACK AND SOLUTION ALGORITHMS
Azoyan Lilit
VSU, Faculty of Physics and Mathematics,
Field of study-Computer Science, Master 2nd year of study
SUMMARY

The problem of backpacks and equivalent problems arise in economics,
applied mathematics and other fields. The article reveals the problem of the
backpack and its solution according to the greedy algorithm and full search
algorithm. Programs corresponding to algorithms have been developed and the
results of the implementation of programs have been introduced.
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«ՀԱՎԱՔԻՐ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ»
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ» ԺԱՄԱՆՑԱՅԻՆ ԽԱՂԽԱՂ-ԾՐԱԳԻՐ
Բաբինյան Տաթև
ՎՊՀ, ֆիզմաթ ֆակուլտետ, «Ինֆորմատիկա» բաժին,
մագիստրատուրա 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, ԻՏՏՄ ամբիոնի դասախոս
Մազմանյան Ռուզաննա

բառեր` գրաֆիկա, ծրագիր, խաղ, ծրագրավորման
Հանգուցային բառեր
լեզու, անիմացիա:

Համակարգչի օգնությամբ գրաֆիկական աշխատանքների կատարումն այսօր հանդիսանում է համակարգչի կիրառության ամենակարևոր բնագավառներից մեկը: Գրաֆիկական ծրագրերի միջոցով մատուցվող նյութը դառնում է մատչելի, դիտողական և հասկանալի:
Կազմված է ժամանցային խաղ-ծրագիր` «Հավաքիր միավորներ»: Ծրագիրն աշխատում է գրաֆիկական ռեժիմում: Այն կազմված է Windows միջավայրում աշխատող Visual Basic ծրագրավորման լեզվով և օգտագործում է այդ լեզվի հարուստ գրաֆիկական
միջոցները: Ծրագիրն աշխատում է գրաֆիկական տարբեր էջերի
հետ միաժամանակ [2, 93-105; 3, 30-52; 3, 354-357]: Ծրագրի մուտքը, ելքը, տարբեր էջերի ընտրությունը, մեկից մյուսին անցումը
կատարվում է գրաֆիկական էկրանին ձևավորած կոճակների օգնությամբ, որոնց ընտրությունը կատարվում է մկնիկի ձախ
սեղմակի սեղմումով [1, 99-118; 2, 216-218]: Այն գրաֆիկական անիմացիաներով հարուստ ծրագիր է: Ծրագրի բոլոր էջերում տեղակայված են տարբեր երաժշտություններ, և մի էջից մյուսին անցման
ժամանակ միանում է տվյալ էջին համապատասխանող
երաժշտությունը [2, 212-215]: Մուտքի էջը ծրագրի բեռնավորման
էջն է: Բեռնավորման ընթացքում անգույն նկարը աստիճանաբար
դառնում է գունավոր (նկ. 1):
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Նկ. 1 Մուտքի էջ

Բեռնավորումից հետո՝ սեղմելով գունավոր ժապավենով
հավկիթին, բացվում է ծրագրի գլխավոր էջը (նկ. 2):
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Նկ. 2 Ծրագրի գլխավոր էջ

Այս էջում տեղադրված է երկու կոճակ: «Սկիզբ» կոճակին
սեղմելիս անցում է կատարվում ծրագրի հաջորդ էջին և սկսվում է
խաղը (նկ. 3), իսկ սլաքը նշանակում է վերադարձ նախորդ էջին:

Նկ. 3 Խաղի հիմնական էջ
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Այս էջի վրա իրականացվում է խաղը: Խաղի էությունը
հետևյալն է. անհրաժեշտ է մկնիկի միջոցով տեղաշարժվող[1, 181184; 2, 117-119] զամբյուղի մեջ հավաքել վերևից ընկնող հնարավորինս շատ հավկիթներ և դրանց դիմաց հավաքել միավորներ: Խաղը տևում է 60 վայրկյան: Ընկնող հավկիթներից յուրաքանչյուրը
կարող է ունենալ կարմիր, սպիտակ կամ սև գույն: Կարմիր հավկիթ վերցնելու դեպքում միավորներն ավելանում են երկուսով,
սպիտակ հավկիթ վերցնելիս՝ մեկով և սև հավկիթի դեպքում՝ միավորները պակասում են մեկով: Խաղի հիմնական էջի վերևի ձախ
անկյունում երևում են ժամանակն ու հավաքած միավորները: 60
վայրկյանը լրանալուց հետո խաղն ավարտվում է(նկ. 4):

Նկ. 4 Խաղի ավարտի էջ

Այս էջի «ԵԼՔ» կոճակի սեղմումով ավարտվում է ծրագրի աշխատանքը:
Գրաֆիկական և երաժշտական հարուստ էֆեկտներով ուղեկցվող ժամանցային այս խաղը հետաքրքիր է և գրավիչ:
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РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ПРОГРАММАРАММА-ИГРА
«СОБИРАЙ ОЧКИ»
Бабинян Татев
ВГУ, физико-математический факультет, отделение информатики,
магистратура 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

«Собирай очки» программа является развлекательной игрой, которая
богата графическими изображениями и звуковыми эффектами. Графические и звуковые эффекты делают игру ещё более привлекательной и
интересной. С помощью игры проверяется умение игрока реагировать
быстро и правильно.

ТHE ENTERTAINING GAME
GAME PROGRAM
«COUNT THE
THE POINTS»
Babinyan Tatev
VSU, Faculty of Physics and Mathematics,
Field of study-Computer Science, Master 2nd year of study
SUMMARY

The presented program is an entertaining game which is full of graphical
views and sound effects. The graphical and sound effects make it more
attrective and interesting. It clearly shows the other’s skill of being oriented as
quickly and right as possible.
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ՆԱԽԱՆՁԻ ԵՎ ՉԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ
ՈՒ ՁԵՌՔԲԵՐՈՎԻ ԿՈՂՄԵՐԻ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ
Համբարյան Գայանե
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` կ. գ. թ., դոցենտ Քառյան Շուշան

բառեր` նախանձ, չարություն, հայելային նեյրոններ,
Հանգուցային բառեր
ժառանգական հիմքեր, ձեռքբերովի կողմեր:

Քրիստոնեության մեջ նախանձը համարվում է 7 մեղքերից մեկը [2]: Նախանձը (նախ իմ անձը) թաքնված, կործանարար զգացողություն է, որն ամենից առաջ վնասում է հենց նախանձողին` թույլ
չտալով ապրել խաղաղ և ներդաշնակ: Այն կարող է փչացնել
մարդկային հարաբերությունները կամ խոչընդոտ հանդիսանալ
նոր հարաբերություններ կառուցելու համար [3]:
Որոշ գիտնականների կարծիքով գոյություն ունի նախանձի մի
քանի տեսակ` դեպրեսիվ նախանձ, թշնամական նախանձ և հիացմունքային նախանձ: Առաջին դեպքում նախանձն առաջանում է
այլոց երջանկության պատճառով և ուղեկցվում է դեպրեսիվ մտքերով, ինչպիսիք են «երբեք չեմ կարող, չեմ ունենա» և նմանատիպ
այլ արտահայտություններ: Երկրորդի ժամանակ նկատվում են
ավելի ագրեսիվ բնույթ ունեցող արտահայտություններ կամ
մտքեր, շեշտադրվում է թերարժեքության բարդույթը: Նախանձի
երրորդ ձևը մեր հայրենակիցներն անվանում են «բարի» նախանձ,
որը այնքան էլ բարի չէ, սակայն վերոհիշյալ տարբերակներից
ամենաընդունելին է: Այս դեպքում հաճախ օգտագործվում են «արժանի է, շատ է աշխատել, երանի նրան» և այսօրինակ արտահայտություններ [3]:
Սպինոզան բնորոշում էր նախանձը այսպես. «Դա այն է, երբ
դժբախտ ես՝ տեսնելով ուրիշի երջանկությունը և երջանիկ, երբ
տեսնում ես ուրիշի դժբախտությունը» [4]: Որոշ գիտնականների
կարծիքով նախանձը քաղաքակրթության հետևանք է:
Մարդկային հատկանիշներից չարության և նախանձի զգացողության ուսումնասիրությամբ հիմնականում հետաքրքրվել են հո18

գեբանները: Սակայն վերջերս այս «պրոբլեմով» զբաղվում են նեյրոֆիզիոլոգները: Ֆրանսիայի առողջապահության և բժշկական
հարցերով Ազգային ինստիտուտի (ISMERM) առողջապահության
և բժշկական հետազոտություններով զբաղվող գիտնականները
որոշեցին հետազոտել, թե ինչպես է աշխատում չարամիտ և նախանձ մարդկանց գլխուղեղը: Այն մարդիկ, որոնք դասվել էին պաթոլոգիական նախանձների շարքում, համակարգչային շերտագրության (տոմոգրաֆիա) տվյալների վերլուծությունը, գլխուղեղի
աշխատանքում ի հայտ բերեց շեշտակի խանգարումներ [1]:
Նրանց մոտ դրսևորվեցին գլխուղեղի կեղևի գագաթային բլթի և
կեղևի նախաշարժողական գոտու հայելային նեյրոնների գերակտիվություն: Բացի դրանից՝ բարձր ակտիվություն գրանցվեց զոլավոր մարմնում և կեղևի նախաճակատային հատվածում, որոնք
կոչված են լուծելու, թե արդյոք այս կամ այն երևույթի վրա ժամանակ և ուժ ծախսելու հարկ կա [1]: Ընդհանուր առմամբ, հայելային
նեյրոնները դրդվում են այն ժամանակ, երբ մարդը ինչ-որ բան
կրկնում է, կրկնօրինակում է: Օրինակ՝ օտար լեզուներ սովորելը
ընթանում է նրանց ակտիվ մասնակցությամբ և այլն [1]:
Հայտնաբերվել է նաև, որ հայելային նեյրոնները կապված են
նաև գլխուղեղի գնահատման համակարգի հետ: Ստացվում է, որ
հայելային նեյրոնները խթանում են տվյալ օբյեկտի և մարդուն
շրջապատող երևույթների գնահատումը այլ՝ «գնահատող» նեյրոնների օգնությամբ: Այս առումով գլխուղեղի հայելային նեյրոնները
աշխատում են կրկնման սկզբունքով` կրկնօրինակելով ձայները,
շարժումները, ազդակները և այլն [1]:
Միայն նախանձ և չարամիտ մարդկանց մոտ գլխուղեղի այս 2
համակարգերի միջև գոյություն ունի շատ ուժեղ, գրեթե պաթոլոգիական կապ: Այս երևույթը վարքային առումով մարդուն դարձնում է խիստ կախված արտաքին երևույթներից: Այդ է պատճառը,
որ նրանց մոտ առաջանում է ցանկություն ունենալ այն, ինչ պատկանում է ուրիշին: Սակայն նրանք այս ամենում մեղավոր չեն:
Նրանց խնդիրը ուղղակի ֆիզիոլոգիական է [1]:
Ճապոնացի գիտնականները պարզել են, որ նախանձի դրսևորման ժամանակ ուղեղը հակազդում է այնպես, ինչպես ցավ զգալիս
[3]: Փաստորեն, մենք մեզ արհեստականորեն ցավ ենք պատճառում:
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Նպատակը և խնդիրները
Մեր նպատակն է հնարավորությունների սահմաններում բացահայտել չարության և նախանձի ժառանգական հիմքերը և ձեռքբերովի կողմերը:
Մեր առջև դրել ենք հետևյալ խնդիրները.
 բնակչության տարբեր տարիքային խմբերում (դեռահասներ, պատանիներ, հասուն I և II, տարիքավորներ) պարզել չարության և նախանձի դրսևորման տարբեր աստիճանները՝ ցածր, միջին, բարձր,
 պահպանելով ժառանգական գիծը՝ պարզել երեք սերունդների (երեխա, ծնող, ծնողի ծնող՝ հայրական կամ մայրական) գծով
պատասխանների նույնականությունը,
 ուսումնասիրել նախանձի դրսևորման հնարավոր դրդապատճառները:

Ուսումնասիրության նյութը և մեթոդը
Ուսումնասիրությանը մասնակցել են 245 հոգի, որից 49−ը՝
13−15 տ. դեռահասներ, 49−ը՝ 19−21 տ. պատանիներ, 49−ը՝ հասուն
I (22−35 տ.), 49՝ հասուն II (36−56 տ.) և 49՝ (60−76 տ.) տարիքավորների խումբ:: Օգտագործել ենք անկետավորման (թեսթերի լրացում) և զրույցի մեթոդները: Հարցաթերթիկները մշակվել են տարիքային խմբերին համապատասխան: Յուրաքանչյուրն ընդգրկել է
ինչպես բաց, այնպես էլ փակ տիպի 20 հարց՝ համապատասխան
տարբերակներով:

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը
Ստացված արդյունքները արտահայտվել են տոկոսներով: Դեռահասների՝ 13−15 տարիքային խմբում նախանձի և չարության
բարձր ցուցանիշը կազմել է 13 %, միջինը՝ 33 %, ցածրը՝ 54 %: Պատանիների՝ 19−21 տարիքային խմբում, բարձր ցուցանիշը կազմել է
10 %, միջինը՝ 43 % և ցածրը՝ 47 %: Հասուն I խմբում. բարձր՝ 20 %,
միջինը՝ 43 %, ցածրը՝ 37 %: Հասուն II խմբում, բարձր՝ 47 %, միջին՝
40 %, ցածր՝13 %: Տարիքավորների խմբում՝ 12 %, 12 %, 76 %: Արդյունքներից ակնհայտ է, որ հասուն երկրորդ խմբում նախանձի և
չարության զգացողությունը մյուս խմբերի համեմատությամբ ամենաբարձրն է: Ցածր ցուցանիշով առանձնացել են պատանիների և
տարիքավորների խմբերը: Միջին հավասար ցուցանիշ նկատվել է
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պատանիների և հասուն առաջին խմում:
Արդյունքներից ենթադրելի է, որ հասուն առաջին և երկրորդ
խմբերում այս զգացողությունը խիստ ակնհայտ է: Ըստ մեր ենթադրությունների՝ այն պայմանավորված է հետևյալով. հասուն
առաջին փուլը մարդու կյանքի կայացման շրջանն է՝ տարբեր
ոլորտներում (աշխատանք, ընտանիք, որոշակի դիրք հասարակության մեջ և այլն): Մրցակցությունը և դրանից բխող զգացողությունները առավել արտահայտված են: Հասուն երկրորդ փուլում մարդը
ունենում է այն, ինչ ձեռք է բերել կյանքի ընթացքում, և շատ դեպքերում ժամանակը անցել է «ապարդյուն»` բոլոր առումներով:
Պատանիների խմբում զգացողության արտահայտվածության
ցածր ցուցանիշը կարելի է կապել երիտասարդության, անհոգության և «կյանքը դեռ առջևում է» և նման մտքերի դոմինանտությամբ: Տարիքավոր խմբում դրսևորված ցածր ցուցանիշը հնարավոր է կապել կյանքի ընթացքում ձեռքբերած իմաստնությամբ:
Չարության և նախանձի ժառանգական նախահակվածությունը տվյալների վերլուծության արդյունքում կազմել է 24 %: Այս
դեպքում ուշադրություն ենք դարձրել երեք սերունդների պատասխանների նույնականությանը: Զգացողության դրսևորմանը կամ
տվյալ գենի էքսպրեսիային (արտահայտչականություն), ըստ մեր
ենթադրությունների, նպաստել են մի շարք հանգամանքներ՝ սոցիալական պայմաններ, թերի ընտանիք, չհաջողված մասնագիտություն և այլն:
Նշված զգացողությունների արտահայտվածությունը, անկախ
հանգամանքներից, կազմում է 16 %: Այս խմբի մոտ հատկանիշը
համընկել է երեք՝ 1-ին, 2-րդ և 3-րդ սերունդների մոտ: Կարելի է
ասել, որ չարության և նախանձի խնդիրը ընտանեկան է և ըստ մեր
ուսումնասիրությունների` որևէ հիմնավոր պատճառ չունի: 32 %-ի
մոտ (երեք սերունդ) նշված խնդիրը չի արտահայտվել: 28 %-ի մոտ
պատասխանները չեն համապատասխանել՝ դրսևորելով տարբեր
ցուցանիշներ: Մեր ենթադրությունների համաձայն՝ հատկանիշը,
եթե նույնիսկ արտահայտվում է հանգամանքների բերումով, հիմքում ընկած է ժառանգական նախահակվածությունը, քանի որ նույն
հանգամանքներում մի խմբի մոտ արտահայտվել է, մյուսի մոտ՝ ոչ:
Հիմնախնդրի ձեռքբերովի կողմերը, ըստ մեր ենթադրություն21

ների, չի բացառվում, որ պայմանավորված լինեն նախածննդյան
փուլում` գլխուղեղի զարգացման ընթացքում, սաղմի, այնուհետև՝
պտղի վրա կրած որոշ գործոնների ազդեցությամբ: Ազդեցության
հետևանքը ի ծնե հատկանիշի ձևավորումն է, որը հետագայում
ամրապնդվում է որպես ժառանգական հատկանիշ:
Հիմնավոր փաստերի համար աշխատանքը պահանջում է
ուսումնասիրել չարության և նախանձի զգացողության արտահայտվածությունը հնարավորինս շատ սերունդների մոտ: Աշխատանքը
շարունակական է և պահանջում է հիմնավոր հետազոտություն:

Եզրակացություն
 Նախանձի և չարության զգացողությունը առավել ակնհայտ
դրսևորվում է մարդու կյանքի հասուն 2-րդ տարիքային փուլում:
 Հատկանիշը ունի ժառանգական հիմքեր, և որոշակի հաստատուն խմբի մոտ, անկախ նպաստող գործոններից, այս զգացողությունը վառ է արտահայտված:
 Հատկանիշի ձեռքբերովի կողմերը պայմանավորված են
նախածննդյան փուլում սաղմի, այնուհետև` պտղի վրա մի շարք
գործոնների (դրանք դեռևս հիմնավոր հետազոտություն են պահանջում) ազդեցությամբ:
 Որոշակի խմբի մոտ, անկախ դրդապատճառներից, զգացողությունը արտահայտված չէ, ինչը նորից խոսում է ժառանգականության օգտին:

1.
2.
3.
4.
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ВЫЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ОСНОВ И
ПРИОБРЕТЕННЫХ СТОРОН ЗАВИСТИ И ЗЛОБЫ
Аамбарян Гаяне
ВГУ, Биология, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

В работе сделана попытка определить генетические и приобретенные
стороны зависти и злобы. В исследовании участвовали 245 человек,
объединенных в 4 возрастные группы: подростковый, юношеский, зрелый
1, зрелый 2 и группа пожилых. Определили различные степени
проявления зависти и злобы – высокая, средняя и низкая. Учитывая наследственные особенности, нами изучено проявление и отсутствие этих
свойств между тремя поколениями (дети, родители, родители родителей).

THE DISCOVERY
DISCOVERY OF THE HERITABLE ANDA CQUIRED
SIDES OF ENVY AND MALICE
Hambaryan Gayane
VSU, Biology, 2nd year
SUMMARY

We attempted to discover the genetic and acquired sides of envy and
malice in this study. 245 people from 4 generations participated in this research,
including teenagers from the age of 13 to 15, youngsters from the age of 19 to
21, adult group I, adult group II, and a group of elderly people. We discovered
the different levels of display of envy and malice: high, medium, low. By
keeping the genetic line, we studied the expression and absence of the character
among three generations, that is children, parents, grandparents.
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ԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱՅԻ
ԱՔՍԵԼԵՐԱՑԻԱՅԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՎԵՐՋԻՆ 50 ՏԱՐՈՒՄ
Միրզոյան Յուղո
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Քառյան Շուշան

Հանգուցային բառեր` աքսելերացիա, հոգեկան և ֆիզիկական
զարգացում, կենսաբանական տարիք, հասունություն, դեռահաս, ֆիզիոլոգիական ցուցանիշներ, հարցաթերթիկ:

Աքսելերացիան՝ նախորդ սերունդների հետ համեմատած,
երեխաների ու դեռահասների աճի արագացումն ու զարգացումն է:
«Աքսելերացիա» (լատիներեն acceleration – արագացում բառից)
տերմինը 1935 թ. առաջարկել է գերմանացի բժիշկ Ե. Կոխը [2 ]:
Մարդու հոգեկան և ֆիզիկական զարգացման պրոցեսների
արագացումը, որը նկատվում է հատկապես վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում, ընդգրկում է ինչպես ֆիզիոլոգիական
զարգացումը, այնպես էլ հոգեկան ֆունկցիաների` մտածողության,
երևակայության, շարժողական հմտությունների զարգացումը [3]:
Անձի սոցիալ-հոգեբանական հասունացման տեսակետից նկատելի աքսելերացիա չի գրանցվել: Աքսելերատների մոտ կենսաբանական տարիքը գերազանցում է անձնագրային կամ օրացույցային
տարիքին: Վերջին 30-40 տարիների ընթացքում նորածին երեխաների մարմնի միջին երկարությունը մեծացել է 0,5-1 սմ-ով, իսկ
զանգվածը՝ 100-150 գ-ով [1]:
Աքսելերացիայի դրսևորումները դիտվում են օնտոգենեզի
սկզբից մինչև անհատի ֆիզիկական ու հոգեկան հասունացումը և
պետք է հաշվի առնվեն ուսուցման, դաստիարակության և աշխատանքային գործունեության պրոցեսները կազմակերպելիս: Ներկայումս աղջիկները և պատանիները առավելագույն հասակի
հասնում են 16-19 տարեկանում, իսկ 50 տարի առաջ՝ 20-26 տարեկանում [1]:
Տարբերում են աքսելերացիայի հետևյալ տեսակները`
1. ֆիզիոլոգիական,
2. հոգեբանական,
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3. սոցիալական [2]:
Ֆիզիոլոգիական հասունությունն արտահայտվում է օրգանիզմի սեռական հասունացմամբ։ Դա անհատական է, պայմանավորված է ժառանգական, կլիմայական, սոցիալական և այլ գործոններով (տե՛ս նկ. 1)։
Հոգեբանական հասունության փուլում տղաներն ու աղջիկները ձեռք են բերում բնավորության կայունություն, պատշաճ ինքնատիրապետում ընտանիքում և հասարակության մեջ։
Սոցիալական հասունությունը գիտակից անհատի, հասարակության լիարժեք անդամի ձևավորումն է։ Դա որոշվում է կրթության ավարտով, աշխատանքային գործունեությամբ, տնտեսական
ինքնուրույնությամբ և այլն [3]:
Ֆիզիկական զարգացման աքսելերացիան ի հայտ է եկել ամբողջ աշխարհում վերջին 50 տարում: Այս երևութը գրեթե չի շոշափում հոգեկան և սոցիալական զարգացումը, և այն ստեղծում է
որոշակի դժվարություններ դեռահասների դաստիարակության և
ուսուցման հարցերում: Վաղաժամ սեռական հասունացումը հանգեցնում է վաղաժամ սեռական կապերի, անցանկալի հղիությունների, հղիությունների ընդհատումների: Այս ամենը դեռահասների
մոտ կարող է հետագայում հանգեցնել անպտղության և առաջացնել առողջական լուրջ խնդիրներ:
Այս ամենի հետ մեկտեղ, գիտնականները աքսելերացիայի
հետ են կապում օրգանիզի մի շարք ֆիզիոլոգիական ցուցանիշների վատթարացումը, օրինակ, մի շարք հիվանդությունների՝ հիպերտոնիկ հիվանդություն, շաքարախտ, կարճատեսություն և
այլն, «երիտասարդացումն» ու հաճախականության մեծացումը [3]:
Հետազոտության նպատակը և խնդիրները
Փորձել ենք անցկացնել առանձին ուսումնասիրություն Վանաձոր քաղաքի բնակիչների շրջանում:
Նպատակն է` պարզել ֆիզիոլոգիական աքսելերացիայի դինամիկան վերջին 50 տարում:
Խնդիրներն են.
• բնակչության (մասնավորապես կանանց և աղջիկների)
տարբեր տարիքային խմբերում պարզել ֆիզիոլոգիական հասունացման միջին տարիքը,
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• հայտնաբերել հասունացման տարիքի տարբերությունը սերունդների միջև և դինամիկայի առկայությունը:
Ուսումնասիրության նյութը և մեթոդը
Նպատակահարմար ենք համարել հարցումը անցկացնել աղջիկների և կանանց շրջանում: Ուսումնասիրությանը մասնակցել
են 90 հոգի, 30-ը՝ 18-21 տ. աղջիկներ, 30-ը՝ 35-50 տ. կանայք, 30-ը`
65-75 տ. կանայք:
Օգտագործել ենք անկետավորման և զրույցի մեթոդները: Հարցաթերթիկները մշակվել են տարիքային խմբերին համապատասխան:

Աշխատանքի արդյունքները և վերլուծությունը
Ստացվել են հետևյալ արդյունքները. սեռական հասունացման
միջին տարիքը 18-21 տարեկանների մոտ՝ 12 տ., 35-45 տ. կանանց
մոտ՝ 13, 65-75 տ. կանայք՝ 15 տ. (աղյուսակ 1):
Արդյունքներից երևում է, որ վերջին մոտ 50 տարում սեռական
հասունացման միջին տարիքը իջել է երեք տարով և շարունակվում է իջնել:

Աղյուսակ 1. Աքսելերացիայի միջին տարիքի փոփոխությունը
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Չնայած այն բանին, որ աքսելերացիայի պատճառների վերաբերյալ կան բազմաթիվ տեսակետներ, (ուլտրամանուշակագույն ճառագայթների ազդեցության մեծացում, ներզատիչ գեղձերի վրա մագնիսական դաշտի ազդեցություն, ստացած տեղեկատվության քանակական աճ) մեկ ընդհանուր կարծիք այս առումով դեռևս չկա [1]:

Եզրակացություն
Մեր բնակչությունն ամբողջ աշխարհում բացառություն չէ և
ֆիզիոլոգիական աքսելերացիայի՝ սեռական հասունացման միջին
տարիքը հստակ ընթացքով նվազել է:
Առայժմ երեխաների սեռական դաստիարակության խնդիրները մնում են դեռևս անկատար: Այն սոցիալ-մշակութային, մանկավարժական և բժշկական հիմնախնդիր է: Խնդիրն ամբողջ աշխարհի համար համընդհանուր է և պահանջում է պատճառների հիմնավոր հետազոտություն՝ հաշվի առնելով ագային առանձնահատկությունները:

Առաջարկում ենք.
 Սերունդների միջև բախումներից խուսափելու համար
(ծնող՝ երեխա, երեխա՝ ուսուցիչ) հարկավոր է վերահսկել իրավիճակը՝ գտնելով դաստիարակչական առավել ճկուն մեթոդներ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Солодков А., Сологуб Е., Физиологоя человека: Учебник. изд. 2-е, испр.
и доп.-М:оломпия Пресс,2005. с. 372 -373.
2. www.biofine.ru.
3. www.e-reading.ciub.
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ДИНАМИКА АКСЕЛЕРАЦИИ ПОСЛЕДНИХ 50 ЛЕТ
Мирзоян Юго
ВГУ, Биология, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Представлена физическая акселерация последних 50 лет. Для этой
цели выбраны три возрастные группы: 18-21 лет, 35-50 лет, 65-75 лет. По
результатам наших наблюдении выявлено, что за последние 50 лет, средний возраст половой зрелости уменьшился до трех лет и продолжает снижаться. Это проблема существует во всем мире и требует выявления основных возможных причин.

DINAMICS OF ACCELERATION
DURING THE PAST 50 YEARS
Mirzoyan Yugho
VSU, Biology, 3rd year
SUMMARY

Herein is presented the dynamics of physical acceleration during the past
50 years. For this purpose women of three age groups have been selected: aged
18-21, 35-50, 65-70. According to the results during the past 50 years the
average age of sexual maturation has decreased by 3 years and it still continues
to decrease. The problem is universal throughout the world and requires a
circumstantial study of all the reasons.
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ՖԵՐՈՄՈՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ՄԻՋԱՏՆԵՐԻ ԿՅԱՆՔՈՒՄ
Նազարյան Գոհար
ՎՊՀ, Կենսաբանություն, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ կ. գ. թ., դոցենտ Գրիգորյան Հասմիկ

բառեր` կենդանի օրգանիզմ, ֆերոմոն, ռեցեպտորներ,
Հանգուցային բառեր
ագրեգացիոն վարք:

Հաղորդակցությունը կենդանի օրգանիզմների կյանքում մեծ
դեր ունի: Տարբեր կենդանի օրգանիզմներ տարբեր ձևերով կարող
են միմյանց հետ հաղորդակցվել` ձայներ արձակելու միջոցով,
շարժումների միջոցով, մարդը` խոսքի միջոցով:
Ֆերոմոնները կենսաբանական ակտիվ նյութեր են, որոնք արտադրվում են միջատների կողմից` նույն տեսակին պատկանող
հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին գրավելու համար [4]:
Շատ միջատների մոտ ֆերոմոնները կարևոր դեր են խաղում
հաղորդակցման մեջ, օրինակ՝ էգերին և արուներին ձգում են միմյանց բազմացման շրջանում կամ կառավարում են հասարակական միջատների տեսակների վարքը և ֆիզիոլոգիկան պրոցեսները: Քիմիական կազմով միջատների ֆերոմոնները պատկանում են
տարբեր օրգանական միացությունների դասին, օրինակ` սպիրտների, ալդեհիդների, կետոնների, եթերների, հետերոցիկլիկ միացությունների դասերին: Որպես կանոն՝ միջատների ֆերոմոնները
կազմված են մի քանի նյութերից, որոնց բաղադրության մեջ
մտնում են ավելի քան 10 բաղադրիչ: Ֆերոմոնների մոլեկուլները
արագ ցնդող են, օդի թթվածնի, լույսի և խոնավության ազդեցության տակ արագ քայքայվող են: Ֆերոմոնների կենսաբանական
դերը տարբեր միջատների մոտ տարբեր է [4]:
Առաջին անգամ միջատների «սիրո մոլեկուլների»
մոլեկուլների» գաղտնիքը
բացահայտել է ֆրանսիացի հայտնի միջատաբան Ժան-Անրի Ֆաբրը: Հետաքրքիրն այն է, որ գիտնականը ուսումնասիրել է թիթեռներին բաց երկնքի տակ` աշխատելով անտառներում, բայց միջատների «լեզվի» հայտնաբերումը կատարել է տանը: Մի անգամ իր
աշխատասենյակում Ժան-Ֆաբրը դարձավ մետամորֆոզի ակա29

նատես. անշարժ հարսնյակից լույս աշխարհ եկավ սատուրնիայի`
գիշերային սիրամարգաչքի էգը: Նկատելով նրան` Ֆաբրը զգուշությամբ բռնեց թիիթեռին և տեղափոխեց անոթի մեջ` փակելով
այն մետաղական ցանցով [5]:
Մի օր երեկոյան բաց պատուհանով սենյակ մտան տասնյակ
սատուրնիայի արուներ: Հաջորդ գիշեր նրանք կրկին եկան: Գիտնականը, շարունակելով իր ուսումնասիրությունները, սկսեց մտորել տեսածի շուրջը, փորձելով հասկանալ` ի՞՞նչն է պատճառը, որ
արուները անընդհատ գալիս են իր սենյակ: Ֆաբրը հիշեց, որ
ուսումնասիրելով տարածքը` այդ միջատների բները չի հայտնաբերել, հետևաբար նրանք եկել են հեռվից: Բայց ի՞՞նչն է ստիպել
արուներին հաղթահարել այդքան մեծ տարածություններ, որպեսզի հայտնվեն իր սենյակում: Տեսողությունը, իհարկե, այստեղ կապ
չուներ, բայց այդ դեպքում ինչպե՞՞ս էին թիթեռները կողմնորոշվում
մթում: Ձայները նույնպես բացառվեցին: Այս դեպքում Ֆաբրը
փակեց անոթը ապակե կափարիչով, բայց արուները չէին դադարում գալ: Բայց նրանք էգի վրա այլևս ուշադրություն չէին
դարձնում: Նրանց ավելի շատ գրավում էին այն առարկաները,
որոնց հետ հաղորդակցվել է էգ թիթեռը:
Գիտնականին պարզ դարձավ, որ արուներին գրավում էին հոտավետ նյութերի մոլեկուլները, բայց ինչպե՞՞ս էին սատուրնիայի
արուներն զգում օդում այդ նյութերի առկայությունը [5]:
Շարունակելով իր փորձերը` հետաքրքրասեր գիտնականը
հայտնաբերեց, որ այդ հոտերի ընկալումը պատկանում է միջատների բեղիկներին: Այդ միջատների բեղիկների վրա առկա են բազմաթիվ ռեցեպտորներ, որոնք ընկալում են օդի ջերմաստիճանն ու
խոնավությունը, քամու արագությունը և տարբեր քիմիական նյութեր: Այդ բեղիկներում առկա են նյարդաթելեր, որոնց միջոցով շատ
մեծ արագությամբ փոխանցվում է ինֆորմացիան արտաքին միջավայրի փոփոխության մասին: Եթե ինչ-ինչ պատճառներով միջատը կորցնի իր բեղիկները, նա կդառնա իսկական անդամալույծ,
որը չի կարողանա կողմնորոշվել տարածության մեջ [5]:
Ֆերոմոնների տեսակները
Տարբերում են 2 տեսակի ֆերոմոններ` ռելիզերներ և պրայմերներ:
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Ռելիզերները արտահայտում են կոնկրետ վարքային ռեակցիա: Սրանք սովորաբար ներկայացված են արագ ցնդող նյութերով, որոնք տարածվում են օդով: Ռելիզերներին են պատկանում
մի քանի ենթատեսակ.
Ատրակտանտները առանձնյակներին կանչող նյութեր են (սեռական ֆերոմոններ):
Ռեպելենտներ`
Ռեպելենտներ վախեցնող:
Արրեստանտներ`
Արրեստանտներ կանգնեցնող:
Խթանիչներ`
Խթանիչներ առաջացնում են ակտիվություն:
Դետերրենտներ`
Դետերրենտներ առաջացնում են արգելակող ռեակցիա [2]:
Որոշ խթանիչներ նյութեր են, որոնք առաջ են բերում ամուսնական վարք:
Կան նաև հետքային, տարածքային ֆերոմոններ, որոնք ուղղված
են տարածքը նշելու համար և ուղղում են առանձնյակների տեղաշարժումը [3]:
Պրայմերները կարողանում են փոխել առանձնյակի ֆիզիոլոգիական վիճակը և փոխում նրա զարգացումը: Պրայմերները հաճախ փոխանցվում են շփման ճանապարհով:
Թիթեռը, որը նոր է դուրս եկել հարսնյակից, ընդունակ չէ գրավելու արուներին: Օրինակ` պտղակերները, որոնք ոչնչացնում են
խնձորի, տանձի, սերկևիլի պտուղները, դառնում են ակտիվ միայն
3-4 օրական հասակում:
Ֆերոմոնների արտադրումը կախված է կլիմայական պայմաններից և միջատների պոպուլյացիայի բնույթից [2]:
Զգալով հոտը` արուները շարժվում են քամուն հակառակ` դեպի աղբյուրի կողմը` դեպի ֆերոմոնային ազդանշանը, ընդ որում,
սովորաբար, միջատները կատարում են զիգզագներ` գնահատելով
ուղղությունը դեպի էգը: Միջատը կողմնորոշվում է դեպի քամին և
օդում ֆերոմոնի կոնցենտրացիայի ավելացմանը: Ավելի շատ կարծել են, որ ֆերոմոնի քանակը, աղբյուրից հեռանալով, աստիճանաբար պակասում է: Միայն վերջին տարիներին է պարզվել ֆերոմոնային շիթերի բարդ կառուցվածքը` առաջանալով օդում տուրբուլենտության ազդեցության տակ: Ֆերոմոնային շիթերի բարդ փոթորիկները դժվարացնում են ֆերոմոնի աղբյուրի հայտնաբերումը` ստիպելով արուին երկար ժամանակ փնտրել էգին: Հավանա31

բար, այսպիսի դեպքերում միջատները կարող են օգտագործել ֆերոմոնների որոշակի բաղադրիչներ` որպես կողմնորոշիչներ էգին
գտնելու և ճանաչելու համար [1]:
Մեղվաբեր մեղուներին բնորոշ է «թագավորական նյութ»
կոչված ֆերոմոնը, որն արտադրվում է մայր մեղվի վերին ծնոտներում գտնվեղ գեղձերի կողմից: Այս ֆերոմոնը գրավում է ոչ միայն
արուներին, այլ նաև աշխատող մեղուներին: Աշխատող մեղուները, լիզելով էգին և փոխանցելով ֆերոմոնը սննդի հետ, տարածում
են բնում մեղվաընտանիքի վիճակի մասին ինֆորմացիան: Արուները արձագանքում են «թագավորական նյութ»-ին միայն կարճատև ամուսնական թռիչքի ժամանակ:
Շատ նյութեր միջատների կողմից օգտագործվում են որպես
հոտավետ նշումներ տարածքում կողմնորոշվելու և գրավելու համար: Հետքային ֆերոմոնները դեռևս բավականին ուսումնասիրված չեն, նրանց բաղադրությունը բարդ է, և կենսաբանական ազդեցությունը միանշանակ չէ [4]:
Որոշ տեսակներ ունեն փոխազդեցության բարդ համակարգեր: Օրինակ` որոշ թիթեռների մոտ (Arctiidae) արուն մոտենում է
էգին շրջած հոտավետ գեղձերով` կողմնորոշվելով դեպի ֆերոմոնի հոտը: Զգալով արուի քիմիական ազդանշանները` էգը պատասխանում է թևերի թափահարությամբ և ձայնային ազդանշաններով:
Ցեցերի որոշ տեսակների մոտ (Galleria melonela) արուները և
էգերը փոխանակվում են ուլտրաձայնային ազդանշաններով: Ձայները լսելով` արուները արտադրում են ֆերոմոն էգի հստակ ուղղության համար:
Իսկ, ահա, որոշ թիթեռների (Hepialidae) էգերը ենթարկվում են
օդում թռչող արուներին, որից հետո երկուսն էլ ընկնում են գետնի
վրա, և արդեն հետո արուն գտնում է էգին հոտով [4]:
Կեղևակեր բզեզները լայն օգտագործում են ագրեգացիոն վարքը: Ծառի վրա հաջողակ հարձակման համար անհրաժեշտ է մասսայական բնակեցում, որը ընդունակ է տեր-բույսին թուլացնել և
հնարավորություն տալ սերնդին զարգանալ ցածր ճնշման պայմաններում: Հակառակ դեպքում խեժի մեծ քանակը փակում է ճանապարհները և սպանում թրթուրներին: Կեղևակերները սովորա32

բար օգտագործում են մի քանի սիներգիտ նյութերի խառնուրդ`
փոխադարձաբար ուժեղացնելով իրենց ազդեցությունը: Բոլորը
ազգակից հոտավետ նյութեր են խեժի հետ և պատկանում են տերպենների և տերպենոիդների խմբին: Ցույց տրվեց, որ առանձին
կեղևակեր տեսակների մետ ֆերոմոնները առաջանում են աղիքում կերած սոճու խեժից, բակտերիաների ազդեցությամբ:
Պրիմիտիվ կեղևակերների մոտ առաջինը հարձակվում են էգերը, իսկ հետո սրանք գրավում են արուներին: Իսկ բարձրակարգ
տեսակների մոտ արուները բույն են դնում և սպասում էգերին:
Միջատներից շատերի մոտ, որոնք առաջացնում են խմբեր,
ընտանիքներ` մեղուներ, մրջյուններ, տերմիտներ, կան հատուկ
քիմիական նյութեր, որոնք վտանգի մասին հաղորդելու միջոցներ
են: Տագնապի ֆերոմոնները արտազատվում են օդի մեջ այն միջատների կողմից, որոնք առաջինն են նկատել վտանգը: Տագնապային նյութերի բարձր կոնցենտրացիան որոշ միջատների մոտ
առաջացնում է ոչ թե ագրեսիա, այլ փախուստ [2]:
Վնասատու միջատները քիչ անհանգստություն չեն տվել այգեգործներին: Վնասատուների դեմ պայքարում են տարբեր խոտաբույսերի թուրմերով և քիմիական պրեպարատներով: Սակայն այդ
վնասատուները շատ արագ են հարմարվում այդ նյութերին, և այգեգործները ստիպված են լինում գտնել ավելի արդյունավետ միջոց: Բացի դրանից` քիմիական նյութերով հնարավոր է ոչնչացնել
նաև օգտակար միջատներին:
Պարզվել է, որ միջատները արտազատում են նյութեր, որոնց
հոտը գրավում է հակառակ սեռի ներկայացուցիչներին այնքան
ուժեղ, որ ոչ մի ուժ չի կարող պահել միջատին: Հենց սրա հիման
վրա են պատրաստում ֆերոմոնային թակարդները [4]:
Թակարդների տեսակները
Մոնիտորինգի (որևէ պրոցեսի ուսումնասիրում) համար օգտագործում են ֆերոմոնային թակարդներ, որոնք կարելի է բաժանել 2 հիմնական տիպի: Առաջինը սոսնձային ֆերոմոնային թակարդն է, որը բաղկացած է 3 հիմնական բաղադրիչներից` կորպուսից, որը պատրաստվում է ստվարաթղթից, սոսնձապատ ներդրված թերթից, որը չչորացող սոսնձով է պատված, և հենց այս
թղթի վրա են կպչում միջատները: Եվ 3-րդ բաղադրիչն է դիսպեն33

սերը, որից կատարվում է ֆերոմոնի գոլորշիացումը: Այդ կպչուն,
սոսնձապատ թերթիկը փոխում են ժամանակ առ ժամանակ [1]:
Կան փայլաթղթով պատված դիսպենսերներ, որոնք կարող են
արդյունավետ լինել մինչև 3 ամիս: Այս տիպի դիսպենսերները
պարունակում են ֆերոմոն և լուծիչ: Նման տիպի ֆերոմոնային
թակարդները կիրառվում են վնասատու միջատների մասսայական ոչնչացման համար: Թակարդը ստուգվում է ամեն օր: Երկրորդ տիպի թակարդը չի պարունակում իր մեջ սոսնձապատ
թերթիկը: Դրա փոխարեն կիրառվում են տարբեր սարքեր, որոնց
միջից միջատներն ի վիճակի չեն դուրս գալու [Ֆիզիկական թակարդ` նկար 1, 2]:
Կան նաև այնպիսի հոտեր, որոնք ոչ թե գրավում են, այլ վանում միջատներին: Այդպիսի նյութերը կոչվում են ռեպելենտներ:
Օրինակ` ղանձլամոր և թաթնրվենու նոր քաղած տերևները կամ
դրանցից պատրաստված թուրմը համարվում է ռեպելենտ, սակայն
այն ունի կարճատև ազդեցություն: Այսպիսի վանող հոտով նյութերը օգտագործում են մարդու և կենդանիների պաշտպանության
համար արյունածուծ միջատներից:
Ֆերոմոնները թունավոր չեն: Ֆերոմոնների պատիճները պարունակում են հոտավետ նյութեր չնչին քանակով մոտ 1-3 մգ: Ֆերոմոնները ցնդող են և քայքայվում են արեգակնային լույսի ազդեցությամբ, խոնավության և ջերմաստիճանի ազդեցությամբ: Այդ
իսկ պատճառով ֆերոմոնները չեն կուտակվում մշակված տարածքներում և չեն աղտոտում այն: Ընդ որում, վնասատու միջատի
ֆերոմոնը չի գրավում օգտակար միջատներին, քանի որ տարբեր
միջատներն ունեն տաբեր ֆերոմոններ [4]:

Նկար 1, 2
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Հետազոտությունները անցկացրել ենք 2015 թվականի հունիսօգոստոս ամիսների ընթացքում, Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքի
երեք տարածքների խնձորենու և տանձենու այգիներում` Գուգարքի տարածքում, «Տարոն» թաղամասում և «Ղշլաղի» տարածքում:
Պատրաստել ենք վերը նշյալ թակարդների տեսակներից ֆերոմոնային թակարդներ: Թակարդները պատրաստելուց հետո նրանց
մեջ տեղադրել ենք ամերիկյան ֆիրմայի «Codlemon» գրավչանյութ,
որը գրավում է միայն խնձորենու պտղակերի արու թիթեռներին,
քանի որ պարունակում է էգ թիթեռներից ստացված ֆերոմոն: Այս
մեթոդը կիրառվում է խնձորենու պտղակերի դեմ անվտանգ պայքար կազմակերպելու համար: Թակարդներում ներդրված սոսնձապատ թերթը, որի վրա կպչում էին խնձորենու պտղակեր արու թիթեռնեը, ամեն օր պարբերաբար, ըստ անհրաժեշտության, մաքրել
ենք և փոխել: Կատարել ենք նաև հաշվարկ, որի շնորհիվ պարզել
ենք թակարդն ընկած միջատների քանակը և դինամիկան:
Հետազոտությունների արդյունքում պարզել ենք, որ թիթեռների թռիչքը ավարտվել է օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին: Խնձորենու պտղակերի թռիչքը սկսվել է հունիսի սկզբից, իսկ միջատների ակտիվ թռիչքը կատարվել է հուլիս ամսվա կեսերին:
Հետազոտությունների արդյունքից ելնելով` կարող ենք անել
հետևյալ եզրակացությունները.
1. Վանաձոր քաղաքի տարածքում խնձերոնու պտղակերը տալիս
է մեկ սերունդ:
2. Թիթեռների թռիչքն սկսվում է հունիսի սկզբին և ավարտվում
օգստոս ամսին:
3. Թիթեռների թռիչքի բարձր ակտիվությունը նկատվում է հուլիսի
կեսերին:
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ЗНАЧЕНИЕ ФЕРОМОНОВ В ЖИЗНИ НАСЕКОМЫХ
Назарян Гоар
ВГУ, Биология, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

В статье представлено влияние феромонов на насекомых. Здесь
обсуждаются 2 вида феромонов: релизеры и праймеры. Релизеры влияют
конкретно на реакции поведеия, к ним относятся следующие разновидности: атрактанты, репеленты, аррестанты, стимулянты, детерренты.

THE ROLE OF FEROMONS IN THE LIFE OF INSECTS
Nazarayan Gohar
VSU, Biology, 2nd year
SUMMARY

This article presents the influence of feromons on insects. Here are
discussed two types of feromonsrelizers and primers. Rlizers effects on the
concrete behavior reaction, they belong to the following subtype’s attraktants,
repelents, arrestants, incentive, deterrents.
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ԱՆՏԱՆՏԻ ՏԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 1915 Թ. ՄԱՅԻՍԻ 2424-Ի
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱՆ
Հայրապետյան Նինա
ԵՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ Մինասյան Լիլիթ

բառեր`` Անտանտի տերությունների հայտարարուՀանգուցային բառեր
թյուն, Հայոց Մեծ եղեռնի ճանաչում, Մեծ Բրիտանիա, Էդուարդ Գրեյ, Քեմալական Թուրքիա, թուրքական դիվանագիտության հաղթանակ:

Արևմտահայության ցեղասպանության վերաբերյալ առաջին
կցկտուր լուրերը ստացվեցին միայն 1915 թ. ապրիլի վերջին: Սակայն առավել ամբողջական ու արժանահավատ տեղեկություններ
ստացվեցին միայն ամռանը, քանի որ թուրքական իշխանությունների հրահանգով խիստ գրաքննության էր ենթարկվում դեպի
Եվրոպա ուղղված ցանկացած նամակ կամ հեռագիր [9, 37]: Միանգամայն այլ էր վիճակը Ռուսաստանում: Արևելահայաստանում
ապաստանած հազարավոր արևմտահայերը փաստում էին ոճրի
մասին արդեն 1915 թ. գարնանը: Ուստի հենց Ռուսաստանն էլ
պետք է ստանձներ Հայոց ցեղասպանության մասին աշխարհին
տեղեկացնելու առաքելությունը:
Դեռևս 1915 թ. ապրիլին Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ Ե-ն
հեռագրեր էր հղել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար
Սազոնովին, ԱՄՆ-ի և Իտալիայի դեռևս չեզոք կառավարություններին, ապա նաև եվրոպական բոլոր երկրների առաջնորդներին՝
նշելով, որ «Նորից Տաճկահայաստանում հարյուրավոր անմեղ հայերի արյուն է հոսում»: Կաթողիկոսը հույս ուներ, որ «եռապետական համաձայնությունը գործ կդնի ամենայն հնարավոր միջոցներ՝
փրկելու մի քրիստոնյա ժողովուրդ, որը գիտե գնահատել յուր
բարերարներին» [1, 215−216]: Կաթողիկոսի ուղերձին առաջինն
արձագանքեց Ռուսաստանը, և 1915 թ. ապրիլի 25-ին Լոնդոնի և
Փարիզի ռուսական դեսպաններին պատվիրեց բանակցել համա38

պատասխան կառավարությունների հետ՝ հայերի կոտորածների
համար անձնական պատասխանատվության կոչելով թուրքական
բոլոր իշխանություններին [6, 69]:
Մինչ դաշնակից կառավարությունները կհայտնեին իրենց
պաշտոնական դիրքորոշումը, Կոստանդնուպոլսում ամերիկյան,
իտալական ու բուլղարական ներկայացուցիչները ներկայացրին
իրենց բողոքները Բարձր Դռանը [5, 74]:
Մայիսի 4-ին կաթողիկոսը դիմեց Մեծ Բրիտանիայի թագավոր
Ջորջ 5-րդին՝ խնդրելով հրահանգել չեզոք երկրների բրիտանական
դիվանագիտական ներկայացուցիչներին, որ այդ երկրների կառավարությունների միջնորդությամբ վերջ տրվի «թուրքական մոլեռանդությանն ու կատաղությանը թողնված արևմտահայության
ահավոր հալածանքին» [4, 58]: Սակայն Լոնդոնում իբր տարակուսում էին, որ ջարդերի դատապարտումը հակառակ հետևանքի կարող է հանգեցնել և, առհասարակ, հույս չունեին, որ նման հայտարարությունը թուրքերի համար կդառնար արգելակիչ ազդակ [4,
58]: Նույն կարծիքին էր նաև Ֆրանսիան: Միևնույն ժամանակ, սակայն, Անտանտի տերությունները գիտակցում էին թշնամական
ճամբարում գտնվող Թուրքիային թուլացնելու, միջազգային և
հատկապես ամերիկյան հասարակական կարծիքի վրա ազդելու և
ըսդ այդմ՝ նրան պատերազմի մեջ ներգրավելու նպատակը: Հայկական կոտորածների դատապարտումը կարևորվում էր նաև ռուսական և Անտանտի բանակներում կռվող հարյուրհազարավոր
հայերի վստահությունն ապահովելու նկատառումով [5, 75]:
Ուշագրավ է, որ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Էդուարդ Գրեյը Ռուսաստանի կողմից առաջարկվող հայտարարությանը միանալու հիմնական խնդիրը համարում
էր «սպառնալիքը պատժի», որը նրանք հետագայում պետք է կիրառեին հայերի նկատմամբ «XIX դարից ի վեր իրականացվող թուրքական վայրագությունների դեմ» [12, 26]: Բայց Ռուսաստանն իր
պահանջում անկոտրում էր: Ի վերջո, անգլիական կառավարությունը տեղի տվեց. հայտարարեց իր պատրաստակամությունը
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միանալու հայտարարությանը [6, 71]: Հայտարարության տեքստի
խմբագրման փուլում անգլիական կողմի պահանջով փաստաթղթում նշված «քրիստոնեություն» բառը փոխարինվեց «մարդկություն» բառով, իսկ ֆրանսիացիների գրեթե համաժամանակյա պահանջով «հայերի կոտորածներ» արտահայտությունից հանվեց
«հայերին» հղումը [6, 71]: Այս փոփոխություններում Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի շահագրգռությունը հիմնավոր էր. անհրաժեշտ էր պահպանել միլիոնավոր մահմեդականների հավատարմությունը, որոնք կռվում էին անգլո-ֆրանսիական բանակներում՝
մեծ նպաստ բերելով նաև հավատակից Թուրքիայի ջախջախման
գործում:
Նախապես որոշված օրը՝ մայիսի 24-ին, Մեծ Բրիտանիայի,
Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի մայրաքաղաքների պաշտոնական
թերթերում տպագրվեց, իսկ չեզոք երկրների թերթերում արտատպվեց ցեղասպանությունը դատապարտող միջազգային իրավական առաջին փաստաթուղթը, որտեղ մասնավորապես նշվում էր.
«Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում օսմանյան իշխանությունների
ակնհայտ, հաճախ էլ նույնիսկ ուղղակի աջակցությամբ տեղի է
ունենում հայերի կոտորած…
Թուրքիայի կատարած այս նոր ոճրագործություններն ընդդեմ
մարդկության ու քաղաքակրթության պարտավորեցնում են Ռուսաստանի, Մեծ Բրիտանիայի ու Ֆրանսիայի կառավարություններին հրապարակավ հայտարարելու Բ. Դռանը, որ իրենք կատարված հանցագործության անձնական պատասխանատվությունը
դնում են թուրքական կառավարության բոլոր անդամների, ինչպես
նաև տեղերում կառավարության այն ներկայացուցիչների վրա,
որոնք մասնակցել են կոտորածին» [4, 132; 8, 132; 6, 71-72]:
Արձագանքներն այս հայտարարությանը միանգամայն տարբեր էին և հակասական: Այսպես՝ հայտարարության հրապարակման օրը Պողոս Նուբար փաշան երախտագիտություն էր հայտնում եվրոպական և հատկապես՝ անգլիական դիվանագետներին:
Պետք է նաև նկատի ունենալ, որ հրապարակված այս հայտա40

րարությունը Թուրքիայում հայերի ցեղասպանության առաջին ճանաչումն էր Անտատի տերությունների կողմից, թեև «ցեղասպանություն-գենոցիդ» տերմինը դեռևս չէր գործածվում [2, 711]:
Թուրքական կառավարության պատասխանն այս հայտարարությանը հստակ էր և կանխատեսելի. հայերի դեմ իրականացված
միջոցառումները նրանց կողմից բարձրացված ապստամբության
ճնշման փորձ է, և այդ ապստամբությունները դրդել են Ռուսաստանի և Անգլիայի գործակալները: Իսկ հայերի ձերբակալությունների մասով պարզապես նշվում էր, որ «Պոլսի 77735 հայերից ձերբակալվել են ընդամենը 235 հոգի» [3, 69-70]:
Որպես իրական պատասխան՝ թուրքական կողմը հայտարարության հրապարակումից ընդամենը 2 օր անց՝ մայիսի 26-ին, կախաղան բարձրացրեց արդեն վաղուց Կ. Պոլսում բանտարկված
Հնչակյան կուսակցության 20 անդամների: Դեպքերից երկու ամիս
անց՝ 1915 թ. մայիսի 27-ին, Պողոս Նուբարը կաթողիկոսին գրում է,
որ «…. հայտարարությունը կրակին վրա ձեթ թափելու նման գործ
մը եղած է» [6, 73]:
Իսկ թուրք պատմաբան Էնվեր Զիյա Կարալը 1915 թ. մայիսի
24-ի հայտարարությունը համարում է «պրոպագանդիստական
քայլ» [11, 5]:
Սակայն ժամանակն ապացուցեց տերությունների և հատկապես Մեծ Բրիտանիայի հայտարարության սին լինելը:
Առաջին աշխարհամարտում Թուրքիայի պարտությունն արձանագրող Մուդրոսի զինադադարի (1918 թ., հոկտեմբերի 30) համաձայն՝ Թուրքիան ճանաչում էր դաշնակիցների իրավունքը զինվորական դատարանին հանձնելու պատերազմի ընթացքում հայաջնջման թուրքական քաղաքականությանը մեղսակից անձանց
[8, 80-81]: Իսկ զինադադարի 22-րդ հոդվածը ենթադրում էր բանտարկյալների հանձնում դաշնակից տերությունների ենթակայությանը [6, 74]: Այս ժամանակաշրջանում հյուծված ու թուլացած էին
Ֆրանսիան և Ռուսաստանը, ուստի 1915 թ. մայիսի 24-ի հայտարարության համաձայն Հայոց ցեղասպանության համար թուրքա41

կան պատասխանատվության իրականացումը թողնվեց անգլիական կողմի իրականացմանը. այն, ինչից երկյուղում էր Է. Գրեյը
պատերազմի տարիներին [6, 74]:
1918 թ. դեկտեմբերին Մեծ Բրիտանիայի նախաձեռնությամբ
Թուրքիայում հիմնադրվեց ռազմական դատարանը, իսկ 1919 թ.
հունվարին թուրքական կառավարությունը սկսեց ձերբակալությունները: Արդեն հունվարի վերջին ձերբակալված էին թուրքական քաղաքական 30 գործիչներ, որոնց թվում նաև իթթիհատականներ: Սակայն նրանց շուտով միացան նաև այլ՝ ավելի ցածր
կարգավիճակ ունեցող անձինք, որոնք ուղղակիորեն մասնակցել
էին կոտորածներին: Այս շարքը ներառում էր նաև բրիտանական
կառավարության սեփական նախաձեռնությամբ ձերբակալված
բազմաթիվ անձանց [6, 74]: Մինչդեռ ձերբակալվածների շարքերում չէին երիտթուրք պարագլուխները՝ Հայոց ցեղասպանության
իրական կազմակերպիչները, որոնք 1918 թ. նոյեմբերի 1-ին փախուստի էին դիմել գերմանական հածանավերով, և Էնվերից բացի,
մյուս բոլորն ապաստանել էին Բեռլինում [7, 5]:
Բրիտանական արդարադատության իրականացման նպատակով 1919 թ. մայիսի 28-ին իթթիհատական 67 բանտարկյալներ տեղափոխվեցին Մալթա կղզի: Արդյունքում այդ բանտարկյալները,
որոնք, ըստ էության ազատ կյանք էին վարում, վերածվեցին Անգլիայի քաղաքական ու տնտեսական շահերին ծառայող գործիքի:
Իսկ 1921 թ. իրականացվեց նրանց փուլ առ փուլ ազատ արձակումը [6, 78]: Քեմալական իշխանության հաստատումից հետո հարդյունս անգլո-թուրքական ջերմ հարաբերությունների վերականգնման՝ կնքվեցին մի շարք համաձայնագրեր, որոնք օրինականացրին Մալթայում պահվող բոլոր բանտարկյալների ազատ արձակումը՝ փոխանակելով նրանց բրիտանացի ռազմագերիների
հետ, որոնց Քեմալը հենց այդ նպատակով էլ գերի էր վերցրել [10,
63]: Թուրք հանցագործների ազատումը բացատրվում էր փաստացի ապացույցների բացակայությամբ: Իսկ լորդ Քերզոնն ընդգծում
էր. «Պառլամենտի անդամների համառ կարծիքն այն է, որ մեկ բրի42

տանացի բանտարկյալն ավելին արժե, քան մի ամբողջ նավ բարձված թուրքերի ամբոխը» [11, 7]:
Այս առումով խիստ դիպուկ է Ուինսթոն Չերչիլի բնորոշումը.
«Զինադադարից հետո թուրքերն ասում էին. մենք արժանի ենք
պատժվելու, բայց թող մեզ պատժի մեր հին բարեկամ Անգլիան»
[14, 247]:
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЕРЖАВ АНТАНТЫ
24 МАЯ 1915 ГОДА И ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Айрапетян Нина
ЕГУ, История, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

В статье освещается предательская и продажная политика Великих
держав в дни Армянского Геноцида и ее влияние на армян. В особенности,
представлена политика Беликобритании во время объявления держав
Антанты 24 мая 1915 г. А результаты объявления представлены уже на
фоне дипломаических игр Кемалской Турции. На основе архивных документов и современных исследований автор получил изображение интернациональной политики времени и показал результаты сотруднечества
Беликобритании и Турции, т.е. освобождение турецких преступников из
тюрем в Мальте.

THE ADVERTISMENT OF THE GREAT POWERS
ON 24 MAY 1915 AND GREAT
GREAT BRITAIN
Hayrapetyan Nina
YSU, History, 3rd course
SUMMARY

The paper deals with the treacherous and venal policy of the Great powers
during the Armenian Genocide and its results for the Armenians. The policy of
Great Britain is specially presented about the advertisement of the Great powers
on 24 May 1915. And the results of the advertisement are presented on the
background of the political games of Kemal Turkey. On the bases of archive
documents and modern studies the author got the image of the international
politics of the era and showed the results of cooperation of Great Britain and
Turkey, i.e. freeing of the condemned criminals on Malta.
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ՆԱԴԻՐ ՇԱՀԻ ԵՎ ԱԲՐԱՀԱՄ ԿՐԵՏԱՑՈՒ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Չատինյան Զոյա
ՎՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` պ. գ. թ., դոցենտ Բրուտյան Մարիա

բառեր` Աբրահամ Կրետացի, հիշատակարան,
Հանգուցային բառեր
առևտրական կապիտալ, Կարսի պաշարում, քաղաքական դրություն,
նվաճողական քաղաքականություն:

17-րդ դարի վերջին և 18-րդ դարում ապրած պատմագիր, հայոց կաթողիկոս (1734-1736 թթ.) Աբրահամ Կրետացու մասին շատ
քիչ կենագրական տվյալներ են պահպանվել: Հայտնի չէ նրա
ծննդյան թիվը, կենսագրական որոշ մանրամասնություններ: Աբրահամ Կրետացու անձնական հիշատակարանը` երկու տարվա
իրադարձությունների մասին, որը նրա հրատարակիչները խորագրել են «Աբրահամ կաթողիկոսի Կրետացւոյ պատմագրութիւն
անցիցն իւրոց և Նատր-շահին Պարսից», որոշակի տեղեկություններ է պարունակում վերջինիս` մինչև կաթողիկոս դառնալը ապրած կյանքի մասին: Մասնավորապես իմանում ենք, որ ծնվել է
Կրետեի Կանդիա քաղաքում, 25 տարի եղել է Թեքիրդաղի հայոց
հոգևոր առաջնորդ, 1734 թ. որպես ուխտավոր եկել է Էջմիածին և
ցանկացել է գնալ Տարոնի Ս. Կարապետ և այլ վանքեր: Սակայն
Աբրահամ 2-րդ կաթողիկոսը, որին առաջին իսկ պահից Կրետացին շատ էր դուր եկել, թույլ չի տվել և պահել է նրան իր մոտ:
Այնուհետև Կրետացու հիշատակարանից իմանում ենք, որ Աբրահամ Խոշաբեցու մահվան չորրորդ օրը, այսինքն` 1734 թ. նոյեմբերի 14-ին, որոշել են նրան կաթողիկոս կարգել: Եպիսկոպոս Սարգիս Սարաֆյանը գրում է, որ ինքն է եղել Աբրահամ Կրետացուն
ընտրության համար հարմար թեկանծու առաջադրողը` չնայած
որոշ սինոդականների դեմ լինելուն [Բ. Հարությունյան, «Աբրահամ
Գ Կրետացի», Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածին պաշտոնաթերթ, «Քրիստոնյա Հայաստան», 2012, Օգոստոս, № 2]: Այնինչ Աբրահամ Կրե45

տացին իր գրած պատմության մեջ ո՛չ Սարաֆյանին է հիշատակում և ո՛չ էլ ընդդիմադիր միաբաններին: Նա նշում է, որ իրեն
կանչել են Երևանի փաշայի մոտ և հարկադրել ստանձնել կաթողիկոսությունը [2, 8]: Կրետացին այստեղ փորձ է արել հրաժարվել
կաթողիկոսությունից` պատճառաբանելով, թե անկարող է և
Էջմիածնին օտար: Աբրահամ Կրետացին իր մերժումը բացատրել է
նաև հետևյալ պատճառաբանությամբ, թե «ըստ մեր նախնյաց սովորության՝ առանց Սպահանի և Ստամբուլի քաղաքացիների համաձայնության՝ չի կարող ստանձնել կաթողիկոսության աթոռը»
[2, 9]: Բայց Երևանի փաշան անդրդվելի է մնացել: Ըստ երևույթին`
Կրետացու այս վկայությունների վրա հիմնվելով է, որ Օրմանյանը
վստահելի չի համարում Սարգիս Սարաֆյանի տեղեկությունները:
Ինչպես տեսանք, Աբրահամ Կրետացին նշում է, որ առանց
վերը նշված երկու քաղաքների քաղաքացիների համաձայնության՝
կաթողիկոսության թեկնածու չէին կարող առաջադրել: Բայց ի՞նչ ի
նկատի ուներ նա` ասելով «ըստ մեր նախնի սովորության»:
Եթե հավաստի համարենք Առաքել Դավրիժեցու վկայությունը
առ այն, որ «Հայ առևտրական կապիտալի ներկայացուցիչները
վճռական դեր են խաղացել հայ հասարակական կյանքում» [1,
117], ապա կարող ենք փաստել, որ Կրետացին այստեղ, քաղաքացիներ ասելով, ի նկատի ունի Սպահանի և Ստամբուլի հայ խոջաներին և դովլաթորներին: Հետևաբար կարելի է ասել, որ նրա
պատկերացրած «նախնի սովորությունը» ընդամենը հարյուրամյա
պատմություն ուներ և իսկապես, հայ առևտրական կապիտալի
այդ երկու խոշոր օջախներն իրենց վճռական խոսքն էին ասում
հայ հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր բնագավառներում, այդ
թվում նաև կաթողիկոսի ընտրության հարցում: Եվ լավ իմանալով
սա` Աբրահամ Կրետացին աշխատել է այդ պատճառաբանությամբ խուսափել կաթողիկոսությունից:
Իրանի շահ Նադիրը, ինչու չէ` նաև մի շարք այլ պարսիկ
պաշտոնյաներ չափից դուրս բարիդրացիական հարաբերությունների մեջ էին հայոց կաթողիկոս Աբրահամ Գ Կրետացու հետ, ինչը
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չենք կարող ասել Կրետացուն փոխարինած Ղազար Ջաղիկեցու
վերաբերյալ:
Մեզ են հասել Կրետացու և Նադիրի բարեկամական փոխհարաբերությունների մասին այնպիսի տեղեկություններ, որոնք
մտածելու, հաճախ էլ շփոթության առիթ են տալիս: Օրինակ, երբ
1735 թ. ապրիլին Նադիրը Գանձակից Կարս է արշավում և պարենի ու դարմանի պակասի պատճառով ապաստանում է Արարատյան դաշտում, կաթողիկոսը նրան ընդառաջ է գնում: Նադիր շահը
նրան ընդունում է սիրով` զինվորական պատիվներով և դարձնում
իր սեղանակիցը [2, 13]: Հայտնի է, որ Նադիրը հայոց կաթողիկոսին
խալաթ է նվիրել, խոստացել է հատուցել վանքի արտերին պատճառած վնասը: Կարսի վրա արշավելու նախօրյակին Նադիր խանը
այցելել է Էջմիածին, իր մոտ կանչել Կրետացուն ու ասել, որ
«չհոգա և չտրտմի և չվախենա, այս օջախը մերն է, և այն շեն կմնա»
[1, 118]: Նադիրը Կարսի պաշարումը վերացնում է, գրավում
Երևանը, ուղևորվում Տփղիս ու իր մոտ հրավիրում կաթողիկոսին,
որտեղ հրովարտակ է տալիս վերջինիս, ըստ որի` տեղերի կառավարիչները առանց նրա գիտության իրավունք չունեն ժողովրդից
նոր տուրքեր հավաքելու: Այնուհետև հաստատում է յոթ գյուղերի`
Մայր Աթոռին պատկանելը, ասում, որ կաթողիկոսը իր յուրայինների համար կարող է ամեն խնդրով դիմել իրեն: Բացի սրանից`
35-ից ավելի հրովարտակներ էլ է ստանում Նադիրից. «Առեալ եմ
մինչև ցայսօր ավելի քան զԼԵ րախամ» [2, 27]:
Կաթողիկոսը գրում է, որ Նախիճավանի խանը և միրզա Հասան աղան մշտապես վեճի մեջ են եղել իր համար: Նա գրում է, թե
խանը իրեն հրավիրել էր Նախիճավան, ու երբ ինքն իր մարդկանցով (թվով 30 հոգի) մոտեցել է քաղաքին, խանը և միրզան, 200
երևելիներով ձիերը հեծած, դիմավորել են և մեծ շուքով տարել քաղաքի մի «թէատրոնանման տեղ»: Երբ ժամանել են այդտեղ, խանը
Կրետացուն հրավիրել է պալատ, սակայն միրզան թույլ չի տվել, և
նրանց մեջ վեճ է ծագել, թե ո՞վ է առաջինը հյուրընկալելու հայոց
կաթողիկոսին:
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Իսկ հայոց կաթողիկոս Սիմէոն Երևանցուց էլ իմանում ենք, որ
Նադիրը բարձր է գնահատել Աբրահամ Կրետացուն, անվանել
«Բաբա», որ հայր է նշանակում, և հաճախ էր խորհրդակցում հետը
[3]: Ավելին, 1736 թ. Մուղանի դաշտում` Նադիրի թագադրության
ժամանակ, վերջինիս թուրը կապել է Աբրահամ Կրետացին, հարց
է առաջանում, թե ինչո՞վ է պայմանավորված Նադիրի նման առատաձեռն ու բարյացակամ վերաբերմունքը, կամ ի՞նչն էր ստիպում
մահմեդականներին` Նախիջևանի խանին ու միրզա Հասանին,
վիճել հայոց քրիստոնյա կաթողիկոսին առաջինը հյուրընկալելու
պատվին արժանանալու համար, և ի վերջո, ինչու՞ է մահմեդական
շահի թագադրման արարողության ժամանակ նրա թուրը կապում
մի քրիստոնյա կաթողիկոս:
Այս ամենին բացատրություն տալու համար, նախ հասկանանք, թե ինչ քաղաքական դրություն էր տիրում Իրանում և Հայաստանում, և ինչ դեր կարող էր ունենալ հայոց կաթողիկոսն այս
ամենում: Նադիր շահի վարած ներքին քաղաքականությունն
ուղղված էր ամեն կերպ ապահովելու իր թիկունքը և պատերազմական գործողությունների ժամանակ փոփոխակի հաջողությունների պայմաններում տեղական բնակչության աջակցությունն ու
ռազմական համագործակցություն ապահովելուն [4, 91]: Սրանով է
բացատրվում Իրանի ֆեոդալներին և քաղաքական վերնախավին
իր կողմը գրավելու Նադիրի քաղաքականությունը: Նմանատիպ
ներքին քաղաքականություն վարելով` շահը իր ենթակայության
տակ գտնվող շրջաններում վերահսկողություն էր սահմանում, որն
էլ թույլ էր տալիս նրան վարել հաջող արտաքին նվաճողական
քաղաքականություն: Նադիրը նույն քաղաքականությունը անշուշտ վարում էր նվաճված մյուս շրջաններում, այդ թվում` Հայաստանում: Իսկ քանի որ այս ժամանակաշրջանում այդ ամենը
հնարավոր էր ստանալ միայն հայերի հոգևոր կենտրոնի միջոցով,
անհրաժեշտություն էր առաջացել այդ կենտրոնը ծառայեցնել
պարսկական պետության շահերին ու նպատակներին: Ուստի
սրանով պետք է պայմանավորել Նադիր շահի բարյացակամ վե48

րաբերմունքը հայ քաղաքական վերնախավի, այդ թվում` հայկական եկեղեցու և նրա առաջնորդի նկատմամբ տածած «թվացյալ
համակրանքի» դրսևորումը, որը արտահայտվել է Նադիրի հրովարտակներում:
Պարսկա-թուրքական պատերազմների պայմաններում, երբ
պատերազմական գործողությունների թատերաբեմը հիմնականում Արարատյան դաշտավայրն էր իր հայաշատ բնակչությամբ,
Էջմիածնի` իբրև հայոց հոգևոր կենտրոնի, դերը պարսից արքունիքի համար խիստ մեծացել էր. Աբրահամ Կրետացին շատ լավ է
ըմբռնել և՛ վերը նշվածը, և ՛ իր նկատմամբ արևելքի բռնակալի`
Նադիրի հետապնդած նպատակները: Ավելին, իր հերթին աշխատել է օգտագործել այդ հանգամանքը հայոց կաթողիկոսության վիճակի բարելավման համար, քանի որ այն գտնվում էր ֆինանսական-տնտեսական ծանր դրության մեջ: Գտնվելով տասնամյակներ
հարատևող պատերազմական գործողությունների կիզակետում`
Էջմիածինը հաճախակի էր կողոպտվում մերթ թուրքերի, մերթ
պարսիկների կողմից. նրա գոյատևման միակ միջոցը բռնակալներին կաշառք տալն էր դարձել, սակայն հնարավորությունները վաղուց սպառվել էին, և Էջմիածինն ընկել էր ծանր պարտքերի տակ:
Հենց սրա գիտակցումն է, որ ստիպել է Կրետացուն որքան հնարավոր է շատ արտոնություններ կորզելու Նադիրից:
Այս դեպքում էլ նոր հարց է առաջանում, թե ինչու Նադիր շահը նմանատիպ վերաբերմունք չի ցուցաբերում Կրետացուն հաջորդած Ղազար Ջաղիկեցու նկատմամբ: Պատասխանը մեկն է. իր
գահակալման առաջին շրջանում Նադիրը իր իշխանության հիմքերը ամրապնդելու անհրաժեշտություն ուներ, իսկ 2-րդ շրջանում
այլևս այս խնդիրը չուներ, հետևաբար այլևս կարիք չկար բարյացակամություն ցուցաբերել հայոց հոգևոր առաջնորդի, այս դեպքում` Ջաղիկեցու նկատմամբ: Կրետացին քիչ ջանքեր չի գործադրել օգտակար լինելու իր ժողովրդին՝ հնարավոր սահմաններում
զերծ պահելու նրան հալածանքներից ու կողոպուտից, ֆիզիկական
ոչնչացումից: Մուղանի դաշտում եղած ժամանակ նա բազում
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գերիներ է ազատել, ուղարկել Էջմիածին, Արապատ, Ագուլիս [1,
120]: Երեք օր լինելով Թիֆլիսում և իմանալով, որ խանը որոշել է
այնտեղից 300 հայ ընտանիք բռնագաղթեցնել Խորասան, իր իսկ
դիրքն ու կյանքը վտանգելով` փրկել է նրանց: Թուրքահայաստանից ուխտի եկողները կամ առևտրականները ազատ երթևեկելու
կոնդակներ էին ստանում Կրետացու միջնորդությամբ: Նման օրինակներ դեռ կարելի է շատ թվարկել:
Այս դեպքում էլ նոր հարց է առաջանում, թե Նադիրը իր տված
շնորհքների համար ի՞նչ փոխհատուցում է ստացել հայոց կաթողիկոսից: Այս մասին Աբրահամ Կրետացին իր աշխատությունում
ոչինչ չի նշում: Իսկ Բաբայանն էլ գտնում է, որ ստեղծված դրությունում Նադիրն ու նրա իշխանավորներին անհրաժեշտ էր ոչ
այնքան նյութական միջոցներ կորզել հայոց կաթողիկոսից, որքան
բարոյական օժանդակություն ստանալ:
Այսպիսով, Նադիրի` առաջին հայացքից բարյացակամ թվացող հարաբերությունները Կրետացու հետ թելադրված էին քաղաքական նկատառումներով, իսկ Կրետացու կողմից Նադիրին իդեալականցնելը թելադրված էր օրվա պահանջով և որոշակի նկատառումներով: Նադիրին տրված «մեծախելք», «հանճարեղ» պիտակները, ինչպես նաև նրան «երկրորդ Ալեքսանդր» անվանելը լոկ Նադիրի` պատերազմներում ձեռք բերած փառքի ու դրա շնորհիվ
ստեղծված ահ ու սարսափի մթնոլորտի ազդեցությամբ տրված շողոքորթող մեծարումներ են:
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ОТНОШЕНИЕ НАДИРАНАДИРА-ШАХА И
АБРААМА КРЕТАЦИ
Чатинян Зоя
ВГУ, История, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

На первый взгляд, дружескне отношения Надира- Шаха с Кретаци
былн продиктованы соображениями. На то, что Кретаци в своей работе
называет Надира-Шаха ''остоумный'', ''гений'', ''второй Алексангр'' − это
из-за славы Надира и атмосферы страха и ужаса, которую он распространил.

THE RELATIONS BETWEEN NADIR SHAH
AND AMRAHAM KRETATSI
Chatinyan Zoya
VSU, History, 3rd year
SUMMARY

Nadir's relations with Crete which seemed to be friendly at the first sight
had political purposes. The idealizing of Nadir by Crete was done under
demand of the gland had some purposes. The labels such as ”the cleverest” ,
’’genius’’ , as well as ’’the second Alexander” which were devoted to Nadir are
just flattering honors of his fame gained in wars and under the influence of the
atmosphere of fear and created due to it.
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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅ ԶԻՆԱՊԱՐՏՆԵՐԸ
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ
Չոփուրյան Արմեն
ՎՊՀ, Պատմություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` Բերնեցյան Արման

բառեր`` Առաջին համաշխարհային պատերազմ,
Հանգուցային բառեր
շովինիստական հակահայկական քաղաքականություն, արևմտահայեր,
զորակոչ, երիտթուրքեր, Հայկական հարց, Լիման Ֆոն Սանդերս, Թոյնբի,
անօրինություններ, բռնություններ, պատժիչ միջոցառումներ, Մեծ եղեռն:

1914 թվականի օգոստոսի 1-ին սկսվեց առաջին աշխարհամարտը: Պատերազմի առաջին ամիսները ցույց տվեցին, որ դեռևս
հեռավոր երազ էր Էնվեր-Թալեաթ-Ջեմալ եռյակի պանթյուրքիստական ծրագիրը: 1914 թ. նոյեմբերին սուլթան Խալիֆը դիմեց կոչով, որը մահմեդական աշխարհին կոչ էր անում. «վեր կացեք և
հարձակվեցեք, կյանքով ու ստացվածքով կրոնական պատերազմի
մասնակցեցեք», որպեսզի բոլոր մահմեդականները ազատվեն «գերությունից ու թշվառությունից»: Այս կոչը համարյա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ և արձագանք չգտավ ո՛չ Ռուսաստանում, ո՛չ
Հնդկաստանում, և ո՛չ էլ Եգիպտոսում:
Այդ կոչին անտարբերությամբ վերաբերվեցին նաև Օսմանյան
կայսրության ոչ թուրք հպատակները և առաջին հերթին` արաբները [2, 260]:
1914 թ. աշնանից սկսած՝ երիտասարդ թուրքերի որդեգրած
հայահալած շովինիստական քաղաքականությունը թևակոխում էր
իր նոր, ավելի մարդատյաց, ժողովրդասպան փուլը:
Նախ թուրքական կառավարողները ձեռնամուխ եղան հայ ժողովրդի դեմ քաղաքական մեղադրանք առաջ քաշելու, այն հիմնավորելու և այդ ոգով թուրք ժողովրդի խավար և մոլեռանդ խավերին
սնելու և համոզելու գործին:
Թալեաթը գերմանական դեսպանատան աշխատակիցներից
մեկին ասել էր. «Մենք` թուրքերս, պարտավոր ենք ու ցանկանում
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ենք այս համաշխարհային պատերազմը օգտագործել մեր հաշիվը
ներքին թշնամիների հետ մաքրելու համար» [2, 261]:
Պատերազմի ժամանակ զորակոչի էին կանչվել 18-45 տարեկան մոտ 50 հազար հայ զինվոր: Զորահավաքի հայտարարումից
հետո «Հարուստը լայն բացավ իր քսաքի բերանը, վճարելու զինվորական փրկանքը. աղքատը գլխիկոր հանձնվեց ճակատագրին,
արձանագրվեցավ և դողդող քայլերն ուղղեց դեպի այն վաշտը,
որում գրված էր…» [5, 32-33]:
Զորահավաքի սկզբից թուրքերը հայերի համար ստեղծեցին
ծանր կացություն` նրանց կյանքը անտանելի դարձնելով ամեն տեսակ կեղեքումներով ու դաժանությամբ: Նրանք Շապին-Գարահիսարի, Բիթլիսի, Մուշի և այլ վայրերի հայկական բնակչությանը,
ներառյալ կանանց, ծերերին ու երեխաներին, ստիպեցին մեջքով
ռուսական սահմանի վրա կենտրոնացած թուրքական բանակի
համար պաշար, ռազմամթերք տեղափոխել:
Սակայն որքան որ ներողամիտ դիրք էին բռնում թուրքական
իշխանները բանակից խուսափող երիտասարդության նկատմամբ,
այնքան խիստ էին վարվում հայերի հետ, չնչին առիթով նրանց մեղադրում դավաճանության, դասալքության մեջ և կախաղան բարձրացնում:
Սարիղամիշի պարտությունից հետո, որի իրական պատճառները զինվորականները թաքցնում էին, նշում է Հանրի Ուստրին.
«Ամբողջ հանցանքը կնետեին զորագնդերուն մեջ գտնվող հայկական տարրերուն վրա»: Քյոփրա-քյոյի տակ պարտվել և փախուստի
էր դիմել ամբողջ թուրքական բանակը, բայց Եղան գյուղում դասալքության մեջ մեղադրվեցին և գնդակահարվեցին 50 հայ զինվորներ» [2, 263]:
Դեռ պատերազմի առաջին օրերից հայերից զինակոչիկ վերցնելու հարցը արհեստականորեն վերածվում էր քաղաքական սուր
հարցի, օգտագործվում որպես անօրինությունների, էքսցեսների,
բռնությունների հրահրման, հայ բնակչության նկատմամբ պատժիչ
միջոցառումներ իրականացնելու կանխամտածված միջոց: Օրինակ` Զեյթունի վանքում պաշարված 15-20 հայ զինվորականների
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դիմադրությունն օգտագործվեց ընդհանրապես հայ բնակչության
տեղահանությունն «արդարացնելու» համար, թեև 1914 թ. օգոստոսին զեյթունցիները զինակոչին ոչ միայն չընդդիմացան, այլև
խուսափելով կոնֆլիկտը խորացնելուց` ավելի շատ զինվորներ
տվեցին, քան նախատեսվում էր տարիքային ցենզով սահմանված
կարգով [6, 52]:
Ամենուրեք խախտվում էր 1914 թ. փետրվարին բարենորոգման մասին կնքված համաձայնագրի այն կետը, ըստ որի` հայ զինվորների ծառայությունը կայանալու էր իրենց հայրենիքում:
Հայ զինվորը թուրքական բանակում թե՛ ազգային, թե՛ կրոնական, թե՛ քաղաքական տեսակետից անհարազատ տարր էր համարվում: «Հայ զինվորներին զորքերում դնում էին բացառապես
ծանր աշխատանքների,– կարդում ենք մի փաստաթղթում,– և լինում էին հայ զինվորների մասսայական գնդակահարությունների
մշտական դեպքեր» [4, 103]:
Թուրքական հրամանատարությունը նույնպիսի խտրական
վերաբերմունք էր դրսևորում արաբների նկատմամբ` նրանցից
կազմված զորամասերն օգտագործելով ամենածանր պայմաններում, առանց կանոնավոր զենքի ու հանդերձանքի ցրտաշունչ
ձմեռվա պայմաններում նրանց քշելով ռազմաճակատի առաջնագծերը [6, 265]:
Հայ մեծանուն բանաստեղծ Սիամանթոն, իր վերջին նամակներից մեկում անդրադառնալով թուրքական բանակում հայ զինվորների վիճակի հարցին, նշել է. «Իմ եղբայրս, որ միակ դրամ շահողն
էր մեր տան մեջ, առին և տարին: Ահավոր բան կգրե: Օրը կես
սոման հաց կուտեն, կը պառկին վրաններուս տակ և ցեխին մեջ,
հագուստ չունին, կը խմեն ցեխին ջուր…Հաց կը հուսան, չեն ստանար, և չեն ըմբոստանար»: Թուրք բժիշկները հրաժարվում էին օգնություն ցույց տալ վիրավոր կամ հիվանդ հայ զինվորներին [2, 265]:
«Չնայած ծանրագույն պայմաններին՝ ուր էլ որ հայերին նշանակում էին և ինչպիսի աշխատանք էլ տալիս էին, հայերը միշտ
սրբորեն կատարում էին իրենց պարտքը և աշխատում էին Թուրքիայի պաշտպանության համար: Ամենուրեք նրանք իրենց դրսևո54

րում էին որպես քաջ զինվորներ և լավ աշխատողներ»,– գրում է
Հերբերտ Ադամս Գիրբոնսը [2, 260]:
Հայերի նկատմամբ թշնամական վերաբերմունքն արտահայտվում էր յուրաքանչյուր քայլափոխում` ուտելիքի, հագուստի, արձակուրդի, պաշտոնավարության, կրոնի և այլ հարցերում: Հայ զինվորականների իրավունքները ոտնահարվում էին, չնչին առիթներով հայ զինվորները ենթարկվում էին ծեծի ու պարսավանքի: Նման
իրավիճակը հատկապես անտանելի էր 24 տարեկանից բարձր
տարիք ունեցող, զինվորական ծառայությանն անվարժ զորակոչիկների համար, որոնք նույնպես հագուստով չէին ապահովվել:
Թուրքական բանակի հայ զինվորները միշտ կայուն էին և
նրանց գովում էին բանակի պաշտոնական հաղորդագրություններում մինչև այն պահը, երբ կոտորածներն սկսեցին:
Ինչպես խոստովանել է գերմանական հյուպատոսներից մեկը,
հայ զինվորների դասալքությունը հետևանք էր այն վատ վերաբերմունքի, որ ամեն քայլափոխում դրսևորվում էր նրանց նկատմամբ:
Հայ զինվորների ճնշող մեծամասնությունը, ենթարկվելով պետական օրենքին, ճշտությամբ կատարում էր իր քաղաքացիական
պարտականությունները: Դասալիքների թիվը սկզբում չնչին էր:
Թուրք, քուրդ և այլազգի դասալիքներն իրենց թվով չէին զիջում
հայերի թվին:
Լիման Ֆոն Սանդերսը նշում է, որ 1915 թ. հունիսին Կարինի
շրջանում մասսայականորեն դասալքում էին հենց թուրք զինվորները, որ նրանց թիվը 1916 թ. հասել էր մինչև 30 հազարի, իսկ 1918
թվականին թուրքական բանակում արդեն ավելի շատ դասալիքներ կային, քան զինվորներ [2, 266]:
Ամեն անգամ դասալքության հարցն օգտագործվում էր քաղաքական, պրոպագանդիստական նպատակով հայերի դեմ և ոչ թե
դեպի թիկունք փախչող թուրքական զինվորների դեմ, որոնք զբաղվում էին մասսայական կողոպուտով և սպանություններով:
1915 թ. ապրիլի 16-ին Վանի նահանգապետ Ջևդեթ բեյին դասալքության հարցի շուրջ ներկայացված մի փաստաթղթում կարդում ենք դասալքության պատճառների մասին:
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Այդ պատճառներն էին.
1. Հայ զինվորների և ժանդարմների զինաթափումը, որ քաղաքական անվստահության մթնոլորտ ստեղծեց և նպաստեց լարելու
միջցեղային հարաբերությունները հայերի և մուսուլմանների միջև:
2. Զինաթափ եղած հայ զինվորները դրվել էին գրաստի վրա,
որը վիրավորում էր նրանց մարդկային ու ազգային ինքնասիրությունը և ստորացնում էր նրանց իրենց իսլամ հայրենակիցների
աչքի առջև:
3. Զինաթափ եղած հայերը, գտնվելով զինված մահմեդականների հսկողության տակ և հարկադրված լինելով անզեն շրջելու
արդեն գրգռված ու սպառազեն մահմեդականների մեջ, վտանգի
էին ենթարկում իրենց կյանքը: Հասարակության մեջ շշուկներ էին
շրջում հարյուրավոր գնդակահար, ջրախեղդ, դաշունահար եղած,
անհետ կորած հայ զինվորների մասին, մասնավորապես` Կարսի
և Իրանի ռազմադաշտի մեջ կամ դրա շրջակայքում:
4. Ծանոթ քուրդ ոճրագործների ներումն ու զինումը և նրանց
մնալը իրենց գյուղերում ու հայաբնակ շրջաններում, ինչպես`
Մեհմեդ-Էմին, Մուսա և Գասըմ բեյերը և այլք:
5. Զինաթափ եղած հայ զինվորները տարբեր պատճառներով
հեռացվել էին իրենց գավառներից դեպի անծանոթ վայրեր:
6. Բոլոր մահմեդականների, հատկապես քրդերի անխտիր զինումը 16-60 տարեկան` իբրև ոստիկաններ:
7. Ոստիկանների շահարկությունները հայկական գյուղերում.
Այսպես` Կարճկան, Ընձակ, Եղեգիս գյուղերում կատարված
բռնությունները և սպանությունները Բաղեշի ոստիկանի և Չերքեզ
աղայի ջոկատի կողմից: Բշարե Չաթոյի 600 հոգանոց խումբը Մանազկերտում և Վանի նահանգի հյուսիս-արևելքի գյուղերում պատերազմ գնալու համար, իսլամ չեթեների բռնությունները Կարնո
հայ գյուղերում, քուրդ կամավորների ավերները Մշո դաշտում,
քրդերի կողմից Սլիվանի (Տիգրանակերտի) 12 հայկական գյուղերի
ամբողջական կողոպտումը:
8. Համիդիեների մուտքը հայաբնակ գավառներ, նրանց կատարած ավերն ու կողոպուտը Հասան, Թամրան, Ախեռիկ, Բողասքե56

սեն, Խազարեն, Մանտան և այլ գյուղերում:
9. Բաշկալեի և շրջակա հայկական գյուղերի ինչպես նաև
Ախոռիկ, Հասան-Թամրան, Հազարեն և այլ գյուղերի ջարդը, որոնք
պաշտոնապես հերքվում էին:
10. Մեծ թվով քրդերի փախուստը բանակից: Վանի ու Բաղեշի
կուսակալությունների լեռնային գավառները լցված էին այդ դասալիքներով [2, 266-268]:
Այս դեպքում հայ երիտասարդների համար դասալիք բառը
գործածելը անընդունելի է, քանի որ անզեն զինվորը դասալիք համարվել չի կարող:
Փաստաթղթի հեղինակները կառավարությանը մի շարք առաջարկություններ էին անում ստեղծված ծանր կացությունից դուրս
գալու, հայ ժողովրդի իրավունքները հարգելու ուղղությամբ: «Որոշ
գավառներում,– խոստովանում է Արտաշես Չիլինգարյանը,– դաշնակցական մարմինները ձեռնամուխ եղան կռվելու դասալիքների
դեմ, երբեմն հանձնելով նրանց նույնիսկ թուրք զինվորական իշխանություններին» [3, 352]:
Փաստերը վկայում են, որ իթթիհաթական մարդասպանների
կողմից հայ զինվորների նկատմամբ ձեռնարկված ջարդարարական միջոցառումները` զինաթափումը, բանվորական ջոկատներում (ճանապարհաշինարար վաշտերում, փոխադրություն կատարող վաշտերում) հավաքագրելը, նրանց աստիճանական և
ապա մեծ խմբերով ոչնչացնելը, պայմանավորված էին ոչ թե
նրանց կողմից զինվորական կարգապահությունը խախտելով,
հրամանատարությանը չենթարկվելով, հակապետական գործունեությամբ, այլ արդյունք էին նախապես ծրագրված պլանի: Այդ
պլանը կենսագործելու պատեհ առիթ հանդիսացավ ռուսական զորամասի մուտքը Սարայ, այնուհետև թուրքական բանակի պարտությունը Սարիղամիշի և Քյոփրու-քյոյի տակ:
Զինագործները «...ամբողջ խմբերով սկսեցին փախչել գործող
բանակներից ու պահեստից ու թաքնվել լեռներում ու գյուղերում:
Փախչում էին թե՛ հայերը, թե՛ քրդերը, թե՛ թուրքերը, բայց տոկոսային հարաբերությամբ հինգ փախչող թուրքին մի հայ հազիվ էր
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ընկնում»: Մատերի վրա կարելի էր հաշվել այն հայերին, որոնք,
զենք վերցնելով, անցել էին ռուսական բանակի կողմը: Այնուամենայնիվ «տաճիկները պարտության ամբողջ մեղքը սկսեցին բարդել
հայերի վրա» [2, 369-370]:
Օրինակ՝ Բաշկալեի և Սարայի շրջաններում ռուսական բանակի կողմն անցած հայ զինվորների թիվը հարյուրից չէր անցնում,
բայց սրի քաշվեցին մի շարք գյուղերի հայ բնակիչներ: Վանի երեսփոխան Վռամյանի կողմից ներքին գործերի նախարար Թալեաթին
ուղղված մի գրության մեջ ապացուցվում է, որ ռուսական բանակի
մեջ պատերազմից առաջ Ռուսաստան անցած թուրքահայերից ընդամենը 1000 մարդ կար: Դրանք մաս էին կազմում այն 20 հազար
հայերի, որոնք, պատերազմից շատ առաջ կոտորածներից խույս
տալով, ապաստանել էին Կովկասում և չէին կարողացել վերադառնալ իրենց հայրենի օջախը [1, 97]:
Թոյնբին նշում է, որ օսմանյան բանակում ծառայող և իրենց
պարտականությունները ճշգրիտ կատարող հայերը կարծես թե
պետք է պաշտպանություն գտնեին իրենց կրած համազգեստի
կողմից: Բայց հակառակը կատարվեց. բանակում գտնվելը նպաստեց նրանց կազմակերպված ջարդին:
Այդ բանը հաստատում է Մանդելշտամը: Նա գրում է, որ
թուրքական կառավարությունը վկայակոչում էր «լոկ ընդհանուր
ֆրազներ, առանց ապացույցների: Եվ հեշտությամբ կարելի էր
պատասխանել, որ «զենքի կանչված հայ երիտասարդության մեծամասնությունը» չդասալքեց և չանցավ ռուսների կողմը, այլ
սկզբից տեղափոխվեց բանվորական գումարտակները և ապա
մորթվեց» [2, 270-271]:
Թոյնբին հիշատակում է Էրզրումի վիլայեթի հայ զինվորներին,
որոնց աշխատեցնում էին Էրզրում−Երզնկա երկաթգծի վրա, իսկ
Դիարբեքիրի հայ զինվորներին` Դիարբեքիր−Ուֆա և Դիարբեքիր
−Խարբերդ ճանապարհի վրա սպանվեցին 1800 հայ երիտասարդներ: Երզնկայի մոտ թուրքական բանակի հրամանատարները
գնդակահարել էին տալիս հայ զինվորներին` «իբրև վրեժխնդրություն ռուսական հաղթանակների» [3, 373]:
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Ամեն մի պատերազմի ժամանակ ազգային տեսակետից, ամենամիատարր բանակներում էլ դասալքությունն անխուսափելի է:
Իսկ այն, ինչ կատարեց օսմանյան բանակը հայ զինվորների
նկատմամբ, ոչ թե ինքնանպատակ գործողություն էր, այլ հայ ժողովրդի զանգվածային տեղահանությունն ու կոտորածն ավելի կատարյալ իրականացնելու կանխամտածված ծրագիր:
Արևմտահայության ազատագրության գործին ծառայող մարդիկ ոչ միայն չէին համակրում պատերազմում թուրքական զենքի
հաջողությունը, այլև ուղղակի կերպով նրա պարտությունն էին
ցանկանում: Արևմտահայ գիտակից մարդը Թուրքիայում իր իրավազուրկ, ճնշված ու հարստահարված գոյավիճակից ելք էր
որոնում ռուսական զենքի հաղթանակի միջոցով:
Այս տեսակետից չի կարելի չհամաձայնվել Մանդելշտամի այն
կարծիքի հետ, որ «եթե կոտորածից փրկված թուրքահայերը մտել
էին ռուսական բանակ, որպեսզի վրեժ լուծեին իրեն մորթված կամ
բռնաբարված մայրերի, կանանց ու աղջիկների համար, իրականում
դժվար է դրա համար կշտամբել նրանց» [2, 272-273]:
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4. Ներսիսյան Մ., Հայոց ցեղասպանության անհերքելի փաստաթղթեր,
Երևան, 2005:
5. Պալաքեան Գ., Հայ Գողգոթան, դրվագներ հայ մատենագրութենեն,
Բեռլինեն դեպի Զոր 1914-1920, Վիեննա, 1922:
6. Տաշեան Հ. Հայ ազգի տարագրությունը գերմանական վավերագիրներու համեմատ, Վիեննա, 1921:
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ЗАПАДНОАРМЯНСКИЕ ПРИЗЫВНИКИ
ВО ВРЕМЯ ГЕНОЦИДА АРМЯН
Чопурян Армен
ВГУ, История, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Начиная с осени 1914 года шовинистическая антиармянская политика
младотурок вступила в свою новую стадию–стадию человеконенавистничества и геноцида целого народа.В начале войны были призваны под
ружье около 50 тысяч армян в возрасте от 18 до 45 лет.Сначала мобилизации турки создали для армян такие условия, чтобы толкнуть их на
восстание, сделав их жизнь невыносимой всяческими поборами и зверским
отношением. Следовательно с первых же дней войны вопрос призыва
армян в армию искусственно превращался в острый политический вопрос,
использовался для возбуждения беззаконий, эксцессов, насилий, преднамеренного средства осуществления карательных мер в отношении
армянского народа.

WESTERN ARMENIAN DRAFTEES DURING
THE ARMENIAN GENOCIDE
Chopuryan Armen
VSU, History, 3rd year
SUMMARY

Since autumn 1914 chauvinistic anti-Armenian policy of the Young Turks
entered a new stage, the stage of misanthropy and genocide nation. At the
beginning of the war have been called under the gun about 50 thousand
Armenians between the ages of 18 to 45 let. Since the beginning of the
mobilization the Turks created the conditions for Armenians to push them to
revolt, making their lives unbearable sorts of extortion and brutal attitude.Thus
from the first days of the war the Armenian question of conscription into the
army turned into an acute political issue was used to excite the lawless excesses,
violence, deliberate means of implementation of punitive measures against the
Armenian people.
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АРМЯНСКАЯ OБЩИНА В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛЬШЕ
Данута Мария Стояк
ВГУ, магистрант по программе Erasmus Mundus (EMINENCE)
Университет имени Адама Мицкевича в Познани, исторический
факультет, отделение востоковедения, магистрант
Нау. руководитель – д. и. н., профессор Феликс Мовсисян

После Второй мировой войны Польша стала почти однородной
в этническом и культурном плане. Причиной является изменение
границ и процедура депортации. Вновь обратено внимание на феномен мультикультурализма Польши в 1989 году. Тогда отметено
существование исторических этнических и национальных меньшинств, а также приток новых общин в виде беженцев, иммигрантов
и репатриантов.1 После присоединения Польши к Европейскому союзу, международная миграция стала еще более широко распространенной и приняла массовый характер.
После Второй мировой войны, в результате так называемых
волн репатриации или депортации, вплоть до 99% польских армян
покинули восточные земли, которые ранее занимали, и обосновались на территории Польши. Их главной целью были юго-западные
провинции, то есть так называемые Восстановленные территории.
Кроме того, они поселились в Кракове, Варшаве и Гданьске. Армяне
рассеяны почти по всей стране, а их диаспора распалась. Второй
волной называем послевоенную миграцию польских армян. Третья
волна, известная также как новая иммиграция,– это иммиграция
армян в Польшу из постсоветской Армении.2
Сегодня представители так называемой старой эмиграции, или
потомки армян, которые приезжали в Речь Посполиту в XI-XVII веках, составляют лишь небольшую часть.3 Значительную волнy армянской иммиграции в Польшу в наше время вызвал армяно-азер1 Krajewska-Kułak E. Łukaszuk C.R., Wielokulturowość społeczeństwa polskiego, в кн:
Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (red.), Problemy
wielokulturowości w medycynie, Warszawa 2010, c.79.
2 Łotocki Ł.: Mniejszość ormiańska w Polsce. Instytut Polityki Społecznej, Warszawa
2005.
3 Rydel K., Analiza rynku turystycznego Armenii, Kraków 2010.
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байджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха вскоре после обретения независимости Армении в 1991 году. До начала двадцать первого века ситуация в Армении оставалась нестабильной в политическом и экономическом смысле. С начала 90-х годов, когда Польша
начала предоставлять статус беженца иностранцам в соответствии с
Женевской конвенцией о статусе беженцев 1951 года, до 2001 года
армяне стали одной из основных этнических групп, претендующих
на такую защиту. С 1992 по 2007 годы с просьбой статусе беженца
обратилось 5197 граждан Армении. По данным Управления по
делам иностранцев, только 13 из них получили этот статус.4
В Европейском Союзе Польша является важным центром армянской диаспоры. Закон от 6 января 2005 года о национальных и
этнических меньшинствах и региональном языке включает армян в
одну из девяти этнических меньшинств в Польше5. Его население
составляет около 30-40 тысяч человек.6 Представители армянской
общины Польши (старой эмиграции) составляют на 5-18 тысяч, а
сообщество современных армянских иммигрантов (новой эмиграции) около 20-30 тысяч.7
Несмотря на такую высокую оценочную численность армянополяков, данные Всенародной переписи 2011 года в Польше свидетельствуют о том, что только небольшая часть их отождествляется с
армянской национальностью. В соответствии с Всенародной переписью населения и жилищ с 2011 года, армянскую национальность
объявило 1683 польских граждан. Прежде всего, эта цифра включает
в себя граждан Армении в Польше, имеющих действительные карты
пребывания8. 1847 людей говорят по-армянски дома, а армянский в
Halik T., Kosowicz A., Marek A., Imigranci w polskim społeczeństwie, Warszawa 2009.
Ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o
języku regionalnym, Dz.U. 2005 nr 17 poz. 141,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20050170141 (доступ: 13.04.2015).
6 Zob. Lewandowska J., Tożsamość narodowa Polaków oraz postrzeganie mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce, Centrum Badania Opinii Społecznej, Warszawa 2005.
7 Chodubski A., Ormianie w Polsce, Warszawa 1988, c. 3; Chałupczak H., Browarek
T., Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995, Lublin 2000. c. 229.
8 Społeczność ormiańska w Polsce. Polityka migracyjna Armenii. Raport., Wydział
Analiz Migracyjnych, Departament Polityki Migracyjnej, Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2009.
4
5
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качестве родного языка считают 2115 людей.9 Наибольшая концентрация современных армян в Варшаве, Кракове, Трехградье, Лодзи и
Силезии, в важные центры включаются также Вроцлав и Эльблонг.10
Трудно определить все профессии, в которых армяне реализуются в Польше. Среди них предприниматели, юристы, экономисты, работники государственного управления, стоматологи, врачи.11
Исследования ГСУ12 показывают, что среди компаний, управляемых
армянами, явно доминируют компании, работающие в сфере торговли и услуг, а некоторые из них занимаются перевозками, производством, недвижимостью и бизнесом.13
Следует отметить, что организаторской деятельностью больше
занимаются представители старой эмиграции. Они имеют религиозные и светские институты14. В Польше существует армянско-католический приход армян, который состоит из трех священников,
трех армянско-католических приходов и одного храма (в Гливице).
Его члены, как правило, представители старой эмиграции. Представители многочисленной новой эмиграции являются членами Армянской Католической Церкви (Эчмиадзинского католиката), которая не имеет в Польше организационных структур15. Пастырское
попечение выполняют для них армянские католические священники16. Примат Юзеф Глемп реорганизовал приход армян в Польше
указом от 1 августа 2004 года и назначил отца Артура Авдаляна из
Ludność. Stan i struktura demograficzno-społeczna, Narodowy Spis Powszechny
Ludności i Mieszkań 2011, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2013, c.89-101.
10 Nieczuła-Ostrowski P., Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej
w krajach Unii Europejskiej, в кн: Godlewska E., Lesińska-Staszczuk M. (red),
Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, Lublin
9

2013, c. 187-202.
11 Zob. Stopka K., Zięba A.A., Artwich A., Agopsowicz M., Ormiańska Warszawa,
Warszawa 2012.
12 ГСУ, Главное статистическое управление - GUS, Główny Urząd Statystyczny.

Społeczność ormiańska w Polsce...
Marciniak T., Ormianie w Polsce – religia i język, в кн: Kempny M., Woroniecka G.
(red), Religia i kultura w globalizującym się świecie Kraków 1999, c. 227-238.
15 Zob. Kopczyński J., Stan badań nad monodią liturgiczną Apostolskiego Kościoła
Ormiańskiego, Seminare. Poszukiwania Naukowe, t. 32, Warszawa 2012, c. 227-241.
16 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii
Europejskiej...
13
14
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Варшавы (армянина из Грузии) священником в северной части
Польши и пастором прихода в Гливице, а отца Тадеуша ИсаковичЗалеского священником в южной части страны. Ксендз Артур совершает мессы в Варшаве в церкви - часовне Рес Сакра, а ксендз Исакович-Залеский в Кракове в Церкви Божьего Милосердия и Церкви
Святого Николая. На севере страны местом армяно-католической
литургии является Гданьск с Церковью Святых Петра и Павла17.
Среди заслуживающих внимания священников есть ксендз Стефан Мошоро-Домбровский, а также умерший в 2007 году иезуит,
ксендз Стефан Мойса-Росохацки. В последнее время пастырское
служение выполняет также отец Тачат Цатурян из Армянской Апостольской Церкви.18
Кcендз- каноник Тадеуш Исакович-Залеский 6 января 2001 года
был назначен пастором армян в Кракове. Это было решение Примата Юзефа Глемпа, который был главой армяно-католической церкви
в Польше и архиепископа Кракова кардинала Францишека Махарского. Кcендз Тадеуш вел консультации о создании литургии старого
обряда в Патриархате армян в Ливане и Риме. Кcендз Исакович-Залеский путешествует по стране, давая крещения представителям армянского обряда, создает даже отдельные метрические книги. В дополнение к этому, он занимается социальной благотворительностью, журналистикой, культурой. Кроме того, является представителем армянского меньшинства в Совместной комиссии правительства национальных и этнических меньшинств в Польше.
Кcендз Исакович-Залеский присутствовал в Ереване в ходе кульминации празднования 1700-летия Армении, состоявшейся с 23 по 27
сентября 2001 года. Следует отметить, что кcендз Тадеуш является
победителем приза POLCULU (1992), обладателем медали Святого
Ежего (1997), Ордена Улыбки (1998), а в 2006 году был награжден
Крестом "Полония Реститута". 11 ноября 2007 года ему вручена литературная премия им. Станислава Мацкевича. Кcендз Тадеуш Иса17 Marciniak T., Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski i inni księża ormiańscy w Polsce,
Bunt Młodych Duchem,
listopad-grudzień 2007; c. 18 – 19.
18 Broyan E. (oprac.), Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Warszawa 2013.
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кович-Залеский является автором пяти сборников стихов.19
В стране существует около 15-20 армянских светских учреждении. Трудность в определении их точного числа возникает из-за того, что некоторые из них существуют формально, в течение нескольких лет не действуют. Основными армянскими организациями
являются: Фонд культуры и наследия польских армян в Варшаве,
Армянский Фонд КЗКО в Варшаве, Польско-армянский Фонд в
Варшаве, Конгресс армян в Польше, базирующийся в Варшаве, Ассоциация армян в Силезии в Забже, Ассоциация армян в Эльблонге,
Ассоциация армян в Лодзи, Общество польских армян во Вроцлаве,
Армяно-польская ассоциация "Ани" в Варшаве, Фонд Ари Ари в
Быдгощи, Армянская ассоциация культуры в Кракове, Союз армян
имени Архиепископа Юзефа Теодоровича базирующийся в Гливице, а также Армянские культурные общества, созданные при польском этнографическом обществе в Гданьске, Кракове и Варшаве и
Научно-исследовательский армянской центр Университета Николая Коперника в Торуни.20 Их основная цель заключается в укреплении и распространении знаний об истории и культуре армян и Армении, в последние годы в помощи в адаптации армянских иммигрантов в польской действительности и интеграции армянской
общины в Польше. Научно-исследовательский армянской центр исследует армянскую культуру в широком смысле, как с исторической
точки зрения, так и с современной21. Это включает в себя проведение самостоятельных исследований и стимулирование и установление контактов с армяноведами в Польше и во всем мире. В стране
также создано несколько учреждений, являющихся эксклюзивными
и сосредоточеными на адаптации и культурной жизни их членов, в
том числе Объединение Армян в Польше, основанное в Эльблонге.
Местами, где продолжается культурная жизнь локального сообщества новой эмиграции, являются армянские бары и рестораны.
Вместе c организациями существуют субботние школы для де19
20

Tadevos Vartapet Isahakian Zaleski i inni księża ormiańscy w Polsce...
Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce,

http://mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl/ (доступ: 15.03.2015).
21 Marciniak T., Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę, Toruń
2005.
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тей, сейчас их три в Варшаве, Кракове, Лодзи. Первая армянская
школа в Польше, созданная в Варшаве в 1994 году была названа в
честь Месропа Маштоца. Основателем и директором школы была
Марине Рестеванян. В школе проводились занятия на армянском
языке, в соответствии с системой образования Армении. Она была
закрыта в 1997 году, а в 2003 году снова возобновила свою работу. В
Кракове армянская школа была основана в 2004 году при Армянском культурном обществе. Ректором и профессором Художественной Академии в Кракове является армянин Теодор Аксентович.22 В
2012/2013 учебном году армянский язык изучались 54 человек в 4
школах, принадлежащих этническому меньшинству.23
В Польше существуют армянские электронные порталы,
средства массовой информации и издательства, которые являются
органами существующих институтов. Регулярно публикуется ежеквартальник "Вестник армянского культурного общества" и ежеквартальника "Аветис".24
Крупнейшими культурными мероприятиями армянского национального меньшинства в Польше являются празднования столетия армянского геноцида армян в 1915 году, Общенациональная
встреча армянского сообщества и Дни Армении в Кракове, Варшаве
и Гливице.25
В Польше пока не разработаны государственные или другие
структуры армянских организаций политического характера, но в
польском Сейме работает Парламентская группа Польша-Армения,
под председательством сенатора Лукаша Абгаровича26. В политике,
на уровне местного самоуправления и на нац. уровне наблюдается
более активная деятельность представителей старой эмигрантской
общины. Новая эмиграция в целом выражает интересы в налаживании контактов с представителями политики и принимает участие в

Machul-Telus B., Majewska M. (red), Warszawa. Miasto wielu kultur. Przewodnik
edukacyjny, Warszawa 2010.
23Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce...
24 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii
Europejskiej...
25 Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce...
26 Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim...
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мероприятиях по празднованию геноцида армян 1915 года.27
В результате парламентских выборов состоявшихся в 2011 году,
мандат сенатора получил представитель армянского меньшинства
Лукаш Абгарович. В выборах правительства в Свентокшисском воеводстве в 2010 году в областной совет избран представитель армянской общиной в Польше.28 До недавнего времени, членом парламента
был также армянин по происхождению Войцех Мойзесович. Первым послом Польши в НАТО был историк и давний соратник Радио
"Свободная Европа" Анджей Кшешунович, у которого есть армянские корни. В 2005-2006 заместителем государственного секретаря в
Министерстве финансов был доктор Мариан Мошоро, имеющий армянских предков, который в настоящее время работает экспертом
Института Собеского в Варшаве.29
Много армян среди знаменитых людей Польши. Армянские
корни имеет журналист Гжегож Мецугов. С именем молодого
спортсмена Армена Степаняна связаны общенац. спортивные достижения в области боевых искусств. В Варшаве живет знаменитная певица и экстрасенс Аида Косоян-Ржибыш, а также стилист Армен
Мехакян. Среди деятелей культуры следует отметить искусствоведа
Сармена Бегларяна и артистическую семью Айрапетян: художники
Адель Айрапетян и ее дочь Сона, а вторая дочь - Лилит, является
модельером. Андраник Харатунян скульптор и автор многочисленных религиозных статуй и памятников в Польше30. Графика, дизайн,
книжная иллюстрация и комиксы - это специализации Тирана Вардикяна31. На старом рынке в Гданьске галерею искусства ведет армянин Гагик Парсамян32. Талантливая Амалия Саакян является артисткой во многих областях, таких как пение, актерство, хореография, танец, автор песен33. Армянских кинематографистов представляют Ованес Макарян, Вахрам Мхитарян, Арпине Закарян. Польс27 Obraz aktywności społeczno-politycznej diaspory ormiańskiej w krajach Unii
Europejskiej...
28Charakterystyka mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce...
29 Mniejszość ormiańska w Województwie Mazowieckim...
30 Integracja imigrantów ormiańskich w Polsce poprzez kulturę..

Там же.
Там же.
33 Там же.
31
32

67

кая актриса с армянскими корнями Майя Бохосевич осваивает основы режиссерского искусства. Это лишь немногие среди известных
поляков армянского происхождения в Польше.34
Армяне, в силу своей толерантности, относительно легко вписываются в общество принимающей страны. После десяти лет с саммита третьей волны армянской миграции в Польшу в 1994 году35,
можно констатировать, что армянское национальное меньшинство в
Польше, правда, не образует плотной колонии и не является монолитной сплоченной диаспорой, однако они интегрируются в польском обществе и подвергаются частичной ассимиляции.
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՆԵՐԿԱՅԻՍ ԼԵՀԱՍՏԱՆՈՒՄ
Դանուտա Մարիա Ստոյակ
Ադամ Միցկևիչի անվան համալսարան (Պոզնան, Լեհաստան)
«Պատմություն» ֆակուլտետ, արևելագիտության բաժին, մագիստրոս
ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Հոդվածում ներկայացված է հայ ներգաղթյալների ներկայիս վիճակը
Լեհաստանում քաղաքական և հասարակական փոփոխությունների տարիներին: Ներկայացված են Լեհաստանում հայերի կողմից հիմանդրված
և ղեկավարվող հիմնադրամները, ինչպես նաև հայ հասարակությանը
նվիրված մշակութային, կրոնական և հասարակական հաստատությունները: Հոդվածում արծարծվում են կրոնական խնդիրներ, ինչպես նաև Լեհաստանում հայկական կաթոլիկ եկեղեցու կենտրոնների հետ առնչվող
հարցեր: Ներկայացված են նաև հայ ծագումով լեհերի մասին տվյալներ,
որոնք հայտնի են որպես քաղաքական գործիչներ, նկարիչներ, կազմակերպությունների ղեկավարներ, լրագրողներ և հոգևորականներ:

ARMENIAN SOCIETY IN NOWADAYS POLAND
Danuta Maria Stojak
VSU, Erasmus Mundus (EMINENCE)
Master Student, Adam Mickiewicz University,
Faculty of History, Department of Oriental Studies
SUMMARY

The article concerns the nowadays situation of Armenian immigrants in
Poland after years of political and social changes. The article gives information
about current foundations and cultural, religious, social institutions leaded by
Armenian in Poland or dedicated for Armenian society on the territory of
Poland. It also brings information concerning the problem of religion,
confession and religious centers of Armenian Catholic Church in Poland.
Moreover, there is given information about famous Polish people with
Armenian origin, who are politicians, artists, company holders, journalists and
clerics.
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ՀԱՅ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱԹՈԼԻԿ ՏԱՃԱՐՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ԴԻՏԱՐԿՈՒՄՆԵՐ
Բաբախանյանս Դալար
ԵՃՇՊՀ, Ճարտարապետություն և դիզայն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար`Ճ. գ. թ., դոցենտ Հարությունյան Էմմա

Հանգուցային
տաճար:

բառեր՝

ճարտարապետություն,

տիեզերք,

Հոգի,

Քաղաքակիրթ մարդկությունն իր տասհազարամյա պատմության ընթացքում ապրել է տարբեր ժամանակաշրջաններ, որոնք
զանազանվել են ոչ միայն իրենց հասարակական-քաղաքական
հարաբերություններով, այլև դրանց ուղեկցող մշակութային կյանքով, որն այն փոքրիկ «Օազիս»-ն է եղել, ուր մարդն առանձնացել է
հոգու գոյատևման պարտքը տալու և քաղցը հագեցնելու համար:
Նրա համար շրջապատող աշխարհը բացահայտելն ու ներթափանցելը եղել է մի պրոցես, ուր քայլ առ քայլ հղկվել են իր մտավոր
հնարավորություններն ու ստեղծագործական կարողությունները:
Նա աստվածային նախախնամության ուղեկցությամբ «Հավերժության ռիթմում» կերտել և թողել է արվեստի անսպառ նվաճումներ,
որոնք ոգեղեն սնունդ են ոչ միայն երկրաբնակ սերունդների համար…
12-րդ դարի միջնադարյան Եվրոպայի հասարակական կյանքի
ընդերքը կամաց-կամաց սկսեց սասանվել և հաստատուն քայլերով
առաջ շարժվել: Բարդանում էր մտավոր և հոգևոր կյանքը, փոխվում մարդու դիրքն աշխարհում, նրա աշխարհայացքը: Անհրաժեշտ էր շրջապատող աշխարհի բազմադեմ և բարդ իրողությունն
ընկալել, գիտակցել, պարզաբանել: Մերժել այս իրականությունը,
անտեսել բնությունը՝ արդեն անիմաստ էր: Բացահայտվում էին
բնության գաղտնիքները, երկնային կյանքը: Միջնադարյան կրոնական դոգմատիկ աշխարհայացքին սկսեց անհանգստացնել
մարդկային ընդվզումը՝ զգայական ընկալման ուրախությամբ,
մարդկային գեղեցկության գիտակցմամբ: Նույնիսկ տիեզերակա72

նը, ոգեղենը, որը պատկերվում էր, սկսեց ներկայացվել նյութականացված՝ մատերիական և մեծ հումանիզմով…
12-րդ դար… Ֆրանսիա… Նորաձևություն թելադրող, շքեղացող և ճոխացող կյանք: Ֆրանսիական արքունիքն առաջինն էր, որ
իր պատերից ներս առավ այդ Նորը: Թագավորական դամբարանային համալիրի՝ Իլ-դե-Ֆրանսի Սեն-Դենի գլխավոր տաճարի վերանորոգմամբ սկսվեց ամեն ինչ:
Գոթիկան՝ որպես ոճ, իր ժամանակաշրջանի ծնունդն էր և
ստեղծագործական ուղղությունը: Մյուս արվեստներից առավել,
ճարտարապետությունն էր մոտ կանգնած գոթիկայի սինթետիկ
մտածողությանը` որպես վերացական գաղափարների նյութական
արտահայտություն, կոնստրուկցիայի և պատկերավորման սահմանագծով: Այն զարգացավ գլխավորապես որպես քաղաքաշինական ճարտարապետություն՝ մեերիա (քաղաքապետարան), հիվանդանոց, առևտրի տուն և այլն: Այս պայմաններում էր կատարվում գոթիկայի հզորագույն գեղարվեստական սինթեզը՝ իր գլխավոր ֆենոմենի՝ քաղաքային կաֆեդրալ տաճարի մեջ: Տաճարն էր
քաղաքի ամենակենտրոնական վայրը (եկեղեցական ծեսեր, ժողովներ, միստերիաներ) և «աստվածային անհունի» խորհրդանշական կենտրոնը:
Գոթական տաճարները բազիլիկ կառույցներ են` եռանեֆ,
հնգանեֆ կամ տրանսեպտով և կիսաշրջան հետդասյա սրահով,
որը շրջապատված է խորանակազմ պսակով: Նրա ամբողջ երկարաձիգ տարածքն իրարից բաժանող պատ-սյունաշարերը ձգվում
են ամբողջ բարձրությամբ դեպի վեր՝ կարկասային ծածկը, որը
տարածական բույներն իրարից բաժանում է կամարաջղերով:
Մյուս նորույթը կապելլայի խորության փոքրացումն էր: Ոճի էությունը հակադրությունների համադրության մեջ է՝ հնարավորությունն է միավորելու կենդանի թրթիռը, կոսմիկական անսահմանությունն ու դետալի արտահայտիչ կոնկրետությունը, երկրային
մարմնի ներթափանցվելը հոգևոր էներգետիկայով: Երկու հակադիր ոլորտների բալանսը գոթական արվեստին տվեց հատուկ
սրություն, գրավիչ ներթափանցում: Նրա կոնստրուկցիայի կամարածածկ հորինվածքը վաղուց էր հայտնի, բայց այս ձևով միավորված՝ դա այլ հնչեղություն էր: Տեղի էր ունեցել պատի բեռնաթափում, «աննյութացում», այն դարձել էր թափանցիկ, սողոսկված
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տարածությամբ և լույսով: Հսկայական պատուհանները պատճառ
հանդիսացան պատի ոչնչացմանը: Պատուհանը այդ համակարգում ընկալվեց որպես աննյութականացված մատերիայի կուլմինացիոն կետ: Պատուհանն արտահայտվեց վիտրաժով: Գոթիկան
առանձնանում է իր արևմտյան ճակատով: Նրա դերը շատ մեծ է
ամբողջ կոնստրուկցիայում: Այն դարձավ հիանալի ուվերտյուր
(նախաբան) տաճարի համար, մի հզորագույն «էկրան», որտեղ
հառնում է աստվածային տիեզերքի անհունը: Հիմնական դետալների կողքին ամբողջ պատը հագեցվում էր քանդակազարդ ավետարանական սյուժեներով: Ճակատը պետք է ծածկեր ներսից
դուրս սողոսկված կոնստրուկցիաների աշխատանքը: Այստեղ էին
պորտալները երկարաձիգ նեֆերին համապատասխան, կլոր պատուհան-վարդակը, երկու բարձրաբերձ աշտարակները, որոնք
արդեն պատի մաս չէին համարվում, այլ գավթի ընդհանուր մասսայից էին ելնում:
Վաղ գոթիկայի առաջին նմուշներն էին՝ Սեն-Դենին (1137-1144
թթ.), Փարիզի (1163-1257 թթ.), Շարտրի (1194-1260 թթ.), Ռեյմսի
Աստվածամոր տաճարները:
Փարիզի Աստվածամոր տաճարն առանձնանում է վեհությամբ
(նկ. 1): Նեֆերում համաչափ ռիթմ կա, պատը դեռևս չի կորցրել իր
նյութականությունը՝ կլոր հենարանները պասսիվ են [1]: Զսպվածությունը ներկայանում է դեռևս արևմտյան ճակատից: Ճակատի
յարուսները սերտորեն կապված են միմյանց: Ճարտարապետական թեմատիկան ունի ներքին տրամաբանական զարգացում:
Զարդարված կամարափնջերը ընդգծում են աշտարակների հպարտությունը: Սրածայր կամարները՝ բացի պորտալներից նաև երկրորդ յարուսի պատուհանների խորշերն են: Ոչ մեծ, կլոր փորվածքները կենտրոնական վարդակի արձագանքն են: Ճարտարապետական զարգացումը կարծես տարբերակման է ենթարկված:
Ճակատն ունի թեթև ասիմետրիա պորտալների միջև: 1210թ. եռանեֆ խոռը լրացավ կապելլաների պսակով, մեծացավ կենտրոնական նեֆի լուսավորությունը, լայնացան «էմպոռ» պատուհանները
[5]: Մասսիվ կամարափնջերը երկթռիչքից դարձան միաթռիչք՝
թեթև և համարձակ: Ավարտվեց տրանսեպտը, այն հազիվ է երևում
պատային սահմանից:
Շարտրի տաճարը վիտրաժային շքեղ ու բարդ համակարգ
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ունի (նկ. 2) [4]: Վիտրաժներն արտաքինից կույր և անգույն բացում
էին իրենց ամբողջ հմայքը ինտերիերում, երբ արևի ճառագայթները թափանցելով գունավոր ապակիներից ստեղծում են հնչեղություն: Աննյութական լույսը թափանցելով ներս յուրաքանչյուր դետալի հետ կերպարանափոխված լինելիություն է հիշեցնում: Լուսավորված պայծառափայլության սիմֆոնիա՝ այսպիսին է արևոտ
օրը, և անկենդան, աննյութական, երկնագույն՝ ամպամած օրերին:

[1, 2]
Վիտրաժների թեմատիկան, ինչպես և արևմտյան պատը
խիստ բազմազան են, եթե վերևում հին և նոր կտակարանային
սյուժեներն են, ապա ներքևում՝ տեսարաններ ժողովրդի կյանքից:
Ճակատային սյուժեների պերսոնաժներ ընտրվում էին ոչ միայն
հասարակ մարդիկ, այլև աստվածային կերպարները՝ Հիսուս
Քրիստոսը, Մարիամ Աստվածածինը: Սուրբ կերպարի հումանիզացիան, մարդկայնացումը գեղեցիկ արտաքինի մեջ և հոգևոր
էներգետիկայի արտահայտությունն էր հետաքրքրում արվեստագետներին, որն արտահայտվեց կտակարանային բազմաթիվ բովանդակություններում:
Քրիստոնեական աշխարհում հայ տաճարաշինական արվեստն ամենավաղ դրսևորումներից է եղել ճարտարապետության
պատմության մեջ: Նրա մոդելը ժողովուրդն ստացավ հանպատրաստի, որպես երկնային պարգև: Նա չանցավ երկարատև էվոլյուցիայի ճանապարհը, որն ապրեց եվրոպականը՝ ռոմանականից
մինչև գոթական: Սկզբնական շրջանում դրանք նեֆային բազիլիկ75

ներ էին: Հաջորդ էտապում եկեղեցական ծեսի բարդացման հետ
անհրաժեշտ եղավ տաճարների ծավալատարածական ձևերի փոփոխություն մտցնել: Բազիլիկներին ավելացան ինչ-որ սենյակներ,
խորաններ, արտաքին սրահներ, որոնք կամաց-կամաց շինությանը հաղորդում էին ազգային գծեր: Աստիճանաբար մշակվեց կենտրոնագմբեթ կառույցների տիպը, որը բերեց նոր կոմպոզիցիոն լուծումներ, այն է՝ խաչ-գմբեթային բազիլիկներ, բազմապսիդ գմբեթդահլիճ կառույցներ և բարդացված տետրակոնխ: Սրանք հետագայում կազմեցին հայ տաճարաշինության հիմքը:
Հայկական տաճարաշինական ճարտարապետության ընթացքը չի եղել անընդմեջ, բայց այն դարեր շարունակ պահպանել է իր
ազգային դեմքն ու դիմագիծը: Այն աչքի է ընկնում ծավալատարածական կոմպոզիցիայի մեծ օրգանականությամբ, կերպարվեստի
ճյուղերի հետ սերտ ներդաշնակությամբ՝ զարդանախշ փորագրություն, բարձրաքանդակ, ֆրեսկա, խաչքար…
Մեր ճանապարհն սկսվեց Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնով, շարունակվեց Սբ. Հռիփսիմե, Սբ. Գայանե, Զվարթնոց, Տաթև, Հաղպատ, Սբ. Խաչ, Անի Մայր տաճար… և 12-13-րդ դարերում արդեն
ունեցանք Հաղարծին, Գոշավանք, Նորավանք և այսպես մինչ օրս:
Հաղարծին և Գոշավանք եկեղեցական համալիրները Աղստև
գետի վերին հոսանքների մոտ՝ Դիլիջանի շրջանում, պատմական
Ձորափոր գավառում են: Անանցանելի կաղնու անտառները, կիրճերը, լեռնային վարար գետերն են նրանց շրջապատում: Այսպիսի
աշխարհագրական ռելիեֆը թելադրել է համալիրների կոմպոզիցիոն առանձնահատկությունները: Բազմաթիվ ծիսական և քաղաքացիա-ծառայողական մասերը՝ եկեղեցիներ, գավիթներ, սեղանատուն, գրադարան-ընթերցարան, աղոթարաններ, վկայում են այդ
համալիրների ակտիվ կյանքի մասին: Ինտերիերների համեստ
ներքին հարդարանքին՝ երբեմն սյունախոյակներ, պատերի անկյուններում որմնախոյակ, տերևների տեսքով, հաստ, պասսիվ
հատվող կամարասյուներ, հակադրվում են էքստերիերի հարուստ
զարդանախշ տեսքին՝ դռները և պատուհանները կամարածածկ
կլոր և սրածայր, զարդարված պորտալներ, ճակատներին համապատասխան զարդանախշեր:
Նոր Գետիկի (Գոշավանք) Սբ. Գրիգոր եկեղեցին մեկ նեֆային
բազիլիկ է, առանձնանում է դեկորատիվ հարդարանքի զարդար76

վածությամբ (նկ. 3): Ինտերիերի հենասյուները, որ պահում են
ծածկի կամարակմախքը զարդարված են մանրահյուս կաննելյուռով, իսկ յուրահատուկ բուսական զարդանախշը լրացնում է դռների միջնամաս կենտրոնները: Այս համալիրներում յուրահատուկ
կառուցներ են Հաղարծինի սեղանատունը և Գոշավանքի գրադարան-զանգակատունը:

[3]
Ուշադրության են արժանի նաև այս համալիրների գլխավոր
եկեղեցիների մուտքերի մոտ դրված խաչքարերը: Հայտնի է, որ այս
արվեստը ունիկալ երևույթ է, այն միայն մերն է և իր տեխնիկական
ու գեղարվեստական լուծումներով ժանյակագործության է նմանվում: Խաչքարերը երևի թե կոմպենսացնում են մեր տաճարների
համար արևմտյան պատի բացակայությունը (նկ. 4):

[4]
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Երկու կառույցներն էլ ունեն հզոր էներգետիկ կոնցենտրացում՝ ի առաջնորդումն դեպի աստվածայինը՝ մեկն իր ուղղաձիգ
ուղղորդմամբ, մյուսն այս ճանապարհի խորհրդավոր ու դժվարություններով լի ընթացքով: Չնայած ընդհանրություններին` երկուսն
էլ ունեն բազմաթիվ տարբերություններ.
1. ազգային տաճարները սրտաբաց ու ջերմ են,
գոթականները՝ անթափանց…
2. ազգային տաճարները ուղղորդված են դեպի վեր, գոթականները՝ փռված ու տարածական…
3. ազգային տաճարները կենտրոնագմբեթ են, գոթականները՝
առանց գմբեթի, աշտարակային…
4. ազգային տաճարներն ունեն շուրջբոլորյա էքստերիերի
զարդանախշվածք, գոթականները՝ միայն արևմտյան պատի:
Տաճար-կառույցը՝ որպես հասարակական կյանքի դրսևորման
օբյեկտ, ունեցել է իր զարգացման ընթացքը տարբեր պատմական
միջավայրերում: Մարդն այն դիտարկել է ոչ միայն իբրև ծիսական,
այլև հոգեբանական միջավայր, որը ռեալ, բազմաշերտ իրականության բացահայտմանն ուղղված կառույց է՝ ի հրաժարումն նյութական աշխարհից առ աստվածային անհուն, առ հավերժական-հավիտենական գալիք:
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НЕКОТОРЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ОСОБЕННОСТИ АРМЯНОАРМЯНО- АПОСТОЛЬСКИХ И
КАТОЛИЧЕСКИХ СОБОРОВ
Бабаханянс Далар
Ереванский архитектурно-строительный государственный университет,
архитектура и дизайн, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Человек нуждается и в личной, и в общественной жизни. Его обособление в собственном интерьере, а так же в общественной среде – оправданная необходимость. Собор-строение, как объект общественной жизни, находился в процессе своего развития в разных исторических местностях.
Здесь представленны его армянские и западно- европейские образцы со
своими техническими и эстетическими проявлениями. Человек рассматривал его не только как обрядовую, но и как психологическую среду, которая
направлена на раскрытие реальной многопластовой действительности, как
пространство отречения от материального мира во благо вечного
будущего, во веки веков.

SOME OBSERVATIONS OF STRUCTURAL AND
PSYCHOLOGICAL FEATURES OF ARMENIAN
APOSTOLIC AND CATHOLIC TEMPLES
TEMPLES
Babakhanyans Dalar
Yerevan State University of Architacture and Construction,
Architecture and Design, MA, 2nd year
SUMMARY

The human being has the request to live in both individual and social
lives. His separation within his own interior conditions and social interior
surroundings is a justified necessity. Temple-building, as an object displaying
social life, had its development process in different historical conditions. Here
are shown his Armenian and West European samples with their technical and
aesthetic displays. The man saw it not only as a ritual but also as a psychological
surrounding, which is a building directed to the discovery of real laminated
reality – to refuse the material world in behalf of perpetual and eternal future.
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ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ
ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ԹԱՄԱՆՅԱՆԻ ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՏՈՒՆԸ
Ենոքյան Սաթենիկ
ԵՊՀ, Արվեստաբանություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` ճարտարապետ-հնագետ,
պ. գ. թ., Կանեցյան Անինա

բառեր՝՝ Ալ. Թամանյան, հին Էրիվան, Երևանի գլխաՀանգուցային բառեր
վոր հատակագիծ, Կառավարական տուն:

Ալ. Թամանյանը հանդիսացավ հայ նորագույն ճարտարապետության հիմնաքարը, ու թեպետ կարճատև եղավ նրա գոծունեությունը հայրենիքում, բայց եղավ դարակազմիկ: 1919թ. առաջին
հանրապետության հրավերով Հայաստան է գալիս Ալ. Թամանյանը
[1, 21]: Այդ տարիներին Երևանը գավառական քաղաք էր՝ միահարկ,
միատիպ, հարթ տանիքներով, նեղլիկ ծուռումուռ փողոցներով:
1920թ. Թամանյանը նշանակվում է Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր ճարտարապետի վարչության նախագահ և պետական
հիմնարկների շենքերի կառուցման շինարարական հանձնաժողովի
նախագահ: Սակայն կարճատև եղավ Թամանյանի գործունեությունը առաջին հանրապետության օրերին: 1921թ. երկրի ներսում տեղի
ունեցող քաղաքական խժդժությունների պատճառով Ալ. Թամանյանը հարկադրված բռնում է գաղթի ճանապարհը և հայտնվում Թավրիզում: 1923թ. Ալ. Թամանյանը, ստանալով Սովետական Հայաստանի կրկնակի հրավերը, գալիս է Հայաստան [2, 6-10]:
Ալ. Թամանյանը, մայրաքաղաքի կառուցապատումը համարելով անհետաձգելի, ձեռնամուխ է լինում Երևանի գլխավոր հատակագծի իրականացման աշխատանքներին: Բայց այդ տարիներին
երկրում չկար հատակագծման մասնագիտացված արվեստանոց:
Շուտով ստեղծվում է ճարտարապետական արվեստանոց՝ նախագծային, շինարարական լայնակի աշխատանքներ ծավալելու նպատակով: Այս նպատակով Մոսկվայից, Լենինգրադից և ուրիշ այլ
վայրերից Հայաստան հրավիրվեցին շինարար-մասնագետներ:
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Երանի գլխավոր հատակագծի նախնական տարբերակը
Խորհրդային Հայաստանի Ժողկոմխորհի կողմից հաստատվում է
1924թ. ապրիլի 3-ի հատուկ նիստում [3, 92-101]:
Նոր Երևանի հատակագիծը ուներ ֆունկցիոնալ գոտևորում և
օրգանապես կապ ուներ շրջակա միջավայրի հետ: Ըստ Ալ.
Թամամյանի` Երևանը քաղաք այգի էր, ուներ երկու գլխավոր
հրապարակ՝ Թատերական և Լենինի անվ., որոնք միմյանց հետ
կապում էր Հյուսիսային պողոտան: Հատակագիծը նախատեսված
էր 150 հազար բնակչի համար՝ երեք կամ չորս հարկանի շենքերով
կառուցապատված: Այնինչ 1924 թ. Երևանի բնակչության թիվը
կազմում էր 60 հազար: Ալ. Թամանյանի համար Երևանի գլխավոր
հատակագծում յուրաքանչյուր հատված ուներ իր նշանակությունը,
բայց և այնպես մի առանձին գուրգուրանք էր տածում ճարտարապետը քաղաքի վարչական և մշակութային կենտրոնների նկատմամբ: Այս կենտրոնները ոչ միայն առանցքային, դոմինանտ դերակատարում ունեցան իրեց հոյակերտ կառույցներով (Ժողտուն և
Կառավարական տուն), այլև ճարտարապետի ստեղծագործական
կյանքում: Այս կառույցների վրա ճարտարապետը աշխատանքներ
է իրականացրել մինչև իր մահը, սակայն ցավոք չհասցրեց տեսնել
այս կառույցներից և ոչ մեկը ավարտուն: Ճարտարապետի մահից
հետո դրանք կյանքի կոչվեցին որդու Գ. Թամանյանի ջանադիր
աշխատանքների արդյունքում: Այս կառույցները իրենց ձևաստեղծմամբ նորատիպ են: Հայկական ճարտարապետության ավանդական ձևերը այստեղ օգտագործվել են այնպիսի նրբին մոտեցումով,
այնպիսի մշակումով և ժամանակի մեջ ստացել այնպիսի նորովի
մեկնաբանություն, որ հնի ու նորի մի յուրովի ներդաշնակություն է
հորդում: Շինվածքի քարի առանձնահատուկ հատկություններից
ելնելով և բխելով նրանց տեխնիկական միջոցներից` այս կառույցները ստացվել են օրգանական` օժտված դասական ճարտարապետությանը բնորոշ արտահայտչականությամբ: Մեծ է այդ կառույցների քաղաքաշինական նշանակությունը [3, 97-100]:
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Հայաստանի հանրապետության Կառավարակության տունը
իր յուրատիպ հորինվածքով պերճաշուք հանդիսավորություն է
հաղորդում հանրապետության հրապարակին: Այն հիմնաքար
հանդիսացավ մայրաքաղաքի համար` իրենում ամփոփելով հայ
ժողովրդի պատմական անցյալը և նրա վերածննդի գաղափարը:
Թամանյանի նախագծած Վ. Ի. Լենինի անվ. հրապարակը
(վարչական կենտրոն) մուտքեր ուներ` «Արմենիա» հյուրանոցի և
գլխավոր փոստի կենտրոնական կամարներից, այսպիսով տեսնում ենք, որ հրապարակ մտնող փողոցների թիվը երկուսով ավելի
էր: Ներկայիս պատկերասրահի շենքի տեղով պետք է անցներ հյուսիսային պողոտան` միմյանց կապելով Լենինի և Թատերական
հրապարակները, իսկ Լենինի արձանի տեղում, ըստ Թամանյանի
նախագծի, պետք է լինեին շատրվանները, քանի որ հրապարակի
մուտքը, համաձայն հատակագծի, նախատեսված էր հարավային
կողմից: Իսկ կառավարական տունը նախագծի համաձայն ունեցել
է բազմանիստ թմբուկ կամ գլանաձև ծավալ: Սակայն 1950-ական
թթ. Երևանի քաղաքաշինությունը հրաժարվում է Թամանյանի նախագծած հրապարակի կարևոր կետերից` հյուսիսային պողոտայից և գլանաձև ծավալից: Այնուհետև ճարտարապետ Մ. Գրիգորյանի նախագծով կառուցվում է ազգային պատկերասրահի շենքը,
ինչն էլ դոմինանտ շեշտը կրեց իր վրա:
Կառավարական տունը կանխորոշեց հայ նորագույն ճարտարապետության վերընթացը: Այն զբաղեցնում է հանրապետության
հրապարակի ամբողջ հյուսիս-արևելյան թաղամասը: Կառույցի
ճակատներն հորինվածքային և ճարտարապետական լուծումներով մշակված են ազգային ճարտարապետական մոտիվներով, ինչը հատկապես ակներև է կառույցի սյունակարգերում, զարդաքանդակներում, որով հագեցած են որմնասյուների խոյակները [ն. տ.]:
Կառավարության տունը ունի կուռ կառուցվածք, ճակատները
ուղղված են Նալբանդյան, Տիգրան Մեծ, Մելիք-Ադամյան փողոցները: Տիգրան Մեծ պողոտայի ճակատը հագեցած է, իսկ ՄելիքԱդամյան փողոց բացվող ճակատը՝ համենատաբար ավելի զուսպ:
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Դեպի հրապարակ բացվող ճակատը, որն աղեղնաձև է, ավելի մոնումենտալ է, խորքային պլաստիկությամբ և առավել հանդիսավոր: Այս ճակատում ճարտարապետը դիմել է 5-րդ դ. Տեկորի տաճարում կիրառված ճարտարապետական ձևերին, դրանք են՝ զույգ
սյուների կիրառումը և շքամուտքի կամարը կրող ամբողջ խարիսխը: Այս հատվածի կամարներին հատուկ է հեռանկարային խորությունը: Կառույցում արտահայտչամիջոցների գերակա շեշտը
տրված է ժամացույցի աշտարակին և կորաձև հանդիսավոր մուտքերին: Ցավոք, անկատար մնաց բակում նախատեսված նիստերի
դահլիճը: Այն իշխող պետք է լիներ ամբողջ հրապարակի համակառույցում: Անավարտ է մնացել նաև Նալբանդյան փողոցի ճակատային շքամուտքի կամարաշարը հարդարող զարդաքանդակը:
Շենքի կառուցման աշխատանքներն սկսվել են 1926 թ., ավարտվել 1958 թ.:
Այսօր հանրապետության հրապարակը վերածվել է ճանապարհային մի հսկայական խաչմերուկի; Արդի կամակոր քաղաքաշինության հետևանքով հրապարակի շուրջը ձևավորված սիլուետները դիմազրկում են թամանյանական վարչական կենտրոնը: Տպավորություն է, թե թամանյանական վարդագույն Երևանը
հանկարծ կդառնա վարդագույն երազ: Երբ սխալ կառուցապատման պատճառով սիլուետներ են չանչերի պես բարձրացել հրապարակ շուրջը և ժամանակին չիրականացված թմբուկ: Այս տեսանկյունից դիտարկելով` գուցե կառավարական շենքի գլանաձև
ծավալի իրականացումը այսօր ավելի քան նպատակահարմար է
հրապարակի՝ քաղաքաշինական նկատառումներից ելնելով: Այն
նաև ի վերջո ամբողջական կդարձնի ոչ միայն Թամանյանի գաղափարը, այլև առանցքի ամբոջությունը: Քանի որ աշտարակը
գտնվելու է Տիգրան Մեծ պողոտայի վրա, իսկ այդ նույն ուղղության վրա են գտնվում Ժողտունն ու Կասկադը: Գլանաձև ծավալը
հրապարակում առկա ծավալի մոտ կրկնակի չափով կլինի և կունենա իշխող տեսք իր թիկունքում ձևավորված կառույցների
նկատմամբ [5]: Այն կունենա 50 մետր բարձրություն և 30 մետր
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տրամագիծ և կլինի երեսապատված վարդագույն և դեղնավուն
երանգների տուֆով, փոքր-ինչ բարձր կլինի պատկերասրահի
շենքից՝ համապատասխանելով մոտ 13-14 հարկանի շենքի բարձրության: Անխաթար կմնան Թամանյանի նախագծած ֆասադները:
Նախատեսվում է, որ թմբուկի 1-2-րդ հարկերը լինեն սյուների
վրա:
Ամեն ժամանակ բերում է իրեն բնորոշ ճարտարապետությունը: Թեպետ այսօր արդարացի է մեր համաքաղաքացիների, մասնագետների մտավախությունները` կապված որևէ կառույցի
նկատմամբ «բարորակ» ասված ցանկացած միջամտության նկատմամբ, քանի որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում այսպես վերնագրված, բայց այլ վերջաբան ունեցող վիճակագրություն
ունենք` ինչ անել, ում հավատալ այս պարագայում, երբ մանավանդ ծառացող խնդիրների մասին բարձրաձայնվում է ու բարձրաձայնվում հենց մասնագետների կողմից այն ժամանակ, երբ
փրկելու բան չի մնում: Ստացվում է, որ գուցե տասնամյակ հետո
մենք ունենանք միայն փաստագրություն մի շարք շենքերի:

1.
2.
3.
4.
5.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հարութունյան Վ., Արվեստակից ժամանակակիցներս, Երևան, 2001:
Զորյան Լ., Ալ. Թամանյան, Երևան, 1960:
Առանձնատիպ «Լենինյան ուղիով», Երևան, 1961:
Տիգրանյան Է., Վ. Ի. Լենինի անվան հրապարակի քաղաքաշինական
ասպեկտները:
Հայաստանի Հանրապետություն, «Թամանյանական երազանքը իրականության ճանապարհին», 2011:
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ДОМ ПРАВИТЕЛЬСТВА АЛ.
АЛ. ТАМАНЯНА
Енокян Сатеник
Сатеник
ЕГУ, Искусствоведение, 3-й курс
РЕЗЮМЕ

Советско-армянский архитектура почти не выяснены. И даже если бы
это было эпохальное, но выясняется, что положительным наследием
прошлых десятилетий и в результате сегодня в Ереване формируется крапчатую урбанизации, которая приносит сомнения. На этом фоне формируется угнетающее нежелательного атмосферу вокруг площади Республики,
и некоторые из специалистов увидите спасение в реализации цилиндрической содержания, которая была запланирована Таманяна, но в некоторых случаях она не была реализована.

GOVERMANT HOUSE OF ALEKSANDOR
ALEKSANDOR TAMANIAN
Yenokyan Satenik
Y SU, Departament of Arts, 3 st course
SUMMARY

Soviet-armenian architecture isn’t almost elucidated . And, though it is
ancient, but it turns out, that that ancient heritage is oppressing ruthlessly in
last decades and as a result today in Yerevan is forming speckled urbanization,
which brings a doubt. In this background is forming a depressing undesirable
atmosphere around the republic square, and some of the specialists see the
salvation in realization of cylindrical content, which was planned by
Tamanyan, but in some circumstances it wasn’t realized.
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ԱՐԵՎԱԿԵԶՆԵՐԻ ԵՐԿԻՐ.
ԵՐԿԻՐ.
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՀԵՏՔԵՐԸ ԵԹՈՎՊԻԱՅՈՒՄ
Համբարձումյան Լուսինե
ԵԳՊԱ, Արվեստագիտություն և Հումանիտար գիտություններ,
2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ա. պ. դ., դոցենտ Ղարիբյան Նազենի

բառեր`` Եթովպիա, հնագույն պետություն, հայՀանգուցային բառեր
եթովպական հարաբերություններ, գրավոր հիշատակություն:

Եթովպիան Աֆրիկայի ամենախիտ բնակեցված երկրներից է:
Եթովպիա անվանումը նշանակում է «արևակեզների երկիր» (ծագել է հունարեն է էթոս՝ «խանձված, այրված», և օպս «դեմք» բառերից): Եթովպիան աշխարհի հնագույն պետություններից մեկն է,
որը, ըստ եթովպական աղբյուրների, Ք. ա. 10-րդ դարից ընդհուպ
մինչև 1974 թ. հեղափոխությունը կառավարվել է նույն հարստության կողմից: Ըստ առասպելի՝ եթովպացիները Սաբայի (ՇաբաՇեբա) թագուհու ժառանգներն են [Սաբան Աֆրիկայում գտնվող
երկիր է՝ հիշատակված Հին Կտակարանում, 6], ով արու զավակ է
ունենում Հրեաստանի Սողոմոն թագավորից: Նշվում է նաև, որ
Երուսաղեմից վերադառնալիս Սողոմոն թագավորը իր մի քանի
որդիներին և Աստծո տապանակը ուղարկում է Եթովպիա [XIV դ.
Եթովպական միջնադարյան գրավոր մշակութային հուշարձանի
համաձայն` «Kebre Negest»-ը կամ «Արքաների Փառքը», 7]: Եթովպիայի վերջին կայսր Հայհլե Սելասսիես I-ը համարվում էր այս
արքայատոհմի 225-րդ ժառանգորդը:
Հայ-եթովպական հարաբերությունների առաջին գրավոր հիշատակությունը պատկանում է Մովսես Խորենացուն [1, Գիրք Ա,
գլ. ԷԲ-ԷԳ]: Ըստ պատմահոր` Ասորեստանի արքա Պրիամոսին
ուղարկած օգնական զորքերի մեջ եղել է հայազգի զորավար Զարմայրը` եթովպական զորքով: Երկու երկրների միջև փոխհարաբերությունները սերտացել են Քաղկեդոնի [Եկեղեցու տիեզերական
IV ժողովը տեղի է ունեցել 451 թ. Բյուզանդիայի Քաղկեդոն քաղաքում] ժողովից հետո, քանի որ եթովպական, հայկական և ղպտական եկեղեցիները չեն ընդունել ժողովի ընդունած դավանաբանա86

կան բանաձևը Քրիստոսի բնույթի մասին: Ըստ որոշ տեղեկությունների՝ Եթովպիայում հայերի ներկայությունը վկայվում է
դեռևս VII դ., երբ արաբական արշավանքների հետևանքով Երուսաղեմից և Մեծ Հայքից տեղի է ունենում արտագաղթ [8]: Հայ արվեստագետները (գրիչներ ծաղկողներ և այլք), ստեղծել էին մի յուրօրինակ վանական համայնք, և XIVդ. կրկնված նմանատիպ ներհոսքը Կիլիկյան Հայաստանից և Մեծ Հայքից միահյուսվում է տեղական ավանդույթներին: Ոճական և պատկերագրական առումով
տեղի արվեստը կրում է մեծ փոփոխություններ՝ կրելով Վասպուրականի և Արցախի մանրանկարչական դպրոցների ազդեցությունը: Հայերենից եթովպերեն են թարգմանվում Գրիգոր Լուսավորչի
«Վարքը», ճառեր և այլ աշխատություններ:
XIII դ. Երուսաղեմում եթովպական վանական համայնք է
ստեղծվում: Իրենց պետությունից նրանք օժանդակություն չէին
ստանում, և հայ հոգևորականները օթևան և ուտելիք էին տրամադրում նրանց: Իմանալով այդ մասին` եթովպական կառավարությունը որոշ արտոնություններ էր տալիս հատկապես հայ վաճառականներին և հոգևորականներին: Կարելի է հիշատակել XVII դ.
հայ ազգային-ազատագրական և հոգևոր-եկեղեցական գործիչ Հովհաննես Թութունջիի այցը Եթովպիա, որ կատարել է 1678-80 թթ.,
Լյուդովիկոս XIV-ի օժանդակությամբ: Նա իր հետ Եթովպիա էր
տարել սբ. Եվստաթեոս մասունքները, ում անվան հետ է կապվում
Տաթևի վանական համալիրը: Հովհաննես Թութունջին հյուրընկալության է արժանանում թագավորական արքունիքում:
XV-XVI դդ. սրվում է քրիստոնյա Եթովպիայի և հարևան մուսուլմանների պայքարը: Եթովպիայի թագավորը Մաթևոս կամ
Մաթույ անունով մի հայ վաճառականի միջոցով Պորտուգալիայի
թագավորից ռազմական օգնություն է խնդրում: Օգտվելով առիթից` պատերազմի ավարտից հետո շատ կաթոլիկ միսիոներներ
տեղափոխվում են Եթովպիա: Մի շարք թագավորներ ընդունում են
կաթոլիկությունը, ինչը բարձրացնում է բողոքի մեծ ալիք, և երկիրը
կանգնում է քաղաքացիական պատերազմի եզրին: Կաթոլիկ թագավորը հրաժարվում է գահից հօգուտ իր որդու, որը դուրս է քշում
երկրից բոլոր միսիոներներին և օտարազգիներին՝ բացի հայերից:
1539 թ. Լեբնա Դենգել կամ Դավիդ II (1508-1540) թագավորի հրա87

մանով Եթովպիան անցնում է հայկական տոմարի և փակում իր
քաղաքական սահմանները: Այստեղ եկող գրեթե բոլոր օտարերկրացիները սպանվում են կամ պատանդ են վերցվում: Արդյունքում այս շրջանում Եթովպիայի և աշխարհի միջև միջնորդները
դառնում են հայերը: Այսպես, XIX դ. Երուսաղեմից Եթովպիա են
ժամանում երկու հոգևորականներ՝ Հայր Տիմոթեոս Սափրիչյանը և
արքեպիսկոպոս Սահակը` որպես միջնորդներ` պատանդներին
ազատելու համար: Եթովպիայում գտնվելու ողջ ընթացքում տեղի
հոգևոր դասի ներկայացուցիչները և հայտնի մեծավորները նրանց
վերաբերվում էին որպես իրական հավատակիցների [4]: Թիգրայ
տարածաշրջանի կառավարիչը` ապագա կայսր Յոհաննես IV-ը
(1872-1889), նույնիսկ արքեպիսկոպոս Սահակին առաջարկ է
անում դառնալ եթովպական եկեղեցու առաջնորդը:
Պատմական աղբյուրներում վկայություն է պահպանվել XVIII
դարի վաճառական Հովհաննես Թովմաջյանի մասին [3 և 7]: Եթովպիա հասնելով՝ նա գերի է ընկնում: Թագուհին Հովհաննեսին
ազատություն է խոստանում պայմանով, որ նա իր գանձապահներին հաշվել կսովորեցնի (Եթովպիայում այդ ժամանակ դեռ հաշիվը կատարվում էր լոբու հատիկներով): Երեք տարի անց թագուհին
նրան առաջարկում է գլխավոր գանձապահի պաշտոնը, բայց իր
փոխարեն թողնելով որդուն՝ Թովմաջյանը շարունակում է ճանապարհորդությունը: Որպես նվեր` նա թագուհուց ստանում է թագավորական ոսկե կնիքով դատարկ թուղթ, որի վրա կարող էր գրել
իր ցանկությունը:
Բազմաթիվ օտարերկրացի գիտնականների՝ գերմանացի
արևելագետ Ջոբ Լյուդոլֆի, շոտլանդացի ճանապարհորդ Ջեյմս
Բրյուսի, Մխիթարյան աբբահայր Ստեփանոս Ագոնցի և այլոց համար հայերի կողմից գրված ուղեցույցները դարձել են հիմնական
տեղեկատվական աղբյուր: Այդպիսի ուղեցույցներ գրել են արդեն
հիշատակված Հովհաննես Թութունջին [4], Հովհաննես Թովմաջյանը [3], Հայր Տիմոթեոս Սափրիչյանը [2] և այլք:
Աբդուլ Համիդ II-ի ջարդերի ժամանակ (1894-1896 թթ.) հայերի
ներհոսքը Եթովպիա նոր թափ ստացավ: Նրանք բնակվում էին
հիմնականում նոր կառուցվող քաղաքներում՝ Դիրե Դաուայում և
Ադիս Աբեբայում: XX դ. սկզբին այստեղ ապրում էր շուրջ 200 հայ
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ընտանիք: Ադանայի ջարդերից հետո նրանց թիվը կրկին աճում է՝
դառնալով Եթովպիայի ամենամեծ համայնքներից մեկը: Հայերը
հիմնականում զբաղվում էին առևտրով և արհեստներով: XX դ.
առաջին տասնամյակներին այստեղ արդեն գործում էին 10 մեծ
առևտրական տներ, հայերին էին պատկանում երկաթգիծը և գործարանները, առաջին լուսանկարչական արվեստանոցները: Դիարբեքիրցի Պետրոս Պողոսյանը ստանում է արքունական լուսանկարչի պաշտոն, որը նրա մահից հետո անցնում է իր եղբորը: Հետագայում այդ պաշտոնն անցնում է արաբկիրցի Լևոն Յազրջանին: Շատ հայեր զբաղեցնում էին բարձր պաշտոններ: Կարելի է
հիշատակել Գրիգոր Հովյանին, որը զբաղեցրել է պետության
գլխավոր ճարտարապետի պաշտոնը, և Մինաս Սեպրիկյանին,
որոնց վերագրվում են Ադիս Աբեբայի և Դիրե Դաուայի ամբողջական և մասնակի կառուցապատումը: Ազգային հիմնի հեղինակը և
պալատական նվագախմբի գլխավոր դիրիժորը հայազգի Գևորգ
Նալբանդյանն էր, իսկ նվագախումբը կազմված էր հայազգի որբերից: Այս ամենը նպաստում էր համայնքի ծաղկմանը: 1918 թ. բացվում են «Հայոց ազգային վարժարանը» և նրան կից հայկական եկեղեցին: 1923 թ. Ադիս Աբեբայում հիմնվում է մատուռ, որին կից գերեզմանատանը պահպանվել են շուրջ 1200 հայկական տապանաքարեր: 1935 թ. Մուրադյան ազգանունով մեծահարուստի կողմից
վերակառուցվելով՝ մատուռը օծվում է Սբ. Գևորգ անվամբ: Եկեղեցին պատկանում է գմբեթավոր դահլիճ տիպին` արտաքինից
շատ զուսպ, զուրկ հարդարանքից, սրբատաշ քարերով: Եկեղեցու
ներքին հարդարանքը նույնպես շատ զուսպ է: Պատերը ներկված
են հարթ պասիվ մոխրագույն երանգներով, որոնց հակադրվում է
գմբեթակիր կամարների երկրաչափական գեղեցիկ նախշազարդը:
Եթովպիայում արվեստը զարգանում էր երկու հիմնական ուղղություններով. 1. Ավանդական կրոնական, որի մեջ մտնում էին
եկեղեցաշինությունը, մանրանկարչությունը, որմնանկարչությունը, սրբապատկերը, լիթուրգիական սպասքը: 2. Աշխարհիկ, պալատական, որոնք ներառում էին պալատների կառուցումը, դրամահատությունը, թագերի, զգեստների պատրաստումը:
«Պալատական» արվեստում մեծ դեր են խաղացել Տիգրան Էբեյանը, որ պատրաստեց Մենելիք թագավորի և Թեյթա թագուհու
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թագերը, որ կրում էին նրա ժառանգները: Բազմաթիվ թանկարժեք
քարերով զարդարված այս թագը ունի եռամաս բաժանում: Նրբորեն կատարված բուսական և երկրաչափական զարդատարրերը
միաձուլվում են իրար հետ` որոշ դեպքերում շրջանակ դառնալով
քրիստոնեկան սրբերի, դրվագված դիմանկարների համար: Տիգրան Էբեյանը զբաղվում էր նաև դրամահատությամբ: Նրա հետ
արքունիքում աշխատում էին նաև հայազգի կաշեգործներ, գորգագործներ, դերձակներ և խոհարարներ, որոնք ձևավորում էին պալատական նիստուկացը:
Թեև հեղափոխությունից հետո հայկական համայնքի ազդեցությունը նվազել է, այնուամենայնիվ նրա թողած հետքը անջնջելի
է: Այսօր էլ քրիստոնեական ծեսը, կենցաղի որոշ ասպեկտներ, արվեստի ոճական գծեր կրում են հստակ հայկական ազդեցություն:
Չեն փոխվել նաև հայերի պատվին կոչված փողոցների անունները:
Չնայած այն բանին, որ հայկական համայնքն այսօր ունի ընդամենը 200 անդամ, նրա թողած մշակութային հետքը մոռացված չէ:
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СТРАНА ОБОЖЖЕННЫХ СОЛНЦЕМ. СЛЕДЫ АРМЯНСКОЙ
КУЛЬТУРЫ В ЭФИОПИИ
Амбардзумян Лусине
ЕГХА, История и Теория художественных искусств,
2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Следы армянского культурного наследия разбросаны по всему миру.
Эта статья посвящена Армянскому сообществу в Эфиопии, ее культуре и
искусству. Представлены исторические данные об Армяно-эфиопских отношенях, о дипломатической миссии армянских купцов, о роли армянского духовенства и богослужебной традиции, о влияние армянских мастеров
на эфиопское искусство, памятниками архитектуры, миниатюры и прикладного искусства.

COUNTRY BURNT BY THE SUN. TRACES OF ARMENIAN
CULTURE IN ETHIOPIA
Hambardzumyan Lusine
Yerevan State Academy of Fine Arts,
History and Theory of Fine Arts, 2nd course
SUMMARY

This article is devoted to the Armenian community in Ethiopia, its culture
and art. Presents historical data on Armenian-Ethiopian relations, the
diplomatic mission of Armenian merchants, the role of the Armenian clergy
and liturgical traditions of the Armenian masters impact on Ethiopian art,
monuments, miniatures and decorative arts.
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ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՎԱՐԱԳՈՒՅՐՆԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՊԱՏԿԵՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Պողոսյան Գայանե
ԵԳՊԱ, Կերպարվեստ, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ պ. գ. թ., դոցենտ Արմենուհի Ստեփանյան

բառեր`` եկեղեցի, խորան, վարագույր, խորհրդաբաՀանգուցային բառեր
նություն, պատկերագրություն:

Եկեղեցական վարագույրը շատ հին պատմություն ունի: Այն
դեկորատիվ-կիրառական արվեստի, ինչպես նաև հայկական կերպարվեստի հետաքրքիր բնագավառներից մեկն է: Հայ եկեղեցու
պատմության մեջ վարագույրներն իրենց խորհրդաբանությամբ
կարևոր նշանակություն ունեն եկեղեցական ծիսակատարություններում: Դրանք իրենց խորհրդաբանությամբ հաստատում են եկեղեցում Աստծո և աստվածայինի հարատև ներկայությունը, ինչպես
նաև մարդու և Աստծո ծիսական հաղորդակցումը: Վարագույր
պատրաստելու և աղոթարանում այն կիրառելու պատվերն, ըստ
ավանդության, ելքի ճանապարհին՝ Եգիպտոսից դեպի Ավետյաց
երկիր, սուրբ Սինա լեռան վրա, Տերը հանձնարարեց Մովսեսին:
Տասը պատվիրանների հետ մեկտեղ Տերը նաև պատվիրեց խորան
կառուցել իր համար, որը կհանդիսանար իր և ժողովրդի հաղորդակցման վայր: Սրահի դռան համար նրբահյուս բեհեզից վարագույր պետք է պատրաստվեր կապուտակից, ծիրանագույնից,
կրկնակի կարմիրից և զարդարվեր քերովբեներով [1, ԳԼ.ԻԷ]:
Քրիստոնեական եկեղեցում վարագույրը Սուրբ Խորանը բաժանում է աղոթասրահից: Հին Կտակարանի համաձայն` այն նախատեսված է եղել սրբությունը զատելու և վերերկրյա իմաստը շեշտելու համար: Ըստ եկեղեցու խորհրդաբանության` վարագույրը
փակվում է Սուրբ Պատարագի ընթացքում ընծայման և ճաշակման կամ վերաբերումից առաջ զգեստը փոխելու ժամանակ: Վարագույրը փակվում է նաև ճրագալույցների և Ավագ Հինգշաբթի օրվա պատարագի սկզբում: Մեծ Պահքի քառասունօրյա շրջանում
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հայ եկեղեցիներում վարագույրը փակվում է ի նշան հարգանքի:
Վարագույրը փոխվում է Ավագ Հինգշաբթի երեկոյան, երբ եկեղեցում կատարվում է խավարման կարգը: Այդ ժամանակ, որպես
տիեզերական սուգի արտահայտություն` գունազարդ վարագույրների փոխարեն խորանների վրա կախվում են սև վարագույրներ՝
հիշեցնելով Հիսուսի խաչելության ծանր ողբերգությունը: Այդ նույն
վարագույրը փոխվում է Ավագ Շաբաթ, երբ մատուցվում է ճրագալույցի պատարագը՝ հնչեցնելով Քրիստոս Հարյավ ավետիսը:
Սուրբ Պատարագին հայ եկեղեցիներում զոհասեղանին կատարվում է անարյուն զոհաբերություն [3]: Խորհրդավոր այդ պահին
խորանը վարագուրվում է և ծածկում մարդկային աչքի համար անզննելի Աստծո փառքը: Հայտնի է, որ քրիստոնեության առաջին
տարիներին վարագույրները եղել են կարմիր՝ հրեղեն և կապույտ՝
ջրեղեն: Հրեղեն վարագույրը Աստծուն բաժանում է հրեշտակներից, իսկ ջրեղենը՝ հրեշտակներին բաժանում է ժողովրդից: Այստեղ կարելի է նաև նշել, որ կապուտակը երկնքի արքայության
խորհուրդն է, ծիրանագույնը՝ երկնքի արքայության թագավորների
թագավոր, ծիրանակիր արքայի՝ Հիսուսի խորհուրդը: Կրկնակի
կարմիրը խորհրդանշում է երկնքի արքայությունը թողած ու երկիր
եկած երկնային արքայի՝ մարմնացած, մարդացած, մեր մեղքերի
համար չարչարված Աստվածամարդուն:
Հետաքրքրական փաստ է տասը վարագույրով խորան պատրաստելու Աստվածաշնչում հիշատակվող Տիրոջ պատվիրանը:
Տասը թիվը քրիստոնեական ավանդույթում համարվում է սուրբ
թիվ: Ինչպես գիտենք, տասն են Տիրոջ պատվիրանները Մովսեսին,
տասն են խորանները ավետարաններում և այլն: Հատկանշական է
նաև այն, որ Աստվածաշնչում տրվում են անգամ խորանի վարագույրի չափերը՝ երկարությունը քսանութ կանգուն և լայնությունը
չորս կանգուն: Խորհրդանշական են նաև Աստծո նշած գույները,
որոնք համեմատվում են բնության չորս տարրերի հետ: Այս չորս
գույներն իրենց յուրահատուկ խորհրդաբանությամբ կիրառություն
են ունեցել ինչպես հայկական, այնպես էլ այլ կրոնների ու մշակույթների պատկերագրական ավանդույթներում:
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Միջնադարյան պատկերագրության մեջ գույների ուսումնասիրության համար շատ կարևոր են որմնանկարչական և մանրանկարչական հուշարձանների ուսումնասիրությունը [12]: Միջնադարյան եկեղեցական վարագույրների պատկերագրությունը կապված է եղել որմնանկարչության, ինչպես նաև մանրանկարչության
մեջ օգտագործվող թեմաների հետ: Միջնադարում բնակչության
փոքր հատվածն է եղել տառաճանաչ, և հավատացյալների մեծ մասը Աստվածաշունչ ընթերցելու հնարավորությունից զուրկ է եղել:
Ուստի նրանց համար Սուրբ Գրքին հաղորդակցվելու միակ միջոցը պատկերագրությունն է եղել: Հեթանոսության վերացումից հետո վարագույրների ընդհանուր գունային ֆոնի վրա հայտնվել են
տերունական պատկերներ: Այսպիսով եկեղեցիներում վարագույրները ունեցել են սրբություններին հաղորդակից դարձնելու և քրիստոնեական հիմնական գաղափարները ցուցադրելու նշանակություն: Եկեղեցու որդեգրած պատկերահարգության սկզբունքը
հիմնվում է Աստվածաշնչի համապատասխան փաստերի և եկեղեցու հայրերի մշակած դրույթների վրա: 7 դ. հայ եկեղեցական գործիչ, աստվածաբան Հովհաննես Մայրագոմեցու «Վերլուծութիւնք
կաթողիկէ եկեղեցւոյ և որ ի նման յաւրինեալ կարգաց» խորագրով
աշխատության մեջ կան հետաքրքիր տեղեկություններ հայ վաղ
միջնադարյան խորհրդանշանների աստվածաբանության և գեղագիտական մտքի վերաբերյալ [10, 45-71]: Ըստ Մայրագոմեցու`
սրբազան առարկաներով ներկայացվող արվեստը ոչ թե հոգեբանական, այլ գոյաբանական իրողություն էր: Նա եկեղեցին համարում էր ոչ միայն ճշմարտության սոսկ օրինակ, այլ իսկական
սրբարան ու Աստծո բնակարան: Վաղ միջնադարի պատկերահարգության սկզբունքը պահպանում էր հայ առաքելական եկեղեցին:
Վարագույրների պատկերագրության թեմատիկան մոտենում է
եկեղեցական որմնանկարչությանը՝ դառնալով համաքրիստոնեական միջնադարյան կերպարվեստի ճյուղերից մեկը: Միջնադարում
առավել հաճախ պատկերազարդումը կատարվել է Տերունական՝
Քրիստոսի կյանքը ներկայացնող պատկերներով: Տերունական
շարքի գլխավոր պատկերները հիմնականում 12-ն են: Ըստ հերթականության` այդ պատկերները հետևյալն են՝ Ավետում, Ծնունդ,
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Տեառնընդառաջ, Մկրտություն, Պայծառակերպություն, Մուտք
Երուսաղեմ, Վերջին Ընթրիք, Ոտնլվա, Խաչելություն, Հարություն,
Համբարձում և Հոգեգալուստ [8]: Այս առանցքային պատկերներից
բացի պատկերվում են նաև Քրիստոսի հրաշագործությունները,
Խաչից իջեցումն ու թաղումը, Վերջին Դատաստանը և այլն:
Եկեղեցական հայտնի գործիչ Վրթանես Քերթողի վկայությամբ`
պատկերազարդ վարագույրներ օգտագործվել են արդեն 7-րդ դարում, սակայն ցավոք հայկական հնագույն վարագույրների նմուշներ չեն պահպանվել: Միջնադարյան պատկերագրության սկզբունքներին անդրադառնալով` նա պատկերամարտերի դեմ իր աշխատությունում ընդգծել է պատկերների կարևորությունը՝ համարելով, որ գրքերից միայն ականջներն են լսում, իսկ պատկերները աչքով տեսնում են և սրտով հավատում [9, 23]: Սա իհարկե վերաբերում է եկեղեցական որմնանկարչությանը, սակայն կարելի է վարագույրները նույնպես համարել միջնադարյան նկարչական արվեստի ճյուղ, որում ևս շեշտվում է պատկերների ճանաչողական,
զգայական և հոգևոր աստվածապաշտական դերը: Միջնադարյան
արվեստը խիստ կանոնիկ էր, սակայն դրա հետ մեկտեղ` բավական ինքնատիպ իր պատկերագրությամբ, գեղարվեստական,
ոճական բազմազանությամբ, զարդանկարի ու գունաշարի
հարստությամբ: Կրոնական, աստվածաշնչական թեմաներից բացի
մեզ հասել են նաև խիստ ազգային թեմատիկ պատկերագրություն
ունեցող վարագույրներ, որոնց վրա ներկայացված են մեր եկեղեցու պատմության կարևոր իրադարձություններ:
Եկեղեցիներում կիրառվում են մի քանի տեսակի վարագույրներ` խորանի, խորդանոցի, ավազանի: Որոշ եկեղեցիներում պահպանվել է վարագույրը` որպես ավանդատան խորհրդանշական
դուռ օգտագործելու սովորույթը: Եկեղեցական ծիսակատարություններում օգտագործվող հնագույն վարագույրները կոչվել են
«կատապետասմա», որը հունական ծագում ունի և նշանակել է
ծածկոց [13, 83]: Այս կատապետասմաները օգտագործվել են ծիսակատարություններում մինչև 4-րդ դար: Այնուհետև դրանց փոխարինելու են եկել պատկերազարդ վարագույրները: Պատկերազարդ
ծածկոցի մասին վաղ ակնարկ կարելի է գտնել հայոց Աբգար թա95

գավորի մասին լեգենդում, որտեղ նրա սուրհանդակները գնում են
Հիսուսի մոտ ու խնդրում նրա դիմապատկերը՝ արքային տանելու
համար: Թղթի վրա նկարը լավ չի ստացվում, ուստի Հիսուսն անձամբ հպվում է թաշկինակին՝ թողնելով վրան իր անձեռակերտ
պատկերը: Այս լեգենդում հետաքրքրականն այն է, որ սուրհանդակներից մեկը մետաքսագործ է եղել, և Հիսուսի առաջին պատկերն արվել է հենց գործվածքի վրա: Սա կարող է համարվել եկեղեցական վարագույրների, ծածկոցների, այսպես ասած, նախնական օրինակ [13, 82]: 13-րդ դարի պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու
«Հայոց պատմություն» աշխատության մեջ տեղեկություններ կան
Հաթերքի (Արցախ) Վախթանգ իշխանի կնոջ՝ Արզուխաթունի և
նրա դստրերի՝ այծի նուրբ բրդից գործած վարագույրների մասին
[5, 248]: Վարագույրները հնում եղել են նաև ասեղնագործված ու
դաջազարդված: Կիրառական արվեստի մյուս ճյուղերի նման վարագույրների պատրաստումը պահպանել է ժողովրդական ավանդույթներն ու ոճական առանձնահատկությունները: Վարագույրներ պատրաստելու գործում մեծ դեր է ունեցել դաջագործությունը,
որը գործվածքը զարդարելու դեկորատիվ-կիրառական արվեստի
հնագույն ճյուղերից է: Հայտնի է, որ դաջագործ վարպետները
պատկերներ ստանալու համար կիրառել են տրաֆարետներ միայն
մի օրինակով և գործի ավարտից հետո վերացրել են դրանք [2, 52]:
Կաղնու կամ տանձենու փայտի վրա փորագրվում էր նախշը, որի
վրա դրված ներկի միջոցով համապատասխան կաղապարով դաջվում էր գործվածքը: Բազմագույն զարդանախշերի համար օգտագործվում էր մի քանի կաղապար [5]: Հայաստանում դաջազարդության համար կիրառվել են կենդանական (որդան կարմիր), հանքային (օքրաներ, հանքային աղեր, գունավոր հող) և բուսական
ներկանյութեր, որոնցով հարուստ է եղել Հայկական լեռնաշխարհը
[2, 40]: Վարագույրներ պատրաստելիս կիրառվում էր նաև տպում
և մոմակաթեցումով պատկերներ ստանալու եղանակը: Վարպետները եղել են հիմնականում կրոնավորներ և հաճախ ստեղծել են
թեմատիկ հորինվածքներ: Շատ դեպքերում վարագույրների վրա
արձանագրվում էին պատրաստման վայրը, տարեթիվը, ինչպես
նաև` վարպետի անունը: Վարագույրների ուսումնասիրությամբ
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առաջին անգամ զբաղվել է Գարեգին Հովսեփյան կաթողիկոսը
20-րդ դարի սկզբին: Նրա ուսումնասիրություններում հանդիպում
ենք Ս. Էջմիածնի Մեծ Խորանի ասեղնագործ վարագույրի նկարագրությանը, որը մեծ արժեք է ներկայացնում վրան արված մեծ արձանագրությամբ՝ տեղի, ստեղծման ժամանակի, նկարազարդող
վարպետի և նվիրատուի մասին: Այն վերագրվում է 1705-1714 թթ.,
վայրը` Կ. Պոլիս: Վարագույրի պատկերագրության թեման Ս. Գրիգոր Լուսավորչի տեսիլքն է և քրիստոնեության հաստատումը Հայաստանում [4, 299-303]: Սա պահպանված բացառիկ օրինակ է իր
տեսակի մեջ և պահվում է Մայր Աթոռի գանձատանը: Հայտնի է,
որ դաջազարդ վարագույրներ պատրաստվել են հայաբնակ շատ
վայրերում (Եվդոկիա, Կեսարիա, Կ. Պոլիս, Վան, Տրապիզոն, Նոր
Ջուղա, Հնդկաստան և այլն): Եկեղեցական վարագույրներ պատրաստելու ավանդույթը վերսկսվել է 17-18-րդ դարերում: Նշանավոր կենտրոններ էին Մադրասն ու Կալկաթան՝ Հնդկաստանում,
Նոր Ջուղան՝ Պարսկաստանում, Տրապիզոնը, Բայազետն ու Թոքատը՝ Թուրքիայում [5, 247-250]: Հայ նկարիչ-դաջազարդող վարպետների պատրաստած վարագույրներ տարբեր քաղաքներից
ուղարկվել են Էջմիածին: Որոշ եկեղեցական վարագույրների վրա
խորանաձև բաժանումներով ներկայացված են աստվածաշնչյան
տեսարաններ: Խորանաձև պատկերումը հայտնի է միջնադարյան
պատկերագրությունից և մանրանկարներից [7]: Եկեղեցական
Ավագ խորանների համար նախատեսված վարագույրների կենտրոնական հատվածում սովորաբար պատկերվել է Վերջին Դատաստանը` երբեմն Խաչելության և Հարության գաղափարների
հետ համատեղ [11]: Եկեղեցական վարագույրների պատկերազարդման տարածված թեմա է եղել Սբ. Գրիգոր Լուսավորչի վարքն
ու քրիստոնեության տարածումը: Միջնադարյան արվեստում բավական մեծ տարածում է գտել սրբերի պատկերումը, ինչպես, օրինակ` Սբ. Գևորգ զորավարի ձեռամբ ձիու տակ փռված հրեշին խոցելու տեսարանը:
Պահպանված տարբեր եկեղեցական վարագույրների պատկերագրական առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հավաստում է անմիջական կապը եկեղեցական աստվածաբանական
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բովանդակությամբ պատկերագրական հուշարձանների հետ: Դրա
վառ ապացույցն են եկեղեցական որմնանկարների, մանրանկարների և վարագույրների պատկերների սյուժետային և նկարազարդման ոճական նմանությունները: Դարերի ընթացքում փոփոխվել ու կատարելագործվել են վարագույր պատրաստելու եղանակները, սակայն վարպետները սերնդեսերունդ պահպանել են
հայկական ժողովրդական պատկերագրության ավանդույթները:
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СИМВОЛИКА И ИКОНОГРАФИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ
ЦЕРКОВНЫХ ЗАНА
ЗАНАВЕСЕЙ
НАВЕСЕЙ
Погосян Гаяне
ЕГХА, Изобразительная искусства, магистрант, 1-ий курс
РЕЗЮМЕ

Традиция изготовления церковных завесей исходит с древних времен,
став одним из интереснейших видов армянского изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. Традиция изготовления алтарной
завесы связана с библейскими упоминаниями о Моисее, которому Бог дал
заповедь на горе Синай. Во времена христианства завеси разрисовывались
на библейские темы. Символика и иконография средневековых алтарных
завесей подобно миниатюре и настенной живописи церквей, служила
средством познания Библии для людей.

THE SYMBOLISM AND ICONOGRAPHY
OF THE ORIGIN OF THE CHURCH CURTAINS
Poghosyan Gayane
Yerevan State Academy Of Fine Arts,
Master’s student of history and theory of fine arts, 1st course
SUMMARY

The tradition of production of the church curtains proceeds since ancient
times and has become one of the most interesting types of Armenian painting
and decorative art.The tradition of production of an altar curtain is connected
with the Bible mentions of Moses,to whom God gave a commandment on the
Mount Sinai.In the period of Christianity curtains were painted on biblical
themes.The symbolism and iconography of medieval altar curtains like a
miniature and church wall paintings,served for the people as means of
knowledge of the Bible.
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ԵՐԵՎԱՆԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՆԵՐԻ
ՏՆԵՐԻ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ
(1920(1920-1955 ԹԹ.)
ԹԹ.)
Տեփանյան Աննա
ԵԳՊԱ, Կերպարվեստի պատմություն և տեսություն,
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար`ճ. գ. դ, պրոֆ. Դ. Քերթմենջյան

Հանգուցային բառեր` Երևան քաղաք, բնակելի տուն, ճարտարապետություն, հատակագիծ, շենք:

Խորհրդային շրջանում Երևան քաղաքի առաջին բնակելի
տների զարգացումը մի հարց է, որը հայկական արդի ճարտարապետության մեջ կարևոր գործառույթ ունի:
Հայ ազգի մեծագույն զավակ ճարտարապետ, ակադեմիկոս Ալ.
Թամանյանը իր ամբողջ իմացական ներուժը դրեց հայ ժողովրդի
համար այդչափ կարևոր գործի մեջ: Տիրապետելով նոր-դասական
ճարտարապետությանը` ազգային մտածողությամբ ամուր հենք
կառուցեց հայկական ճարտարապետության զարգացման համար:
Նրա նախագծած մայրաքաղաքի գլխավոր հատակագծի կառուցվածքի բովանդակությունը բոլոր ասպեկտներով ներառում է հայ
ազգային ճարտարապետության տիպային ձևերը նրանց հորինվածքների ճշգրիտ մտահղացմամբ [2, 35]: 1924 թ. Թամանյանի
գլխավոր հատակագիծը հիմնված է «քաղաք-այգու» տեսության
գաղափարների վրա [5, 3], տեսություն, որ առաջ է բերել անգլիացի
սոցիոլոգ Էբենզեր Հովարդը [5, 5]: Սակայն Ալ. Թամանյանը իր
փորձառության և մտածողության ճիշտ վերլուծությամբ վեր է հանում հիշյալ տեսության բարդ և հակասական կողմերը` գտնելով
դրանց կարևորագույն սկզբունքային եզրերը, որոնք թամանյանական շնչով լավագույն արտահայտումն են գտնում Երևանի
հատակագծման մեջ՝ որպես քաղաք-այգու տեսության դրույթներ,
որոնք կառուցվածքային բնույթով ունիվերսալ են և մեծ ներգործություն ունեն քաղաքի կառուցապատման զարգացման մեջ: Ըստ
դրույթների` ձևավորվում է քաղաքի տարածքի ֆունկցիոնալ կազմակերպումը ամֆիլադային սկզբունքով՝ ներդաշնակված բնու100

թյան և ռելիեֆի հետ, շինությունների համապատասխան օրիենտացիոն լուծումներով, քաղաքի ճարտարապետության մեջ գեղեցիկ տեսարանների ընդգրկումով:
Ալ. Թամանյանի հատակագծի հիմքում դրվեց ուրբանիզացված քաղաքի կանոնավոր կառուցապատման սկզբունքը` նախատեսված 150 հազար բնակչության համար [1, 52]: Քաղաքի գլխավոր հատակագիծը ֆունկցիոնալ պահանջներով մասնատվում է մի
քանի հատվածների, որոնք կանոնավոր դասավորությամբ շրջապատում են արենային սկզբունքով տեղաբաշխված Հանրապետության հրապարակն ու Հին Երևանը: Ճիշտ են մտածված տրանսպորտային հարցերը, ըստ որի համակարգվում են փողոցների շառավղաշրջանաձև ուղղություները: Գլխավոր հատակագիծը ոճային ու գաղափարային բոլոր արժեքներով շեշտում է ռեալիստական քաղաքի դիմագիծը և դասական նրբաճաշակ կոմպոզիցիոն
լուծումներով հասցնում կատարելության: Հատակագծում օրգանական մաս է կազմում սոցիալ-տնտեսական հարաբերություններում զարգացող արդյունաբերական քաղաքի համար գերակա`
հասարակության և դրանում անհատի կարևոր դերի ձևավորման
գործոնի հանգամանքը. այս հենքի վրա զարգացման նոր ուղի է
բռնում բնակելի տների կառուցապատումը: Ընդառաջ գնալով
ժամանակի մարտահրավերներին` հայ ճարտարապետների կողմից մշակվում են բնակելի տան կառուցման նորմերի մի ամբողջ
համակարգ` արտացոլված ֆունկցիոնալ ու կոնստրուկտիվիստական բնույթի մեխանիզմներով:
Բնակելի տներին բնորոշ տիպային ու հորինվածքային ձևերը
նոր ժամանակների ընկալումներով պայմանավորված են քաղաքի
բնակլիմայական, գոգավոր ռելիեֆային հատկանիշներով և բնակելի տների հատակագծերով: Նրանք նախագծվում են ուղղանկյուն, բեկյալ տեղադրված փողոցների` անկյունագծով կամ ուղղահայաց դասավորվածությամբ [1, 66]: Բնակելի տան տիպային ձևը
դառնում է բազմահարկ, բազմաբնակարան, միջանցիկ օդափոխությամբ` սեկցիոն համակարգը [2, 57]: Երևան քաղաքի առաջին
բնակելի տները գծագրվել է հայ դասական ճարտարապետության
դպրոցի ներկայացուցիչ` Ն. Բունիաթյանի կողմից: Նրա կառուցած
մեծաթիվ բնակելի տները արդի հայ ճարտարապետության
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զարգացման մեջ անգնահատելի հետք են թողել. նրա առաջին
գործերից են Թումանյանի և Նալբանդյանի փողոցներում տեղադրված բնակելի տները` բաղկացած 2-3 սենյականոց չորս բնակարաններից` ընդգծված պարզ ու զուսպ հարդարանքով, արտաքին
մակերեսները` սպիտակ ծեփակերտ շաղախով, անկյունների,
մուտքի լոջիայի եզրերը` քարե շարվածքով: Բնակելի ճարտարապետության առաջին փորձերը հնարավորություն են տալիս հետագա կառուցվող օրինակներում կատարելագործելու և զարգացնելու նոր տիպային հորինվածքային ձևեր, բարձրանում են 3-4
հարկայնության, սեկցիոն համակարգով, միջանցիկ օդափոխությամբ բնակելի տներ` կենցաղային մասը ապահովող խոհանոցով
և լոգարանով:
Ն. Բունիաթյանի մեկ այլ գործում ճարտարապետը փորձել է
ստեղծել կոնստրուկտիվ և ֆունկցիոնալ լուծումներով և ազգային
ճարտարապետական ձևի էլեմենտներով միախառնված բնակելի
տան այնպիսի նմուշ, որը` որպես ազգային ինքնատիպության արտահայտման մի ձև, Երևանի քաղաքաշինության արվեստում ներդաշնակության մեջ է դրվում քաղաքի ընդհանուր կոլորիտում:
Կառույցը տեղադրված է Նալբանդյան և Մոսկովյան փողոցները
հատող խաչմերուկից մի փոքր հետ: Փողոցի երկայնքով ընկած,
ուղղանկյուն հատակագծային հորինվածքով, սեկցիոն համակարգով այս կառույցը` արտաքինից զուսպ թվացող, հարդարման
պարզ ձևերով ստեղծում է դիտողականության հիանալի միջավայր: Շենքի ճակատային հատվածում սիմետրիկ դասավորվածությամբ տեղադրված ուղղանկյուն կտրվածքով սև երիզված պատուհաները համադրված են փոքր պատշգամբների հետ, իսկ շքամուտքը, որ հայ ավանդական ճարտարապետության տիպիկ ձև է`
ուղղանկյուն մուտքը բարավորի մասում շրջակալած կամարակապ սև երիզով, կեսով ավարտվում սյուներով և հանդիսանում է
խորհրդային վաղ շրջանի բնակելի տան դասական օրինակ: Ուշագրավ է Ն. Բունիաթյանի նորարարական շնչով ստեղծված գործերից ևս մեկը` որպես սեկցիոն բնակելի տան կոմպլեքս համակարգ:
Հետագայում այս տիպը ամրագրվեց բնակելի տների կառուցապատման զարգացման մեջ: Այն բաղկացած է երկու կառույցներից`
յուրաքանչյուրի հատկագծում ունենալով անկյունագծային հորին102

վածք` տեղադրված Նալբանդյան և Թումանյան հատվող փողոցների խաչմերուկի առանցքի երկու կողմերում: Ճարտարապետական
կառուցվածքով շատ նման տները ստեղծում են հայելու անրադարձման պատկեր` հաղորդակից լինելով միջավայրի ու տարածության հետ: Ըստ հատակագծի հորինվածքի` շենքերը բաժանվում են երեք ծավալների, որոնց կոնստրուկտիվ լուծումները
իրենց բազմաֆունկցիոնալ ձևերով բնակելի տան տիպային ոճի
ինքնատիպ կազմավորում է: Կառույցների կենտրոնական ծավալները երեքհարկայնության են, իսկ կողայիները` 2, որոնք ճակատային մասով դուրս են գալիս փողոց: Այս ռիթմիկ անցումները և
կողային ծավալներում տեղակայված կամարաձև բացվածքներով
լոջիաները, պերգոլայով ծածկված կախովի փոքր շքամուտքերն
իրենց նրբաճաշակությամբ կառույցների գեղարվեստական արտահայտումն են: Հատակագծի հորինվածքով պայմանավորված`
կառույցները փողոցից պարփակվում են բակ-պարտեզներով,
որտեղից էլ շենքերին կից բաց բազալտե աստիճաներով ուղղվում
դեպի մուտքերը: Շինարվեստում օգտագործվել են Ն. Բունիաթյանի կառույցներին բնորոշ միջոցները` սպիտակ ծեփով պատած
հարթություներ, շենքերի հիմնային և մանրամասերում սև քարի
օգտագործում:
Բնակելի տների տիպային համակարգում հատկանշական է
շենքերի հարկայնության հարցերը, որոնք անխոս կապված են քաղաքի բնակչության արագ աճի հետ: Եթե Ալ. Թամանյանի հատակագծում նախատեսվում էր 2-3 հարկայնության շենքերի կառուցապատում, ապա նրա աշակերտ և թամանյանական դպրոցի
հետևորդ ճարտարապետ Ս. Սաֆարյանն առաջիներից էր, որ նախագծեց երկու սեկցիայից բաղկացած մինչև 5 հարկայնության
բնակելի տան օրինակ` տեղադրված Աբովյան փողոցում [1, 69]:
Շենքը ուղղանկյուն հատակագծի հորինվածքով առանձնանում է
հստակ ու պարզ ձևով, որին գեղարվեստական շունչ են հաղորդում ճակատային մասում գունեղ տուֆի շարվածքը, երկաթբետոնե լոջիաները, ուղղանկյունաձև բացվածքներով պատուհանները:
Ծավալային թեթևությամբ կառուցվածքի կազմակերպումը կոնստրուկտիվիստական ոճի տիպիկ մտածողություն է, որտեղ ճարտարապետը պահպանել է ռացիոնալության սկզբունքները, լավագույն
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օրինակ է Պարոնյան փողոցում տեղադրված «շախմատաձև»
բնակելի տունը` նախագծված ճարտարապետ` Կ. Հալաբյանի և
Մ. Մազմանյանի կողմից [1, 69]: Սեկցիոն համակարգով 2-3 հարկանի շենքը օրգանապես կոնստրուկտիվիզմի ու ազգային ավանդական սկզբունքների կատարյալ սինթեզ է: Զերծ լինելով դեկորատիվ կեղծ ձևերից` կոմպոզիցիան կառուցվում է լոջիանների և
փակ ծավալների ռիթմիկ դասավորվածությամբ:
1920-1930 թթ. Երևանի և մյուս քաղաքների բնակելի տների
կառուցապատման նախագծերը հիմնականում կազմվել են
կոնստրուկտիվիզմի ուղղության վառ ներկայացուցիչներ Ն. Բունիաթյանի, Կ. Հալաբյանի, Մ. Մազմանյանի և այլոց կողմից:
1930 թ. սկսած՝ քաղաքի սահմանները ընդարձակվում են նոր
շրջաններով, և ճարտարապետական հատակագծման կոնցեպտի
հիմքում ընկնում է «Մեծ Երևան» քաղաքի նախագծումը: Քաղաքաշինության զարգացման որակները դրսևորվում են ստեղծված
որոշակի պայմաններով` կախված բնակչության աճի, բնակելի
տների կառուցապատման ծավալների մեծացման, քաղաքի ռելիեֆի ու այլ խնդիրների հետ: Քաղաքաշինության մեջ զարգանում և
ձևավորվում է բնակելի տների կոմպլեքս համակարգված սիստեմը, որի սկզբունքային նպատակն է հասնել թաղամասային և ամբողջական փողոցների կառուցապատման հնարավորությանը [6,
286]: Բնակելի տների տիպական և կոնստրուկտիվ ձևերում առկա
են որոշակի փոփոխություններ` համեմատ ավելի վաղ շրջանի
հետ: Շենքերի հատակագծման հիմքում ընկած սիստեմին բնորոշ
են դառնում 5 հարկայնության, սանդուղքային հարթակի շուրջ
խմբավորված` միջանցիկ օդափոխությամբ տարբեր սենյականոց
երեք բնակարանների տեղադրումը: Կոմպլեքս բնակելի տների
հատակագծային հորիվածքները ստեղծվում են որոշակի դասավորվածությամբ` կախված քաղաքի ընդարձակվող հատակագծի
ընդհանրությունից և պայմանավորված ռելիեֆի գործոնի հետ:
Նման կոմպլեքսներից է Ա. Նուշիկյանի նախագծած 100 մ երկարությամբ 4 հարկանի սեկցիոն բնակելի տների շարքը` ուղղահայաց տեղադրված Բարեկամության փողոցի վրա: Շենքի բնակարանների հատակագծային ներքին տարածական ձևերը մտածված են հստակ և համաչափ լուծումներով, սանիտարա-խոհանո104

ցային հանգույցների ճիշտ դասավորվածությամբ: Ճարտարապետներ Վ. Բելուբեկյանի և Ա. Թերզիբաշյանի կողմից բնակելի
տների մի խումբ է նախագծված Տիգրան Մեծ պողոտայի` Ագաթանգեղոս և Հանրապետության փողոցների միջև եղած հատվածներում: Շենքերի այս խումբը առանձնանում է ճակատային հատվածի մշակումներով` ստեղծելով կոմպոզիցիոն լուծումների
միասնական արտահայտություն: Տարբեր մասշտաբայնության և
մասնատման տարբեր անցումները կոմպոզիցիայում մի ամբողջական համույթ է դառնում պատի երկայնքով ռիթմիկ մշակված
պատուհանների բացվածքներով, որոնք շեշտվում են սյուներով
երիզված ոչ մեծ պատշգամբներով: Ծավալով ընդգրկուն և ազատ
կառուցապատման բնույթով է արտահայտված Կասյան փողոցի
երկարությամբ ձգվող բնակելի տների խումբը: Փողոցը գտնվում է
ռելիեֆային բարդ գոգավոր պայմաններում, ինչը թելադրում է
շենքերի հատակագծման տեղագրումը: 300 մ երկարություն ունեցող այս կառույցի ծավալնեերի աստիճանական անցումները
ստեղծում են հեռանկարի զգացողություն: Կրկնվող ծավալների
բարձր ու ցածր դասավորվածությունը` պլաստիկ մշակումներով,
կենտրոնական ճակատային հատվածներում ունենալով մոնումենտալ ու առատ դեկորների մշակման բնույթ, ստեղծում է բնակելի
տան մի ինքնատիպ ճարտարապետական ձև:
1930-1955 թթ. նորարարական կոնստրուկտիվ ձևերը լուծորդվում են մեր ազգային ճարտարապետական ավանդական էլեմենտներով` հայկական օրնամենտերով, օրդերային համակարգով, և այս ամբողջի համակցությունը քաղաքաշինության զարգացման մեջ ստեղծում է գեղարվեստական դեկորատիվության
սկզբունք [1, 88]: Ահա այս ժամանակ է, որ քաղաքաշինական արվեստում Թամանյանական դպրոցի գաղափարները ազգային ճարտարապետությունը բերում են պրոֆեսիոնալ բարձր մակարդակի:
Ձևավորվում են գեղարվեստական հարդարման երկու ոճավորված
ուղղություններ` միտված դասական և ազգային ձևերին: Ձևավորված սկզբունքային համակարգով վեր են խոյանում հարուստ գեղարվեստական ձևերով մշակված հասարակական և վարչական
բնույթի շենքեր, որոնց ճշգրիտ լուծված կոմպոզիցիան կատարյալ
ներդաշնակվում է միջավայրի հետ, նաև անմաս չեն մնում բնակե105

լի տների գեղարվեստական հարդարման միջոցները: Հայկական
քանդակազարդ ձևերը՝ շենքերի ֆասադներին, կամարակապ
կտրվածքներով պատուհանների համաչափ տեղադրումը և շատ
հաճախ սյունաշարերով շրջակալած, ինչպես նաև սյունաշար լոջիաների դասական մշակումները արտահայտչականու-թյուն են
հաղորդում հնամենի քաղաքին: Բնակելի տների գեղարվեստական ձևերը ավելի ինքնատիպ և մոնումենտալ հնչողություն են
ստանում շինարվեստում կիրառվող ուղիղ կտրվածքներով ու
հարթ մակերևույթներով քարի օգտագործմամբ (բազմերանգ տուֆ,
բազալտ, գրանիտ և այլն, որոնք լրացնում են մեր քաղաքի ներկապնակը):
Բնակելի տան կազմավորման արմատական հիմքը իր տիպային ու հորինվածքային կառուցվածքով և շինարվեստում [3, 12]
զարգացող միջոցներով քաղաքի հատակագծում ներգրաված նոր
թաղամասերի կառուցապատման համար դարձավ ուղղորդող
հնարավորություն:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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1986.
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АРХИТЕКТУРА ЖИЛЫХ ДОМОВ ЕРЕВАНА В ПЕРИОД
НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА (1920(1920-1955 ГГ.)
ГГ.)
Тепанян Анна
ЕГХА, История и Теория изобразительного искусства,
магистратура 1-ый курс
РЕЗЮМЕ

В начале 1920-х годов в архитектуры Армении сформировались
основные черты жилых домов. Секционный дом становится наиболее
приемлемым в строительстве. В конце 1920-началу 1930-х годов строится и
немало жилых домов, обращающих правдивостью архитектурных идей и
форм. С 1930 года декоративные принцип фасадах армянских домов сокровищницы национальной архитектуры перешел в новое качество и приобрел новых формы в творчестве, которые в целом можно охарактеризовать
как конструктивно декоративные.

RESIDENTIAL HOUSES ARCHITECTURE
ARCHITECTURE IN YEREVAN
DURING FOUNDATION PERIOD (1920(1920-1955)
Tepanyan Anna
Yerevan Fine Arts State University, Fine Arts History and Theory,
MA, 1st course
SUMMARY

At the beginning of the 1920s, the basic features of the Armenian
architecture are formed. Blok of flats becomes more acceptable in the
construction of houses. At the end of the 1920s and at the beginning of the
1930s a plenty of houses were built that are distinguished by the truthfulness of
architectural ideas and forms. Since 1930, the decorative principle of a facade of
the Armenian houses of national architecture has turned into new quality and
has obtained new forms in creativity which in general can be characterized as
constructive-decorative.
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ՆՈՐ ԱՊՐԱՆՔԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ասլանյան Լիլիթ
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` տ. գ. թ. Պապոյան Հրայր

բառեր` նորարարություն, ձեռնարկություն, նոր ապրանք,
Հանգուցային բառեր
ռազմավարություն:

Ներկայիս բարձր մրցակցային շուկաների պայմաններում
ձեռնարկությունը պարտավոր է մեկ քայլ առաջ լինել իր մրցակիցներից: Վերջինիս հասնելու միջոցներից մեկը նոր ապրանքների
ներդրումն է: Ձեռնարկությունը նաև արտաքին միջավայրի անընդհատ փոփոխվող պայմաններից կախված չի կարող հիմնվել միայն
գոյություն ունեցող ապրանքատեսակների վրա:
Սպառողը ցանկանում և սպասում է նոր ապրանքների: Եվ
մրցակիցները ուժերը առավելագույնս կենտրոնացնում են, որպեսզի ապահովեն նրան այդ նորույթներով: Հետևաբար յուրաքանչյուր
ձեռնարկություն պետք է ունենա նոր ապրանքների ստեղծման իր
ծրագրերը: Ձեռնարկությունը կարող է ստանալ նոր ապրանք երկու մեթոդով՝ ձեռնարկության, պատենտի, լիցենզիայի ձեռքբերման ուղիով կամ սեփական ուժերով նոր ապրանքի ստեղծման միջոցով: Ապրանքի կյանքի ցիկլի առկայությունը նշանակում է, որ
ձեռնարկությունն ունի 2 մեծ խնդիր լուծելու: Առաջին՝ այն պետք է
կարողանա որոշել հին ապրանքը նորով փոխարինելու ճիշտ ժամանակը և երկրորդ՝ ձեռնարկությունը պետք է կարողանա արդյունավետորեն կազմակերպել աշխատանքը արդեն գոյություն ունեցող ապրանքների հետ: Որոշ կազմակերպություններ, չկարողանալով ինչպես հարկն է աշխատել արդեն գոյություն ունեցող ապրանքների հետ, կենտրնացնում են իրենց ուժերը նորույթների
ստեղծման վրա: Մյուսները, ընդհակառակն, ուժերը ուղղում են
դեպի գոյություն ունեցող ապրանքերի հետ աշխատանքը՝ մոռանալով նոր ապրանքների ստեղծման անհրաժեշտության մասին:
Ձեռնարկությանը անհրաժեշտ է ինչ-որ կերպ հավասարակշռել
այս երկու ծայրահեղությունները:
Գոյություն ունեն «նոր ապրանք» հասկացության ավելի քան
50 մեկնաբանություն: Հիմնականում դրանք ունեն կամ նեղ միա109

կողմանի ուղղվածություն կամ աբստրակտ բնույթ: Քննադատության է արժանի այն մոտեցումը, որ ապրանքը նոր է համարվում
այնքան ժամանակ, մինչև նրա սպառումը կհասնի ռացիոնալ նորմայի մակարդակի կեսին, ինչպես նաև փորձը կոնկրետ ժամկետի
հաստատման, մինչև որի ավարտը ապրանքը համարվում է նոր:
Նոր ապրանքի առանձնացման հիմնական մոտեցումներից
մեկն այն է, որ յուրաքանչյուր նորից թողարկված ապրանք համարվում է նոր. այս դեպքում ապրանքի նորարարական բաղադրիչը համարվում է արտադրման ու յուրացման ժամանակը:
Առանձնացնում ենք ապրանքի նորարարական բաղադրիչի մի
քանի տեսակ՝
1. գոյություն ունեցող սպառողական հատկանիշների պահպանմամբ արտաքին ձևավորման փոփոխում,
2. սպառողական հատկանիշների մասամբ փոփոխություն՝
հիմնական տեխնոլոգիական բնութագրիչների կատարելագործման հաշվին,
3. սպառողական հատկանիշների հիմնովին փոփոխում,
4. իր անալոգը չունեցող ապրանքի ստեղծում [2]:
Նոր ապրանքի նորարարական բաղադրիչի կշռի մեծացման
հետ միաժամանակ մեծանում է ռիսկի աստիճանը, և ավելի էական են դառնում նոր ապրանքի ներդրման հետ կապված կառավարչական խնդիրները:
Ձեռնարկության մրցունակության գլխավոր պայմանը հանդիսանում է նոր ապրանքի շուկայահանման՝ մրցակիցներից արագ
կազմակերպումը: Նոր ապրանքների հաջող ներդրման համար
անհրաժեշտ է նաև ի սկզբանե հասկանալ, որ առաջնայինը սպառողն է (նրա կողմից հակադարձ ռեակցիան պետք է օգտագործվի
նոր ապրանքի մշակման ու փորձարկման ժամանակ), և որ ամբողջովին նոր ապրանքի ներդրումը ավելի մեծածավալ ուսումնասիրություններ է ենթադրում, քան հին ապրանքի մոդիֆիկացիան:
Ինչքան բարձր է ապրանքի մեջ նորարության տեսակարար կշիռը,
այնքան ավելի մանրամասն պետք է կատարվեն նրա ներդրման
հետ կապված բոլոր գործընթացները:
Սպառողները տաբեր կերպ են արձագանքում նոր ապրանքներին: Ըստ նոր ապրանքների փորձարկման պատրաստակամության և ընդունման արագության՝ առանձնացնում ենք սպառողների հետևյալ խմբերը`
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1. Սուպեր նովատորներ, որոնք միշտ պատրաստ են նոր ապրանքի ձեռքբերման ռիսկի դիմել:
2. Նովատորներ, որոնք պատրաստ են առաջիններից մեկը
ձեռք բերել նոր ապրանքը` միայն թե այդպիսի գնման բոլոր հնարավոր հետևանքների մանրամասն վերլուծությունից հետո:
3. Սովորական սպառողներ, որոնք նոր ապրանքը ձեռք են
բերում ավելի շուտ, քան միջին վիճակագրական սպառողը:
4. Կոնսերվատորներ-սկեպտիկներ, որոնք ձեռք են բերում
նոր ապրանքը` ելնելով նախորդ բոլոր խմբերի կողմից դրա օգտագործման փորձից:
5. Սուպեր կոնսերվատորներ, որոնք կասկածամտորեն են վերաբերում ցանկացած փոփոխությունների և ձեռք են բերում նոր
ապրանքը միայն այն դեպքում, երբ վերջինս չի հակասում նրանց
սովորույթներին ու ավանդույթներին [1]:

Այսպիսով` յուրաքանչյուր ձեռնարկություն նոր ապրանք ներդնելիս պետք է նկատի ունենա, որ սպառողների ընդամենը 2,5%–ի
վրա նա կարող է լիարժեք համոզված լինել իր ապրանքի ձեռքբերման հարցում, և իհարկե, պետք է տարատեսակ քայլեր ձեռնարկի,
որպեսզի գրավի նաև այլ խմբերի ուշադրությունը:
Տարբերում ենք նորարարություններ՝ տեխնոլոգիական և մարքեթինգային դոմինանտությամբ: Առաջինը փոփոխում է ապրանքի
ֆիզիկական հատկանիշները արտադրության մակարդակի վրա
(օր.՝ նոր նյութի, նոր կոմպոնենտի օգտագործում և այլն): Մարքեթինգային դոմինանտությամբ նորարարությունները վերաբերում
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են հիմնականում իրացման ձևերին և կոմունիկացիաներին (օր.՝
գովազդի նոր ձևերի կիրառում, նոր փաթեթավորում և այլն): Հաճախ այս նորարարությունները պահանջում են ավելի շատ ստեղծագործական աշխատանքներ, քան ֆինանսական միջոցներ:
Նոր ապրանքի ներդրման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի
առնել նաև, որ տարբեր ապրանքների համար ստեղծման փուլերի
տևողությունների հարաբերությունը տարբեր է, և ըստ դրա յուրաքանչյուր ձեռնարկություն պետք է մշակի համապատասխան ռազմավարություն:
Աղյուսակ 2. Ապրանքի ստեղծման փուլերի տևողությունը տոկոսային արտահայտությամբ.
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Նորարարությունը կարող է լինել բավականին ռիսկային. լայն
սպառման ապրանքների շուկայում անհաջողության է մատնվում
առաջարկվող նոր ապրանքների 40-80 %-ը, արտադրության միջոցների շուկայում՝ 20 %-ը, ծառայությունների շուկայում՝ 18 %-ը [5, 145]:
Հայտնի է, որ ժամանակակից շուկայում 100 նոր ապրանքներից 80-ը կրում են անհաջողոթյուն: Ի՞նչն է դրա պատճառը: Առաջինը (45 %) սպասվող պահանջարկի սխալ որոշումն է, երկրորդը
(29 %) ապրանքների թերություններն են, երրորդը (11 %)` թույլ գովազդը: Մնացած պատճառներն են բարձր գինը (7 %), մրցակիցների պատասխան գործողությունները (4 %), շուկա դուրս գալու ոչ
ճիշտ ընտրված ժամանակը (3 %), չլուծված արտադրական խնդիրները (1 %) [4, 53]:
Նոր ապրանքի ներդրումը ձախողել է այնպիսի ձեռնարկու112

թյուն, ինչպիսին «Ford»-ն է: Համառոտ ներկայացնենք բոլոր ժամանակների ամենանշանավոր ապրանքային ձախողման` «Ford»-ի
«Edsel» ավտոմեքենայի պատմությունը:
Արդեն 1950-ականների սկզբներին «Ford»-ը սկսեց զգալ իր տեսականին նոր ապրանքատեսակով հագեցնելու անհրաժեշտություն: Այն ժամանակ «Ford» և «General Motors» ընկերության
«Chevrolet» ավտոմեքենաները զբաղեցնում էին շուկայի 25 %-ը:
Սակայն «Chevrolet»-ի գնորդները բարեկեցության աճի հետ միաժամանակ սկսում էին ձեռք բերել «Pontiac», «Buick» և «Oldsmobile»`
արտադրված նույն ձեռնարկության կողմից: Իսկ «Ford»-ի սեփականատերերը բարեկեցության աճի հետ նույնպես գերադասում
էին «General Motors»-ի վերոնշյալ մոդելները: «Ford»-ի ավելի թանկ
մոդելը` «Mercury»-ն նրանց դուր չէր գալիս, իսկ «Lincoln»-ը ուղղակի նրանց գրպանին համապատասխան չէր: Պետք է արտադրվեր
գնային միջին դասի ավտոմեքենա, որը կգրավեր «Ford»-ի և
«Chevrolet»-ի տերերին, որոնք արդեն ցանկանում էին գնել ավելի
որակով ավտոմեքենա և կարող էին վճարել ավելի մեծ գումար: Եվ
այսպես «Ford» ընկերությունը ստեղծեց իր «Edsel»-ը: 1957 թ. սեպտեմբերի 4-ին ավտոմեքենան շուկայահանվեց: Առաջին օրվա ընթացքում վաճառվեց և պատվեր ստացվեց 65000 ավտոմեքենայի
համար: Սա եղավ տրիումֆի միակ օրը: Չնայած նրան, որ ավելի
քան 2,5 մլն մարդիկ սալոններ էին եկել նոր ավտոմեքենան տեսնելու համար` քչերը գնեցին այն: 1959 թ. նոյեմբերին «Edsel» մոդելը
արտադրությունից հանվեց: Ինչու՞ «Edsel»-ը ձախողվեց.
1. Շատ սպառողների պարզապես դուր չեկավ «Edsel»-ի դիզայնը: Նրա դիմային մասը ուղղահայաց գծային կառուցվածք ուներ,
իսկ ետևայինը` հորիզոնական, և կարծես ավտոմեքենայի դիմային
և ետևային մասերի վրա դիզայներների տարբեր խմբեր էին աշխատել: Ավելին` ռադիատորի ցանցի տեսքը բազմաթիվ կատակների առիթ դարձավ:

113

2. «Ford» ընկերությունը գովազդում էր «Edsel»-ը որպես լրիվ
նոր ապրանք: Սակայն սպառողները այդ ավտոմեքենայի մեջ նորույթ չտեսան: Նրանց համար «Edsel»-ը ուղղակի դարձավ միջին
գին ունեցող հերթական ավտոմեքենա: Եվ այսպես` ընկերությունը
դարձավ իր իսկ ուռճացրած խոստումների զոհը:
3. Շտապելով արագ շուկա դուրս բերել «Edsel»-ը` «Ford» ընկերությունը թուլացրեց որակի հսկողությունը և շատ «Edsel»-ներ ուղղակի խոտան հայտարարվեցին:
4. Անհաջող էր նաև «Edsel»-ի շուկայահանման համար
ընտրված ժամանակը: «Edsel»-ը հայտնվեց 1957թ., երբ տնտեսությանը սպասվում էր մեծ անկում: Մարդկանց հարկավոր էին
ավելի մատչելի ավտոմեքենաներ, և նրանք սկսեցին գնել
«Volkswagen»-ներ և «American Motors»-ի «Rambler» մոդելը:
Այս ամենի պատճառով «Ford» ընկերությունը իր «Edsel» մոդելի վրա կորցրել է մոտավորապես 350 մլն $ [3, 25]:
Մոտավորապես 100 մլն $-ի է հավասար «DuPont» կորպորացիայի «Corfam» սինթետիկ մաշկի հետ կապված անհաջողությունը:
Անհաջողության մատնվեց նաև «XEROX» ձեռնարկության փորձը
համակարգիչների շուկա մուտք գործելու [3, 23]:
Նոր ապրանքի ներդրման արդյունավետ ռազմավարության
վերհանման նպատակով անդրադառնանք ամերիկացի տնտեսագետ Ա. Քերնեյի կատարած հետազոտություններին.
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Ուշագրավ է այն փաստը, որ նորարար կազմակերպությունները, որոնք ինովացիոն կառավարման ոլորտում հանդիսանում
են առաջնորդներ, նոր ապրանքի ստեղծման սկզբնական փուլերում ներդնում են 3 անգամ ավելի շատ ջանք, քան հետևորդները
[7, 3]:
Այսպիսով՝ առաջանում է պարադոքս. մի կողմից նոր ապրանքների մշակումն ու շուկայահանումը անհրաժեշտ է, մյուս
կողմից՝ հաջողության շանսերը այնքան էլ մեծ չեն: Նոր ապրանքի
ներդրման արդյունավետ ռազմավարությունը մեծ նշանակություն
ունի ձեռնարկությունների ապագա հաջողությունների հարցում, և
որպեսզի նոր ապրանքը ընդունվի շուկայում ու արդարացնի բոլոր
սպասումները, ձեռնարկությունը իսկզբանե պետք է ուսումնասիրի նոր ապրանքների ձախողման պատճառները, ինչպես նաև
առաջնորդ կազմակերպությունների փորձը և դրանից հետո միայն
անցում կատարի նոր ապրանքի ստեղծման հիմնական փուլերին:
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СТРАТЕГИЯ ВНЕДРЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА
Асланян Лилит
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Успешное внедрение нового продукта является очень сложной задачей для компаний․ Компании сталкиваются с разными неопределенностями и проблемами во время этого процесса. Высокий уровень неудачно внедренных новых продуктов привел к более интенсивным исследованиям связанными с поиском причин неудач. Компаниям рекомендуется
внедрение открытых инновационных систем и использование методов
наиболее успешной практики с целью совершенствования стратегии внедрения нового продукта.

NEW PRODUCT DEVELOPMENT STRATEGY
STRATEGY
Aslanyan Lilit
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

New product success is a challenging task for companies. There are many
uncertainties and challenges throughout NPD process which companies must
face. The consistently high failure rate among commercialized new products
has prompted much research into finding causes of new product failure.
Companies must establish open-source innovation system and use best practices
to develop better NPD strategies.
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ՎԱԼՅՈՒՏԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
ՁԵՌ
ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Գևորգյան Նունե
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ տ. գ. թ.. Պապոյան Հրայր

Հանգուցային բառեր՝ վալյուտային ճգնժամ, վալյուտային տատանում, ռազմավարություն:

Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումները խիստ բացասական արձագանք ունեցան մեր երկրի տնտեսության վրա: 2014
թվականի հունիսի սկզբին արձանագրվեց ռուբլու փոխարժեքի
նվազեցում, դոլարի և եվրոյի կուրսերի բարձրացում: Սպեկուլյանտների շնորհիվ առաջացած խուճապը նպաստեց դրամի արժեզրկմանը: Այս ամենի արդյունքում մեկ ակնթարթում սնանկացան
և հարստացան մի շարք մարդիկ և ընկերություններ: Առաջացող
ճգնաժամը սպասվելի էր, սակայն ոչ բոլոր ընկերությունները կարողացան գնահատել ապագա ռիսկերը և մշակել համապատասխան ֆինանսական ռազմավարություններ:
Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումների պայմաններում
ձեռնարկությունը պետք է կարողանա վերադասավորել և համակարգել իր գործունեությունը՝ ձգտելով, եթե չավելացնել իր եկամուտները, ապա գոնե պահպանել կայունությունը և խուսափել
կորուստներից: Նման իրավիճակում անհրաժեշտ է մշակել ճիշտ
ֆինանսական ռազմավարություն [տե՛ս աղյուսակները և գրաֆիկներ 1 և 2]:
Վալյուտային այս տատանումները ունեն մի շարք նախադրյալներ և պատճառներ:
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Գծապատկեր 1.1: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.
ՀՀ դրամի փոխարժեքը ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ:

Գծապատկեր 1.2: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.
ՀՀ դրամի փոխարժեքը եվրոյի նկատմամբ:
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Գծապատկեր 1.3: 14.11. 2014-15.01.2015 թթ.
ՀՀ դրամի փոխարժեքը ՌԴ ռուբլու նկատմամբ:

Գ1.2-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն

Գ1.3-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն
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Գ1.1-ի տվյալների հիման վրա վերլուծություն

1. Արևմուտքի սահմանած սանկցիաները՝ պայամանավորված
Արևելյան Ուկրաինայում տեղի ունեցող գործողություններով,
որոնցից տուժում է ոչ միայն Ռուսաստանի տնտեսությունը, այլ
նաև, նրանից ուղղակիորեն կախված մեր տնտեսությունը:
Որպես սանկցիաների հետևանք՝ եվրոպական բանկերին արգելվեց տրամադրել վարկեր ռուսական մի շարք ընկերություններին:
2. Տեղի ունեցավ էներգոռեսուրսների գնի նվազեցում: Ներկայումս համաշխարհային շուկայում նավթարտահանող երկրների
թիվը կազմում է 68, 9 տարի առաջ նրանք 53-ն էին: Ստեղծվեց
պարզ շուկայական իրավիճակ, որտեղ առաջարկը գերազանցում է
պահանջարկին, ինչը հանգեցրեց համաշխարհային շուկայում
նավթի գնի նվազեցմանը [3]:
3. 2015 թ. սկզբին եվրոյի կուրսն անկում ապրեց: Այն հասավ
12 տարի առաջվա համարժեքին, իսկ դոլարի կուրսը միայն «ամրապնդեց» իր դիրքերը. ավելի քան 320 միլիոն եվրոպացիների
միասնական վալյուտան աշխարհի ամենակայուն դրամամիջոցներից մեկն է: Եվրոզոնայում տարեկան ինֆլյացիան 2014 թվականի նոյեմբերի դրությամբ կրճատվել էր մինչև 0,4%: Ինֆլյացիայի
նման ցածր տեմպերը բացասաբար են անդրադարնում Եվրոմիության երկրների տնտեսության վրա, այն չի հասնում նորմալ տեմպերին և չի ստեղծում նախադրյալներ տնտեսական աճի համար:
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Այդ պատճարով Եվրոպական կենտրոնական բանկը դիմում է
«կեղծ» ինֆլյացիայի ստեղծմանը:
4. Հումքի միջազգային շուկայում մետաղների գների նվազեցում՝ պայմանավորված պահանջարկի կրճատմամբ:
Այս են հիմնական պատճառները, որոնք շատ ձեռնարկություններին կանգնեցրին սնանկացման եզրին, քանի որ դրանք
վնասներ կրեցին բազմաթիվ ուղղություններով:
1. Վալյուտայի տատանումներին առաջինն արձագանքեց ՀՀ
Կենտրոնական բանկը: Նրա վարած քաղաքականությունը ուղղվեց
դեպի ռիսկերի նվազեցմանը: Այդ պատճառով առևտրային բանկերը ստիպված եղան վարկավորման գործընթացը ՀՀ դրամով կրճատել: Ֆիզիկական անձանց սպառողական վարկեր ազգային դրամով կարծես թե ներկայումս չեն տրամադրվում, իրավաբանական
անձանց տրամադրում են մեծ դժվարությամբ և, հիմնականում,
բարձր վստահություն առաջացնող և մեծ գումարներ պահանջող
բիզնես պլաններին: Տոկոսադրույքները բոլոր բանկերում ավելացել են միջինում 4-6 %-ով [1]:
Ի դեպ, պետք է նշել, որ ֆինանսավարկային կամզակերպությունները նվազեցրել են արտարժույթով վարկավորման տոկոսադրույքը: Այն ուղղված է մրցակցությանը դիմակայելու և սպառողներին վարկի այդ տեսակը ավելի գրավիչ դարձնելու: Դրանով
կլուծվի նաև այդպիսի կազմակերպությունների արտարժույթային
ռիսկերի նվազեցման հետ կապված խնդիրը: Այսինքն՝ այդ միջոցառումները պետք է ստեղծեն գրեթե ամբողջական փակ դիրք, երբ
կազմակերպության ակտիվներում հստակ պահպանվում է դրամի
և արտարժույթի համամասնականությունը:
Այսօր այդ խնդիրը շատ արդիական է, քանի որ ՀՀ-ում գործող
բոլոր ֆինանսավարկային կազմակերպությունները դրամի արժեզրկման հետևանքով դրամով տրամադրված վարկերի գծով հունվար ամսին ակտիվների վերագնահատումից հետո կրել են վնաս
20-30%-ի չափով:
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2. Արտարժույթի փոխարժեքի տատանումը մոլորության մեջ
գցեց հումք ներմուծող ընկերություններին: Քանի որ ներմուծումը
իրականացվում է դոլարով, նրանք ստիպված եղան բարձրացնել
վերջնական արտադրանքի գինը:
Սպասարկման ոլորտի ծառայությունների թանկացումը պետք
է կապել համընդհանուր թանկացումների հետ և գործող դոլարի
կուրսով վերցրած վարկերով: Նման վարկերի դեպքում տեղի է
ունենում հետվճարների բարձրացում:
3. Համատարած գների բարձրացումը բերեց ամբողջական
պահանջարկի նվազեցման, հետևաբար նվազեցրեց կազմակերպությունների եկամուտները:
4. Առաջացավ կադրերի հոսունություն:
5. Նպաստեց կապիտալի արտահոսքին:
Իրավիճակը իսկապես բարդ է: Այս ամենը խոսում է նոր
ճգնաժամի, նոր դժվարությունների առաջացման և հին «վերքերի»
խորացման մասին:
Ելնելով կազմակերպության գործունեության առանձնահատկությունից և 2014 թ. ֆինանսական շուկայի ցնցումներից ու այդ
կազմակերպությունների ձեռքբերած փորձից՝ կարելի է առանձնացնել հետևյալ ռազմավարությունները.
1. Եթե մեր կազմակերպությունը ստեղծված իրավիճակում
ունի և՛ դրամային, և՛ արտարժույթով եկամտային հոսքեր, ապա
պետք է հստակ տարանջատել դրանք միմյանցից ծախսածածկման
տեսանկյունից: Այսինքն՝ խուսափել այդ ժամանակահատվածում
մեծ գումարների կոնվերտացիայից և բոլոր հնարավոր միջոցներով փորձել ապահովել առաջացած դրամային ծախսերը, փակել
համապատասխան արժույթով (դրամով ծախսերը ծածկել դրամով,
դոլարով ծախսերը՝ դոլարով և այլն ):
2. Ենթադրենք` մեր կազմակերպությունը ստեղծված իրավիճակում ունի զուտ արտարժույթով եկամտային հոսքեր, և մեծ գումարների կոնվերտացիան անխուսափելի է ընթացիկ ծախսերի
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ծածկման համար: Ինչպե՞ս վարվել այդ դեպքում: Իհարկե, պետք է
ձգտել իրականացնել կոնվերտացիան «միջինացված» կուրսով:
Բայց բավականին ռիսկային է 1 օրվա կտրվածքով գնահատել ընթացիկ արտարժույթի մակարդակը՝ անվանելով այն այդ ժամանակահատվածի համար օպտիմալ և միջինացված և իրականացնել
ամբողջ գումարի փոխանակումը: Խելամիտ մարդիկ նման իրավիճակում նախընտրում են այդ գումարը մասնատել և իրականացնել
փոխանակումը մաս-մաս: Միգուցե մեր ընտրած ռազմավարության օգնությամբ մի օր կշահենք, իսկ մեկ այլ օր կկորցնենք, սակայն այսպես կստանանք այդ համեմատաբար անվնասաբեր «միջինացված» կուրսը:
3. Դիտարկենք այն դեպքը, երբ ստեղծված իրավիճակում ընկերությանը անհրաժեշտ է գնել բավականին մեծ ծավալով արտարժույթ: Այստեղ նույնպես պետք է ձգտել իրականացնել կոնվերտացիան «միջինացված» կուրսով, և պետք չէ 1 օրվա կտրվածքով գնահատել ընթացիկ արտարժույթի մակարդակը՝ անվանելով
այն օպտիմալ և միջինացված և միանգամից գնել ամբողջ գումարը:
Ինչպե՞ս վարվել այս դեպքում: Բացատրենք այս մոտեցումը օրինակի վրա:
Ենթադրենք 10 օրվա ընթացքում մենք պետք է ձեռք բերենք
100.000 $: Բաժանում ենք 100.000-ը 10-ի, ստացվում է, որ օրական
պետք է գնենք 10.000 $: Այսպիսով՝ մենք կկարողանանք միջինացնել անկայուն արտարժույթի փոխարժեքը:
4. Վալյուտային տատանումների ժամանակ տարբեր դրամամամիջոցներ արժեզրկվում և արժևորվում են: Ժամանակակից
պայմաններում արտահանման և ներմուծման հետ ուղղակիորեն
կապված արտադրատնտեսական գործունեություն իրականացնող
բոլոր ընկերությունները իրենց տնօրինության տակ պետք է ունենան երեք վալյուտաներից կազմված փաթեթ: Այդ դեպքում նրանք
կկարողանան պահպանել կազմակերպության ֆինանսական բա-
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լանսը՝ փոխհատուցելով մի արտարժույթի փոխարժեքի նվազեցումը մյուսի բարձրացմամբ:
Բացի այդ` ներմուծող ընկերությունները նման փաթեթի առկայության դեպքում հնարավորություն կունենան գործարքները
իրականացնել արժեզրկված արտարժույթով և կրկին նվազեցնել
վալյուտային տատանումների ազդեցությունը:
5. Աշխարհի ամենահայտնի, զարգացած և հարուստ ընկերությունները ձգտում են կազմակերպել իրենց արտադրանքի իրացումը տարբեր երկրներում: Այն, իհարկե, պայմանավորված է նրանց
ցանկությամբ` ավելացնելու եկամուտները, բայց այն նաև ռիսկերի
նվազեցման եղանակ է: Նախ, նրանք ստեղծում են երեք վալյուտաներից կազմված փաթեթ, հետո նման կազմակերպությունները
հիմնականում չեն զբաղվում զուտ արտահանմամբ: Այդ կազմակերպությունները արտահանման, ներմուծման և, իհարկե, հայրենական շուկայում գործելով` պահում են իրենց ֆինանսական համակարգի կայունությունը. ելնելով համաշխարհային շուկայում
ստեղծված իրավիճակից՝ ավելանում, նվազում կամ, առհասարակ,
դադարեցվում է արտահանումը, ներմուծումը և երկրի ներսում
տվյալ ընկերության արտադրանքի շրջանառությունը:
Այդպես, մեզ բոլորին ծանոթ «ԳՐԱՆԴ ՏՈԲԱԿՈ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ հայ-կանադական համատեղ ձեռնարկության արտադրանքի մոտ 50 %-ը արտահանվում է: Մեծ
մասը արտահանվում է Իրաք, Սիրիա, Լիբիա, Պարսկաստան,
Ռուսաստան և այլ երկրներ [4]:
«ԱՐՏՖՈՒԴ» Արտաշատի պահածոների գործարանի արտադրության 35 %-ը արտահանվում է Ռուսաստան, Ուկրաինա և այլ
երկրներ: Իսկ սկսած 2010 թվականից՝ հանդիսանում է EFES
GROUP ընկերության «Natakhtari» լիմոնադի և IDS Borjomi Georgia
ընկերության «Borjomi» հանքային ջրի ներմուծողը [5]:
6. Եվ ի վերջո ստեղծված իրավիճակում կազմակերպություններին խորհուրդ է տրվում տվյալ ժամանակահատվածում ուղղա124

կի սառեցնել իրենց կոնվերտացիոն գործարքները: Նման փորձ
ունեցան, օրինակ, փոխանակման կետերը, երբ դադարեցրեցին
ռուբլու առք և վաճառքը [2]:
Ինչպես ցույց է տալիս տարիների փորձը, գիտատեխնիկական
առաջընթացը, միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
զարգացումը մի կողմից հեշտացրեց մեր կյանքը, սակայն ստեղծեց
նոր խնդիրներ, որոնք ունեն որոշակի ժամանակահատվածում
կրկնվելու տենդենց: Միջազգային տնտեսական հարաբերություններում ընդգրկված են բոլոր երկրները անխտիր, բայց այդտեղ գոյություն ունեն հստակ նշված ենթադասեր և ստորադասեր: Եվ երբ
տարաձայնութուններ են առաջանում ենթադասերի միջև, դրա
հետևանքները ավելի սուր զգում են ստորադասերը: Կրկնվելու տենդենց ունեցող գլոբալ խնդիրներ ասելով՝ ի նկատի ունենք 2009 թ.
ճգնաժամի հետևանքները, մասնավորապես համաշխարհային
վալյուտային շուկայում շոկային իրավիճակը, որը նմանվում է
ներկայիս իրավիճակին:
Առավել ճկուն ֆինանսական ռազմավարության ընտրությունը
հասարակ ընկերությանը հնարավորություն է տալիս ապահովագրել իր գործունեությունը ամենաանկանխատեսելի վալյուտային
տատանումներից: Այն պետք է ուղղված լինի ռիսկերի կառավարմանը և դիֆերենցմանը:
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ВЫБОР ФИНАНСОВОЙ
ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
В УСЛОВИЯХ ВАЛЮТНЫХ КОЛЕБАНИЙ
Геворкян Нуне
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Тема выбора стратегии предприятия в период валютных кризисов как
никогда актуальна на сегодняшний день. Зима 2015 года стала для многих
бизнесменов порой потерь и банкротства. Поэтому мы рассмотрели основные причины возникновения этого кризиса, его влияние на экономику РА
и предложили 6 стратегий поведения бизнеса на момент валютных колебаний, которые уменьшат потери и расходы предприятия в нестабильные
времена.

THE CHOICE OF THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ENTERPRISE IN
TERMS OF CURRENCY FLUCTUATIONS
Gevorkyan Nune
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

Today as never before, strategy choice for an enterprise in the periods
of exchange crises has become a topical question. Winter of 2015 was a time of
financial losses and bankruptcy for many businessmen. That is why we have
examined the main reasons and preconditions for the occurrence of the crisis,
the latter’s influence on the economy of the Republic of Armenia; and have
suggested six strategies for maintaining business during the periods of exchange
crises. These strategies will help cut down the costs and losses of an enterprise
during unstable periods.
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ՀԱՐԿԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
Դավթյան Ամալյա
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ տ. գ. թ., դոցենտ Թորոսյան Կորյուն

Հանգուցային բառեր՝ հարկ, ֆինանսական միջոցներ, հարկի կատարած գործառույթ, սոցիալ-տնտեսական էություն, հարկային քաղաքականություն, պետական բյուջե, հարկային եկամուտներ:

Ցանկացած երկրի կառավարություն իր առջև դրված խնդիրները լուծելու, նորմալ գործունեություն իրականացնելու, հասարկության հանդեպ իր պարտականությունները կատարելու համար
պետք է իր տրամադրության տակ ունենա համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և դրանց մշտապես ձևավորման աղբյուրներ:
Բոլոր ժամանակներում էլ այդ դերը կատարող եղել և մնում են
հարկերը: Վերջիններս ամենաշատ քննարկվող և, ինչու չէ, նաև
ամենաշատ քննադատվող թեմաներից են, որոնց հետ կապված
ժամանակին Բ. Ֆրանկլինն ասել է. «Այս աշխարհում անհնար է
խուսափել միայն մահից և հարկերից» [5, 777]:
ՀՀ հարկային օրենսդրության ընդհանուր դրույթների 3-րդ
հոդվածը ձևակերպված է այսպես. «Հարկը պետական և հասարակական կարիքների բավարարման նպատակով համապարտադիր
և անհատույց վճար է, որը գանձվում է ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից (այդ թվում` ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանցից, օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնարկներից,
օտարերկրյա իրավաբանական անձանց մասնաճյուղերից, ներկայացուցչություններից), հիմնարկներից, տեղական ինքնակառավարման մարմիններից` հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված կարգով, չափերով և սահմանված ժամկետներում» [2]:
Այս ձևակերպման մեջ տրված է հարկի և՛ սոցիալական, և՛
իրավաբանական էությունը: Սոցիալ-տնտեսական էությունն այն
է, որ հարկը տնտեսվարող սուբյեկտների եկամուտների որոշակի
մասի յուրացումն է պետության և նրա տեղական մարմինների
կողմից՝ համապետական և հասարակական կարիքների բավա127

րարման նպատակով: Իրավաբանական էությունն այն է, որ դա
պարտադիր, անհատույց վճար է՝ նախատեսված կարգով, չափերով և ժամկետներով:
Հարկերը պատմականորեն առաջացել են հասարակության
սոցիալական խմբերի ու պետության ծագման հետ միաժամանակ:
Դա նշանակում է, որ «հարկ» հասկացության արմատները ընկած
են դարերի խորքում և մարմնավորում են այն բոլոր արժեքավոր
հիմնադրույթները, որոնք ամբողջական տեսքով արտահայտում են
այդ կարևոր երևույթի ոչ միայն տնտեսական, այլև սոցիալական ու
քաղաքական օրինաչափությունները:
Հարկերի տնտեսական էությունը առաջին անգամ ուսումնասիրվել է Դեյվիդ Ռիկարդոյի կողմից: Ըստ նրա տեսակետի` «Հարկը կազմում է նոր ստեղծված ապրանքի ու աշխատանքի այն բաժինը, որը գտնվում է կառավարության տրամադրության տակ, և,
վերջին հաշվով, այն միշտ վճարվում է կապիտալից կամ երկրի
եկամտից»:
Հարկման զարգացմանը զուգընթաց սկսեց ձևավորվել հարկման գիտական տեսությունը, որի հիմնադիր է հանդիսանում
Ա.Սմիթը. «Ժողովուրդների հարստության պատճառների և բնույթի մասին» աշխատության մեջ նա առաջին անգամ ձևակերպել է
հարկման սկզբունքները, տվել հարկային վճարումների սահմանումը, նշել դրանց տեղը երկրի ֆինանսական համակարգում, ինչպես նաև սահմանել, որ հարկերը հարկատուի համար ազատության և ոչ թե ստրկության ցուցանիշ է:
Հարկերի էությունն և հասարակության տնտեսական համակարգում դրանց դերի մասին պատկերացումները հասարակական
զարգացմանը զուգընթաց անընդհատ փոփոխվել են: Ընդ որում,
սկզբնական շրջանում հարկը հանդես է եկել հիմնականում որպես
տնտեսական հասկացություն: Վաղ ֆեոդալական պետություններում հարկը դիտվում էր որպես նվեր պետության գլխավորին: Պատահական չէ, որ անգլերենում միջին դարերում «հարկ» և «նվեր»
հասկացությունները հանդես են եկել գրեթե որպես հոմանիշներ և
նշանակվել են մեկ ընդհանուր «gift» բառով: Հետագայում հարկը
սկսվեց ընկալվել որպես բնակչության կողմից պետությանը
տրված օգնություն: Օրինակ՝ մինչ այժմ գերմաներենում հարկի
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անվանումը «steuer» բառը թարգմանվում է որպես աջակցություն,
լումա: Սակայն 18-րդ դարում վերջնականապես ձևավորվեց
պատկերացումն այն մասին, որ հարկն ունի ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև իրավական բովանդակություն: Հենց այս շրջանում
հարկլ սկսեց դիտարկվել որպես պետության առջև քաղաքացիների իրավական պարտականություն: Այսպես, անգլերենում որոշ
հարկատեսակների անվանում են «duty», այսինքն` պարտք, պարտականություն, ֆրանսերենում՝ «import», ինչը նշանակում է` հարկադիր վճարում [3, 192]:
Հարկերի ունեցած նշանակությունը, դրանց դերի բարձրացումը երաշխավորվում է վերջիններիս բնորոշ գործառույթներով,
որոնք և միաժամանակ բնութագրում են հարկերի ու ֆինանսական
մյուս կատեգորիաների առանձնահատկությունն ու փոխկապվածութունը: Հարկային գործառույթների հետազոտումը լայն հնարավորություն է ստեղծում դրանց սոցիալ-տնտեսական էության, ներքին բովանդակության, հասարակական նշանակության բացահայտման համար: Հարկի գործառույթները դրա էության արրտահայտումն են, գործողության մեջ դրա հարաբերությունների արտահայտման եղանակ: Գործառույթը ցույց է տալիս, թե ինչպես է
իրացվում տվյալ տնտեսագիտական կատեգորիայի՝ որպես պետության եկամուտների արժեքային բաշխման և վերաբաշխման
գործարքի, հասարակական նշանակությունը:
Հարկերը կատարում են հետևյալ գործառույթները [1, 690].
• ֆիսկալ,
• տնտեսական,
• կարգավորող,
• բաշխիչ,
• վերահսկման:
Հարկերի ֆիսկալ գործառույթի էությունն այն է, որ պետության
ձեռքին հարկերը ծառայում են որպես հարկային քաղաքականության իրականացման գործիք: Համաձայն կենտրոնացված հարկային քաղաքականության` բոլոր տեսակի հարկային եկամուտները
հավաքագրվում են պետական բյուջեի եկամուտներում, ձևավորում են պետության հարկային եկամուտները և կենտրոնացված
ձևով օգտագործվում համապետական նշանակության խնդիրների
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լուծման համար: Ի դեպ, հարկերի այդ գործառույթի միջոցով ձևավորված և կենտրոնացված ֆոնդերի օգնությամբ ստեղծվում են այն
անհրաժեշտ նյութական պայմանները, որոնք կարևոր են պետության գործառույթների իրականացման համար:
Հարկերի տնտեսական գործառույթի միջոցով իրականացվում
է պետության տնտեսական-կազմակերպական և սոցիալ-մշակութային, պաշտպանության, կառավարման և իրավական այլ հարաբերությունների գծով նախատեսված խնդիրների լուծումը: Հարկերի այս գործառույթի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը նաև
այն է, որ պետության կողմից հարկային ճիշտ քաղաքականության
իրականացման, այդ նպատակով հարկերի գանձման ժամանակի,
հիմնավորված դրույքաչափերի սահմանման, հարկային օբյեկտների ու սուբյեկտների, ինչպես նաև հարկման աղբյուրների գծով
օրենսդրական ու նորմատիվային ակտերի ընդունումը կարևոր
ներգործություն են ունենում տնտեսության կայունացման վրա:
Հարկերի կարգավորող գործառույթի դերն ու նշանակությունը
առավել ևս կարևորվում է ճգնաժամային վիճակում հայտնված
երկրներում, որոնցում տնտեսության կայունացման նպատակով
հարկային վճարումների ժամանակին և անհրաժեշտ ծավալներով
ձևավորումը հնարավոր է ապահովել միայն հարկային սուբյեկտների ու պետության միջև տնտեսական շահերի հիմնավոր զուգակցման ճանապարհով: Ընդհանուր առմամբ տնտեսական այս կամ
այն գործընթացների զարգացման նկատմամբ հարկերի կարգավորող գործառույթը դրսևորվում է ինչպես խթանող, այնպես էլ
զսպող ներգործություն:
Հարկի բաշխիչ գործառույթը կրում է ընդգծված սոցիալական
բնույթ: Այն արտահայտում է հարկի տնտեսական էությունը՝
որպես տնտեսական հարաբերությունների առանձնահատուկ լծակի, և դրա հիման վրա ձևավորված հարկային համակարգին հաղորդում է սոցիալական ուղղվածություն: Այսպես՝ ժամանակակից
շուկայական տնտեսության պայմաններում բաշխիչ գործառույթի
իրագործմամբ պահանջվում է հարկային ծանրություն կրող հարկատուների միջոցների հարկերի տեսքով մի մասի փոխանցում
սոցիալական և տնտեսական այդ միջոցների կարիքն ունեցողների
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օգտին կամ նյութական արտադրության ոլորտից դեպի ոչ արտադրական ոլորտ:
Հարկի վերահսկման գործառույթի գոյությունը պայմանավորված է ֆինանսատնտեսական գործունեության մեջ հարկային միջոցների շարժի նկատմամբ պետական կարգապահության ապահովման և հարկային վերահսկողության իրականացման անհրաժեշտությամբ: Այս գործառույթի միջոցով ապահովվում է հարկային վճարումների ժամանակին հավաքագրման և հարկատուների
կողմից ժամանակին և ճշգրտված հաշվետվությունների ներկայացման, հարկումից խուսափողների բացահայտման գործընթացների, օրենսդրությամբ նախատեսված ստուգումների կատարում:
Ի դեպ, հարկից պետք է տարբերել այլ պարտադիր մուծումները. հարկը պարտադիր մուծումներից տարբերվում է գանձման
որոշակի սկզբունքներով [4, 123]: Հարկման սկզբունքների մասին
առաջին անգամ խոսել է Ա. Սմիթը: Նա հարկերի գանձման
սկզբունքների մեջ է ընդգրկել հաշվարկների չեզոքությունը, արդարությունը, պարզությունը [5, 274]:
Հետագայում այլ հեղինակներ ևս անդրադարձան հարկային
համակարգի կազմավորման սկզբունքների հստակեցմանը: Օրինակ՝ Վագների կարծիքով կարելի է դիտարկել հարկման
սկզբունքների հետևյալ չորս խմբերը.
 ֆինանսական՝ բավարարությունը և ճկունությունը,
 տնտեսական՝ հարկման համապատասխան աղբյուրներ,
տարբեր տեսակի հարկատեսակների արդյունավետ համակցություն,
 արդարություն՝ հարկման համընդգրկունություն և հավասարաչափ հարկում,
 վարչարարական արդյունավետություն:
Մեկ այլ ականավոր տնտեսագետ՝ հանրային կառավարման
հայտնի տեսաբան Ջ. Սիգլիցը տալիս է հարկման սկզբունքների իր
ձևակերպումը: Դրանք են՝
 տնտեսական արդյունավետություն,
 վարչարարության պարզություն,
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 Ճկունություն,
 Քաղաքական համապատասխանություն,
 Արդարություն:
Ժամանակակից որոշ տնտեսագետների խորին համոզմամբ՝
ժամանակակից տնտեսության բարդ կառուցվածքն ու հասարակության զարգացումը անիրագործելի են դարձնում հարկագանձման բնագավառում անգամ մեծագույն մտածողների կողմից առաջադրված սկզբունքների գործնական կիրառությունը: Ելնելով այս
հանգամանքներից` ACCA-ն (The Association of Chartered Certified
Accountants)` Լիցենզավորված հաշվապահների միջազգային ասոցիացիան առաջարկում է հարկագանձման 12 սկզբունքներ, որոնց
գործնական կիրառումը շատ երկիրների համար կարող է հարկագանձման արդյունավետ հիմք դառնալ [6, 3]:
ACCA-ի 12 սկզբունքներն առաջին անգամ լույս տեսան 2009 թ.,
և ըստ դրանց՝ հարկագանձումը աստիճանաբար դառնում է 21-րդ
դարի կարևորագույն ռազմավարական խնդիրներից մեկը: Բարակ
Օբաման իր նախընտրական արշավների ժամանակ խոստացավ
պայքարել հարկային օազիսների դեմ, և քաղաքագետների
պնդմամբ՝ այդ խոստումն էլ դարձավ նրա հաջողության գրավականներից մեկը: Նրա այս քայլից հետո` 2009 թ-ի սկզբին, G20-ի
գագաթնաժողովի օրակարգում գերտերությունների լուրջ քաղաքական ճնշման արդյունքում Հոնկոնգը, Սինգապուրը, Լյուքսեմբուրգը, Ավստրիան, Լիխտեշտեյնը և ավելի ուշ` Շվեցարիան համաձայնեցին ընդունել հարկագանձման համակարգի թափանցիկության ստանդարտները:
Այսպիսով՝ ACCA-ի տեսանկյունից` հարկագանձման 12
առանցքային սկբունքներն են ՝
1. հարկի և ծախսերի միջև հստակ կապի առկայությունը,
2. թափանցիկությունը,
3. պարզությունը,
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4. հստակությունը,
5. հաշվետվողականությունը և պարբերաբար վերանայումները,
6. հարկային քաղաքականությունը` որպես ՀՆԱ-ի ձևավորման
բաղկացուցիչ,
7. արդյունավետությունը,
8. հարկային բեռի տեղափոխումը (էկոլոգիական հարկեր),
9. հարկային վարչարարությունը` որպես ազգային մրցունակության կարևոր բաղադրիչ,
10. հարկը` որպես օրենքի առարկա կամ հարկերի նվազեցումը
և հարկերից խուսափումը,
11. հարգանքը մարդու իրավունքների նկատմամբ,
12. կրկնակի հարկման բացառումը:
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СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НАЛОГОВ
Давтян Амаля
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Таким образом, обобщая, можем сказать, что налогообложения является динамический социально-экономический инструмент, который с развитием национальной экономики и бизнеса постоянно должeн внести
соответствующие изменения и дополнения. Зеленый налоги, например,
были неслыханно 20 лет назад, не говоря уже 200.
Тем не менее, начиная со времени Адама Смита некоторые принципы
ещë не потеряли свою актуальность.

SOCIAL AND ECONOMIC ESSENCE OF TAXES
Davtyan Amalya
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

So, summing up, we can say, that taxation is a dynamic economic and
social tool and must inevitably change in nature as national economies and
business sectors develop. Green taxes, for example, were unheard of 20 years
ago, let alone 200.
But there are also some enduring maxims from Smith’s day whose
relevance is still undimmed.
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ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ
ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔԱՂԱՔԱԿԱՆԻ ՀԵՏ
Թադևոսյան Արամ
ԱրՊՀ, Քաղաքագիտության և փիլիսոփայության ամբիոնի
ասպիրանտ

բառեր`` աշխարհաքաղաքական տարածություն, տաՀանգուցային բառեր
րածք, սահման, հայկական պետականություն, քաղաքական հարաբերություններ, քաղաքական արժեհամակարգ:

Սույն զեկույցում ավելի շատ խոսք է գնում ոչ այնքան «աշխարհաքաղաքական տարածություն» հասկացության և մեկնաբանության մասին, որքան ընկալման, ընդ որում` հիմնականում հայկական պետականության կապակցությամբ: Ինչպես նաև այն հիմնականում դիտարկվում է «քաղաքականի» տեսանկյունից [«Քաղաքական» տերմինը թեկուզ չի ներառում բովանդակային այն
ընդգրկունությունը, որպես անգլերեն «policy» հասկացության
թարգմանություն, բայց միակ նպատակայինն է]: Վերջինս, այսինքն
քաղաքականի բացակայությունը կամ թուլությունը, չնայած պատմականորեն ճակատագրական նշանակություն է ունեցել հայության համար, եղել է «աքքիլեսյան գարշապար»՝ շատ քիչ արծարծվելով ժամանակակից հայրենական քաղաքական գիտության մեջ:
Քաղաքականությունը, բացի քաղաքական հարաբերություններից
և ինստիտուտների ամբողջությունից, ունի նաև այլ խորքային կողմեր, այսպես ասած, էություն: Սոցիոլոգիան և քաղաքագիտությունը, հիմնականում շրջանցելով այդ ասպեկտը, ուշադրություն են
դարձնում քաղաքական ինստիտուտների կայացմանը, քաղաքական մասնակցությանը և դրանցից բխող, լրացնող հարցերին: Սակայն քաղաքական գործընթացում կան կայացման այնպիսի մակարդակներ, որտեղ վերոնշյալ հանգամանքների գոյությունը կարող է բավարար չլինել: Եթե որպես կոնդենսատոր կամ չափման
միավոր ընտվում է անհատը, ազգը, հասարակությունը, պետությունը, քաղաքակրթությունը, ապա նրանց համար քաղաքակա135

նությունը լրման է գալիս ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունների և ինստիտուտների առկայությամբ, այլև քաղաքական մտածողությամբ, նպատակադրումներով, խնդրի քաղաքական պատկերացմամբ և լուծման քաղաքական միջոցներով, քաղաքականության առաջնահերթությամբ, քաղաքական արժեհամակարգով:
Վերջիններս, ինչպես նշվեց, մենք տեղավորում ենք «քաղաքական»
տերմինի մեջ:
Փորձ է կատարվում ներքևում ներկայացվող քաղաքական
տարածության ընկալման աղավաղված և անընդունելի դրսևորումները բացատրել միևնույն պրոբլեմով` որպես օրինակ վերցնելով 1988 թ. մինչև հիմա քաղաքականի էվոլյուցիան մեզանում, համադրելով այլ ոլորտների, մասնավորապես տնտեսականի, ռազմականի, սոցիալականի, դիրքորոշումը նրանց նկատմամբ և դերակատարումը:
Բայց նախ և առաջ անհրաժեշտություն է ծագում ներկայացնել` ինչու է կարևոր քաղաքական տարածության ընկալումը, սահմանի զգացողության դաստիարակումը և այլն:
Սկսենք նրանից, որ երկրի քաղաքական, առավել ևս աշխարհաքաղաքական տարածությունը դիտարկման ավելի բազմաշերտ,
բարդ ոլորտ է, քան տարածքը: Նրանք հաճախ չեն համընկնում,
հաճախ էլ համադրության եզրեր չունեն: Ժամանակին գերմանական դասական աշխարհաքաղաքականության ներկայացուցիչները Գերմանիայի հիմնական խնդիրը տեսնում էին աշխարհաքաղաքական տարածության սեղմվածության, կոպիտ սահմանափակվածության մեջ: «Սահմանների ճնշումը և տարածության նեղվածը ծանրացել են աքցանների մեջ խեղդվող Ներքին Եվրոպայի
վրա: .... Ով կարող էր հնարավոր համարել այս դարում, որ ....պետական այրերը, ակադեմիական գիտնականները, իբր թե մեծ տարածությունների կատեգորիաներով մտածող ժողովրդական առաջնորդները պատրաստ կլինեն սահմաններ անցկացնել
....միևնույն կերպ մտածող, զգացող, խոսող մարդկանց միջև»,գրում է Կարլ Հաուսհոֆերը 1925 թ.: «Հենց այլանդակված Եվրոպայի մայրամուտի խոժոռ կանխատեսումը նրա այդ աստիճան կուրության մեջ կրկին պետք է ստիպի մեզ ամբողջ կոշտությամբ
ապացուցել, որ նրա բնակիչները արել են ամեն ինչ նրա արագաց136

ման համար անիմաստ սահմաններով և տարանջատող գծերով»
[2, 259]: Ուղղակի կամ կրավորական կերպով դա դիտարկվեց
որպես տարածքային հարց, գաղութատիրության և նվաճումների
հարց, և քաղաքական արտահայտությունը գտավ երկու աշխարհամարտերում: Արդյունքում, եթե 1914 թ. Գերմանիայի տարածքը
ավելի քան 550 հազար կմ քառակուսի էր, այժմ 357 հազար է:
Սակայն մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է ժամանակակից ԳՖՀ-ն իր
հզոր հետինդուստրիալ տնտեսությամբ կոմպենսացնում իր աշխարհաքաղաքական տարածության սահմանափակվածությունը
ԵՄ-ի միջոցով, և այժմ այդ տարածությունը շատ ավելի լայն է քան
երբևէ:
Տարածքային առումով գոյություն ունեն Հայաստանի և Արցախի Հանրապետություններ, կան նաև ներքին այլ բաժանումներ
ռելիեֆի մեծ ազդեցության պատճառով, բայց որպես քաղաքական
տարածություն` կա ընդհանրական հայկական պետականություն:
Հայաստանի քաղաքական տարածության մեջ է մտնում նաև
սփյուռքը հավանաբար ոչ այն մակարդակով ու բովանդակությամբ, որը ցանկալի է: Բայց չպետք է մոռանալ, որ քաղաքական
տարածության ընկալման հիմքում առաջին հերթին տարածքայինն է: Հայաստանի տարածքային ընկալման մեջ կարող է մտնել
Մեծ Հայքը, երբեմն էլ «Ծովից ծով» Հայաստանը: Այն, իհարկե, մեր
քաղաքական տարածության մեջ չի մտնում, սակայն պետք է միանշանակորեն գիտակցել, որ չունենալով Հայաստանի այդպիսի ընկալում, հայկական տարածության այդպիսի զգացողություն՝ երբեք
չենք վերականգնի իրական Հայաստանը: Քաղաքական տարածության ընկալման, սահմանի զգացողության ակնհայտ սահմանափակվածությունը երևաց արցախյան շարժման, պատերազմի ու
հետագա գործընթացներում, երբ քաղաքականը մարտահրավերների ռազմական կամ տնտեսական լուծումներին խուլ արձագանքում էր, ուշացումով հաստատագրում էր, բայց ոչ մի կերպ չէր
առաջնորդում: Նպատակադրումների առաջադրման և ռազմավարությունների մշակման գործում քաղաքականը համարյա չկար:
Մինչդեռ չպետք է մոռանալ, որ Շարժման սկզբնական շրջանում
հարցը դեռևս գտնվում էր քաղաքականի «իրավասության» ներքո:
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Որոշ ժամանակով մի կողմ թողնելով այս հարցը` փորձենք
վերլուծել պատմական դարակազմիկ մի պրոցես՝ Աշխարհագրական Մեծ հայտնագործությունները տարածության ընկալման և
տարածական մտածողության ռակուրսից: Մարդկությունը մինչև
15-րդ դարի վերջը կարծես արդեն ուներ տեսական և գործնական
բավականին կուտակած պաշար` նոր երկրներ հայտնագործելու
փորձեր անելու համար: Կոնցեպտուալ կողմն արդեն հին եգիպտացիների և հույների կողմից հստակ սահմանված էր, սկսած
նրանից, որ Երկիրը կլոր է: Ծովագնացության հսկայական փորձ
եվրոպական ժողովուրդները նույնպես ունեին, այդ թվում` հեռավոր ճանապարհորդությունների (Մարկո Պոլո): Սակայն ինչ-որ
հավելյալ խանգարիչ հանգամանք կար: Ամենայն հավանականությամբ դա հենց տարածության ընկալումն էր: Աշխարհագրական
Մեծ հայտնագործությունների նախօրեին այս ուղղությամբ խոշոր
տեղաշարժեր եղան: Անցյալ դարի գերմանացի խոշոր մտածող
Կարլ Շմիթթը դա բնորոշել է «տարածական մեծ հեղափոխություն»
[3, 21-24]: Այս հեղափոխությունն արտահայտվեց Վերածննդի
մշակույթում, մասնավորապես արվեստում: Մեծ նկարիչների,
քանդակագործների ստեղծագործություններում ամենուր խաթարվում է տարածական սահմանափակումը, գալիս են մեծ տարածությունները, անսահմանությունը: Մեծ տարածություններով էր
մտածում Մաքիավելլին, որ իտալական պետություններից, հարազատ Ֆլորենցիայից բարձր կարողացավ տեսնել միասնական
Իտալիան: Տարածական չափազանց լայն ընկալում ունեին Քրիստափոր Կոլոմբոսը և ժամանակի բոլոր մեծ ծովագնացները:
Այսպիսով, լինի արվեստում, փիլիսոփայությունում, թե քաղաքականությունում, տարածական ընկալումը մեկ ընդհանրություն
ունի` պետք է կարողանալ մտածել մեծ տարածություններով:
Ի՞նչ ենք մենք տեսնում հայկական պետականության նորագույն շրջանում: Քաղաքականը մշտապես հետևել է ռազմականին,
և մի շարք կարևորագույն խնդիրներ հասունացան ու քաղաքական
արտահայտություն գտան միայն դրանց ռազմական լուծումից երկար տարիներ անց: Ըստ Կլաուզեվիցի հայտնի պոստուլատի`
«պատերազմը քաղաքականության շարունակությունն է ուրիշ միջոցներով» [1, 218-219]: Մեր պատերազմի դեպքում կարելի կլիներ
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շատ բնորոշումներ գտնել, նույնիսկ հակառակը պնդել: Որքան էլ
տարօրինակ է, այդքան հաղթանակները ոչ մի էական քաղաքական խնդիր չեն լուծել, և դա հնարավոր չէր, որովհետև օրակարգում այդպիսի խնդիրներ չէին դրվում: Իսկ տարածքային խնդի՞րը,
որն անմիջապես բխում է տարածության ընկալումից: Այստեղ մեր
քաղաքական թերացումն այն աստիճան ակնհայտ էր, որ
խանգարում էր ու խոչնդոտում ռազմական գործողությունների
վարմանը պատերազմի ժամանակ և տնտեսական գործունեությանն ու վերաբնակեցմանը խաղաղ ժամանակ: Ինչ-որ անհեթեթ
ուղիներով նախկին ԼՂԻՄ-ը իր տարածքով և սահմաններով
մտավ զանգվածային գիտակցության մեջ իբրև Ղարաբաղ որպես
այդպիսին: Նույնիսկ տարիներ անց, երբ այդ ի բնե անբնական և
անկենսունակ սուբյեկտը գոյություն չուներ, արտասովոր հետևողականությամբ շարունակում էին իրավաքաղաքական արժեք
շնորհել նրան` կցելով կորսված Շահումյանի շրջանը, բայց դուրս
թողնելով ազատագրված մոտ 6 հազար քառակուսի կիլոմետր տարածքը: Դրա արդյունքում առայժմ շարունակում ենք օգտագործել
ձեռքի տակ եղած իրավական, քաղաքական և պատմական փաստարկների միևնույն փաթեթը պաշտոնական և հասարակական
դիվանագիտության մեջ, որը հաշվի չի առնում ո՛չ հսկայական անցումը 1988-1994 թթ. ընթացքում, ո՛չ իրավիճակային փոփոխությունները մեծ քաղաքականությունում, մնում է նույն տրամաբանության մեջ, այսինքն` նույնքան թույլ, չնախաձեռնող, անդեմ:
Առաջնային և գլխավոր փաստարկը և´ այն ժամանակ, և´ հիմա
«Ազգերի ինքնորոշման իրավունք»-ն է՝ հարակից և փոխլրացնող
այլ փաստարկներով, ինչպիսիք են 1991 թ. դեկտեմբերի 10-ի հանրաքվեն, 1988 թ. փետրվարի 20-ի Մարզխորհրդի որոշումը, 1991 թ.
ապրիլի 4-ի օրենքը և այլն: Այս ամենը հասցրեց մինչև չարաբաստիկ «Մադրիդյան սկզբուններ»-ը և թույլ է տալիս մեզ առավելագույնը բանակցություններում խուսանավել նախկին ԼՂԻՄ-ի
տարածքից մեզ պատկանող տարածքների կարգավիճակի և «հումանիտար միջանցք»-ի կարգավիճակի շուրջ:
Քաղաքական տարածության այսպիսի ընկալման ևս մեկ բացասական հետևանք էր ազատագրված տարածքների նկատմամբ
վերաբերմունքը: Մասնավորոպես «բուֆերային գոտու» կարգավի139

ճակ որոշելը և աննախադեպ թալանը պետական պաշտոնյայից
մինչև հասարակ քաղաքացին: Թերի և շատ դեպքերում ոչ նպատակային է վերաբնակեցման քաղաքականությունը: Դժվար է ռացիոնալ պատճառ գտնել, թե ինչու վերաբնակեցման ծրագրերը
հիմնականում շրջանցեցին ԼՂՀ արևելյան և հարավարևելյան
տնտեսապես ավելի շահութաբեր շրջանները: Միայն քսան տարի
անց այս ուղղությամբ աշխատանքներ սկսել են տարվել Արաքսի
հովտում` հանդիսանալով ակնհայտ ապացույց, որ քաղաքականը
սկսում է արժևորել ռազմական կամ տնտեսական լուծումները
շատ, չափազանց շատ ետ մնալով:
2006 թ. դեկտեմբերի 10-ին ընդունված ԼՂՀ սահմանադրությունը հստակորեն ամրագրում է պետության տարածքները և սահմանները: Այն իրավական հիմք է հայկական պետականության
քաղաքական տարածության և սահմանների այնպիսի ճանաչողության, որը գոյություն ունի: Այդ սահմանադրությունը ոչ մի
քաղաքական կշիռ չունի բանակցային գործընթացում, և վտանգ
կա, որ ինչ-ինչ իրավիճակում այն կարող է ուղղակի շրջանցվել:
Այդպիսի վերաբերմունքը իրավական փաստաթղթերին, սահմանումներին, որտեղ և ինչին էլ վերաբերվելիս լինի, միշտ վտանգավոր է: Սահմանադրությունը կասկածանքի տակ դնելը վտանգում է
բուն պետականության հիմքերը, իսկ ինչպես նշվեց, որպես պետականություն` հայկական երկու հանրապետություններն էլ գտնվում
են միևնույն աշխարհաքաղաքական տարածության մեջ, և նրանց
ճակատագրերը անքակտելիորեն միաձուլված են:
Աշխարհաքաղաքական տարածության ճիշտ զգացողությանը,
քաղաքականորեն ճիշտ պատկերացման դաստիարակությունը
այսօր իր առջև պետք է խնդիր դնի որպես այդպիսին ոչ թե տարածքային հստակ ընկալումը` այդ մոտ 42 հազար քառակուսի կիլոմետրը, որն արդեն անցած փուլ է, կամ դրան գումարած Ջավախքը, կամ Արևմտյան Հայաստանը, կամ մեկ ուրիշ տարածք, կամ
էքսպանսիոնիստական գաղափարախոսություններ, այլ առաջին
հերթին այն պետք է քաղաքական նոր մտածողություն բերի, մտածողություն մեծ տարածություններով, աշխարհաքաղաքական տարածություններով:
140

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Арзуманян Р., Кромка хаоса: сложное мышление и сеть: парадигма
нелинейности в среде безопасности XXI века, https://vk.com/doс.
2. Геополитика: Антология. Под. ред. Ашенкампфа Н. Н.,
Погорельской С. В..- М.: Академический Проект, Культура, 2006.
3. Шмитт К., Земля и море: созерцание всемирной истории.http://velesova-sloboda.vho.org/archiv/pdf/schmitt-zemlya-i-more.pdf.
4. Шмитт К., Понятие политического., samgutgp.narod.ru/shmitt.rtf.

ВОСПРИЯТИЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА И
ОТНОШЕНИЕ ВОСПИТАНИЯ
ВОСПИТАНИЯ С ПОЛИТИКОЙ
Тадевосян Арам
АрГУ, аспирант кафедры политологии и философии
РЕЗЮМЕ

Данный доклад ставит себе целью поднятие чрезвычайно актуальных
вопросов понимания геополитического пространства, чувства границы и
их соотношения к политическому, которые, несмотря на это, мало освящаются в отечественной политологии. Приводится попытка классические
постулаты понимания геополитического пространства применить к логике
последнего этапа развития армянской государственности. Проблематичным вопросом считается немощность политического сознания и второстепенность политического в процессе моделирования стратегий национальной безопасности.

GEOPOLITICAL SPACE PERCEPTION AND EDUCATION
RELATION WITH POLITICS
Tadevosyan Aram
ASU, Postgraduate of Politics and Philosophy Chair
SUMMARY

This article aims at raising such actual questions as the understanding of
the geopolitical area, sense of boundaries and their relation to the political area,
which is rarely elucidated in national politology. They are tried to apply the
classical postulates of the geopolitical area to the last stage of development of
the Armenian statehood. The problematic issues are considered to be the
incapability and the second-rateness of the political consciousness in the
process of modeling the national security strategies.
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ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀՀՀ-ՈՒՄ
Հակոբյան Արմինե
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` տ. գ. թ., դոցենտ Բարսեղյան Նարինե

բառեր`` տուրիզմ, էկոտուրիզմ, գործարար տուրիզմ,
Հանգուցային բառեր
առողջարանային տուրիզմ, մաունթինբայքինգ:

Տուրիզմը ճանաչողական,
ճանաչողական, հանգստի,
հանգստի, առողջարարական,
առողջարարական, մարմարզական
զական,
կան, կրոնական,
կրոնական, գործնական և այլ նպատակներով բնակչու
բնակչուչության մշտական վայրից (երկրից)
երկրից) այլ վայր (երկիր)
երկիր) առավելագույնը
մեկ տարի անընդմեջ ժամկետով ճանապարհորդություն իրակա
իրակականացնող
նացնող քաղաքացիների գործունեությունն է: Այն Համաշխարհային տնտեսության առաջատար և ամենադինամիկ զարգացող
ոլորտներից մեկն է: Մեծ է տուրիզմի ազդեցությունը տնտեսության այնպիսի ճյուղերի վրա, ինչպիսիք են տրանսպորտը և կապը,
շինարարությունը, գյուղատնտեսությունը, սպառողական ապրանքների արտադրությունը և այլն: Այն յուրօրինակ կատալիզատոր է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար, նպաստում է ՀՆԱ-ի ձևավորմանը, լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծմանը և բնակչության զբաղվածության ապահովմանը, արտաքին
առևտրաշրջանառության ակտիվացմանը: Տուրիզմի զարգացումն
էլ իր հերթին կախված է տարբեր գործոններից` դեմոգրաֆիկ, աշխարհագրական, սոցիալ-տնտեսական, պատմական, կրոնական և
այլն [1]:
Հաճախ կարելի է լսել «Հայաստանը թանգարան է բաց երկնքի
տակ» արտահայտությունը: Մեր լեռնաշխարհի գեղատեսիլ բնությունը, անկրկնելի լանդշաֆտները, պատմամշակութային և անձեռակերտ հուշարձանները, հարուստ բուսական աշխարհը, հայկական խոհանոցի յուրահատկությունները և ավանդական հյուրասիրությունը կարևոր գործոններ են ներքին և ներգնա զբոսաշրջության զարգացման համար: Մեզ մնում է միայն ճիշտ օգտագործել
այդ 30000 կմ2 մակերեսով թանգարանը:
Արդեն մի քանի տարի է, ինչ ՀՀ կառավարության կողմից զբո142

սաշրջությունը հռչակվել է որպես տնտեսության զարգացման գերակա ոլորտներից մեկը: Այս ոլորտը մեծ կարևորություն ունի մի
քանի պատճառով.
1. Հայաստանի պատմամշակութային և բնական հարստությունը ինքնին մրցակցային առավելություն է,
2. Տուրիզմն արտահանման ոլորտ է, իսկ արտահանման
հարցում մենք խնդիրներ ունենք,
3. Տուրիզմը ֆինանսական հոսքեր, ներդրումներ է ուղղորդում դեպի մարզեր [2]:
Տուրիզմը տուժում է այն բոլոր խնդիրներից, որոնք կան մյուս
բնագավառներում: Զարգացմանը որոշ չափով խանգարում է շուկայի ոչ բաց ու փոքր լինելը, ծառայությունների բավարար մակարդակի բացակայությունը, Հայաստանի ճանաչելիության ցածր մակարդակը:
Զբոսաշրջիկներին Հայաստան այցելելուց հաճախ հետ է պահում ավիատոմսի և հյուրանոցային ծառայությունների բարձր գինը: Հայաստանը տարածաշրջանում գուցե ամենաթանկ տուրիզմը
չի առաջարկում, բայց գները մեզ մոտ օպտիմալ չեն: Խոչընդոտող
գործոն է նաև բրենդի բացակայությունը: Նախկինում Արարատ
լեռան կերպարն էր, հետո դարձան ծիրանը, նուռը: «Հայաստանի
բրենդավորման թիմը» (Armenia Country Branding team) արդեն
ավարտում է բրենդի մշակումն ու ստեղծումը և շուտով կներկայացնի երկրի լոգոն և կարգախոսը [3]:
Տուրիզմի հետ մեծամասամբ անհամատեղելի է հանքարդյունաբերությունը (Թեղուտ, Ամուլսար և այլն): Երկու ոլորտներն էլ
կարող են մեծ եկամուտներ, ներդրումներ բերել: Սակայն հանքարդյունաբերությունը սպառվող ոլորտ է, իսկ զբոսաշրջությունը`
զարգացող և ինքնավերականգնվող, հանքարդյունաբերության
դեպքում եկամուտները կենտրոնացվում են մի քանի կազմակերպությունների ձեռքում, առաջ են գալիս առողջապահական
խնդիրներ [4]:
Հայաստանում տուրիզմի զարգացմանը խոչնդոտում է նաև
հենց մեր վերաբերմունքը մեր հուշարձանների նկատմամբ: Ամբողջ ազգով հպարտանում ենք Սևանով, սակայն շատ քիչ բան ենք
անում ուղղված նրա գրավչության մեծացմանը: Հանրային լողա143

փերը փոքր տարածք են զբաղեցնում և ի վիճակի չեն բոլոր
հանգստացողներին տեղավորել: Մարդիկ ստիպված գնում են
մասնավոր լողափեր: Վճարի գործոնը մի կողմ թողնենք: Վճարովի
լողափերն աչքի չեն ընկնում իրենց մաքրութամբ, զուգարանների
վիճակը սարսափելի է (բիոզուգարանների մասին խոսելն իսկ
ավելորդ է): Սա էլ մի կողմ թողնենք. Սևանն ազգային հարստություն է. ով իրավունք ունի կամ ինչ իմաստ ունի այն մասնատելն
ու առանձին անհատներին տալը:
Դեռևս խորհրդային տարիներից սկսվել և մինչև օրս էլ շարունակվում է հենց Հայաստանի տարածքում մշակութային ու պատմական հուշարձանների ոչնչացումը, որոնց մեջ մեծ թիվ են կազմում հնագիտական հուշարձանները, որոնք պեղվում են, նյութը
հանվում է, և մի քանի տարի հետո վերածվում են սովորական փոսերի: Բացի սա, ոչ մի կերպ չենք հրաժարվում հուշարձանների
տարածքում սնվելու ու մնացորդները թողնելու ոչ հաճելի սովորույթից: ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն իր պահպանության ցանկից Նորավանքը
հանեց միայն այն պատճառով, որ վանական համալիրի տարածքում ռեստորան կառուցվեց: Բայց սա մեզ դաս չեղավ. դեռ Գառնիի
մոտ էլ սրճարան էինք ուզում կառուցել: Միջազգային տուրիզմի
շուկայում առանձնացվում են տուրիզմի բազմաթիվ տեսակներ՝
ռեկրեցիոն, ճանաչողական, գործարար, առողջարանային, ուսումնական կամ կրթական, էթնիկ, կրոնական և այլն: Սակայն տուրիզմի բոլոր տեսակների միաժամանակյա զարգացումը ո՛չ ֆինանսական և ո՛չ էլ մարքեթինգային տեսանկյունից նպատակահարմար
չէ: Պետք է գնահատել մեր երկրում առկա զբոսաշրջային ռեսուրսները և առանձնացնել այն ուղղությունները, որոնք ռեալ հնարավորություն ունեն ճանաչողական և պատմամշակութային տուրիզմը
զուգընթաց զարգացնելու համար:
ՀՀ-ում տուրիզմի առաջնահերթ ուղղություններ կարող են լինել.
• Առողջարանային տուրիզմը, որը բավականին զարգացած է
եղել դեռևս խորհրդային տարիներին: Ջերմուկը Հայաստանի ամենամեծ ու ամենահայտնի առողջարանային քաղաքն է: Այժմ տարվում են աշխատանքներ՝ ուղղված քաղաքի ենթակառուցվածքների
զարգացմանն ու վերանորոգմանը: Առողջարանային զբոսաշրջության խոշոր կենտրոններ կարող են դառնալ նաև Արզնին և Աղվե144

րանը: Թեև վիճակագրական տվյալները ցույց են տալիս, որ այս
ուղղության հանդեպ հետաքրքրությունը մեծացել է ամբողջ աշխարհում, սակայն Հայաստանում այն դեռևս լուրջ հետաքրքրություն չի ներկայացնում, և պետական հատկացումներ չեն կատարվում:
• Գործարար տուրիզմը, որը տուրիզմի ամենաեկամտաբեր
ուղղություններից է: Միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարների 2/3-ը փաստում է, որ ուղիղ համեմատական կապ գոյություն ունի գործարար զբոսաշրջության և նորամուծությունների
խթանման ու կազմակերպությունների արդյունավետության միջև:
Ավելին, կազմակերպությունների կողմից թողարկվող նոր ապրանքների վաճառքի ծավալը 29 %-ով կախված է գործնական հանդիպումներից: Այն նպաստում է նաև երկրի միջազգային ճանաչմանը, դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորմանն ու
ամրապնդմանը, օտարերկրյա ներդրումների և արտահանման
խթանմանը:
• Էկոտուրիզմը Հայաստանում համեմատաբար նոր հասկացություն է և նույնպես հեռանկարային տեսակ է: Ինչպես գիտենք,
այն իր հիմքում ունի բնության գրկում ճանապարհորդելու գաղափարը: Այս գաղափարը, սակայն, ավելի լայն է, քան պարզապես
մի ճանապարհորդություն, և ընդգրկում է կյանքի բոլոր կողմերը`
կենդանական և բուսական աշխարհը, բնության ամբողջ բազմազանությունը, բնապահպանությունը, ավանդույթները և սովորույթները, մշակույթը, հասարակությունը և մարդուն: էկոտուրիզմը ճանապարհորդություն է դեպի այն վայրերը, ուր շատ թե քիչ պահպանված է անաղարտ բնությունը: Միաժամանակ էկոտուրիզմը
յուրահատուկ մի միջոց է տեղացիների համար՝ բնության պահպանությունը շահավետ դարձնելու համար [6]:
• Էքստրեմալ տուրիզմի ցամաքային տեսակներից մաունթինբայքինգը, որը վերջին տարիներին արագ տեմպերով զարգանում է ամբողջ աշխարհում, կարող է մեծ թվով զբոսաշրջիկներ
ներգրավել:
Ուսումնասիրելով տուրիզմի զարգացման մակարդակը, հեռանկարային ուղղությունները և առկա խնդիրները` առաջարկում
ենք ոլորտի զարգացմանն ուղղված հետևյալ քայլերը.
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• Երկրի ճանաչողության բարձրացում: Հայաստանը զբոսաշրջիկներին ներկայացնելու արդյունավետ տարբերակներ կարող
են լինել մասնագիտացված վեբ-կայքերը: Թեև առկա են այդպիսի
կայքեր, սակայն նրանք հաճախ չեն թարմացվում, բացի այդ՝ ավելի շատ նկարագրական բնույթ ունեն և չեն իրականացնում համապատասխան մարքեթինգային քաղաքականություն:
• Տուրիստական փաթեթի բազմատեսակացում, որի մեջ կներառվեն նաև տուրիզմի ժամանակակից և գրավիչ տեսակներ (էկոտուրիզմ, արկածային տուրիզմ և այլն):
• Մարզերում տուրիզմի զարգացմանը խթանող միջոցառումների իրականացում՝ տուրիզմն ապակենտրոնացնելու և Երևանից
մարզեր տեղափոխելու համար:
• Հայաստանում կան բազմաթիվ տեսարժան վայրեր, որոնք
հասանելի չեն տուրիստներին ճանապարհների բացակայության
կամ դժվարանցանելիության պատճառով: Կարելի է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք այդ վայրերը հասանելի կդարձնեն թեկուզ միայն արշավականների համար:
Այսպիսով՝ թեև ՀՀ կառավարության կողմից տուրիզմը հռչակվել է տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություն, սակայն
վերջինիս զարգացման համար անհրաժեշտ են մեծածավալ
ներդրումներ, որոնք չեն իրականացվում: Սակայն պետք է հիշել,
որ կատարված ներդրումներն էլ հետագայում փոխհատուցվում
են: Օրինակ`Տաթևում «ՏաԹևեր» ճոպանուղու բացումը նպաստեց
զբոսաշրջիկների հոսքին: Միայն 2010-ի նոյեմբեր ամսվա տուրիստական հոսքը դեպի Տաթև ավելի շատ էր, քան ամբողջ 2009 թ.
ընթացքում: Ինչն էլ ապացուցում է, որ հնարավոր է արագ, բեկումնային զարգացում ապահովել զբոսաշրջության բնագավառում:
Պետք է հիշել նաև, որ տուրիզմում հաջողության հասնելու
համար անհրաժեշտ է տուրիստական այնպիսի ծառայությունների
արտադրության կազմակերպումն ու իրացումը, որոնք համապատասխանում են սպառողների կարիքներին ու ցանկություններին,
մենեջմենթի և մարքեթինգի միջազգային իրավական նորմերի ու
կանոնակարգերի լավ իմացություն, շուկայական իրավիճակի անընդհատ ուսումնասիրում:
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Акопян Армине
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Туризм является одним из самых ведущих и динамично развивающихся сегментов мировой экономики. Особую важность туризм имеет в
экономике Армении, так как его развитие предполагает развитие множества других сегментов. Несмотря на то, что для продвижения этой ветки
экономики необходимы многомасштабные вложения, не надо забывать,
что произведенные инвестиции в последствие будут возмещены.

THE PERSPECTIVES OF THE TOURISM
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Hakobyan Armine
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

Tourism is considered to be one of the most leading and the most
dynamically developing sphere of the world economy. In Armenian economy
turism is of particular importance because its development implies the
development of other numerous spheres. Though there is a need for
voluminous investments for the development of Armenian tourism, however it
should be remembered that this investments will be compensated later on.
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2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳԼՈԲԱԼ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Հակոբջանյան Լաուրա
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, Տնտեսագիտության ամբիոնի
դասախոս Մանուկյան Սերգեյ

Հանգուցային բառեր՝ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամ, ամբողջական պահանջարկ, տնտեսական անկում, ֆինանսական համակարգ, տրանսֆերտներ և գործոնային եկամուտներ, արտահանում, ՕՈՒՆ:

Համաշխարհային տնտեսությունն իր զարգացման ընթացքում
անցնում է վերելքի և անկման փոխկապակցված ու փոխլրացնող
հաջորդական շրջաններով, որոնց համախմբի միտումը միշտ դրական է: Հենց այդ անկումային շրջաններում էլ տնտեսությունը
հայտնվում է ճգնաժամային իրադրության մեջ: Հասարակության,
ինչպես նաև տնտեսության զարգացման տարբեր մակարդակներում ճգնաժամերը տարբերվել են միմյանցից իրենց ձևով և չափերով՝ երբեմն վերաճելով համաշխարհային ճգնաժամերի:
Վերջին ճգնաժամը, որն առաջացավ ԱՄՆ-ի ֆինանսական
համակարգում և վերաճեց գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի, 2007-2008 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն է: Ճգնաժամը
հանգեցրեց եվրոպական մի շարք բանկերի սնանկացման, շուկայական ինդեքսների նվազման, անշարժ գույքի և ապրանքների գների անկման ամբողջ աշխարհում: Ծավալվելով տնտեսության գլոբալացման առավել բարձր մակարդակի պայմաններում՝ այն դուրս
եկավ ԱՄՆ-ի սահմաններից՝ ներթափանցելով նորանոր երկրներ:
2009 թվականին համաշխարհային ՀՆԱ-ն կրճատվեց 2,2 %-ով:
Երկրորդ աշխարհամարտից հետո ՀՆԱ-ն կրճատվում էր առաջին
անգամ: Երկրներից քչերին հաջողվեց դիմագրավել ճգնաժամի
հարվածին և զերծ մնալ տնտեսական անկումից, ինչպես ասենք
Իրանին, Սիրիային, Չինաստանին: Ցավոք սրտի Հայստանն այդ
բախտավորների ցուցակում չընդգրկվեց և ճգնաժամի հիմնական
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հարվածն իր վրա ընդունեց տնտեսության իրական հատվածը՝
արձանագրելով բացասական միտումներ. 2009 թ. գրանցվեց 14,1 %
տնտեսական անկում:
Ճգնաժամի նշանները Հայաստանում ի հայտ եկան 2008 թ. IV
եռամսյակում, իսկ առավել խորությամբ` միայն 2009 թ. սկզբին:
Նրա բացասական ազդեցության առաջին ալիքին Հայաստանի
Հանրապետությանը հաջողվեց դիմակայել՝ շնորհիվ արդյունավետ
ֆինանսական վերհսկողության: Միևնույն ժամանակ թույլ էին
կապերը միջազգային ֆինանսական շուկաների այն հատվածների
հետ, որտեղ արձանագրվեց ճգնաժամի առաջին ալիքը: Մասնավորապես, ի տարբերություն զարգացած երկրների, Հայաստանի
ֆինանսական շուկաներում չդրսևորվեց խուճապ, չսրվեց իրացվելիության նկատմամբ պահանջարկը: Բայց ահա արդեն 2009 թ.
մարտին՝ ճգնաժամի երկրորդ փուլում, ՀՀ ԿԲ-ին չհաջողվեց
ապահովել ազգային արժույթի կայուն մակարդակ, սկսեց վարել
ազատ լողացող փոխարժեքի քաղաքականություն: Արտահանող
ընկերությունները (հիմնականում հանքահումքային ապրանքների
արտադրության մեջ ներգրավվածները) համաշխարհային գների
անկման պատճառով այլևս չկարողացան ապահովել ար-տադրանքի թողարկումը: Հետզհետե նվազեցին արտասահմանից
ստացվող տրանսֆերտները, ինչն անմիջականորեն ազդեց հատկապես աղքատության և բնակչության խոցելի շերտերի կենսամակարդակի վրա: Եվ ահա, հենց այս ժամանակահատվածում ՀՀ
տնտեսությունը, հատկապես նրա իրական հատվածը, հայտնվեց
ծանր իրավիճակում, ու արդեն բոլորի համար պարզ էր, որ ՀՀ-ին
չի հաջողվել շրջանցել ճգնաժամն, ավելին՝ կարելի է ասել, որ այն
շատ ավելի ուժեղ հարվածեց քան հնարավոր էր պատկերացնել:
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը տարբեր
երկրներ ներթափանցեց փոխանցման տարբեր մեխանիզմներով,
իսկ այդ երկրի վրա թողած ազդեցությունը պայմանավորված էր
տվյալ երկրի զարգացման ճկունության ու դիամացկունության մակարդակով: Դեպի Հայաստանի տնտեսություն նրա փոխանցումը
տեղի ունեցավ հետևյալ մեխանիզմներով.
• Տնտեությունում կապիտալի և դրամական հոսքերի կրճա149

տում: Զարգացած երկրները, լինելով ճգնաժամային պայմաններում, դադարեցրին ներդրումները զարգացող երկրների տնտեսություններում՝ ողջ ուժն ուղղելով ներքին խնդիրների լուծմանը:
• Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ պահանջարկի
նվազումը: Ճգնաժամի պայմաններում ընդհանուր առմամբ
կրճատվում է ամբողջական պահանջարկը, ինչն էլ հանգեցնում է
ամբողջական սպառման նվազմանը՝ առաջնորդվելով բնական
սպասումներով, բարձրանում է խնայողության, հարկման նորմը,
որն էլ ավելի է խորացնում ճգնաժամը:
• Արտահանվող ապրանքների համաշխարհային գների անկում՝ ներառյալ ՀՀ արտահանման կառուցվածքում խոշոր տեղ
զբաղեցնող ապրանքային խմբի՝ մետաղների համաշխարհային
գները: Համաշխարհային ճգնաժամն առաջնային կերպով ազդել է
հանքահումքային ապրանքներ միջազգային գների վրա՝ անկման
ուղղությամբ: Մետաղների միջազգային գների նվազումը 2009 թ.
հունիսին, նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ,
կազմել է 30 %: Եվ այս գործոնը կարևոր նշանակություն է ունեցել
Հայաստանի տնտեսության համար:
• Աշխատուժի արտահանման կտրուկ նվազում: ՀՀ ՀՆԱ-ի
մոտ 17 %-ը բաժին է ընկնում մասնավոր տրանսֆերտներին և գործոնային եկամուտներին, որոնք կրճատվեցին մոտ 2 անգամ: Պետք
է նշենք, որ ՀՀ տնային տնտեսությունների 1/3-ը օգտվում է արտագնա աշխատանքից ստացված եկամուտներից, որոնց 70 %-ը օգտագործվում է սպառման նպատակով:
• Հիմնական գործընկեր երկրներում տնտեսական խոր
ճգնաժամի առկայություն (ՌԴ-ի, ԵՏՄ երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների կտրուկ անկում):
• Ներքին սպառման քանակական և կառուցվածքային նկատելի փոփոխություններ: Ի տարբերություն այլ երկրների, որտեղ
Ճգնաժամը սկիզբ առավ ֆինանսական շուկաներից՝ Հայաստանում այն սկսվեց իրական հատվածից՝ պայմանավորված պղնձի և
մոլիբդենի միջազգային գների անկմամբ: Եկամուտներից ելնելով՝
տնային տնտեսություններն էլ իրենց հերթին փոխեցին սպառման
կառուցվածքն ու չափերը:
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Ճգնաժամի հարվածի ուժն սկսեց զգացվել արդեն 2008 թ. IV
եռամսյակում, ինչի արդյունքում տնտեսական աճը կազմեց 6,8 %՝
զիջելով 2003 թ. ի վեր գրանցված երկնիշ ցուցանիշներին: Իսկ ահա
2009 թ. ՀՀ տնտեսությունը գրանցեց աննախադեպ անկում՝ 14,1 %,
և այդ ցուցանիշով զիջում էր միայն Մեձբալթյան երկրներին և
Ուկրաինային: Հաջորդ տարիներին արդեն սկսեց գրանցվել տնտեսական աճ, բայց պետք է նկատի ունենալ, որ վերականգնումը տեղի ունեցավ դանդաղ ու անհամաչափ:
Ճգնաժամային հատվածում անկում է գրանցվել հատկապես
շինարարության ու արդյունաբերության ոլորտներում, և նկատվել
է ծառայությունների ոլորտի աճի տեմպերի անկում: Արդյունաբերության ճյուղերից անկում արձանագրվեց հատկապես հանքարդյունաբերությունում՝ միջազգային շուկայում պղնձի ու մոլիբդենի,
ազնիվ մետաղների պահանջարկի անկման, հետևաբար` նաև գների կտրուկ անկման պատճառով, քանի որ մեր արդյունաբերական
արտադրանքը հիմնականում արտահանվում է: Այսպես, 2008 թ.
հանքարդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 93265,7
մլն դրամ, իսկ արդեն 2009 թ.՝ 88556,6 մլն դրամ [4]: Միջազգային
շուկայում պահանջարկի անկման հետևանքով 2008 թ. վերջերից
այս ոլորտի որոշ ձեռնարկություններ սկսեցին աշխատել իրենց
ամբողջ հզորության մի մասով միայն, մասնավորապես, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատն սկսեց աշխատել ընդհատումներով, Ալավերդու պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հումքը
և հանքանյութերը հարստացնող գործարանը փակվեց, Մեղրիի ոսկու արդյունահանման ավստրալիական ընկերությունը սառեցրեց
աշխատանքները: Հետագայում արդեն, միջազգային պահանջարկի
ու գների աճով պայմանավորված, ճյուղն սկսեց աճ գրանցել
(Գծապատկեր 1):
Ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազումը հանգեցրեց
շինարարության ճյուղի անկման: Սրան նպաստում է նաև անշարժ
գույքի շուկայում պահանջարկի նվազումը, քանի որ մեր երկրում
անշարժ գույքի նկատմամբ պահանջարկի էական մասը ձևավորում են դրսի հայերը, իսկ նրանց եկամուտները համաշխարհային
ճգնաժամի արդյունքում նվազել էին:
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Գծապատկեր 1
Հանքարդ
Հանքարդյունաբերության
րդյունաբերության ծավալների դինամիկան

Արդյունքում, 2009 թ. դրամական փոխանցումների էական
կրճատման ազդեցությամբ, ճյուղը 37,4 % անկում արձանագրեց
[4]: Մինչ օրս էլ այն չի վերականգնել իր երբեմնի բարձր մակարդակը և մշտապես անկում է արձանագրում (Գծապատկեր 2):
Գծապատկեր 2
Շինարարության ծավալները 20072007-2014թթ.
2014թթ.

Ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազումը պայմանավորող հիմնական գործոններից մեկը դրսից ստացվող տրանսֆերտների և գործոնային եկամուտների նվազումն է: ՀՀ տարբեր բնակավայրերից արտագնա աշխատանքի մեկնածների 80 %-ից ավելին
աշխատում էր ՌԴ-ում, որոնց 79 %-ը աշխատել է շինարարությու152

նում: Իսկ 2009 թ. ՌԴ-ում շինարարության ճյուղը 14,7 % անկում է
արձանագրում, ինչն էլ պատճառ է դառնում տրանսֆերտների ծավալների նվազման, քանի որ ՌԴ-ում աշխատող հայ էմիգրանտները կորցրել էին իրենց աշխատանքը: Մյուս կողմից տրանսֆերտների նվազումը հանգեցրեց արժութային ճգնաժամի առաջացման,
ինչը արտահայտվեց արդեն 2009 թ. մարտին: Արտարժույթի
արժևորման պայմաններում գրանցվեց գնաճ: Ուսումնասիրելով
ժամանակաշրջանը` նկատում ենք, որ 2008 թ. գրանցվել է 20082014 թթ. գնաճի ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 9 %: Գնաճն էլ իր հերթին ազդեց բնակչության գնողունակ պահանջմունքների վրա՝
նպաստելով տնտեսական անկմանը: Համախառն պահանջարկի
նվազման պատճառով ձեռնարկությունները կրճատեցին արտադրության և մատուցվող ծառայությունների ծավալները, ինչն էլ
հանգեցրեց գործազրկության աճին: Եթե 2008 թ. գործազրկության
մակարդակը 16,4 % էր, ապա 2009 թ.՝ 18,7 %, իսկ 2010 թ. գրանցվել
է 2008-2014 թթ. ամենաբարձր ցուցանիշը՝ 19 % [4]:
Ճգնաժամը էական ազդեցություն ունեցավ նաև ՕՈՒՆ-ների մակարդակի վրա: Իրական հատվածում կատարված ՕՈՒՆ-ների հոսքերի ծավալերը 2009 և 2010 թթ.-ին կրճատվեցին, և միայն 2011 թ.
վերականգնվեցին ՝գերազանցելով 2007 թ. ծավալը: Դա պայմանավորված է եղել ներդրումներ իրականացնող երկրների
տնտեսական զարգացման դինամիկայով, համաշխարհային մակարդակով պահանջարկի կրճատմամբ, ապագայի հանդեպ ներդրողների անվստահությամբ: 2008 թ. ՌԴ-ից ՀՀ իրական հատվածում ՕՈՒՆ-ների կտրուկ աճով է պայմանավորված եղել ՕՈՒՆների ընդհանուր հոսքերի ծավալի աճը՝ 2007 թ. համեմատ, ինչը
հիմնականում առնչվում էր էլեկտրականության, գազի, գոլորշու
մատակարարման և հեռահաղորդակցության ոլորտների հետ:
2010 թ. ՕՈՒՆ-ների ծավալները զիջում էին 2009 թ. ծավալներին՝
պայմանավորված նրանով, որ ՀՀ ՕՈՒՆ-ների համար աղբյուր
հանդիսացող երկրներում (հատկապես ՌԴ-ում) ընկերությունները
2010 թ. տնտեսական աճի ազդեցությունը զգացին 2011 թ.: Իսկ
Լիբանանից ՕՈՒՆ-ի հոսքի կրճատումը 2009-2011 թթ. բացատրում
է հեռահաղորդակցության ոլորտում ներդրումների կրճատմամբ
(Գծապատկեր 3):
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Գծապատկեր 3
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալների դինամիկան

Ճգնաժամն էլ ավելի ակնառու դարձրեց և մեծացրեց անկախացումից ի վեր մշտապես բացասական ցուցանիշ դրսևորած վճարային հաշվեկշռի մնացորդը: 2009 թ. նվազեցին արտահանման ծավալները, ինչը պայմանավորված էր ինչպես ապրանքների նկատմամբ ներմուծող երկրների պահանջարկի կրճատմամբ, այնպես էլ
համաշխարհային ապրանքային շուկաներում արտահանվող
ապրանքների (հումքային արտադրանք և ոչ թանկարժեք մետաղներ, դրանցից պատրաստված իրեր, թանկարժեք մետաղներ և
դրանցից պատրաստված իրեր, պատրաստի սննդի արտադրանք)
գների համընդհանուր անկմամբ: Արտահանման կտրուկ նվազման
հետևանքով ընթացիկ հաշվի պակասորդը ՀՆԱ-ում ամենաբարձր
մակարդակին հասավ 2008 թ.՝ դառնալով 11,4 %, որն ավելի քան
կրկնակի բարձր էր նախորդ տարվա համեմատ (Գծապատկեր 4):
Գծապատկեր 4
Արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշների
դինամիկան

Որպես համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի
հետևանք` աճեց արտաքին պետական պարտքը: Արժութային
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ճգնաժամը բնակչության իրական եկամուտների նվազման պարագայում հանգեցրեց ներքին ամբողջական պահանջարկի նվազման,
ինչի խթանման ուղղված միջոցառումները հանգեցրին պետական
բյուջեի պակասուրդի էլ ավելի մեծացման: Իսկ կառավարությունը
այս իրավիճակը կարգավորեց 2009 թ.-ին պետական պարտքի մեծացման միջոցով: 2009 թ.-ին ՀՀ արտաքին պետական պարտքը
նախորդ տարվա նկատմամբ աճեց մոտ 1,41 մլրդ ԱՄՆ դոլարով
(Գծապատկեր 5):
Գծապատկեր 5
Արտաքին պետական պարտքի և պետական բյուջեի պակասուրդի
ծավալներեըը 20072007-2014թթ.
2014թթ.

Ընդհանրացնելով նշենք, որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա
նկատելի է եղել, և նույնիսկ որոշ ճյուղեր մինչ այժմ էլ չեն կարողացել վերականգնվել նախաճգնաժամային մակարդակով՝ ինչի
հիմնական պատճառը համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումներն են:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒ
ՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՈՒՆ
1. Խաչատրյան Վ., Մակարյան Ա., Ճգնաժամի ազդեցությունը Հայաստանի վրա՝ սոցիալական ազդեցություն, Երևան, 2011:
2. Մակարյան Ա., Համաշխարհային ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամի
փոխանցման ուղիների ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա, Բաց
հասարակության հիմնադրամներ-Հայաստան, 2013:
3. Թավադյան Ա., Մակրոտնտեսական վերլուծություն, կանխատեսում և
մոդելավորում, Երևան, 2014:
4. www.armstat.am.
5. www.cba.am.
6. www.worldbank.org.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВО
МИРОВОГО
РОВОГО ФИНАНСОВОФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
КРИЗИСА 2008 Г. НА ЭКОНОМИКУ АРМЕНИИ
Акобджанян Лаура
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

В статье мы обсудили механизм возникновения мирового финансогоэкономического кризиса 2008г., те сферы, которые затронули эканомику
Армении и влияние на разные сегменты эканомики нашей страны.
В заключении, мы пришли к выводу, что воздействие финансогоэкономического кризиса на эканомику Армении было значительное, более
того некоторые сегменты экономики до сих пор не смогли восстановить
докризисный уровень, основной причиной которого является современная
тенденция розвития мировой экономики.

IMPACTS OF THE GLOBAL FINANCIAL AND ECONOMIC CRISIS
IN 2008 ON THE ARMENIAN ECONOMY
Hakobjanyan Laura
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

In this article we discuss the advanced mechanisms of the global financial
and economic crisis in 2008 and the transmission paths to Armenian economy,
it's influence on various branches of the economy.
Summarizing we conclude, that the impacts of the global crisis on the
Armenian economy were very considerable, even some branches couldn't
restore their precrisis level hitherto, which main reasons were global economic
development trends.
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ՀՀ ԵՏՄԵՏՄ-ԻՆ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ
Մխոյան Ադրինե
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ ՎՊՀ, Տնտեսագիտության ամբիոնի
դասախոս Մանուկյան Սերգեյ

բառեր`` ԵՏՄ, ՄՄ, ՀՀ, տնտեսություն, արտահանում,
Հանգուցային բառեր
ներմուծում:

Խրիմյանական թղթե շերեփը ժառանգաբար փոխանցվեց նաև
21-րդ դարի հայ սերնդին և հստակ կարելի է կանխատեսել՝ քանի՜
սերունդներ են այս ժառանգությամբ պատմություն կերտելու: Ասվածը մի փոքր ավելի մանրամասն և հասկանալի. 23-ամյա երիտասարդ պետություն, որը փորձում է միջազգային հարթակում
դրսևորվել իր տնտեսությամբ: Իսկ համագործակցություն տնտեսական գիգանտների՝ մասնավորապես ՌԴ-ի հետ, նույնն է թե մեծ
քայլերով առաջ գնալ՝ նրանց համահունչ, չնայած այս պարագայում դա մեր ուժերից վեր է: Բայց կա ևս մեկ տարբերակ՝ պարզապես չհամագործակցել. այս դեպքում կհանգենք արդեն ոչ տնտեսական՝ քաղաքական հետևանքների: Նշված երկընտրանքի արդյունքում, իհարկե, ՌԴ-ի նախաձեռնությամբ ԵՏՄ-ին անդամակցությունից ճիշտ քայլ անհնար է ենթադրել, իսկ պատկերացնել
դրա հետևանքները մի քանի ցուցանիշներից ելնելով՝ ահնրաժեշտություն է:
ԵՏՄ` միջազգային տնտեսական կազմակերպություն, որը 2-րդ
անգամ ծնվեց 21-րդ դարում: Նախնական կերպարը ձևավորվել է
դեռևս 1995 թ.՝ Ղազախստանի, Ռուսաստանի և Բելոռուսի միջև
կնքված պայմանագրի համաձայն: Հետագայում այս ցանկը համալրեցին Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը և Տաջիկստանը: Արդեն 2010 թ.
հունվարից նախաձեռնող 3 երկրները պաշտոնապես դրեցին
Միության հիմքը: Ապա միայն տարաձայնություններից հետո մայիսի 28-ից Բելոռուսը լքեց միության կազմը: Հուլիսի 1-ից ՄՄ ասելով՝ հասկանում էինք Ռուսաստան-Ղազախստան դուետը (զույգը):
Եվրասիական տնտեսական համագործակցության կամ Մաք157

սային միության անդամակցության պայմանագիր Հայաստանը
ստորագրել է 2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին: ԵՏՄ-ի ծնունդը, սակայն,
համարվում է 2014 թ. մայիսի 29-ը, ծննդավայրը՝ Աստանան: 2014 թ.
հոկտեմբերի 10-ից՝ անդամակցության պայմանագիր ստորագրելուց հետո, 2015 թ. հունվարի 2-ից Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ Մաքսային միության անդամ: Այժմ Ղրղզստանի
անդամակացության հարցը դեռևս քննարկման փուլում է:
Այն, որ ՀՀ-ի ԱԺ-ի քվեարկության արդյունքում 103 կողմ դիրքորոշմամբ որոշվեց, որ մեր անդամակցությունը անհրաժեշտ է,
դեռևս չի վկայում այն մասին, որ 7 դեմ և 1 ձեռնպահ քվեարկողների հնարավոր կանխատեսումները հեռու են իրականությունից:
Փորձենք անդրադառնալ թե՛ դրական, թե՛ բացասական կողմերին:
Միության կանոնակարգի համաձայն՝ անդամ պետություններն աստիճանաբար պետք է ստեղծեն դեղագործական, էլեկտրաէներգիայի, նավթի, գազի և նավթամթերքի ընդհանուր շուկա:
Միևնույն ժամանակ 2015-ից Բելոռուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի քաղաքացիները անխափան աշխատանքային գործունեությամբ կարող են հանդես գալ ԵՏՄ անդամ երկրների տարածքում:
Մինչ օրս ՀՀ-ի համար տնտեսապես խոշոր գործընկերներ են
եղել ԵՄ անդամ երկրները և ՌԴ-ն: Այսօր ՀՀ-ի վարած երկակի
խաղի արդյունքում պատկերը որոշակիորեն անորոշ է. ապրանքաշրջանառությունը ՀՀ և ԵՄ երկրների միջև 2013-ին 2012-ի համեմատությամբ նվազել է 58 տոկոսով: Ընդ որում՝ ՀՀ-ից արտահանումը դեպի ԵՄ նվազել է 26 տոկոսով, իսկ ներմուծումը՝ 46: Ներմուծումը ՌԴ-ից նվազել է ընդամենը 19 տոկոսով, արտահանումը
դեպի ՌԴ՝ 100 անգամ: Սակայն պետք է հաշվի առնել հետևյալ
փաստը. ՀՀ-ից ՌԴ արտահանումը վիճակագրական իմաստով արտահանում չի համարվում, քանզի համարվում ենք մեկ մաքսային
տարածք, նույն տրամաբանությամբ էլ ՌԴ-ից ներմուծումը չպետք
է դիտվի որպես ներմուծում, այնինչ դիտվում է, ավելին՝ նվազում
19 տոկոսով: 2000-ից մինչ 2009 թվականի համաշխարհային ճգնաժամը նշված երկրների հետ գրանցվել է ապրանքաշրջանառության մակարդակի աճի դրական տեմպ, այնուհետև այն սկսել է
աստիճանաբար նվազել:
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Վերլուծենք նաև 2014 և 2015 թվականների առաջին եռամսյակի՝ հունվար-մարտ ամիսների արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մակարդակային փոփոխությունները:
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Փաստորեն, անդամակցությունից հետո ծավալներն էականորեն նվազել են. Ղազախստանի հետ առքուվաճառքային գործարք,
կարելի է ասել, չի կատարվել: Ի հակադրություն այս ցուցանիշների` 2011 թ. Հայաստան է ներմուծվել 84262 տ հացահատիկ. սա
2011 թ. ՄՄ-ում գրանցված երրորդ մեծ ցուցանիշն է:
Բելոռուսը փորձել է փոքր-ինչ մնալ առևտրային հարթակում՝
ՀՀ-ին մատակարարելով համեմատաբար էժան տեխնիկա և սարքավորումներ:
Ռուսաստանում նվազել է մեր արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը` փոխարենն ավելանալով ԵՄ անդամ երկրներում: Դեպի ՌԴ արտահանում ենք հիմնականում ոգելից և ոչ ոգելից
խմիչքներ և քացախ, մրգեր, ընկույզներ, ցիտրուսային և բոստանային մշակաբույսերի կեղևներ, քարե, գիպսե և ցեմենտից պատրաստված իրեր, ներկրում ռուսական գազ, որն, օրինակ, 2011 թ.
կազմել է ընդհանուր ծավալի 77 տոկոսը, հացահատիկ, ալյումին և
դրանից պատրաստված իրեր:
Իսկ ԵՄ-ին առավելապես անհրաժեշտ են մեր պղնձամոլիբդենային հանքաքարի պաշարները (Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ և «Մեթըլ Փինս» ընկերություն (Ախթալա)), երկրորդ
տեղում է սև մետաղի արատահումը, որը ներառում է հիմնականում «Էյ-Սի-Փի» (Ալավերդի) ընկերության արտադրանքը: Փոխարենը ներկրում ենք հիմնականում վառելանյութեր, որի քանակությունը կրկին նվազել է՝ 58-ից հասնելով 48 տոկոսի: Զարմանալի է
նաև, որ Ղազախստանից և ՌԴ-ից բացի՝ հացահատիկ ենք ներկրում նաև ԵՄ-ից:
ԵՏՄ անդամ երկրների համար արտոնություններ սահմանվում են օրենսդրորեն. հեշտացված է փաստաթղթային հատվածը՝
ներկայացվում են միայն 3-ը, որոնցից 2-ն էլ տարածքային հարկային տեսչություն: Հայաստանից արտահանման դեպքում որևէ մաք160

սատուրք չի գանձվում, իսկ ներկրելիս՝ 20 տոկոս ԱԱՀ, անհրաժեշտության դեպքում՝ 20 տոկոս աքցիզային հարկ: Նվազել են սառեցված ձկան, ավտոպահեստամասերի որոշ տիպերի, պլաստմասե
խողովակների և այլ իրերի, ստանդարտային մրգերի մաքսատուրքերը, հանվել են կանաչ սուրճի, պոմպերի, կենցաղային էլ. տեխնիկայի որոշ տեսակների մաքսատուրքերը, նկատվել են կահույքի,
տեխնիկայի որոշ տեսակների, փայտանյութի, պահեստամասերի
որոշ տեսակների մաքսատուրքերի աճ, իսկ Կառավարության
ջանքերով մոտ 776 ապրանքատեսակների դրույքաչափեր կմնան
անփոփոխ մինչ 2020 թվականը: Քննարկվում է նաև միևնույն արժույթի անցման գործընթացը, որը կրկին հետաձգվում է մինչ 2020
թվականը. այն փաստորեն ոչ պակաս կարևոր է լինելու 2015-ից:
Թերևս որևէ ընդհանուր եզրահանգման անհնար է գալ, երբ
փորձում ենք մի գնդակով 2 նապաստակ խփել. դեպի ԵՄ գնում
ենք ասոցացման, դառնում ԵՏՄ անդամ. թե ինչպես կանդրադառնա մեզ վրա՝ եռամսյա ցուցանիշներն այդքան էլ խոստումնալից
չեն: Միևնույն ժամանակ ինչո՞ւ փորձել մեկնաբանել մի քայլ, երբ
այլընտրանքային տարբերակները պարզապես բացակայում են:
Այլ է խնդիրը, երբ փորձենք ցանկացած իրադրությունում կարևորել մեր շահերը և առավելագույնս օգուտ քաղել: ՄՄ-ին անդամակցելուց հետո ՀՀ-ի համար տնտեսական տեսանկյունից նոր հորիզոններ են բացվում, երբ խոսքը գնում է անդամ երկրների հետ
ապրանքաշրջանառության մասին և փակվում՝ եվրոպականացման ճանապարհին:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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УЧАСТИЕ АРМЕНИИ В ЕВРАЗЕС И
ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
Мхоян Адрине
ВГУ, Управление, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

В статье говорится об участии Армении в Евразийском экономическом союзе, о представленном отчете первого триместра 2015 года, на
основе которого было отмеченно положительное и отрицательное влияние
на экономику РА. Было обращено внимание на изменение объёмов
экспорта и импорта до и после вступления в ЕврАзеС.

MEMBERSHIP OF THE REPUBLIC OF ARMENIA
TO EURASIAN ECONOMIC UNION AND ITS EFFECT ON
THE ECONOMY
ECONOMY OF ARMENIA
Mkhoyan Adrine
VSU, Management, 3rd course
SUMMARY

The article touches upon the issues of integration of the Republic of
Armenia into Eurasian Economic Union, as well as the report submitted for the
first trimester of 2015, on the basis of which possible positive and negative
effects of the integration process on the economy of the RA have been
discussed. Special attention was focused on the volumes of import and export
between the member countries before and after the affiliation.
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ԿԱՊԻՏԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՇՈՒԿԱՅԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Սահակյան Արուսյակ
ՎՊՀ, Կառավարում, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` Անանյան Մարիետա

բառեր`` կապիտալ ներդրումներ, մեթոդ, դիսկոնՀանգուցային բառեր
տավորում, արդյունավետություն, եկամտաբերություն, գնահատում:

Ժամանակակից շուկայական տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում ինվեստիցիաների ներգրավման ու խթանման համալիր ծրագրերի մշակումն ու դրանց արդյունավետ կիրառումը յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական ռազմավարության
առանցքային և առաջնահերթ խնդիրներից է: Ինվեստիցիաները
կարևոր դեր են խաղում ցանկացած երկրի տնտեսության զարգացման, երկրի պաշտպանության ամրապնդման, սոցիալական
խնդիրների լուծման գործում: Ըստ էության՝ դրանք որոշում են ամբողջ երկրի և տնտեսվարող սուբյեկտների ապագան [1]: Ներդրումը ռեսուրսների ակտիվ վերաուղղորդումն է`այսօր սպառելուց
դեպի ապագայի օգուտ կամ ունեցվածքի օգտագործումը շահույթ
ստանալու նպատակով: Կապիտալ ներդրումները հիմնական ֆոնդերի ստեղծման, ընդլայնման և վերակառուցման նպատակով կատարվող նյութական, աշխատանքային և դրամական ծախսումներն են: Դրանց մեծ ծավալները հնարավորություն են տալիս լուծելու այնպիսի մակրոտնտեսական խնդիրներ, ինչպիսիք են
տնտեսական աճի ապահովումը, գործազրկության կրճատումը,
վճարային հաշվեկշռի կարգավորումը: Կապիտալ ներդրումները
դասակարգվում են հետևյալ խմբերում. 1. Ըստ ներդրումների իրականացման օբյեկտների` իրային, ֆինանսական և ինտելեկտուալ
2. Ըստ ներդրումային գործընթացում մասնակցության աստիճանի` ուղղակի և անուղղակի 3. Ըստ ներդրումների իրականացման
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ժամկետի`կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ [2]:
Ցանկացած ձեռնարկության տնտեսական, սոցիալական և գիտատեխնիկական զարգացումը էապես պայմանավորված է ներդրումային գործունեությամբ, ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում
տարբեր մեթոդների օգնությամբ գնահատել ներդրումների արդյունավետությունը: Համաշխարհային պրակտիկայում կապիտալ
ներդրումների արդյունավետության գնահատման համար հիմնականում կիրառվում են հետևյալ 4 չափանիշները. 1. զուտ դիսկոնտավորված արժեք, 2. եկամտաբերության ներքին նորմա, 3. եկամտաբերության ինդեքս, 4. հետգնման ժամկետ:
Զուտ բերված արժեքը կամ զուտ դիսկոնտավորված արժեքը
(ԶԴԱ) արտահայտում է ժամանակի ընթացիկ պահին ստացված
դրամական եկամուտների և կապիտալ ներդրումների ընդհանուր
մեծության տարբերությունը: ԶԴԱ-ն որոշվում է հետևյալ բանաձևով.
, որտեղ NPV-ն դրամական միջոցների զուտ
բերված արժեքն է R1, R2, …, Rk -ը n տարվա ընթացքում ստացված
դրամական հոսքերն են, E-ն` սկզբնական ներդրումները i-ն` համեմատության դրույքը: Դիսկոնտավորման օգտագործումը հնարավորություն է տալիս նախագծի իրականացման ընթացքում
տարբեր ժամանակների ծախսերը և արդյունքները բերել համեմատելի տեսքի: Օրինակ` տարեկան 20 % երաշխավորված եկամտաբերության դեպքում ցանկանում ենք ներդրումներ կատարել և 5
տարի հետո ունենալ 200 մլն դրամ, ապա այսօր պետք է ներդնել
200/(1+0.2)5 =80,4 մլն դրամ: Կամ տարեկան 20 % դրույքով 5 տարով
ներդրված 200 մլն դրամի ապագա արժեքը կկազմի
200x(1+0.2)5=497,6 մլն դրամ [1]:
Եկամտաբերության ներքին նորման
նորման դիսկոնտավորման դրույքի այն արժեքն է, որի դեպքում նախագծի զուտ բերված արժեքը
հավասար է զրոյի, այսինքն` ներդրումների ներկա արժեքը հավասար է այդ ներդրումներով ստեղծված դրամական հոսքերի ներկա
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արժեքին: Այս ցուցանիշը բնորոշում է ծախսերի այն առավելագուն
թույլատրելի մակարդակը, որ կարող են իրականացվել ներդրումային ծրագրի իրականացման ընթացքում: Կգ=Շ/Կ, որտեղ Կգ-ն
կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գործակիցն է, Շ-ն
նախագծի իրացումից ստացված շահույթն է, Կ-ն` նախագծի
իրացման համար անհրաժեշտ կապիտալ ներդրումները: Սրա
հիմնականան իմաստն այն է, որ ներդրողը պետք է համեմատություն տանի ԵՆՆ-ի և ներդրումային ռեսուրսների գնի (CC) միջև:
Այսպիսով, եթե IRR > CC –ծրագիրը կարելի է րնդունել IRR < CC –
ծրագիրը պետք է մերժվի IRR = CC –ծրագիրը ոչ շահութաբեր է, ոչ
էլ վնասաբեր:
Եկամտաբերության ինդեքսը հարաբերական ցուցանիշ է, որը
բնութագրում է միավոր ծախսից ստացվող եկամուտների մեծությունը և հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.

որտեղ PI- ն եկամտաբերության ներքին նորման է R1, R2, …, Rk-ն` n
տարվա ընթացքում ստացված դրամական հոսքերը, E-ն`
սկզբնական ներդրումը i-ն` համեմատության դրույքը: Ընդ որում,
եթե PI>1, ապա նախագիծն արդյունավետ է, հակառակ դեպքում`
անարդյունավետ, եթե PI=1, ապա նախագիծը ոչ շահութաբեր է, ոչ
վնասաբեր [3]:
Հետգնման ժամկետն
ժամկետն իրացման սկզբի պահից մինչև օբյեկտի
շահագործման այն պահն ընկած ժամանակն է, որի ընթացքում
շահագործումից ստացած եկամուտները հավասարվում են կապիտալ ծախսերին: Այս մեթոդի էությունն այն է, որ որքան արագ են
ստացվում ներդրված միջոցների դիմաց դրամական մուտքերը,
այնքան արագ է հատուցվում ներդրված սկզբնական գումարը, և
այնքան մեծ է տվյալ նախագծի նկատմամբ վստահելիությունը: Այն
որոշվում է հետևյալ բանաձևով` PP=I/CF,
PP=I/CF որտեղ PP-ն հետգնման
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ժամկետն է, I-ն` ներդրումների ծավալը, CF-ը` ներկա արժեքով
դրամական հոսքի միջին տարեկան մեծությունը:
Օրինակ` ձեռնարկությունում իրականացվել են արտադրության վերակառուցում և տեխնիկական վերազինում, որոնց կատարման համար ծախսվել է 20 մլն դրամ: Դրա արդյունքում դրամական մուտքերը (զուտ շահույթ + ամորտիզացիոն հատկացումներ)
հաշվարկային ժամանակաշրջանում ըստ տարիների կազմել են.

Տարիները, դրամական մուտքերը` մլն դրամ.
1-ին` 4.8,
2-րդ` 7.2,
3-րդ` 8.0,
4-րդ` 10.0,
5-րդ` 6.0:
Դիսկոնտի դրույքաչափը կազմում է 20 %: Պահանջվում է
տարբեր մեթոդների օգտագործմամբ որոշել կատարված ծախսերի
հետգնման ժամկետը:
Լուծում.
Լուծում.
1. Որոշում ենք հետգնման ժամկետը`առանց հաշվի առնելու
դրամական մուտքերի դիսկոնտավորումը.
ա) Դրամական մուտքի միջին տարեկան մեծությունների
հիման վրա: Դրամական մուտքերի միջին տարեկան մեծությունը
կկազմի
(4.8+7.2+8.0+10.0+6.0)/5=7,2,
հետգնման
ժամկետը`
20/7.2=2.78 տարի,
բ) Մինչև կապիտալ ներդրումների մեծության ծավալին հասնելը` ըստ տարիների դրամական միջոցների աճման հիման վրա:
Այս դեպքում հետգնման ժամկետը կազմում է 3 տարի, քանի որ
այդ տարիներին կուտակվում են կապիտալ ներդրումների
ծածկման համար բավարար չափով դրամական միջոցներ`
4.8+7.2+8=20 մլն դրամ:
2. Հետգնման ժամկետը հաշվարկենք` հաշվի առնելով դրամական միջոցների դիսկոնտավորումը:
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ա) Ըստ տարիների` դրամական մուտքերի դիսկոնտավորված
գումարը կկազմի. առաջին տարի` 4.8/(1.0+0.2)=4.0, երկրորդ
տարի` 7.2/(1.0+0.2)2=5.0 երրորդ տարի` 8(1.0+0.2)3=5.0, չորրորդ
տարի` 10.0/(1.0+0.2)4 =4.8 հինգերորդ տարի` 6/(1.0+.02)5= 2.4:
Դիսկոնտավորված դրամական մուտքերի միջին տարեկան մեծությունը կկազմի (4.0+5.0+4.64+4.8+2.4)/5=4.168, հետգնման ժամկետը
կլինի 20/4.168=4.80 տարի:
բ) Մինչև կապիտալ ներդրումների մեծությանը հասնելը`ըստ
տարիների դրամական միջոցների աճման հիման վրա`
(20-(4+5+4.64+4.8))/2.4=4.65 տարի:
Այսպիսով.
1. Տարբեր մեթոդների հիման վրա հաշվարկված կապիտալ ներդրումների հետգնման ժամկետները էականորեն տարբերվում են:
2. Հետգնման ամենաօբյեկտիվ ժամկետը 4.65 տարին է:
3. Առանց դիսկոնտավորումը հաշվի առնելու հաշվարկված
հետգնման ժամկետի որոշման եղանակները իջեցնում են նրա
մեծությունը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Պարսեղյան Ե., Իրական ինվեստիցիաների (կապիտալ ներդրումների)
արդյունավետության գնահատման ցուցանիշների համակարգը,
Երևան, 2008:
2. http://www.aup.ru/books/m79/5_3.htm
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ
ВЛОЖЕНИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Саакян Арусяк
ВГУ, Управление, 4-ий курс
РЕЗЮМЕ

В работе мы рассмотрели основные методы оценки эффективности
инвестиций. Ясно, что предприниматели одну и ту же задачу решают
разными методами, которые отличаются как сделанными расходами, так и
временем реализации. Поэтому необходимо выбрать лучший. Такой
вариант должен предполагать минимальные расходы или максимальную
прибыль. Лучшей считается та инвестиционная программа, которая обеспечивает самый большой доход за единицу вложенного капитала в кротчайшие сроки. Поэтому для продвижения инвестиций целесообразно,
обеспечить.
1. Высокая степень привлекательности инвестиции,
2. Стабильное законодательство,
3. Низкий уровень коррупции,
4. Доступность информации об окружающей инвестиционной среде.

THE METHODS EVALUATING THE EFFECTIVENESS
EFFECTIVENESS
OF CAPITAL INVESTMENTS IN MODERN CONDITIONS
OF A MARKET ECONOMY
Sahakyan Arusyak
VSU, Management, 4th course
SUMMARY

At work are discussed the main methods of evaluating the effectiveness of
investments. It appears that entrepreneurs choose solving the same problem in
different ways., which differ in their costs and terms of implementation.
Therefore it is necessary to choose the best. The best program indications are
minimum costs and maximum results-profits. It is considered the best
investment program, which provides the largest income per unit and the
shortest implementation time frame. It is therefore appropriate to provide for
the promotion of investments.
1. High degree of investment’s attractiveness,
2. Stable legislation,
3. Low level of corruption,
4. Availability information about investment environment.
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ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
ФИЛОЛОГИЯ
PHILOLOGY
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ԱՐԴԻ ՀԱՅ ՊՈԵԶԻԱՅԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐԸ
Ալավերդյան Սոնա
ԳՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկ.՝ բ. գ. թ., դոցենտ Մհեր Քումունց

բառեր՝՝ գրական նոր սերունդ, նոր ձև, նոր հերոս,
Հանգուցային բառեր
մետաֆոր, անտիպոեզիա, մոդեռնիզմ, ենթատեքստ, նյութի թաքնված
շերտ, անալիտիկ պոեզիա:
Նոր երաժշտության համար նոր ականջներ են հարկավոր:
Ֆրիդրիխ Նիցշե

20-րդ դարի 70-80-ական թթ. հայ գրականության մեջ
հայտնվեց բանաստեղծական մի սերունդ, որն աչքի ընկավ իր
մարդըմբռնմամբ, կենսափիլիսոփայությամբ ու գրելու նոր ձևերով
ու եղանակներով: Այս սերնդի ձևավորմանը, ինչպես գիտենք, նախորդել էր Սևակյան շրջանը` 60-ական թթ., երբ ի հայտ էր եկել
նոր մարդու կերպարը: Այդ կերպարն էլ արդեն զարգացում ապրեց, կարծես հղկվեց, առավել զգայուն դարձավ արդեն 80-ականներից սկսած:
Այս շրջանի բանաստեղծական սերունդը հայտնվեց պատմական ռիթմի փոփոխության մեջ. մինչ այդ տեղի էին ունեցել սոցիալ-պատմական, հասարակական-քաղաքական մի շարք իրադարձություններ, և այլ էր բարոյահոգեբանական մթնոլորտը: 80ականների սերունդը մարդու ինքնըմբռնման նոր մեթոդներով
առավել մոտ գտնվեց 60-ականների բանաստեղծական ծրագրին:
«Սակայն այս երկու սերունդների տարբերությունը նրանում էր, որ
60-ականներն ունեին բանաստեղծական նոր հարթություն դուրս
գալու հիմք և առիթներ. առաջինը բանաստեղծական նախորդ արժեքների սպառվածությունն էր, երկրորդը` գեղագիտական համընդհանուր զարգացումներն ու դրանցով պայմանավորված պոետական նոր ձևերի ու եղանակների անհրաժեշտությունը: Իսկ 80ականները չունեին թե՛ մեկը և թե՛ մյուսը, այլ փոխարենը` անկայուն և միաժամանակ պրագմատիկ մի իրականություն` իր ապ170

րիորի զարգացումներով, անկանխատես ու անծրագիր ընթացքով
ու փութեռանդությամբ: Նման հանգամանքներում էլ ժամանակակից գեղարվեստը (մասնավորապես պոեզիան) հարկադրված
եղավ ներփակվելու ինքն իր մեջ` ստեղծելով այլ մի իրականություն` համահունչ իր օրենքներին, գոյության կերպին ու նախախնամությանը» [11, 1]:
Եվ մարդը, որը սիրում էր վիճել ինքն իր հետ,
և մարդը, որը երբեմն կարոտում էր
պահարանում խնամքով կախ տված թիկնոցն հնամաշ,հնազանդ, երազկոտ ու հասկացող ժպիտով նայում էր
պատուհանից դուրս: Իսկ այնտեղ ծառն էր,
որը հայելու դեմ նստած ծերացող տղամարդու
հուսահատությամբ պոկոտում էր գլխից
անվերջ խտացող տերևները դեղին…: Եվ մարդը,
որը սիրում էր վիճել ինքն իր հետ`
երկար նայեց պատուհանից դուրս,
և հետո լուռ, և հետո անխոս
համաձայնվեց [3]:
Ներփակումը չխանգարեց, ընդհակառակը, օգնեց՝ ունենալու
բանաստեղծների մի հրաշալի սերունդ (Հովհաննես Գրիգորյան,
Արմեն Շեկոյան, Հենրիկ Էդոյան, Արմեն Մարտիրոսյան,Վիոլետ
Գրիգորյան, Էդուրադ Հարենց, Հուիկ Արա և այլք), որոնք, պոեզիայի այսօրը տեսնելով, ամուր կառչեցին ժամանակից և վերհանեցին
տագնապները, հակասությունները: Հեշտ ու հանգիստ չեղավ այս
բանաստեղծների ճանապարհը: Նրանք պիտի հայտանբերեին
իրենց, ժամանակը և հրապուրվեին նորարարություններով: Պիտի
փորձեին հասկանալ մտավոր, զգայական, հոգևոր աշխարհներում
կատարվող երևույթները, հասարակության ընթացքը: Մարդը հոգեբանություն է, ու եթե մեր կյանքը վատն է, ուրեմն մարդու հոգեբանությունն է վատը: Ամեն ինչ հանգում էր մարդուն, այսինքն՝
մարդու խնդիրն էր դրված:
Այս սերնդի ընդունումը հասարակության կողմից նույնպես
սահուն չէր: Ընթերցողները նախատել և նախատում են նրանց
ավանդականներից հեռանալու համար: Իսկ ի՞նչ է ավանդականը:
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Արդյո՞ք պետք է ամուր կառչել ավանդականից և չընդունել ոչ մի
փոփոխություն, անգամ այն դեպքում, երբ դա տանում է զարգացման, տանում է նոր խոսքի: Ապոլիները, որը նույնպես մեղադրվում էր դասական ոճի դեմ մեղանչելու համար, այսպես է պատասխանում իրեն մեղադրողներին. «Ինչ վերաբերում է այն հանդիմանություններին, որ ես քանդարար եմ, ժխտում եմ կտրականապես, որովհետև ես երբեք չեմ քանդել, այլ, ընդհակառակը,
ձգտել եմ կառուցել: Դասական բանաստեղծությունը խորտակիչ
հարձակման է ենթարկվել ինձանից առաջ: Իսկ եթե փորձեր եմ
արել օգնել նոր ուղղություններին, ապա դա արել եմ ոչ ի վնաս
անցած ուղղությունների»:
Հայ պոեզիայում այս շրջանի ներկայացուցիչները շարժվեցին
բանաստեղծության ոչնչացման ուղիով հանուն բանաստեղծության, ինչի շնորհիվ էլ այն ճշմարտացավ և առաջընթացի մեջ դարձավ ավելի մարդկային ու մարդամոտ:
«Հնում մահացածներին սգալու համար վարձում էին եղերամայրեր, սրանք իրենց ողբ ու կականը գունազարդում էին ամենաշքեղ բառերով, ամենաընտիր «համեմունքներով», անխնա օգտագործում էին ածականների հեղեղը, չանգռում էին երեսները, ծեծում էին դեմքերը և այլն… իսկ նրանք, ովքեր իսկապես ապրում
էին վիշտը` հարազատները, լուռ արտասվում էին և մեկ-մեկ արտասանում հատ ու կենտ անկապ բառեր: Այսինքն` ինչքան ուժեղ
է զգացմունքը (ուրախության կամ տխրության), այնքան պակաս է
գեղեցկախոսությունը, և շատ է ճշմարտությունը: Ուրեմն, ճշմարիտ արվեստը պիտի հետզհետե ազատվի զարդարանքներից: Բանաստեղծության մեջ դա կատարվում է ածականների պակաս գործածությամբ»,- նորի և ավանդականի պայքարի մասին իրավացիորեն նկատում է ժամանակակից ստեղծագործող Հովհաննես Գրիգորյանը [4]:
Այնուամենայնիվ, ո՞վ եղավ «վերջի» ու «սկզբի» բանաստեղծը,
որը «հեռացավ ավարտուն և մեկընդմիշտ կառուցված շենքից»՝ նոր
սկիզբ դառնալու համար: Այդ դերը վերապահված էր Սևակին: Նրա
դերակատարությունը իրացված մարդուն վերջնականապես հրաժեշտ տալն էր և նոր բանաստեղծության ծրագրի առաջադրումը:
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Այդ իսկ առումով Պ. Սևակը հայ պոեզայի պատմության մեջ եղավ
նա, որը միաժամանակ և՛ վերջի բանաստեղծ էր, և՛ սկզբի, ինչով էլ
պայմանավորված է նրա մեծությունն ու դերակատարությունը հայ
բանաստեղծության զարգացման պատմության մեջ [11, 10]:
Նոր մարդու կերպարն սկիզբ դրվեց 60-ականների պոեզիայում: Այս նոր սերունդը երևան հանեց բանաստեղծական մի որակ,
որին բնորոշ էր հրաժարումը իդեալներից, վեհ գաղափարներից,
պաթետիկությունից: Փաստորեն 60-ականների սկզբներին գրած
մեր բանաստեղծությունները պարզապես նոր ժամանակի ոգով
ապրելու և դրա համապատասխան ձևերը գտնելու արտահայտություններն էին: Իսկ դրանց արտահայտման միջոցներն էին պարոդիան, երգիծանքը, սեփական անձը կամ, ընդհանրապես, մարդուն
հեգնելը: Այս ամենի սկզբնավորողը եղավ Հովհաննես Գրիգորյանը
[13, 65]: Որպես ասվածի լավագույն օրինակ՝ կարելի է հիշել «Կիրակի» բանաստեղծությունը, որի ամեն մի տուն հեգնանքով է
շնչում, ամեն մի տան մեջ ծաղրվում է մի երևույթ. ահա դրանցից
մեկը.
Հետո սկսվում է կուսակցականների հանդիսավոր
շքերթը` հոգեցունց երաժշտության ուղեկցությամբ –
նրանք հերթով գրկում ու սեղմում են ինձ իրենց
լայնահուն կրծքին, համոզված, որ ես իմ ձայնը
տալու եմ նրանց, և ես երդվում եմ բոլոր
կուսակցական և անկուսակցական սրբություններով,
որ իմ ձայնն անպայման տալու եմ նրանց – անվերադարձ,
որովհետև իմ ինչի՞ն է պետք ձայնը,
և որ վերջնականապես որոշել եմ կյանքիս մնացած
մի քանի հարյուրամյակն անցկացնել առանց ձայնի,
առանց ծպտուն հանելու, մի խոսքով սուս & փուս… [5]
Այդ հարցում ինքնատիպ գտնվեց նաև Էդվարդ Միլիտոնյանը:
Նրա հեգնանքը թեթև է: Հեղինակը անդրադառնում է պատմական
երևույթներին, բայց արդեն այլ տեսանկյունից: Ժամանակն ու տարածությունը իրար են բախվում ներկային հուզող հարցերի վերհանման համար.
Հնդկական օվկիանոսի ափին արտասվում էր
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Ալեքսանդր Մակեդոնացին,
Նա չէր տեսնում ցամաք, որ կարող է նվաճել։
Նա չէր կարող ջուրը գրավել,
Ջուրը վազում էր մատների արանքով,
Մտքի մաղի մեջ չէր մնում օվկիանոսը։
Ամեն ինչ նվաճելու համար պիտի մահանալ։
Եվ կնքեց մահկանացուն արագ
Եվ զմռսած ծրարն ուղարկեց մեզ,
Որ չենք կարողանում բացել
Այս էլ քանի դար։
Եվ արտասվում ենք նրա պես,
Նրա արցունքներով [10]:
Արդեն մեկ տասնամյակ անց՝ 70-ական թթ., հայ պեզիան դառնում է ավելի օբյեկտիվ: «Պատկերներ և կեսօր» ժողովածուում Էդոյանը գրում է. «Ես ոչ թե ցանկություն եմ արտահայտում, այլ վիճակ»: Այսինքն՝ այդ «վիճակը» ուղղված է ոչ թե դեպի ցանկությունը, որ ավելի սուբյեկտիվ բնույթ ունի, այլ դեպի ցանկության
առարկան: Բանաստեղծը ցույց է տալիս իրերի ներքին կապերն ու
հարաբերությունները և դրանց միջոցով առարկայացնում է հոգեվիճակը: Այսինքն՝ այս շրջանում կարևորվում է ինչը, և ոչ՝ նրան
ուղղված ցանկությունը: Եվ դրա շնորհիվ էլ բանաստեղծության
հիմքը դառնում է ավելի իրական ու ճանաչելի, քան թվում է առաջին հայացքից: Ահա թե ինչու 50-60-ական թթ. լիրիկային փոխարինում է փիլիսոփայական-հոգեբանական ենթատեքստերով հարուստ անալիտիկ պոեզիան՝ մեր բանաստեղծական լեզվի համար
բացելով մի նոր ասպարեզ: Այս զարգացումն արդեն բնորոշ է 80ականների ստեղծագործություններին: 80-ականների պոեզիայում
նույնպես տեսանելի էր հեգնանք, ծաղր, պարոդիա: Տարբերությունը այդ երևույթների դրսևորման ձևն էր, որ նկատվեց «հակագրականության» մեջ: Դրա մասնակի դրսևորումներից է, այսպես կոչված, անտիպոեզիան: Շարունակելով դասականազերծման դժվարին ուղին՝ հեղինակներից ոմանք հասան մի այլ ծայրահեղության:
«20-րդ դարի վերջերին և նոր դարի սկզբին մեզանում մեծ աղմուկ հանեց «անտիպոեզիա» կոչված երևույթը, որի ներկայացու174

ցիչները՝ Վ. Գրիգորյանը («Քաղաքը»), Ա. Շեկոյանը («Անկապ երգեր» «Անտիպոեզիա»), Մ. Պետրոսյանը («Կանոնական պատմություններ») և մի քանի ավելի երիտասարդ ստեղծագործողներ,
մարտահրավեր նետեցին դասական բանաստեղծությանը հատկապես լեզվի, պատկերավորության ու ժանրի ասպարեզում» [13, 73]:
Որո՞նք էին այսպիսի պոեզիայի առաջացման պատճառները:
Ինչպես գիտենք, դարավերջին հայ ժողովրդի կյանքում կտրուկ
շրջադարձ կատարվեց: Բանաստեղծների մի մասը թողեց բանաստեծությունը՝ մտնելով քաղաքական դաշտ. «Դեռ երեկ պետական
պլանով իր գրքերը հրատարակող ու հոնորար ստացող «ազատ»
արվեստագետը կարծես միանգամից փոխակերպվեց, դարձավ ցուցարար, գործազուրկ, պատերազմիկ, կամ քաղաքական գործիչ»,նկատում է գրականագետ Սեյրան Գրիգորյանը: Ստեղծված իրավիճակում, թվում է, հայ պոեզիան դժվարությամբ կկարողանար
ոտքի կանգնել ու շարունակել իր ընթացքը: Շատերը խոսք բացեցին «պոեզիայի մահվան» մասին: Բայց ահա այս ժամանակ պոեզիայի աշխարհում ավանդույթներին մարտահրավեր նետեցին Արմեն Շեկոյանը, Վիոլետ Գրիգորյանը, Մարինե Պետրոսյանը և այլք:
Առաջինը հայ իրականությունում Վ. Գրիգորյանը ազատվեց
լեզվական տաբուներից, ազատություն ձեռք բերեց և գրեց այնպես,
ինչպես ուզում էր: Բայց նրան սրերով դիմավորեցին, պարսավեցին՝ այդպես էլ չբերելով գիտական լուրջ պատճառաբանումներ:
Այնինչ, ըստ էության, խոսքի գռեհկության պատճառը միջավայրի
գռեհիկ լինել էր: «Բանաստեղծը ստիպված է լինում գռեհկության
դեմ զենքով պայքարել՝ ինքն իր մեջ մնալով գեղեցիկ ու բարոյական: ….Վիոլետի ժամանակով թելադրված այս ապստամբ կեցվածքը իր մեջ ծրագրայնություն ունի և կփոխվի, եթե փոխվի ինքը՝
ժամանակը:
Ժամանակակից պոետական խոսքը հնչում է նաև պայմանական պատկերից դուրս, հրապարակախոսական բաց տեքստով,
որովհետև հիմա ամեն ինչ բաց է:
Հիմա թալանում են բացեիբաց
Գողանում են այն, ինչ տեր չունի…
Գողանում են երեկվա գաղջ տրամադրությունդ
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և նորածին հրճվանքդ ազատության [7]» [1]:
Անտիպոեզիայի բանագավառում համամեմատաբար լավ ընդունելություն գտավ Ա. Շեկոյանը: Պատճառը թերևս նրա զուսպ
բառապաշարն էր: Շեկոյանը չի փնտրում նոր ձևեր, նոր թեմաներ,
նրա նյութը անսպառ է, որովհետև պատկերում է առօրյան, ծաղրում այն՝ իր բազմազան դրսևորումներով:
Ես ցերեկներն իմ կյանքն եմ ապրում,
իսկ իրիկունները խոսում եմ քաղաքականությունից:
Ես ցերեկներն իմ կյանքով եմ ապրում,
իսկ իրիկունները խոսում եմ հայրենասիրությունից:
Ես ցերեկներն իմ փայն եմ խլում,
իսկ իրիկունները խոսում եմ մարդասիրությունից:
Ես ցերեկները սերիալներ եմ թարգմանում,
իսկ իրիկունները խոսում եմ դրանց վնասներից [12]:
Շեկոյանը դիմում է բնաստեղծական բոլոր կառույցների կազմաքանդմանը: Պատահական չէ, որ նա գրում է չափածո հանգախաղով` հանրահայտ բանստեղծությունների պարոդիան անելով:
Նրա գրական հնարքը` ժարգոնի ու գրականի, նույնիսկ երբեմն
գրաբարի խառնուրդը, հայաստանյան կյանքի անորոշության ու
անարդարության հեգնանքն է ներկայացնում: Իսկ օրինակ «Երևան
հյուրանոց» կոչվող ստեղծագործությունը, որ Շեկոյանը պոեմ է
անվանել, նպատակ ունի կազմաքանդել պոեմի ժանրի ամբողջական պատկերացումը, և դրա արդյունքում փաստացի անուների
հիշատակումից այն կողմ այլևս ոչինչ չի մնում:
Ինձ գիտեն Պիլն ու Արեշի Կինտոն,
…Լյուդվիգ Դուրյանն ու Գնունու Լութոն,
Սրբազանն ու մեր Լութոն, որ հիմի
իգդիրցիներին բերում է ի մի:
Եվ ահա պոեմն ավարտվում է այսպես.
Ես սիրում եմ Ձեզ, չնայած երբեք
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չեք պատասխանել իմ խեղճ հարցերին:
Սիրում եմ անցած-գնացածներին,
սիրում եմ եկած-մնացածներին,
…բոլոր բարձրացած ու ցցվածներին,
բոլոր բարձրացած ու գցվածներին,
բոլոր բարձրացած ու ձգվածներին,
բոլոր բարձրացած ու հղկվածներին,
բոլոր խեղճացած ու քցվածներին,
բոլոր խեղճացած ու կքվածներին,
բոլոր խեղճացած ու լքվածներին:
…Կսիրեմ Ձեզ ու Կյանքն այս, քանի դեռ
նախագահը չի դրել իր վետոն [12]:
Պոետիկայի առումով հակադիր բևեռում է Հենրիկ Էդոյանը:
Փնտրելով նոր հենակետ՝ նա հենման լավագույն միջոց է ընտրում
լեզուն` իբրև «մտքի ստեղծման ընթացք»: Եվ մտքի ստեղծան ընթացքում դիմելով լեզվին, «խաղալով» լեզվի հետ՝ ազատորեն կատարում է բովանդակային տեղաշարժեր, փոփոխություններ:
«Պոետը ոչ թե վերցնում է պատրաստի նյութը և այն ձևավորում
լեզվի տեսանկյունից, այլ մտնում է լեզվական-բառային շարժման
մեջ, ստեղծում լեզու, որը նշանակում է նաև գեղարվեստական
միտք, գաղափար, քանի որ լեզուն ընդգրկում է մարդու հոգեկան
կառուցվածքի բոլոր շերտերը` իրենց արտաքին և ներքին հարաբերությունների մեջ» [8, 258]: Այսպիսով, պոետական լեզուն սուբյեկտիվ լինելուց բացի, օբյեկտիվ նշանակություն էլ է ստանում, և
օբյեկտիվի ու սուբյեկտիվի միաձուլման շնորհիվ էլ ստեղծվում է
փոխաբերությունը, մետաֆորը՝ «իր մեջ վերցնելով այդ երկու տաբեր հակադիր շերտերը միաժամանակ» [8, 258]: Մետաֆորի,
խորհրդանիշների, փիլիսոփայական խոհի միջոցով էլ տրվում է
բանաստեղծության հիմնական իմաստը:
Այսքան առավոտներից հետո
ցերեկը դատարկ է մնում:
Ցերեկը, որի վրա,
դու ուզում ես կարել քո խոսքը,
փշրվում է քո դեմ,
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և մնում է խոսքը,
միայն խոսքը,
որից փախչում ես դու:
Դու փողոցում կորցնում ես
քո հարստությունը և աղքատանում:
Հետո փողոցի վրա կարելով քո աղքատ դեմքը
դու հեռանում ես:
Ցերեկը նորից դատարկ է մնում
առանց քեզ [8]:
Էդոյանի պոեզիային բնորոշ է նաև «բարձրաձայն» լռությունը:
Մարդկային տագնապի կրողը լինելով՝ նա խորանում է երևույթների էության մեջ և տեսնում լռությունը: Խոսքի ու լռության հակադրամիասնականությունն է գերիշխող:
Հոգին թողնում է աղմուկի ժայռերը եւ ձգտում
վերադառնալ դեպի լռություն–
այդտեղից սկսվում է երաժշտությունը,
ձայներն ավարտվում են եւ լռության ինքնասույզ,
բաց կանաչ դաշտում
հնչյունն ազատվում է իր ստվերներից
Եվ ճախրում ազատ տարածության վրա,
ապրում այնտեղ, ինչպես ինքնիշխան քամի–
այդտեղից սկսվում է երաժշտությունը [8]:
Վերադարձ դեպի անցյալ, դեպի սկիզբ, երբ սկիզբը ոչինչ էր, և
հենց այդ ոչնչից էլ ծնվեց ամեն ինչ, ծնվեց երաժշտությունը,
այսինքն՝ խոսքը:
Արդի հայ պոեզիայի առանցքային հարցերից են նաև ձևի, բանաստեղծական կառույցի դրսևորումները: Մոդեռնիստական գրականությունը, դեռևս 60-ականներից սկսած, աչքի ընկավ տողերի
ու բառերի անկանոն դասավորվածությամբ, կետադրական նշանների բացակայությամբ և հանգավորման ոչ պարտադիրությամբ:
Բայց այս քայլը ևս հեշտությամբ չընդունվեց քննադատների կողմից: Նորից օգնության հասավ Հ. Գրիգորյանը՝ բացատրելով իրենց
ընտրած ուղու պատճառը և կարևորությունը. «Այսօր, երբ առավել
քան երբևէ մարդկանց բոլոր զգայարանները չափից ավելի լարված
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են, և զգացմունքները` կոնկրետացած, անհնարին է հանգավորված խոսելը: … յուրաքանչյուր բառ անփոխարինելի է իր արժեքի
տեսանկյունից, իսկ քանի որ հանգավորելու դեպքում վտանգ կա
հանուն կոկիկ հանգի գնալ բազմաթիվ բառափոխությունների,
ուրեմն, այժմ ավելի ճիշտ կլինի ընտրել սպիտակ բանաստեղծության կառուցման ձևը: Իսկ երբ բանաստեղծական տողը շատ է
ցայտուն լիցքավորման տեսակետից, և հիմնական ասելիքը՝ շփոթեցնող, տողատակի իմաստներ չկան (իսկ սա վերաբերում է ոչ
միայն բառին և տողին, այլև ամբողջ բանաստեղծությանը), ապա
կետադրությունը նույնպես դառնում է ավելորդ» [6, 71]:
Եվ ահա տուրք տալով բանաստեղծության տաղաչափության
ազատ ձևին՝ հայ պոեզիայի իրականության մեջ երևան եկան այնպիսի գրողներ, որոնք իրենց հետ բերեցին բառերի յուրօրինակ աշխարհ և նույնքան յուրօրինակ մտածողություն: Այս առումով կարելի է առանձնացնել հատկապես Սոնա Վանին և Էդուարդ Հարենցին: Սոնա Վանը, օրինակ, շատ հաճախ դիմում է Սուրբ գրքին,
միջնադարյան տաղերգությանը՝ հաշվի առնելով, որ «բառը գիտակցվում է իբրև արարչության ժամանակներից տրված մեծագույն շնորհ, և գրողը ձգտում է բառի միջոցով երևույթը պատկերել
մետաֆիզիկական չափումներում» [2]:
Երբ մահացավ հայրս
ես
մկրատը ձեռքիս
նախ վազեցի ազատ
սենյակով մեկ
կարճացրի փեշս
ծխեցի
և դուրս եկա
ղուշբազ Աղասի հետ
մյուս կիրակի
երբ դու՛ մեռնես
Աստված
(իսկ Դու կարող ես չէ՞... եթե ուզես)
ես հաջորդ օրը
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կհամբուրեմ չքնաղ
Մագթաղինացուն
ինչե՜ր
ինչե՜ր
կանեմ...
եթե վստահ լինեմ
որ Դու չկաս [Սոնա Վան, Երբ իմանամ չկաս]:
Ինչ վերաբերում է Է. Հարենցին, ապա պիտի ասել, որ նրա
պոեզիան աչքի է ընկնում ասույթների հագեցվածությամբ, տողի
շեշտակիությամբ, կարճ, բայց բովանդակային ասելիքով և իմաստի խտությամբ: Նա ստեղծագործում է և՛ բանաստեղծության տաղաչափության ազատ ձևով, և՛ դիմում է կշռույթավոր չափածոյին:
Երկու ձևն էլ հարազատ են նրան, և երկուսով էլ նրան հաջողվում է
ստեղծել տեսանելի, «գունավոր» պատկերներ, ինչի շնորհիվ էլ
ցանկացած բանաստեղծություն արվեստի մի գործ է հիշեցնում:
Ահա դրանցից մեկը.
Ես հիմա
Հատ-հատ պոկում եմ լռության թարթիչները
Ու կարկատում աղոթքս,
Որ պատռվել է երանգներից բառի…
Հիմա երանգն ավելին է, քան ձայնը…
Ու ես արդեն
Ոտաբոբիկ եմ մտնում Հույսի եկեղեցին,
Որ քայլերս բախտիս
ձայներ չնկարեն:
Շշուկներից քանի՜ ոտնահետք է ճաքել…
Իսկ իմ ոտնահետքը
իմ աղոթքն է սիրուս,
Որ երբեք չի ավարտվում,
Որովհետև չի՛ գունավորվում բառով…
Իսկ հիմա
Գլխավոր գույնը այն է,
Որ սերը զգացմունքի բանաստեղծությունն է…
Որ մուսաները կին չե՛ն դառնում… [9]
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Այսպիսով, կարելի է ասել, որ նոր սերնդի ստեղծագործությունները աչքի են ընկնում.
1. անկանխատես ընթացքով,
2. հանգավորման ոչ պարտադիրությամբ,
3. առարկաների գերակշռությամբ, բայց որպես համապատկեր,
4. մենության մեջ ներամփոփվելու պահանջով,
5. բառիմաստային փոխանցումներով՝ արտաքին փոփոխություններ կատարելու համար,
6. մետաֆորային տիպաբանությամբ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ավետիսյան Զավեն, Նորագույն գրականության զարգացման միտումները, Մենագրություն, Զանգակ, Երևան, 2003:

2. Ավանեսյան Արմեն, Ժամանակակից հայ պոեզիայի ներկան, Գրական թերթ, 2014, 1 դեկտեմբերի:

3. Գրիգորյան Հովհաննես, Գիշերահավասար, բանաստեղծությունների
ընտրանի, Երևան, 2005:

4. Գրիգորյան Հովհաննես, Թե ինչպես «անհետացավ» բանաստեղծությունը, Գրական թերթ, 1970, 6 նոյեմբերի:

5. Գրիգորյան Հովհաննես, Երբեք չմեռնես - ահա թե ինչ կասեմ քեզ,
Բանաստեղծություններ, Երևան, 2010:

6. Գրիգորյան Հովհաննես, Բաց դռների օր Մհերի քարայրում, Երևան,
2008:

7. Գրիգորյան Վիոլետ, Քաղաքը, բանաստեղծություն, Լոս Անջելես, 1998:

8. Էդոյան Հենրիկ, Շարժում դեպի հավասարակշռություն, հոդվածներ,
էսսեներ, Երևան, Սարգիս Խաչենց, Փրինթինֆո, 2009:

9. Հարենց Էդուարդ, Լեթարգիական արթնություն, բանաստեղծություններ, Անտարես, Երևան, 2012:

10. Միլիտոնյան Էդվարդ, Մատնահետք, Բանաստեղծություններ, Նաիրի, 2000:

11. Մուսայելյան Հովիկ,Պոեզիան և ժամանակը. 1980-ական թթ. հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ,Կանթեղ, 2010:

12. Շեկոյան Արմեն, Երևան հյուրանոց, Բանաստեղծություններ, Երևան,
2003:

13. Քալանթարյան Ժենյա, Ուրվագծեր արդի հայ գրականության, Զանգակ, Երևան, 2006:
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОЙ АРМЯНСКОЙ
АРМЯНСКОЙ ПОЭЗИИ
Алавердян Сона
ГГУ, Армянский язык и литература, бакалавриат II
РЕЗЮМЕ

Армянская литература имела несколько этапов развития: древний,
средний, новый и новейший.
Новейшая литература, начиная с Чаренца, доходит до восьмидесятых
годов двадцатого века. После этого для армянской литературы открывается
новая страница, которую можно назвать современной литературой.
В данном докладе обращаемся к современной армянской поэзии и
пытаемся дать общую характеристику.

THE GENERAL CHARACTERISTICS
CHARACTERISTICS
OF MODERN ARMENIAN POETRY
POETRY
Alaverdyan Sona
GSU, Faculty of Armenian language and Literature, Bachelor II
SUMMARY

Armenian literature has had several stages of development: Old, Middle,
New and Newest.
Beginning with E. Charents The Newest Literature dates back to the 1980s
of the 20th century. Following this period a new page called Modern Literature
opens for Armenian Literature.
The given report reflects some nuances of Modern Armenian Poetry, and
attempts to represent its general characteristics.
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ԿԱՊԱՆԻ ԽՈՍՎԱԾՔԻ
ԲԱԶՄԱՀԱՏԿԱՆԻՇ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ
Աջամյան Աննա
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 5-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցնետ Պետրոսյան Լիլիթ

բառեր` Կապանի խոսվածք, բարբառային ճյուղեր,
Հանգուցային բառեր
բազմահատկանիշ դասակարգում, հնչյունական հատկանիշներ:

Ըստ Հրաչյա Աճառյանի՝ Կապանի շրջանի խոսվածքները ներկայացնում են 2 տարբեր բարբառային ճյուղեր. Ներքին Խոտանան,
Վերին Խոտանան, Շըրվենանց, Առաջաձոր, Անտառաշատ գյուղերի խոսվածքները պատկանում են ում ճյուղին, ինչպես՝ օտըմ ըմ և
Ուժանիս, Եղվարդ գյուղերի խոսվածքները՝ լ//իս [1953 թ. Ա. ՂաՂարիբյանը,
րիբյանը ուսումնասիրելով լ ճյուղի բարբառները, դրանք ենթադասակարգեց երկու ճյուղերով՝ լ և ս] ճյուղին, ինչպես՝ ուտիս ըմ:
Կապանի շրջանը հարուստ է բանահյուսական ստեղծագործություններով, որոնք ուսումնասիրվել են կապանցի բանասերների
կողմից, որոնցից արժանահիշատակ է Ռոբերտ Էջանանցու «Կապանա տուն» ուսումնասիրությունը: Սույն գիտահետազոտական
աշխատանքում հիմնվելով այդ գրականության, ինչպես նաև մեր
կատարած արշավային հետազոտությունների վրա՝ ներկայացվում է Կապանի խոսվածքի բազմահատկանիշ դասակարգումը՝
ըստ Գ. Ջահուկյանի «Հայ բարբառագիտության ներածություն» աշխատության:
Կապանի խոսվածքին հատուկ հնչյունական հատկանիշներն են.
1. Բառասկզբի ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների
խլություն (բ, դ, գ, ձ, ջ −պ, տ, կ, ծ, ճ), օրինակ՝ բերել - պիրալ,
պիրալ, դու -

տու,
տու, դռներին մնաս - տըռներին մնաս,
մնաս, գայլի սիրտ - կյուլին սէրտ,
սէրտ,
գլուխ - կըլյոխ,
կըլյոխ, գրող - կյըրօղ,
կյըրօղ, ձու - ծյու,
ծյու, ջուր - ճյուր:
2. Ր-ից հետո և միջձայնավորային, բառավերջի ձայնավորային
դիրքերում գտնող ձայնեղ պայթականների և կիսաշփականների
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շնչեղ խլություն (բ, գ, դ, ձ, ջ – փ, ք, թ, ց, չ), օրինակ՝ խաբել –

խափել,
խափել, թագավոր – թաքավեր,
թաքավեր, գլուխդ
գլուխդ − կլօխըթ
կլօխըթ, բուրդ
բուրդ − պյուրթ,
պյուրթ,
որձակ – վըրցակ,
վըրցակ, ոջիլ − վեչիլ:
3. Ր-ից հետո և միջձայնավորային ու բառավերջի ետնաձայնավորային դիրքում գտնող խուլ պայթականների և կիսաշփականների ձայնեղություն (պ, կ, տ, ծ, ճ – բ, գ, դ, ձ, ջ), օրինակ՝

փայտը – փէդը,
փէդը, գիտենալ – գյուդում,
գյուդում, աշակերտ – աշագերդ,
աշագերդ, դպրոց
ճանջ
նջ
– դբրոց, ճանճ – ճա
4. Քմայնացած ետնալեզվայինների առկայություն ոչ փոխառյալ բառերում (գյ, կյ, քյ), օրինակ՝ թող գնա − թող ք յինի,
ինի, իջնելը – վեր

ելը,, զահլես գնում է − զահլաս ք յինում ա, գալիս է – կ յամ ա,
կ յելը
ըս,, կարմիր – կ յարմուր:
կարմրած – կ յըրմրած,
ըրմրած, գիտես – գ յուդում ըս
5. Տ-ի առնմանական փոփոխություն ն, ր, ռ ձայնորդներից
առաջ, օրինակ՝ մատներ – մաններ,
մաններ, ոտներ − վըններ,
վըններ, գորտնուկ –
կեռնուկ:
6. Կիսաշփականների շփականություն նախաբաղաձայնական
դիրքում (ջ, ճ, չ, ձ, ծ, ց – ժ, շ, զ, ս), օրինակ՝ աչքեր – աշկէր,
աշկէր, մեջք −
մեշք,
մեշք, լվացք − լվասք:
7. Բառասկզբում (ձայնավորից առաջ) գրական լեզուների համեմատությամբ հավելական շնչի՝ հ-ի առկայություն, օրինակ՝

ինչքան − հինչքան,
հինչքան, ով − հուվ,
հուվ, երբ – հիբ,
հիբ, ում որ – հ ր վեր,
վեր, ալևոր –
հլիվեր:
8. Բառասկզբում՝ ո-ից առաջ հ-ի դիմաց շրթնային շփական վ,
օրինակ՝ հող − վեղ,
վեղ, հոգի − վեքի//վըքի:
9. Բաղաձայնահաջորդ ն-ի պահպանվածություն, օրինակ՝ բեռ

− օխտը պեռնը,
պեռնը, ձմեռ – ծմեռնը եկալ ա, ձուկ – ծուկուն,
ծուկուն, մուկ −
մուկուն,
մուկուն, հարս − հառնը:
10. Շեշտակիր այ-ի դիմաց առաջին շարքի ձայնավոր. այ > է,
էծ,, լայն – լէն
լէն,, հայր − հար,
այ >ա, օրինակ՝ այծ − էծ
հար, մայր
մայր – մար:
11. Երկբարբառների առկայություն, օրինակ՝ ձու – ծյու:
12. Միավանկ, ինչպես նաև բազմավանկ բառերի ո-ից առաջ
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շրթնային տարրի ավելացում, օրինակ՝ որը – վէրնա,
վէրնա, որձակ −
վէրձակ:
13. Քմայնացված ձայնավորների առկայություն ( , , , ),
օրինակ՝ սըռն ց լ , ալ րըն,
րըն, տ

զն , դ լլ ք (բուժական ար-

վեստի տիրապետողը), խ նձիլ (վառած գործվածքի այրուք),

քյ թ

(գաթա), խզ

բերած միրգը), հ

ռնը (դմակի տապակա), ս վ ր

(բարեկամի

տ լ (զվարճախոս), կյ թան:

14. Ա-ի դիմաց քմայնացված ձայնավոր՝

, , օրինակ՝ խ բ ր,

ջիգյ ր, պ նջար,
նջար, պ րակ:
15. Ո-ի դիմաց քմայնացված ձայնավոր՝ , օրինակ՝ գող – կյ ղ,

ձոր – ծյ ր, ջորի – ճյ րի:
16. Ու-ի դիմաց քմայնացված միջին շարքի ձայնավոր՝
օրինակ՝ բուրդ − պ րթ
րթ,, դուրս – դ

, ,

րս – տ ռնը,
ռնը, ջուր – ճ ր, ուս

– ս, ութ – թ:
17. Ձայնավորների ներդաշնակության առկայություն միայն ի
> ու հերթագայությամբ, օրինակ՝ Իսկուհի – Ուսկուհի,
Ուսկուհի, իրիկուն −
ր գ ն, իրենք – րանք:
18. Ը-ի լիաձայնություն, օրինակ՝ բրիձ − պիրինձ,
պիրինձ, զրույց −
զ րուց,
րուց, ձուկն – ծուկուն:
19. Շեշտակիր ա-ի դիմաց միջին կամ վերին շարքի (ավելի
փակ) շեշտակիր ձայնավոր կամ այդպիսի տարր պարունակող
երկբարբառ, օրինակ՝ բան − պէն,
պէն, բաց − պէց,
պէց, բարձ − պէրց,
պէրց, ձագ −
ծէգ,, բարձր − պէց ր:
ծէգ
20. Շեշտակիր ե-ի դիմաց վերին շարքի շեշտակիր ձայնավոր՝
ե >ի, օրինակ՝ թել − թիլ,
թիլ, գրեմ − կիրիմ,
կիրիմ, գրես − կիրիս,
կիրիս, գրենք −
կիրինք:
21. Շեշտակիր ո-ի դիմաց վերին շարքի շեշտակիր ձայնավոր
ո > ու// , օրինակ՝ ծոմ − ծ մ, գոմ – կ մ:
22. Շեշտակիր ի-ի դիմաց միջին կամ ստորին շարքի շեշտա185

կիր ձայնավոր՝ ը, է, օրինակ՝ միս − մըս,
մըս, սիրտ − սըրտ,
սըրտ, լինդ − լէնդ,
լէնդ,

հինգ − հէնգ,
ծէտ::
հէնգ, վիզ − վէզ,
վէզ, պինդ − պէնդ,
պէնդ, ծիտ − ծէտ
23. Շեշտակիր ո-ի ապաշրթնայնացածություն՝ ա, է, օրինակ՝
խռով − խռավ,
խռավ, կով − կավ,
կավ, գետով − գետավ,
գետավ, նրանով − նրանավ,
նրանավ,
մեղավոր – մեղավէր:
24. Ը-ով չվերջացող բառերի նախավերջավանկային շեշտակրություն (նախորդ ձայնավորի թուլացմամբ), օրինակ՝ ա՛նձրև
ա՛նձրև,
ձրև,
տէ՛րտակ,
տէ՛րտակ, նա՛խանձ,
նա՛խանձ, շա՛բաթ,
շա՛բաթ, պա՛նէր,
պա՛նէր, հի՛մանչել:
25. Կապանի խոսվածքի՝ սահմանափակ տարածում ունեցող
հնչյունական այլ կարևոր յուրահատկություններից են` ա. ե > ը,
օրինակ` վեց − վըց, ցեխ − ցըխ, բ. ա > ը, օրինակ՝ աղջկան –
ըխճկան,
ըխճկան, աղքատին − ըխքատին, գ. ո > ը, օրինակ՝ խոսքատար –
խսկատար,
խսկատար, դ. ե > ու, օրինակ՝ մենք − մունք, մեկ – մուն, ե. դրափոխություն, օրինակ՝ դեպի – բիդի և այլն:
Կապանի խոսվածքին հատուկ քերականական հատկանիշներն են.
1. Նի-ով բաղադրված հոգնակերտ, օրինակ՝ գուլպաներ –
գյուլբենի, ծաղիկներ − ծաղիկնի:
2. Երք, անք տիպի բաղադրյալ հոգնակերտներ, օրինակ՝
աղջիկներ − ըխճկերք , տղաներ − տղերք, քույրեր – քվերք, այստեղ
– ստղերանք, այնտեղ – ընդղերանք:
3. (Ն)եր-ով բաղադրված հոգնակիի ի հոլովում, օրինակ
գետերի – կետերի, հարցերի – հարցերի:
4. Ան-ով բացառական հոլովի առկայություն, օրինակ՝ գյուղից
– գյուղան, որտեղից – շտղան, գործի տեղից – գործատըղան:
5. Վերլուծական (ետադրությամբ արտահայտվող) բացառական, օրինակ՝ կոնֆետներից մեկը – կամփետան մինը, այդ ծաղկից
– էդ ծաղիկան:
6. Գործիական ով-ից տարբեր՝ ավ վերջավորություն և՛ եզակի,
և՛ հոգնակի թվերի համար ընդհանուր, օրինակ՝ հացով, ջրով մարդ
– հացավ, ճիրավ մարթ, մեքենայով – մաշինավ,
մաշինավ, ինձնով –
ինձանավ:
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7. Ում-ով ներգոյական, օրինակ՝ մեր քաղաքում − մըր
քաղաքում,
քաղաքում, երկրում,
երկրում, ծովում:
8. Ցուցական դերանունների թեք հոլովաձևերում (և՛ հոգնակի
ուղղականում) հավելական տ, դ: Օրինակ՝ սրա – ստրա, սրանք –
ստրանք, նրա – ընդրա:
9. Հատկացուցչի հոդառություն – աշխարհքի տերը –
ըշխարհքին տերը, ջրի բաժակը – ճիրին բաժակը, խանութի
ապրանքը – խանութին ապրանքը:
10. Անձի և իրի առումների տարբերակում (անձի որոշյալ
ուղիղ խնդրի տրականայնություն), օրինակ՝ աղքատին տեսնել –
տըսնալ ըխքատին:
11. Ում-ով ներկա անկատար, օրինակ՝ գրում եմ – կիրում ըմ,
կարդում եմ – կյարդում ըմ:
12. Առաջին (ել) լծորդության անածանց բայերի ըղձականի երրորդ դեմքի է վերջավորություն, օրինակ՝ երանի նա խոսի – ներակ
նա խոսէ:
13. Օժանդակ բայի եզակի երրորդ դեմքի ա-ով ձև, խոսում է –
խոսում ա, երգում է – երգում ա:
14. Անցյալ անկատար ժամանակաձևի կրկնաբաղադրյալ կազլյա,, ըս լյա
լյա,, լյա», օրինակ՝ երգում էի – երգում ըմ լալ
մություն՝ «ըմ լյա
(լյա), երգում էիր – երգում ըս լյա, երգում էր – երգում լյա, զրուցում
էի – զրուց ըմ լալ, չէր թողնում – թողում չի լալ:
15. Հաստատական ապառնիի առկայություն՝ «ենթակայական
դերբայ + ըմ», օրինակ՝ կիրող ըմ
ըմ,, ասող ըմ
ըմ,, տվող ըմ:
16. Վաղակատար դերբայի ալ-ով կազմություններ, օրինակ՝
խրել եմ – կիրալ ըմ, կարդացել եմ – կյարթալ ըմ, խաղ եմ արել –
խաղ ըմ ըրալ:
17. Ժխտական մասնիկների (մի,
մի, ոչ) ետադաս գործածություն,
օրինակ՝ մի գրիր – կիրեմա՛, չասես - ասիս վեչ//ասեմա՛, չկարդաս//մի՛ կարդա – կյարդիս վեչ//կյարթեմա:
18. Ուզել բայով բաղադրյալ ապառնի, օրինակ՝ կգրեմ – կօզիմ
կիրիմ, կգրես – կօզիս կիրի, կգրի – կօզե կիրի, կխոսեմ – կօզիմ
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խօսիմ, կխոսես – կօզիս խօսե, կխոսի – խոզի խօսե:
19. Կապանի խոսվածքի՝ սահմանափակ տարածում ունեցող
քերականական այլ կարևոր յուրահատկություններից են` ա. տալ
բայի հրամայական ձևի՝ տուր > ի հերթագայություն, օրինակ՝ ջուր
տուր > ճյուրն ի, բ. «սեռական հոլով + հետ» կապական կառույցի
կրկնակի հոդառություն, օրինակ՝ աղքատի հետ – ըխքատին
նըհետ, Արմենի հետ – Ամենին նըհետ,
նըհետ, գ. մեկ թվականի՝ մուն ձևով
կիրառություն:
Ինչպես յուրաքանչյուր ժողովրդական խոսքին, այնպես էլ Կապանի բարբառին բնորոշ են թևավոր խոսքեր, որոնք, ըստ արտահայտության նպատակի, լինում են.
ա. օրհնանքներ՝ Հինչքան ըրխացալ չիս, ըրխանիս: Ողջ նիք,

առվօղջ նիք: Տօնըթ հացավ լի գյին նի: Հրսընքավըթ պար մը
կյօլու… Հալալ նի էն կառհնը, վէր տ վըս կէրած: Ծաղկիս: Աստած
շնհավուր անի:
բ. անեծքներ՝ Կյըրօղը քեզ տանի: Լուզիթ լալկվի: Կյըրօղը քեզ

տանի: Թօրքի քարքուն քյինիս: Նը ընգնիս թորենը: Վէղը կլխիթ:
Քաշկավ ընգնիս:
գ. երդումներ՝ Պապուս արէվ:
դ. եղանակավորող խոսքեր՝ Լ զվիտ մատաղ: Խըխենցս արէվ:
Մամուն ջիգյ րը: Փառքըթ շատ նի, Աստո՜ւծ… Անումիթ մատաղ,
բոյիթ մատաղ Կըլխավըթ շօթ տամ Մուշտըլըղըս տօր Պերանան
վէսկի ա մեր թէռնում Կյուլին սէրտ ա կէրած:
ե. ասույթներ՝ Խաշիլը՝ մըղակը, Սամերը՝ ծմակը: Մընեշակ,
ըխճկան փեշակ, Խնձաղա տղի հաղա:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աղայան Է., Հայ բարբառագիտություն, Երևան, 1953:
2. Ջահուկյան Գ., Հայ բարբառագիտության ներածություն, Երևան, 1972:
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ПОЛИАТРИБУТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ
КАПАНСКОГО ГОВОРА
Аджамян Анна
ВГУ, Армянский язык и литература, 4-ый курс
РЕЗЮМЕ

Согласно Гр. Ачаряну, говоры Капанского района представлены двумя
разными диалектными ветвями. Капанский район богат фольклорными
произведениями, на основе которых и выполнена данная научно-исследовательская работа с учетом полиатрибутивной классификации армянских
диалектов предложенной Г. Джаукяном.

MULTICHARACTERISTIC CLASSIFICATION
OF KAPAN SUBDIALECT
Ajamyan Anna
VSU, Armenian Language and Literature, 4th year
SUMMARY

According to Hrachya Acharyan, subdialects of Kapan Region represent 2
different dialectal branches. Kapan Region is rich in folk works which have
served as the basis of our scientific work based on G. Jahukyan’s
multicharacteristic classification of Armenian dialects.
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ԵՍԵՍ-Ի ՏԻՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՌՈԲԵՐՏ ԵՍԱՅԱՆԻ ՊՈԵԶԻԱՅՈՒՄ
Բալայան Նարինե
ԱրՊՀ, Գրականություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ, պրոֆեսոր Խանյան Սոկրատ

Հանգուցային բառեր` ես-ի տիրույթ, պոեզիա, գեղարվեստական
հնարք, եսայանական բանաստեղծություն, բանարվեստ:

Հոգևոր-մշակութային մերօրյա իրականության ընդհանուր
համապատկերի վրա` կապված ժամանակի տարաբնույթ իրադարձությունների, հոգևոր արժեհամակարգի որակափոխումների
և մի շարք այլ երևույթների հետ, արդի արվեստը ռիսկի մղեց ինքն
իրեն` դուրս գալով նոր տարածություն, ուր երաշխավորված չէին
իր ազատությունն ու նորօրյա գոյության կապն ու հեռանկարը:
Ահա թե ինչ է ասում արդի անվանի բանաստեղծներից մեկը` Հենրիկ Էդոյանը այդ մասին.
Գնալով ավելի դժվար է դառնում պոեզիա գրել
Կամ ապրել հայացքդ աշնան նուրբ շողին
Կամ ավետարանի բացված էջին…
Գնալով ավելի դժվար է քայլել փողոցում,
Ուր չկան ծանոթ բարեկամներ
Եվ ամեն մի խոսք,
Ամեն լռություն
Դառնում է չարագուշակ մոռացության քող:
Իրերը դառնում են ավելի քմահաճ,
Պահանջում ավելի ինքնուրույնություն,
Ազատ խոսք, շնչառություն… [1, 167]
Էդոյանի այս բանաստեղծությունը պոեզիայի նոր ընկալման,
նրա շարժումը կանգնեցնելու և իրերի շնորհիվ մի նոր աշխարհ
ստեղծելու մեջ է: Այսպես, պոեզիան ստեղծում է մի աշխարհ, որի
մեջ մարդը կարող է տեղավորվել, բնակվել, գտնել ինքն իրեն, քանզի այս ապրիորի աշխարհում մենք մենք չենք և մշտապես հանդես
ենք գալիս կաղապարներով և դիմակներով:
Նոր մարդու հոգեբանությունը կարող էր արտահայտվել
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միայն նոր լեզվամտածողությամբ, որն իր հերթին հնարավոր է
դառնում կոմպոզիցիոն ներքին տարրերի շերտավորման նոր
սկզբունքների ու եղանակների, բառիմաստային փոխանցումների
և գեղարվեստական հնարքի կիրառման նոր ձևերի ու մեխանիզմների առկայության շնորհիվ, ինչը և դարձավ պոետական նոր
սերնդի հիմնական խնդիրը` տարաստիճան դրսևորումներ գտնելով առանձին հեղինակների ստեղծագործություններում:
Հարկ է նշել, որ Ռ. Եսայանը իր ինքնատիպությամբ ստեղծել է
եսայանական բանաստեղծության մի յուրօրինակ աշխարհ, ոգու
տարածություն, որի քարտեզը նոր օրերի իրականության մեջ
գծագրել է բանաստեղծը` յուրատիպ մտածողությամբ: Սեփական
հասցեի որոնումը դառնում է Եսայանի պոեզիայի առաջնահերթություններից մեկը:
Ապրելով մի այնպիսի դարաշրջանում, երբ «մարդ» հասկացությունը ձեռք է բերել նոր որակներ ու արժեքներ, և ժամանակի բարոյականության, ազնիվ կեցվածքի կարծրատիպերը այլևս գոյություն չունեն մեր իրականության մեջ, մարդու ազատությունը դարձել է մի քաոս, երբ ամեն ինչ մատնված է խուճապի: Այս ազատության մեջ նա մենակ է, ներքաշված ինքն իր մեջ: Մարդն այլևս հետաքրքիր չէ դիմացինին իր ճակատագրով, իր ես-ի ողբերգական
կերպարով: Աշխարհընկալման և առտնին աշխարհի անելանելի
ժխորության մեջ նա փնտրում է հոգևոր հարազատություն: Եվ այլևս
չհետաքրքրելով, չհավատալով իր նմանին` ապավինում է աստծուն:
Պոետի համար այդ միջոցը բառն է, որով խոսում է, աղոթում:
Լռության պարիսպներով բարձրացող
Բառ եմ ես
Իմ ձեռքերի ափով երկինքն է հոսում:
«Աղոթք» [2, 25]
Ես-ի փնտրտուքները ի հայտ են գալիս երկրային, վերերկրային և արտերկրային ոլորտում ունայն ներկայի, քաոսային անցյալի
և անիմանալի ապագայի ժամանակային հոլովույթում: Ըստ էության ժամանակների շղթայակերպ միասնությունը ես-ի պոեզիայում գաղափարական որոնումների հանդիպավայրն է: Անցյալը,
ներկան և ապագան միաձուլվում են տիեզերական ժամանակի
անսկիզբ և անվերջ շրջապտույտում. հոգու կեցության տարածա191

կան անսահմանությունում գտնվում է կորցրածի գեղեցկությունը.
Իմ հուշերից դուրս անտերություն է [3, 36]: Մարդկային քաոսից սկիզբ են առնում ճակատագրի, կյանքի և հոգու առեղծվածների շուրջ բանաստեղծի հարցադրումները, որոնք հանգեցնում են
մտավոր քաոսի: Ինքնաճանաչման, սեփական հասցեի որոնման
համար պոետը հեռանում է աշխարհից և ներկա բացակայությունը
նոր բացահայտումների հիմք է դառնում: Հոգևոր ազատության վերելքը մենությունն է, որի մեջ մարդը միահյուսում է իր ծալքերը:
Այստեղ արդեն մենությունը իր ողբերգական կերպարից զերծ է
այլևս, քանի որ մենակ լինել նշանակում է գտնել աստվածներին
ներշնչանքի.
Մենությունը սենյակիս ընդունում եմ այս պահին,
Որպես պարգև երկնային,
Եվ լսում եմ ընդերքիս հրճվանքները
Ամեհի
Ահա շուրթերս շարժվում, ազատվում են թելերից
Բոլոր ապրած պահերի
Ու երկրային բառերի… [4, 187]
Բանաստեղծի տողերում առկա է լռությունը, որն իր ներքին
աշխարհում ձևավորված ես-ի գիտակցման հետևանքն է, քանզի
երբ դադարում է «խոսել» լռությունը, ավարտվում է ես-ի ասելիքը:
Լռության թևերին վե՜ր է բարձրանում
Հորիզոնը
Ասելիքի,
Իմ և իմ միջև
Իմ և գրչի միջև
Իմ և աստծո միջև… [5, 14]
Պոետն ազատագրում է իրեն ամենքից, ամեն ինչից` որոնելով
գոյության իր բացահայտությունն ու առեղծվածը: Եսայանը իր պոեզիայով պեղում է տիրույթը ինքնության` մանկությունից մինչև իր
ներկա գոյության վերջին վայրկյանը:
Ռ. Եսայանի ես-ը առաջին հերթին հայրենիքի հանդեպ սիրո և
նվիրումի ուղի է: Նա իր նախորդներից փոխ է առել արյան հյուլեն,
որն իր մեջ գենից բացի ներառում է բազմադարյան հիշողություն:
Եվ բարոյական մարդու գալիքը տեսնում է մաքրված աշխարհի
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մեջ. «Աշխարհը թող մաքրի իրեն, զուլալվի տառապած աչքի պես»:
Ապրածի ցավը դարձել է ոգեղեն տառապանք և փաթաթվել ներկա
օրերի ուսերին: Բանաստեղծի ողբերգությունը կարող է հասկանալ
միայն Աստված:
Սա կյանք չէ, տեր իմ
Իմ բնությանը վայել
Անվերջ մաշվում եմ այսպես
Քարավանի մեջ տողի
Ով է բացի քեզնից
Իմ դժոխքի մեջ նայել…[6, 31]
Իր բանաստեղծություններում և պոեմներում Ռ. Եսայանը կարողանում է ինքնաբացահայտել այն ամենը, ինչ ծնում է պահն ու
երևակայական ընկալումը: Անհունը, որ սահմաններ չունի, ձգում է
դեպի ինքնահաղթահարման, որից այն կողմ տեսանելի չէ իր գոյության կերպը: Ինքնահաղթահարմամբ մարդը ձգտում է դեպի մի
վայր, ուր չկա ժամանակ և տարածություն, և ամեն ինչ անորոշություն է: Այսպիսով, ես-ի վերագտնման հավանականությունը մարդը տեսնում է անհունի մեջ, որտեղ և այն չգտնելով (անհունի մեջ
ոչինչ գտնել հնարավոր չէ)` ձեռք է բերում անխուսափելին` իր
միակ ողբերգությունը` համոզվելով, որ այս կյանքը «դատարկ մի
պատվանդան է// , որից ընկել է առնչությունը տիեզերական», իսկ
միակ ճշմարտությունը` ոչինչը.
Հրեշտակների թևերին փայլփլում են
Ծվենները հոգուս:
Բախվելով դռների հեռավորությանը`
Հասնում եմ մի տեղ, ուր ոչ ոք չկա~…
Ահա լռությունը ամենայն ինչի
Ճշմարտությունը կողմնորոշվում է`
Արթնացնելով պահուստերը ահեղ Ոչնչի [7, 76]:
Ոչինչը հենց ինքը կեցությունն է, նրա մետաֆիզիկական
ըմբռնումը, որը միջոց չէ մեր իրական կեցության համար, բայց և
նրա հիմքն է և մեզ ուղղված` այդպիսին մնալու միակ հիմնավոր
առաջարկը: «Դեպի այնտեղ` ամբողջական կեցությունն է մեզ ձգում
մեր կարոտաբաղձությունը,− գրում է Մ. Հայդեգերը,− և մեր կեցությունը հենց այդ լարումն է» [8, 121]: Լարումը այն վիճակն է, որտեղ
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մարդու սևեռման կենտրոնում ոչ թե կեցությունն է (տիեզերքը), այլ
իր սեփական ես-ը, որի ճանաչողական խորքերում և գտնվում է
տիեզերքի բացահայտման գաղտնիքը [9, 224]: «Տիեզերքը // մի անհայտություն է, որ պիտի բացվի իմ խորքից»,− գրում է Ռ. Եսայանը:
Կեցությունը մարդու և տիեզերքի մեջ ծավալվող տարածությունն է
(«Իմ և Աստծո միջև արարվու՜մ է աշխարհը»), որտեղ և
Բացվում է մի դուռ: Մենությունը անդրադարձվում է
Աշխարհի բոլոր պատերի վրա…
Կրկին բանաստեղծը անդրադառնում է մենությանը, որի մեջ
իր հոգևոր ազատությունն է և ինքնաճանաչման հասցեն: Սովորական իրերն ու երևույթները մենության ու կիսախավարի մեջ բացում են իրենց խորհրդավոր «էությունը», և ամեն մի բառ իր նոր
հնարավորություններով արարում է եսայանական այն բանարվեստը, որտեղ ամեն ինչ «քարից» մինչև «հրեշտակների թևեր», մինչև
«աստվածային ձեռք», ուրվագծում են բանաստեղծի ես-ը, որտեղ
նա կարող է լինել կատարյալ` աստվածային չափով և մեղսավոր`
իր մարդկային հատկանիշներով:
Այդ ամենը` ինքնախարազանումից մինչև կատարելություն նա
հասնում է ներշնչանքի միջոցով` դառնալով այն անհատը, որն իր
մեջ կրում է անկատարն ու կատարյալը. այդ անհատը պոետն է: Տիրելով այդ կոչմանը` Եսայանը հաղթահարում է այդ երկվությունը.
Ես նա եմ,
Թերևս
Նա′,
Ում հայացքն է հյուսում թռչնաբնի պես
Ում ձայնը անցնում է
Դարերի հիշողության միջով…
Ում ճակատագիրն է մրսում խոսքի շապիկներում
Չքսվելով
Երկրի կեղևին
Եվ օրհնությա′նը′,
Կյանքի…[10, 74]
Ռ. Եսայանի պոեզիայի կերպարը ժամանակակից մարդն է`
իր գոյության ներքին ձևաչափի մեջ: Ավերվել է ժամանակների տեսիլքը, մարդու անկման չափը տիեզերական մեծության է հասել:
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Տիեզերական արարչագործության խորհուրդը ձևախեղվել է ժամանակի հարափոփոխ դիմապատկերում: Բանաստեղծի պատրանքը թափառում է հենց այդ տարածքներում` ձգտելով
հանգրվանել նախախնամության կանչի անխաթար ակունքներում,
ուր ձայնը արձագանք ունի, իսկ արձագանքը` խորհուրդ.
Քանի դեռ պատանդ էր ինքնությունը հոգուս,
Գրում էի միայն լուսանցքներում կյանքի:
Իմ երգերն էր սուլում անապատի քամին
Կերտելով ավազից դեմքս փոփոխակա′ն…
Քանի դեռ պատանդ էր ինքնությունը հոգուս…[11, 13]
Մենության, խոհի ինքնաբավ պահին բանաստեղծվում է մի
նոր աշխարհ, որը կյանքի ու մահվան արանքից էլ դուրս է, ուր ժամանակն է կանգ առել «երկնքի ու հողի միջև», և ուր «բառը տալիս է
երազների անսկիզբ ու անվերջ հնարավորություններ»: Ու այլևս
գտնված է գոյի ունայնության գիտակցումը, որը տանում է դեպի
ինքնաճանաչում:
Այսպիսով, գծագրելով ես-ի տիրույթները Ռ. Եսայանի պոեզիայում` կարելի է ասել, որ այն կյանքի ու գոյության փիլիսոփայությունն է նրա ներքին էության մեջ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Հ. Էդոյան, Պատկեր և կեսօր, Երևան, 2005:
Ռ. Եսայան, Երազի սահանքներ, Ստեփանակերտ, 2003:
Ռ. Եսայան,Ելք, Ստեփանակերտ, 2002:
Ռ. Եսայան, Ասուպների եզերք, Ստեփանակերտ, 2008:
Ռ. Եսայան, Ոգու թռչունների հայրենիքում, Ստեփանակերտ, 2013:
Ռ. Եսայան, Հենակետեր, Երևան, 1989:
Ռ. Եսայան, Աներևույթ տեղանքը եսի, Ստեփանակերտ, 2007:
Хайдегер М., Осножные понятия метафизики, вопросы философии,
1989.
9. Հ. Մուսայելյան, Պոեզիայի ներքին տարածությունը, Դիզակ Պլյուս,
Ստեփանակերտ, 2010:
10. Ռ. Եսայան, Հարության ժամանակը, Ստեփանակերտ, 2011:
11. Ռ. Եսայան, Երազի սահանքներ, Ստեփանակերտ, 2003:
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СФЕРА ГОСПОДСТВА «Я» В ПОЭЗИИ РОБЕРТА ЕСАЯНА
Балаян Нарине
АрГу, Литература, магистратура, 1-ый курс
РЕЗЮМЕ

Р. Есаян своей самобытностью создал специфический мир есаяновской поэзии, духовное пространство, карту которой поэт начертил в
реалиях современного мира с присущим ему своеобразным мышлением.
Поиск собственного «Я» становится одним из первичных в поэзии Есаяна.
В своих стихотворениях и поэмах автор смог раскрыть все то, что рождает
миг и постижение воображаемого мира.

THE “ I “ DOMAINS IN ROBERT ESAYAN’S POETRY
Balayan Narine
ASU (Artsakh State University), Literature, MA, 1st year
SUMMARY

R.Esayan with his originality has created a unique world of poetry, a spirit
space, the map of which in nowadays reality has been sketched by the poet’s
original thinking. The own address search becomes one of the priorities in
Esayan’s poetry. In his poems the author can reveal the things that the moment
and the imaginary perception gives birth to.
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ՀԱՅԵՐԵՆԻ՝ ԹՎԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉ ՈՒՆԵՑՈՂ
ԴԱՐՁՎԱԾՔՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Դիլոյան Կարինե
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Մելքոնյան Հեղինե

բառեր` թվական, դարձվածք, կաղապար, իմաստային
Հանգուցային բառեր
դրսևորում, երկբաղադրիչ դարձվածք, եռաբաղադրիչ դարձվածք, քառաբաղադրիչ դարձվածք, բազմաբաղադրիչ դարձվածք:

Դարձվածքը ցանկացած լեզվի գանձարանի ամենագեղեցիկ և
ամենաառեղծվածային գոհարն է, ինչի ուսումնասիրությունը կարելի է իրականացնել ամենատարբեր տեսանկյուններով:

«Դարձվածքը բառերի կայուն, պատրաստի վերարտադրելի,
վերաիմաստավորված կապակցություն է, ուր բաղադրիչ բառերի
ինքնուրույնությունը ձևական է, շարահյուսական կապը՝ մթագնած» [2, 5]:
Դարձվածքի առաջացումը կապվում է փոխաբերության հետ.

«Փոխաբերությունների շնորհիվ առարկաների ու երևույթների անվանումները ստանում են իմաստային այնպիսի նոր երանգներ, որ
առանձին գործածություն չունեն, և արդյունքում առաջանում են
առանձնահատուկ արտահայտություններ և դարձվածքներ» [1, 172]:
Դարձվածքներում խտացված են ժողովուրդների լեզվամտածողության առանձնահատկությունները, բարքերը, հավատալիքներն ու սովորույթները: Լեզուների դարձվածքների շտեմարաններում ուրույն տեղ են զբաղեցնում թվական բաղադրիչ ունեցող
դարձվածքները, որ քիչ չեն նաև հայերենում:
Սույն հոդվածում քննել ենք հայերենի՝ թվական բաղադրիչ
պարունակող դարձվածքների կաղապարները և բովանդակային
առանձնահատկությունները՝ կիրառելով անմիջական բաղադրիչների վերլուծության և վիճակագրության մեթոդները:
Նախ նշենք, որ հայերենի դարձվածքների շարքում թվական
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բաղադրիչ ունեցող դարձվածքների ընդհանուր թիվը 220 է [3]:
Դարձվածքներում քանակական և դասական թվականների հարաբերակցությունը կազմում է 8:1, ընդ որում՝ դասական թվականներից առավել հաճախադեպ են «առաջին» և «երկրորդ» թվականները
(առաջին՝ 15, երկրորդ՝ 7, յոթերորդ՝ 4, երրորդ՝ 2): Քանակական
թվականների կազմում բացարձակ թվականները 99 % են կազմում,
բաշխական թվականները՝ 0,8 %, մոտավոր թվականները՝ 0,2 %:
Բացարձակ թվականներից մեր հետազոտած օրինակներում հանդիպում են թվով 11-ը (տե՛ս 1-ին աղյուսակը):
Աղյուսակ
Աղյուսակ 1.
ԹՎԱԿԱՆ
1.
Երկու
2.
Մեկ/ մի
3.
Յոթ
4.
Հազար
5.
Չորս
6.
Հարյուր
7.
Տասը
8.
Հինգ
9.
Ութ
10. Հիսուն
11. Երկու հազար

ՔԱՆԱԿԸ
74
58
27
26
14
10
7
2
2
1
1

%
33,4
26,2
12,2
11,7
6,3
4,5
3,1
0,9
0,9
0,4
0,4

Թվական բաղադրիչ պարունակող դարձվածքներում թվականական դարձվածքների թիվը երկու տասնյակի չի հասնում. մեկին

երկու
կու,
եր
կու, երեկ՝ մեկ,
մեկ այսօր՝ երկու,
երկու, երկար ու մեկ,
մեկ, աչքերը չորս,
չորս, օձիքը
երկու
կու,
եր
կու, մեղքը հազար,
հազար, առաջինը հավասարների մեջ,
մեջ, հազար ու
մեկ/
մի,, հազարից մեկ,
մեկ/մի
մեկ, հազարհազար-հազար և այլն:
Թվական բաղադրիչով դարձվածքների 55,5 %-ը բայական
դարձվածքներ են. առաջին ջութակը նվագել,
նվագել, աչքերը չորս անել,
անել,

առաջին
եր-առաջին քայլերն անել,
անել, երկու աչքով նայել,
նայել, երկու մսրից ուտել,
ուտել, եր
կու ոտքը չորս անել,
եր-անել, երկու սրի արանքում մնալ,
մնալ, խոսքի մեկը եր
կու չանել,
չանել, թուրը երկու կողմով էլ կտրել,
կտրել, հազար (անգամ)
անգամ) դատել,
դատել
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մեկ կտրել,
կտրել, հազար դուռ բախել,
բախել, հարյուր թոկից փախչել,
փախչել, յոթ գույն
փոխել,
փոխել, յոթը որդով սեղան նստել,
նստել, տասը կտոր լինել,
լինել, հինգ մատի
նման (պես)
պես) պարզ լինել,
լինել, ութ գծել,
գծել, փորը վեցվեց-վեց անել,
անել, չորս ոտով
գարու հորն ընկնել:
ընկնել: Թվական բաղադրիչով բայական դարձվածքների մոտ մեկ տասնյակի գերադաս անդամները հարակատար
կամ ենթակայական դերբայներ են. երկու դռան հաչող,
հաչող, չորս թուղթ

բերող,
բերող, յոթը կնիքով կնքված,
կնքված, հազար մաղով անցկացած,
անցկացած, հազար
մաղով/
մաղով/մաղից/
մաղից/մաղի հաց կերած,
կերած, հազար սեղանից հաց կերած,
կերած,
հազար տաշտից հաց կերած:
Թվականով դարձվածքների մոտ 20 %-ը գոյականական դարձվածքներ են. աշխարհի չորս կողմ,
կողմ, առաջին աստղ,
աստղ, առաջին

շարքերից,
շարքերից, երկրորդ հայրենիք,
հայրենիք, երկրորդ շնչառություն,
շնչառություն, երկու
ճակատով,
ճակատով, երկու տիրոջ ծառա,
ծառա, երրորդ սերունդ,
սերունդ, հազարի գլուխ,
գլուխ,
հարյուր տոկոսով,
տոկոսով, մեկ գլուխ,
գլուխ, մեկ տակ տղա (մինուճար), յոթ
պորտ,
օր, յոթ գիշեր:
պորտ, յոթներորդ երկինք,
երկինք, յոթն օր
գիշեր: Հաճախադեպ են
«անգամ» գոյականով դարձվածքները. հազարից մի անգամ,
անգամ,
հազար անգամ,
անգամ, հարյուրից մի անգամ,
անգամ, հարյուր անգամ:
անգամ:
Ածականական դարձվածքները մի քանիսն են. երկու
երեսանի,
երեսանի, երկու ջուխտ,
ջուխտ մի կենտ,
կենտ, հարյուր տոկոսանոց:
տոկոսանոց:
Թվականով դերանվանական և մակբայական դարձվածքներ
չեն հանդիպում:
Քննվող դարձվածքների շարքում հանդիպում են նաև կապական կառույցներ (6 %): Դրանցից են՝ երկու կրակի միջև,
միջև, երկու սրի

մեջտեղ,
մեջտեղ, երկու քայլի վրա,
վրա, երկու քարի արանքում,
արանքում, մեկ մարդու
նման,
նման, յոթ սարի ետև,
ետև, հինգ մատի նման և այլն:
Թվական բաղադրիչով դարձվածքները, ըստ բաղադրիչների
քանակի, հանդես են գալիս հետևյալ կառուցվածքներով.
1. Երկբաղադրիչ դարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական
պարունակող դարձվածքների 33 %-ը և հանդես են գալիս հետևյալ
կաղապարներով.
1.1. «Թվական + գոյական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ
դարձվածքների մոտ 50 %-ը. առաջին աստղ,
աստղ, առաջին խոսք,
խոսք,

առաջին ծիծեռնակ,
ծիծեռնակ, առաջին հայացքից,
հայացքից, առաջին ծանոթությունից,
ծանոթությունից,
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առաջին քայլեր,
քայլեր, առաջին օգնություն,
օգնություն, հարյուր տոկոսով,
տոկոսով, յոթերորդ
երկինք,
երկինք, մեկ բերան,
բերան, մեկ գլուխ,
գլուխ, մեկ խոսքով,
խոսքով, երկու հոգով,
հոգով, երկու
բերան,
բերան, երկու տող,
տող, երկու
երկու հոգով,
հոգով, երկրորդ երիտասարդություն,
երիտասարդություն,
երկրորդ
բե-երկրորդ հայրենիք,
հայրենիք, երրորդ սերունդ,
սերունդ, երրորդ ձեռքից,
ձեռքից, հազար բե
րան,
րան, հազարի գլուխ,
գլուխ, չորս պատ և այլն:
1.2. «Թվական + բայ», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ դարձվածքների 11 %ը. մեկ լինել,
լինել, մեկ անել,
անել, երկու անել,
անել, յոթը տալ,
տալ, յոթը

կատար
տարել
ել,, ութ գրել//
//գծել
գծել,
կա
տարել
գրել//
գծել, հարյուր ասա,
ասա, հազար ասա:
ասա:
1.3. «Թվական + ածական (+կապ)», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ դարձվածքների մոտ 6 %-ը. երկու երեսանի,
տո-երեսանի, հարյուր տո

կոսանոց
սանոց,
կո
սանոց, հազար բարի,
բարի, առաջինը հավասարների մեջ:
մեջ:
1.4. «Թվական + թվական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ
դարձվածքների 8 %-ը. մեկին երկու,
երկու, մեկմեկ-երկու,
երկու, հազարհազար-հազար,
հազար,
հազարից
զարից մեկ.
հա
մեկ. կարող են հանդես գալ որպես բաղհյուսական կապակցություն. հազար ու մեկ,
մի::
մեկ, հազար ու մի
1.5. «Թվական + վերաբերական». հազար երնեկ:
երնեկ:
1.6. «Ածական + թվական». երկար ու մեկ:
մեկ:
1.7. «Գոյական + թվական», որոնք կազմում են երկբաղադրիչ
դարձվածքների 8 %-ը. բոյով մեկ,
մեկ, աշխարհով մեկ,
մեկ, կոկորդով մեկ,
մեկ,
օձիքը
օձիքը երկու,
երկու, աչքերը չորս,
չորս, մեղքը հազար և այլն:
2. Եռաբաղադրիչ դարձվածքներ.
դարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական
պարունակող դարձվածքների 29 %-ը և հանդիպում են հետևյալ
կաղապարներով.
2.1. «Թվական + գոյական + բայ», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 49 %-ը. մեկ բարձի ծերանալ,
ծերանալ, առաջին

քայլերն անել,
անել, առաջին ջութակը նվագել,
նվագել, տասը կտոր լինել,
լինել, չորս
ոտքից լինել,
լինել, երկու աթոռի նստել,
նստել, երկու մսրից ուտել,
ուտել, երկու տիրոջ
ծառայել,
մտքի
ծառայել, երկու մտ
քի լինել,
լինել, երկու ձեռքով միանալ,
միանալ, հազար դուռ
բախել,
բախել, հազար կտոր լինել,
լինել, հարյուր թոկից փախչել,
փախչել, յոթներորդ
երկինք գնալ և այլն:
2.2. «Թվական + թվական + բայ», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 9 %-ը. մեկը երկու անել,
անել, մեկը երկու չանել,
չանել,

մեկը երկու դառնալ,
դառնալ, մեկը հազար դառնալ,
դառնալ, մեկը տասը շինել:
շինել:
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2.3. «Թվական + կապվող բառ + կապ», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 12 %-ը. մեկ մարդու նման,
նման, երկու աչքիս

վրա,
վրա, երկու քարի արանքում,
արանքում, երկու սրի արանքում,
արանքում, երկու քայլի
վրա,
վրա, երկու կրակի միջև,
միջև, հինգ մատի նման:
նման:
2.4. «Գոյական + թվական + գոյական», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 5 %-ը. գրչի մեկ հարվածով,
հարվածով, տան չորս

սյունը,
սյունը, աշխարհի չորս կողմ:
կողմ:
2.5. «Գոյական + թվական + բայ», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 10 %-ը. աշխարհով մեկ անել,
անել,

աշխարհքովը մեկ լինել/
լինել//դառնալ,
դառնալ, աչքերը չորս անել,
անել, խոսքները
մեկ անել,
անել, խոսքը երկու չանել:
չանել:
2.6. «Թվական + գոյական + գոյական», որոնք կազմում են եռաբաղադրիչ դարձվածքների 7 %-ը. երկու տիրոջ ծառա,
ծառա, յոթ
գութանի տեր,
տեր, յոթ սարի քամակին,
քամակին, յոթ տան վարտիք և այլն:
3. Քառաբաղադրիչ դարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական պարունակող դարձվածքների 20 %-ը և հանդիպում են
հետևյալ կաղապարներով.
3.1.«Գոյական + թվական + թվական + բայ», որոնք կազմում են
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 7 %ը. Աստված մեկը հազար անի,
անի,

խոսքի մեկը երկու չանել,
չանել, փորը վեցվեց-վեց անել:
անել:
3.2.«Թվական + գոյական + գոյական + բայ», որոնք կազմում են
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 30 %-ը. առաջին խմորագունդը

կուտ դառնալ,
դառնալ, մեկ մատ մեղր դառնալ,
դառնալ, երկու գրոշի խելք չունենալ,
չունենալ,
երկու ոտքով թակարդն ընկնել,
ընկնել, երկու ոտքով ցեխն ընկնել,
ընկնել, չորս
դին ծով դառնալ,
դառնալ, յոթ շեն կոխ տալ,
տալ, յոթ որդով սեղան նստել,
նստել, յոթը
մատները բերանը խոթել,
խոթել, հարյուր մաղի հաց ուտել,
ուտել, հարյուր
մարդու ծիծ տալ,
տալ, հազար բերան փառք տալ,
տալ, հազար սեղանից հաց
կերած:
կերած:
3.3 «Մակբայ + թվական + մակբայ + թվական», որոնք կազմում
են քառաբաղադրիչ դարձվածքների 2 %-ը. երեկ՝ մեկ,
մեկ այսօր՝

երկու
կու:
եր
կու:
3.4. «Թվական + գոյական + թվական + բայ», որոնք կազմում են
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 9 %-ը. մի ականջը չորս անել,
անել,
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երկու աստիճանը մեկ անել,
անել, երկու ծայրը մեկ բերել,
բերել, երկու ոտքը
չորս անել:
անել:
3.5. «Թվական + գոյական + բայ + գոյական», որոնք կազմում են
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 5 %-ը. երկու կես արած բողկ,
բողկ, յոթ

դռան հաչող շուն:
շուն:
3.6. «Թվական + կապվող բառ + կապ + բայ», որոնք կազմում են
քառաբաղադրիչ դարձվածքների 16 %-ը. մեկ շապկի մեջ քնել,
քնել,

երկու քարի մեջ մնալ,
մնալ, երկու ջրի արանքին մնալ,
մնալ, երկու սրի
արանքում մնալ,
քարի
//դնել
դնել,
մնալ, երկու քա
րի արանքում գցել//
գցել//
դնել, երկու քարի
արանքում//
//արանքը
արանքը//
//արանքին
արանքին ընկնել,
արանքում//
արանքը//
ընկնել, յոթ կողպեքի տակ փակել
և այլն: Երկու բաղադրիչով վերոհիշյալ դարձվածքները հոմանիշ
դարձվածքներ են:
4. Հնգաբաղադրիչ դարձվածքներ. սրանք կազմում են թվական
պարունակող դարձվածքների 13,5 %-ը և հանդիպում են հետևյալ
կաղապարներով.
4.1. «Գոյական + թվական + կապվող բառ + կապ + բայ», որոնք
կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների մոտ 4 %-ը. սատանից

յոթ օր առաջ ծնվել:
ծնվել:
4.2. «Գոյական + թվական + գոյական + վերաբերական + բայ»,
որոնք կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների 7 %-ը. սրի

երկու կողմն էլ կտրել,
կտրել, թուրը երկու կողմն էլ կտրել:
կտրել:
4.3. «Թվական + գոյական + թվական + գոյական + բայ», որոնք
կազմում են հնգաբաղադրիչ դարձվածքների 18 %-ը. յոթ գյուղ մի

իշու բառնալ,
բառնալ, երկու ոտքը մի առու (առվի մեջ)
մեջ) մտցնել,
մտցնել, մի խնձոր՝
երկու կես ար
արած
ած,, տասը մատից տասը հունար կաթել,
ած
կաթել, մի ձեռքով
երկու ձմերուկ բռնել,
բռնել, մի գնդակով երկու նապաստակ խփել և այլն:
Վեց բաղադրիչից կազմված դարձվածքները թվական պարունակող դարձվածքների 2 %-ն են կազմում. խորամանկ աղվեսը

երկու ոտքով է թակարդն ընկնում,
ընկնում, ձեռքերի մեկը յուղումը
յուղումը լինել,
լինել
մյուսը՝ մեղրումը,
մեղրումը, տասը մատը մոմ շինել,
շինել դիմացը վառել,
վառել, ես
հազար ասեմ,
ասեմ դու երկու հազար իմացի:
իմացի:
Յոթ բաղադրիչից կազմված դարձվածքները ևս թվական պարունակող դարձվածքների 2 %-ն են կազմում. երեսից որ ճանճ
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ընկնի,
ընկնի հազար կտոր կդառնա,
կդառնա, մի ձեռը ձեռք է լվանում,
լվանում երկու
ձեռը՝ երես,
էր, այսօր երկու օր կլիներ,
երես, երեկ որ մեռել էր
կլիներ, հազար սրբի
դիմելու տեղ մեկ Աստծուն դիմել,
դիմել, սատանից յոթ օր առաջ լույս
աշխարհ գալ:
գալ:
Ութ, ինը և տասը բաղադրիչից կազմված դարձվածքներ չեն
հանդիպում: Տասնմեկ բաղադրիչից կազմված մեկ դարձվածք է
հանդիպում՝ արտահայտված ստորոգումով. առաջին անգամ

աթոռի վրա նստող հյուրը վերջին անգամ տանտիրոջ գլխին
կնստի:
կնստի:
Ի դեպ, թվականով դարձվածքների կազմում նախադասությունները կազմում են 8 %, մնացածը բառակապացություններ են:
Դարձվածքներում քիչ չեն թվականների փոխանվանական կիրառությունները. մեկը երկու անել,
անել, մեկը երկու չանել,
չանել, մեկը երկու

դառնալ,
դառնալ, մեկը հազար դառնալ,
դառնալ, մեկը մեկով,
մեկով երկուսը՝ Աստուծով,
Աստուծով,
մեկը տասը շինել,
շինել, մեկին երկու,
երկու, հարյուրից մի անգամ,
անգամ, Աստված
մեկը հազար անի,
անի, հազարից մեկ,
մեկ, հազարից մի անգամ:
անգամ:
Ամփոփելով քննության առնված դարձվածքների կաղապարների վերլուծությունը՝ կարող ենք արձանագրել, որ՝
 Նրանցում առավել սակավադեպ են դերանուն բաղադրիչները:
 Մեծ մասում թվականը պահպանում է իր խոսքիմասային
առանձնահատկությունները. հանդես է գալիս ուղիղ ձևով, իսկ
մյուս մասում կիրառվում է փոխանվանաբար՝ ձեռք բերելով հոլովի, թվի, առկայացման քերականական կարգեր. երկուսի ջուրը մի
առվով չի գնում,
գնում, մեկը՝ մեկով,
մեկով երկուսը՝ Աստուծով,
Աստուծով, հազարից մեկ և
այլն:
 Դարձվածքների կազմում առավելապես ընդգրկվում են քանակական թվականները, իսկ դասականներից՝ հիմնականում
առաջին,
առաջին, երկրորդ,
երկրորդ, երրորդ,
երրորդ, յոթերորդ թվականները: Բաշխական
թվականները դարձվածքների կազմում սակավադեպ են. հազարհազարհազար,
վեց-վեց թվականը բաշհազար, փորը վեցվեց-վեց անել (վերջինիս մեջ վեցխականության իմաստը թույլ է արտահայտում):
Հոդվածի հաջորդ մասում կփորձենք անդրադառնալ թվականով դարձվածքների բովանդակային առանձնահատկություններին:
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Նկատելի է, որ դարձվածքներում թվականները երբեմն պահպանում են իրենց թվականական իմաստները, երբեմն՝ ոչ:
«Մեկ» թվականը հիմնականում պահպանում է իր թվականական իմաստը: Խոսքները մեկ անել,
անել, մեկ լինել,
ինել, մեկ մարդու նման,
նման,
մեկ շապկի մեջ քնել,
քնել, մեկ բարձի ծերանալ դարձվածքներում նշանակում է «նույնություն, համաձայնություն,, միասնություն»: Մեկ
անել դարձվածքում արտահայտում է միանգամից իմաստը: Զույգ
կազմաբանությունների դեպքում նշանակում է ոչ լիարժեք, թերի,
ինչպես՝ մեկ աչքով մտիկ տալ:
տալ Մեկը երկու (չ)անել,
անել, մեկը երկու
դառնալ,
դառնալ, մեկը տասը շինել,
շինել, մեկը հազար դառնալ դարձվածքներում արտահայտում է քիչ իմաստը, իսկ մեկ գլուխ դարձվածքում
արտահայտում է անընդհատ իմաստը:
«Առաջին» թվականը հիմնականում ունի առաջնային, հեղինակավոր իմաստը, ինչպես՝ առաջին խոսք,
խոսք, առաջին ծիծեռնակ.
ծիծեռնակ.
առաջին աստղ դարձվածքում արտահայտում է «լավագույն»
իմաստը:
«Երկու» թվականը հիմնականում ցույց է տալիս «կրկնակիություն», ինչպես՝ երկու ճակատով,
ճակատով, երկու երեսով,
երեսով, երբեմն կարող է
ունենալ ամբողջովին,
ամբողջովին, լիովին իմաստները, մասնավորապես՝ այն
դարձվածքներում, որոնցում մարդու մարմնի մասերի անվանումներ կան (զույգ կազմաբանությունների դեպքում). երկու ոտքով

կաղալ,
կաղալ, երկու ոտքով կանգնել,
կանգնել, երկու ոտքով թակարդն ընկնել,
ընկնել,
երկու աչքիս վրա,
վրա, երկու աչքով նայել,
նայել, երկու ձեռքով միանալ,
միանալ,
երկու ձեռքով բռնել:
բռնել: Կիրառվում է հատկապես անելանելի դրություն կամ երկընտրանք նշանակող դարձվածքներում. երկու քարի
արանքում,
արանքում, երկու քարի մեջ մնալ,
մնալ, երկու սրի արանքում,
արանքում, երկու ջրի
արանքին մնալ,
մնալ, երկու կրակի միջև,
միջև, երկու մտքի լինել,
լինել, երկու
աթոռի արանքում նստել:
բերան, երկու գրոշի խելք
նստել: Իսկ երկու բերան,
չունենալ,
չունենալ, երկու տեր ողորմյա՝ մեկ ալելուիա,
ալելուիա, երկու խոսքով,
խոսքով, երկու
քայլի վրա,
վրա, խոսքը երկու չանել դարձվածքներում «երկու» թվականն արտահայտում է «քիչ, կարճ, մոտ, արագ» իմաստները,
երկու տիրոջ ծառա,
ծառա, երկու երեսանի,
երեսանի, երկու երեսով,
երեսով, երկու խոսքի
լինել դարձվածքներում՝ «տարբեր, փոփոխական» իմաստները:
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Երկու ճակատով,
ճակատով, երկու մորից է ապրում,
ապրում, երկու մսրից ուտել
դարձվածքներում արտահայտվել է «զուգահեռ» իմաստը, թրի
(սրի)
սրի) երկու կողմն էլ կտրել,
կտրել, թուրը երկու կողմով էլ կտրել դարձվածքներում՝ «կատարյալ» իմաստը, մեկը մեկով,
մեկով, երկուսը
Աստուծով դարձվածքում՝ «զույգ» իմաստը:
«Երկրորդ» թվականը երկրորդ երիտասարդություն,
երիտասարդություն, երկրորդ
շնչառություն դարձվածքներում արտահայտում է «նոր» իմաստը,
երկրորդ հայրենիք դարձվածքում նշանակում է «կարևորությամբ՝
երկրորդը, բայց ոչ՝ երկրորդական»: Երկրորդ ջութակը նվագել
դարձվածքում արտահայտում է «երկրորդականություն»:
«Երրորդ» թվականը ցույց է տալիս «երկրորդականություն,
միջնորդավորվածություն», ինչպես՝ երրորդ ձեռքից,
ձեռքից, երրորդ

սերունդ:
սերունդ:
«Չորս» թվականը զույգ կազմաբանություններում արտահայտում է «չափազանցություն», ինչպես՝ մի ականջը չորս անել,
անել,

ականջները
ականջները չորս անել,
անել, աչք ու ականջները չորս անել,
անել, երկու ոտքը
չորս անել:
անել: «Զույգված լինելու» իմաստ է արտահայտում չորս
ոտքից լինել դարձվածքում, տան չորս սյունը (լինել,
լինել, դառնալ)
դառնալ)
դարձվածքում՝
դարձվածքում՝ «հիմնական» իմաստը, չորս թուղթ բերող դարձվածքում՝ «տարբեր, հակասական» իմաստը:
«Հինգ» թվականն արտահայտում է «ամբողջովին, լիովին»
իմաստը, ինչպես՝ հինգ մատի նման,
նման, հինգ մատի նման պարզ

լինել,
լինել, հինգ մատը ճրագ անել:
անել:
«Յոթ» թվականը դարձվածքների մեծ մասում արտահայտում է
«շատ» իմաստը, ինչպես՝ յոթը կաշի մաշկել,
մաշկել, յոթ շեն կոխ տալ,
տալ, յոթ

մղոնանոց քայլերով,
օր, յոթ գիշեր:
քայլերով, յոթ սարի ետև,
ետև, յոթն օր
գիշեր Դուրս գալ
յոթ քարի արանքից դարձվածքում արտահայտված է սաստկություն, իսկ յոթը գլխով բարձր դարձվածքում՝ չափազանցություն:
«Յոթերորդ» թվականը յոթ
յոթ((ն)երորդ երկինք
երկինք, յոթերորդ
երկնքում լինել,
//վերանալ
վերանալ դարձվածքնելինել, յոթներորդ երկինք գնալ//
գնալ//
րում արտահայտում է «երջանիկ» իմաստը:
«Ութ» թվականը նշանակում է «ութաձև» ութ գրել//
//գծել
գծել դարձգրել//
վածքում:
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«Տասը» թվականը «շատ» իմաստն է արտահայտում տասը
չափել,
չափել մեկ կտրել,
կտրել, տասն անգամ ասել դարձվածքներում: Տասը
կտոր լինել դարձվածքում արտահայտում է չափազանցություն,
տասը մատը ճրագի տեղ վառած պահել դարձվածքում՝ «լիովին»
իմաստը:
«Հարյուր» թվականը հարյուր ասա,
ասա, հարյուր թոկից դուրս
պրծնել,
պրծնել, հարյուր անգամ դարձվածքներում գործածվում է «շատ»
իմաստով, հարյուր տոկոսով դարձվածքում՝ «կատարյալ» իմաստով:
«Հազար» թվականը հազար տաշտից հաց կերած,
կերած, հազար
չափել՝ մեկ կտրել,
կտրել, հազար բերան,
բերան, հազար կտոր լինել դարձվածքներում գործածվում է «շատ», «շատ անգամ» իմաստներով, իսկ
երեսից որ ճանճ ընկնի,
ընկնի, հազար կտոր կդառնա դարձվածքում արտահայտում է չափազանցություն՝ նվազաբերության տարբերակով::
Այսպիսով՝ հայերենի՝ թվական բաղադրիչ պարունակող
դարձվածքներն առանձնանում են ոչ միայն ձևային տեսանկյունից,
այլև բովանդակային. դարձվածքների կազմում թվականները
դրսևորում են տարբեր հարաբերություններ՝ հանդես գալով ինչպես ուղիղ, այնպես էլ փոխաբերական իմաստներով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Առաքելյան Վ., Խաչատրյան Ա., Էլոյան Ս., Ժամանակակից հայոց
լեզու, հատոր 1-ին, Երևան, ՀՍՍՀ ԳԱ հրատ., 1979, 487 էջ:
2. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն,
Երևան, «Լույս» հրատ., 1973, 230 էջ:
3. Սուքիասյան Ա., Գալստյան Ս., Հայոց լեզվի դարձվածաբանական
բառարան, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1975, 634 էջ:
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ФОРМАЛЬНОФОРМАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ АРМЯНСКОГО ЯЗЫКА,
СОДЕРЖАЩИХ В СВОЁ
СВОЁМ СОСТАВЕ ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ
Дилоян Карине
ВГУ, Армянский язык и литература, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

Фразеологизмы армянского языка с компонентами числительное отличаются как в формальном плане, так и в плане содержания.
С формальной точки зрения им свойственно конструкции с разным
количеством членов (1-6, 11).
В составе фразеологизмов единицы числительные проявляют разные
отношения, выступая множеством семантических особенностей, как
прямым, так и переносным значением.

THE FORM AND CONTENT PECULIARITIES
OF THE ARMENIAN
ARMENIAN IDIOMS CONTAINING
NUMERAL COMPONENTS
Diloyan Karine
VSU, Armenian language and literature, 3rd course
SUMMARY

The Armenian idioms containing numeral components stand out not only
by their form but also content.
From the structural point of view they are characterized by a different
number of components (1-6, 11).
Among the idioms the numerals perform different functions expressing
both direct and figurative meanings.
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ԲԱՌԻ ՄԻՋԻՆ ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՈՃՈՒՄ
Գասոյան Սիլվա
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Մելքոնյան Հեղինե

բառեր՝ գիտական տեքստ, բառի միջին երկարություն,
Հանգուցային բառեր
վերլուծականություն, համադրականություն, բառաձև:

Մեր հոդվածի ուսումնասիրության առարկան է բառի միջին
երկարության քննությունը, նպատակը՝ գիտական ոճում դրա ճիշտ
որոշումն ու դիտարկումը վիճակագրական տեսանկյունից:
Մինչ բուն ուսումնասիրությանն անդրադառնալը հակիրճ
անդրադարձ կատարենք գիտական ոճին: Այս առթիվ Սերգեյ Աբրահամյանը նշում է. «Գիտական ոճի բնութագրական հատկանիշ-

ները պայմանավորված են գիտական ոլորտում հաղորդակցման
խնդիրներով և գիտական մտածողության եղանակով: ….Եթե հասկացությունը, դատողությունն առհասարակ մարդկային մտածողության պարտադիր ձևեր են, ապա դրանք իրենց ամենաբնորոշ արտահայտությունն են ունենում ամենից առաջ գիտական խոսքի մեջ:
Քանի որ գիտության նպատակը օրինաչափությունների բացահայտումն է, այդ պատճառով էլ ընդհանրականությունն ու վերացականությունը դառնում են գիտական ոճի բնորոշ գծեր» [1, 14-15]:
Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ գեղարվեստական
ոճում հայերենի բառի միջին երկարությունը բնութագրվում է միջին ցուցանիշներով՝ ի համեմատություն այլ լեզուների:

«Ըստ գեղարվեստական տեքստերի հիման վրա կատարված
հաշվումների՝ հայերեն բառերի միջին երկարությունը (4,7 տառ)
ավելի է անգլերեն բառերի միջին երկարությունից (4,5 տառ) և պակաս ռուսերեն բառերի միջին երկարությունից (5,1 տառ): Պետք է
ենթադրել, որ այս հարաբերակցությունը կփոխվի գիտական
տեքստերի դեպքում, եթե նկատի առնենք հայերենում -ական,ական,ականու
ականություն,
նություն, -ային, -այնություն ու այլ ածանցներով և բարդ բա208

ռերի հաճախակի գործածությունը» [6, 12-13]:
Հանձն առնելով ուսումնասիրել բառի երկարությունը ժամանակակից հայերենի գիտական ոճում՝ նախ ընտրել ենք մեկական
գիտական հոդված՝ 4 տարբեր գիտությունններ նեկայացնող՝ լեզվաբանություն, ֆիզիկա, պատմագիտություն և գրականագիտություն [2, 3, 4, 5]:
Աշխատանքը կատարելիս առաջնորդվել ենք հետևյալ սկզբունքներով.
1. Բառի երկարությունը հաշվել ենք ըստ տառերի, այլ ոչ թե
ըստ հնչյունների:
2. Բառի ծավալը հաշվել ենք ըստ նրա տեքստային ձևավորման, ուստի թեքվող բառերի դեպքում բառը ներկայացել է որպես
բառաձև:
3. Քննությունից դուրս ենք թողել օտարալեզու բառերը (օրինակ՝ Microsoft Word,
Word Optikal damage,
damage География), հապավումները
(օրինակ՝ ՊԲՀ,
ՊԲՀ ՀՍՍՀ ԳԱ) և համառոտագրությունները (օրինակ՝
օր. (օրինակ), Հովհ., նկ. (նկար)):
4. Բացառել ենք նաև բանաձևերը և թվանշանները (օրինակ՝
LiNbO3Fe+3, 2d sin θ = λ):
5. Պայմանականորեն «և»-ը տառ ենք դիտել: Փոքրատառ
առանձին կիրառության դեպքում այն հաշվել ենք մեկտառանոց
բառերի շարքում, իսկ մեծատառ «և»-ը (ԵՎ)՝ երկտառանոց բառերի
շարքում:
6. Հաշվի ենք առել համանունության բոլոր տիպի դրսևորումները, օրինակ՝ «ես» – 1. անձնական դերանուն, առաջին դեմք, 2.
«եմ» հանգույցի ձևափոխություն:
Ուսումնասիրելով վերոնշյալ հոդվածների բառանյութը՝ մեր
ընտրանքում արձանագրել ենք 3470 բառ և բառաձև (տե՛ս 2-րդ աղյուսակը, 1-ին տրամագիրը), որոնք դասավորվել են մեկից մինչև
քսաներեք տառից բաղկացած բառաշարքերում: Ընդ որում՝ նկատելի է, որ մեկտառանոց բառերը շաղկապներ են (և, ու) կամ է
հանգույց բայը՝ բաղադրյալ ստորոգյալի կազմում: Ըստ թվային և
տոկոսային հարաբերակցության՝ դրանք ներկայանում են 1-ին
աղյուսակում արտահայտված պատկերով:
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Աղյուսակ 1.
Բառեր

Խոսքիմասային պատկանելություն

Հաճախականություն

%

է

էական բայ
(«Եմ» պակասավոր բայի եզակի
թվի երրորդ դեմք, ներկա ժամ.)

144

38,4

ու

համադասական շաղկապ

42

11,2

և

համադասական շաղկապ

189

50,4

0,2
1,8
4,36
8,28
12,2
14,23
14,35
11,3

3
10
25
22
45
59
63
61

0,6
2,02
5,07
4,5
9,12
12
12,8
12,37

3
10
49
58
80
92
109
83
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%

0,4
1,2
5,9
7
9,59
11,03
13,06
9,95

Ֆիզիկա
Ընդհ. քանակ

3
28
69
131
193
225
227
179

%

Պատմ.
Ընդհ. քանակ

Գրականագիտ.
Ընդհ. քանակը

1 տ.
2 տ.
3 տ.
4 տ.
5 տ.
6 տ.
7 տ.
8 տ.

%

Լեզվաբ.
Ընդհ. քանակ

Բառում տառերի
քանակը

Ինչպես կարելի է նկատել, մեկտառանոց բառերից ամենահաճախադեպը «և»-ն է, որը ողջ լեզվանյութում հանդիպում է 189 անգամ:
Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ երկտառ բառերը հիմնականում ներկայանում են «Եմ» հանգույցի ձևափոխություններով
(Եմ, Ես, Են, Էի, Էր, Չէ), ցուցական (Սա, Դա), անձնական (Ես, Դու,
Նա, Իմ, Քո, Իր) և հարցահարաբերական (Ով, Ում, Ուր) դերանուններով, «Որ» շաղկապի և համանուն հարաբերական դերանվան
ընդգծված հաճախադեպությամբ (հաճախականությունը՝ 69 - 18,1
%), բացառիկ գոյականներով (Էջ – 13 ՝ 3,4 %, Ուժ – 1` 0,3 %) և բայաձևերով (Կա – 8՝ 2,1 %, Եկ – 1՝ 0,3 %):
Ամենաերկար բառերը հանդիպել են 23 տառ ծավալով: Դրանք
երեքն են՝ «hնչյունակապակցություններով», «Ապավորտենե-Ապավարկտիկենե», «Մարիանդիներ-Մարոտիաններ»), ըստ խոսքիմասային պատկանելության՝ գոյականներ, ըստ կազմության՝ թե՛ համադրական, թե՛ հարադրական:
Աղյուսակ 2.

2
7
26
33
45
73
72
76

Միջին
%
%

0,4
1,2
4,62
5,9
8
12,98
12,8
13,5

0,4
1,6
5
6,42
9,7
12,56
13,3
11,78

10,8
7,4
6,45
4,3
2,02
1,01
0,63
0,37
0,12
0,12
0,06
-

41
34
45
19
26
13
10
12
3
1
1

8,31
6,89
9,12
3,85
5,27
2,63
2,02
2,43
0,6
0,2
0,2

85
87
59
44
26
26
8
7
2
2
1
1
2
-

%

10,19
10,43
7,07
5,27
3,11
3,11
0,95
0,83
0,23
0,23
0,11
0,11
0,23
-

Ֆիզիկա
Ընդհ. քանակ

%

Պատմ.
Ընդհ. քանակ

Գրականագիտ.
Ընդհ. քանակը
170
117
102
68
32
16
10
6
2
2
1
-

Լեզվաբ.
Ընդհ. քանակ

Բառում տառերի
քանակը
9 տ.
10 տ.
11 տ.
12 տ.
13 տ.
14 տ.
15 տ.
16 տ.
17 տ.
18 տ.
19 տ.
20 տ.
21 տ.
22 տ.
23 տ.

%

55
49
32
39
22
10
8
2
7
1
2
1
-

Միջին
%
%

9,78
8,7
5,7
6,9
3,9
1,8
1,42
0,4
1,2
0,2
0,4
0,2
-

9,77
8,4
7,09
5,08
3,6
2,1
1,3
1
0,5
0,2
0,2
0,09
0,06
0,05

Տրամագիր 1.
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Ինչպես երևում է, հաճախադեպության տեսանկյունից առաջատարները յոթտառանոց բառերն են (434 բառ և բառաձև), օրինակ՝ ասելիքը, գործում է, էությամբ, մտքերից, մոռանալ, միմիայն
և այլն: Երկրորդ տեղում են վեցտառանոց բառերը (396 բառ և
բառաձև), օրինակ՝ ամբոխի, բարքեր, բնական, դարձավ, կարծել,
ճշգրիտ և այլն, իսկ երրորդ տեղում՝ ութտառանոց բառերը (381
բառ և բառաձև), օրինակ՝ Հայաստան, մարդկանց, ոճրագործ,
պարզապես, պիտի լինի, տանջահար և այլն:
Բառի ծավալը քննելիս նպատակահարմար գտանք անդրադառնալ նաև մեր ընտրանքի միավորների վերլուծականության և
համադրականության ցուցանիշներին: Ուսումնասիրությունը
պարզ դարձրեց, որ, ինչպես և սպասելի էր, գերակշռում են համադրական կազմությունները՝ 7/1 հարաբերությամբ:
Վերլուծական օրինակների շարքում առանձնացրել ենք
բառային (օր.՝ ոչ մի, քանի որ, ամեն ինչ, ցույց տալ, դեմ գնալ, ի
վերուստ, ընդ որում, ոչ միայն, Խոր Վիրապ և այլն), բառաձևային
(օր.՝ եղել է, գտել է, անում է, իշխում է, չի ներում, բերելու է, պիտի
լիներ և այլն) և բառայինբառային-բառաձևային օրինակներ: Վերջինները
վերլուծական բառեր են՝ արտահայտված վերլուծական ձևաբանական միջոցներով (օր.՝ հանձն է առնում, երես է թեքել, ցույց է տալիս և այլն) (տե՛ս 3-րդ աղյուսակը):
Աղյուսակ 3.
Համադրականություն

Վերլուծականություն
Վերլուծականություն

Քանակ
%
3055
88
Վերլուծականության տեսակը

Քանակ
415
Ընդհանուր
քանակը
(բոլոր ոճերում)
ոճերում)
350
58
7

Բառաձևային
Բառային
Բառային-բառաձևային
Միջին
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%
12
%

84,3
14
1,7
33,4

Վերլուծական կազմությունները քննել ենք նաև բաղադրիչների քանակի տեսանկյունից, ըստ որի՝ գրանցել ենք երկբաղադրիչ և
եռաբաղադրիչ կազմություններ: Այստեղ ակնհայտորեն գերակշռում են երկբաղադրիչ վերլուծականները (քանակ՝ 398, տոկոսային հարաբերություն՝ 95,8 %), իսկ եռաբաղադրիչները զիջում են
(քանակ՝ 17, տոկոսային հարաբերություն՝ 4,2 %): Նկատելի է այն
հանգամանքը, որ և՛ երկբաղադրիչ (քանակ՝ 193), և՛ եռաբաղադրիչ
(քանակ՝ 8) կառույցները գերակշռում են մասնավորապես գրականագիտական հոդվածում:
Ամփոփելով մեր հետազոտության արդյունքները՝ հանգում
ենք հետևյալին՝ ժամանակակից արևելահայերենի գիտական
ոճում հաճախադեպության տեսանկյունից միջին դիրքում են
հինգտառանոց բառերը, իսկ մեկ բառին միջին թվաբանական հաշվարկով բաժին է ընկնում մոտ 8 տառ:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Աբրահամյան Ս., Գիտական ոճը և նրա առանձնահատկությունները,
Լրաբեր հասարակական գիտությունների, № 3, Երևան, 1982:
2. Ավագյան է., Թումանյան է., Դինամիկ փուլային հոլոգրամմայի գրանցումը և հետազոտումը LiNbO3Fe+3 բյուրեղներում, Գիտական հոդվածներ. ֆիզիկա, մաթեմատիկա, Վանաձոր, 2012:
3. Խորիկյան Հ., Ատրպատականի պատմական աշխարհագրության մի քանի հարցերի շուրջ, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Վանաձոր, 2012:
4. Մալումյան Գ., Պերճ Զեյթունցյանի երկու դրամաները, Հանրապետական գիտաժողով, Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2013:
5. Մելքոնյան Հ., Ժամանակակից հայերենի հնչյունական տիպաբանության որոշ հարցեր, Հանրապետական գիտաժողով, Գիտական նյութերի ժողովածու, Վանաձոր, 2013:
6. Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, 1-ին
մաս, Ա պրակ, Երևան, 1980:
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СРЕДНЯЯ ДЛИНА СЛОВА
В СОВРЕМЕННОМ АРМЯНСКОМ НАУЧНОМ СТИЛЕ
Гасоян Сильва
ВГУ, Армянский язык и литература, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Для этого исследования мы выбрали по одной статье, представляющие 4 разные науки. Во всём языковом материале мы зафиксировали
3470 слов и словоформ. Самые длинные слова встречались в объёме 23
буквы.
Подводя итоги исследования мы пришли к следующему – в современном армянском научном стиле семибуквенные слова являются наиболее
частотными (13 %), в среднем встречаются пятибуквенные слова, а по
среднеарифметическому расчету одному слову достается приблизительно
8 букв.

THE MIDDLE LENGTH OF THE WORD
IN THE MODERN ARMENIAN SCIENTIFIC STYLE
Gasoyan Silva
VSU, Armenian language and literature, 2nd course
SUMMARY

For this study we have chosen one article presenting 4 different sciences.
In the whole language material we have recorded 3470 words and word forms.
The longest words have been met with 23 letters.
In summing up the results of our research we have come to the conclusion
that: in the modern East Armenian scientific style the most frequently meeting
words are the words with seven letters (13 %) the words which are used with
middle frequency have 5 letters and according to arithmetic average to one
word falls 8 letters.
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«ՄԵԿՆՈՒԹԻՒՆՔ ԴԱՆԻԷԼԻ ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆ»
ՄԱՐԳԱՐԷՈՒԹԵԱՆ» ԵՐԿԻ
ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
Գասոյան Սրբուհի
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն,
մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Լիլիթ Պետրոսյան

բառեր` նորաբանություններ, դիպվածային բառեր, նոՀանգուցային բառեր
րաբանությունների կատեգորիաներ, խոսքիմասային պատկանելություն,
նորաբանությունների հարաբերակցություն, միջբաղադրիչային ստորադասական հարաբերություն, կաղապար:

«Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան» երկի բառապաշարը հարուստ է նորաբանություններով, որոնք մինչ այս չեն ուսումնասիրվել լեզվաբանների կողմից: Այստեղ կիրառված նորաբանություններից շատերը, դիմակայելով ամենաանաչառ դատավորի`
ժամանակի քննությանը, գոյատևել են, և ներկայումս դրանք գործածվում են տարբեր իմաստափոխություններով: Սրանց զուգահեռ` կան դիպվածային բառեր, ինչպես` ժուժկալակից, կիսապա-

տիժ լինել, մեկնակութիւն, աստուածագործակ, նամկութիւն, հնարցանել, ընտակից, նախահոգս, պարտամութիւն, հաւատալի առնել
և այլն:
Աստվածաշնչից հայտնի Դանիելի մարգարեությունները բազմիցս մեկնաբանվել և նորովի բացատրվել են տարբեր մեկնիչների
կողմից:
Պատմությանը հայտնի են Եվսեբիոս Կեսարացու, Աթանաս
Ալեքսանդրացու, Դիդիմոս Կույրի, Տիտոս Բոստրացու, Եփրեմ
Ասորու, Ապողինար Լաոդիկեցու, Հովհան Ոսկեբերանի և այլ հեղինակների մեկնությունները:
Դանիելի մարգարեությունները մեկնաբանվել են նաև հայ
իրականության մեջ, մասնավորապես այդ գործին ձեռնամուխ են
եղել Ստեփանոս Սյունեցին, Վարդան Արևելցին, Հովհաննես
Երզնկացի–Ծործորեցին, Թովմա Մեծոփեցին և այլ նշանավոր գոր215

ծիչներ, որոնց երկերի բառապաշարն էլ դարձել է մեր ուսումնասիրության հիմքը:
Մեր հետազոտությունը կատարվել է` ըստ Վարդան Արևելցու,
Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու, Թովմա Մեծոփեցու մեկնությունների հարուստ բառանյութի: [Մենք օգտագործել ենք նշված
հեղինակների մեկնությունների համահավաք բնագիրը, որը լույս է
տեսել 2007 թվականին Ս. Էջմիածնում «Մեկնութիւնք Դանիէլի
մարգարէութեան» վերնագրով Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Երկրորդի հրամանով (աշխատասիրողներ` Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա Արաբյան)]:
Հակոբ Քյոսեյանը «Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան»
գրքի «Ներածություն» բաժնում իրավամբ նշում է. «Բնական ու
հասկանալի է այն բուռն հետաքրքրությունը, որ միջնադարի քրիստոնեական միտքը ցուցաբերել է վախճանաբանական արկնարկներով ու պատկերներով հարուստ Դանիելի մարգարեության հանդեպ» [3, 9]:
Ուսումնասիրություն կատարելու և ճշգրիտ վերլուծություն
իրականացնելու նպատակով մենք օգտագործել ենք «Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի» (Երևան, 1979 թ.) և Լավրենտի Հովհաննիսյանի «Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան բառարանում
չվկայված բառեր» (Երևան, 2010 թ.) բառարանները:
Մենք, ըստ մեր կատարած ուսումնասիրության, առանձնացնում ենք նորաբանությունների երեք կարգ.
Ա) «Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի» բառարանում վկայված
բառեր,
Բ) Լ. Հովհաննիսյանի «Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան
բառարանում չվկայված բառեր» բառարանում վկայված բառեր,
Գ) Չվկայված բառեր:
Ինչպես կարելի է նկատել, մենք գտել ենք նաև այնպիսի բառեր, որոնք վերոնշյալ հայտնի բառարաններում բացակայում են
(այս մասին կխոսենք ստորև): Նաև սրանով է պայմանավորվում
հոդվածի նորարարությունը:
Առանձնացրել ենք թվով հարյուր երեք նորաբանություններ,
որոնք, ըստ հեղինակային պատկանելության, կունենան հետևյալ
դասակարգումը.
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Ա) հեղինակային նորաբանություններն զգալի թվով գերակշռում են Վարդան Արևելցու մեկնության մեջ (52,4 %),
Բ) մնացյալ հեղինակային նորաբանությունները հետևյալ պատկերն ունեն` Հ. Երզնկացի-Ծործորեցի` 39,8 %, Թ. Մեծոփեցի` 7,8 %:
Վարդան Արևելցու երկում կիրառվել են հիսունչորս հեղինակային նորաբանություններ, որոնցից քսանինը վկայված են բառարաններում, իսկ քսանհինգը` ոչ:
Վերոնշյալ հեղինակի վկայված նորաբանություններից են` անմառախուղ (21) [Փակագծերում նշված են բառերի համապատասխան էջերը], ժուժկալակից (43), գունափոխ լինել (59), խորհրդաշատ
(61), ջրաբեր (64), դժուարաշունչ (65), ճաշակեր (67), հռոգակեր
(73), արիւնասէր (75), վեցակուսի (77), ձեռաշէն (110), ծովամէջք
(148), կիսապատիժ լինել (158), աստղաճանաչ (53) և այլն:
Վարդան Արևելցու` բառարաններում չվկայված նորաբանություններից են` հերձաւոր (32), գովաշատ (37), գմբէթայարոյց (59),
ստափոկն (60), մեկնակութիւն (67), շաղախակեր (73), սրիմացութիւն (88), ակնագոյն (120), անհաւժարութիւն (123), աստուածագործակ (127), ամենասնոյց (162) և այլն:
Դանիելի մարգարեության հաջորդ մեկնիչը Հովհաննես
Երզնկացի–Ծործորեցին է, որը հեղինակ է շուրջ քառասունմեկ նորաբանությունների, որոնցից ութը վկայված են, երեսուներեքը` ոչ:
Տոկոսային հարաբերությամբ նորաբանությունները կունենան
հետևյալ պատկերը` այստեղ գերակշռում են չվկայված նորաբանությունները (80,5 %), իսկ վկայված նորաբանություններն ընդամենը 19,5 % են կազմում:
Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու վկայված նորաբանություններն են` պարտամութիւն (169), արիացուցիչ (201), նամկութիւն (209), փոխակերտութիւն (214), ինքնակալել (238),
փաղաղող (239), վշտաշատ (297), յովան (302):
Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցու` բառարաններում չվկայված նորաբանություններից են` աղէտաշարժ (166), հնարցանել
(170), ընտակից (175), տիւանադպրոց (175), դատաստանակ (175),
խրոխհայր բառնալ (196), անեզեր (200), արագաւրհնութիւն (203),
չորքնիւթեայ (204), նախահոգս (203), երիսանձ (231), չարախտ
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(234), ողջակիզելի (241), դեդհացուցանել (252), իրաբուն (260), հրամանակ (269), հաւատալի առնել (294) և այլն:
Մեր ուսումնասիրության կենտրոնում է եղել նաև Թովմա
վարդապետ Մեծոփեցու մեկնության նորաբանությունները: Սակայն, ի տարբերություն նախորդների, Թովմա Մեծոփեցու մեկնության մեջ գտնվեցին զգալիորեն քիչ քանակությամբ նորաբանություններ (այսպիսով հեղինակային բառերը դադարում են դիպվածային լինելուց), քանի որ հեղինակն իր մեկնության մեջ հիմնվել է
գլխավորապես Վարդան Արևելցու բառանյութի հենքի վրա` հաճախակի գործածելով վերջինիս ստեղծած նորաբանությունները,
ինչը հատկապես երևում է կատարած բազմաթիվ մեջբերումներում, որոնք երկի աշխատասիրողները (Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա
Արաբյան) առանձնացրել են սովորական շարադրանքից տարբերվող տառատեսակով:
Թովմա վարդապետ Մեծոփեցու մեկնության նորաբանությունները թվով ութն են, որոնք բառարաններում վկայված չեն:
Հեղինակի չվկայված նորաբանություններից են` արիւնապարտ (310), երկայնենի (311), մինչեևյայն (318), շաղրակեր (321),
հողմնեղէն (326), թափանցապէս (348) և այլն:
Հարկ է նշել, որ Վարդան Արևելցու նորաբանությունների նշանակալի մասը գործարկել են և՛ Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցի,
և՛ Թովմա Մեծոփեցի մեկնիչներն իրենց մեկնաբանական երկերում` դրանով իսկ հավելյալ անգամ հավաստելով և վավերացնելով Վարդան Արևելցու դարբնած նորաբանությունների յուրահատուկ բազմազարդությունն ու արդիականությունն անգամ միջնադարում:
Ինչպես տեսնում ենք խնդրո առարկա դարձած նորակազմ բառերի վերոբերյալ համակողմանի ուսումնասիրությունից, չվկայված նորաբանություններն իրենց քանակությամբ ակնհայտորեն
գերակշռում են վկայված նորաբանություններին: Դրանց հարաբերակցությունը հետևալն է.
1. Վկայված բառեր – երեսունյոթ նորաբանություն (35,9 %),
օրինակ` անմառախուղ, ժուժկալակից, բազմազաւակութիւն, աստղաճանաչ, նամկութիւն, վշտաշատ և այլն:
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Բերենք մի քանի բնագրային օրինակներ, որտեղ կիրառվել են
այս նորաբանություններից մի քանիսը, որպեսզի կարողանանք
ստորև ներկայացվող բառերի գործարկելիությունը հասկանալ
նաև համատեքստից վերցված կոնկրետ նախադասություններում.
Ա) «Եւ երագագիր դպիր խորհրդոցն Յիսուսի, գեղեցիկ զնա
գրելով քան զամենայն որդիս Ադամայ, ի բազում խորհուրդս
խորինս, ի յառակս հանճարոյ, ….որոց արժանի լիցուք տեսլեան եւ
իմացման նորին սուրբ աղաւթիւքն յստակ հոգւով, անմառախուղ
խորհրդով, անժանգ զգայարանաւք, մանաւանդ աներկմիտ հաւատով….» (Վարդան Արևելցի, էջ 21):
Բ) «Վասն որոյ, որով զիս նախախնամեաց, կամեցայ պատմել
ձեզ նշանաւք տեսլեանն եւ արուեստիւք փոխակերտութեան» (Հովհաննես Երզնկացի–Ծործորեցի, էջ 214):
2. Չվկայված բառեր – վաթսունվեց նորաբանություն (64,1 %),
օրինակ` հերձաւոր, գովաշատ, անհաւժարութիւն, սրիմացութիւն,

ընտակից, տիւանադպրոց, նախահոգս, երիսանձ, դատաստանակ,
հրամանակ, շաղրակեր, հողմնեղէն, թափանցապես և այլն:
Բերենք բնագրային օրինակներ նաև վերոհիշյալ չվկայված նորաբանություններից մի քանիսի գործածությամբ.
Ա) «Իշխանն պարսից հակառակ եկաց զքսան եւ մէկ աւր. հրեշտակապետն, որ կայր ի վերայ ազգին պարսից, հակառակէր`
զանհաւժարութիւն նոցա եւ զանարժանութիւնն յայտնելով եւ ոչ թէ
Աստուծոյ կամացն եւ կամ Գաբրիէլի հակառակէր, այլ եւ նա դեռ ոչ
էր հրաման առեալ արձակման գերւոյն» (Վարդան Արևելցի, էջ 123):
Բ) «Եւ դարձեալ գտանես ի յայլ գիրս, զի ասէ. կերակուրն թափանցապէս ի կնքեալ բանտն իջաւ, թէպէտ եւ բնագիրքն զկնքիլն
ոչ ասէ» (Թովմա վարդապետ Մեծոփեցի, էջ 348):
Դանիելի մարգարեությունների նորաբանությունները գերազանցապես բաղադրյալ բառեր են` իսկական (հանդիպում են և՛
հոդակապով, և՛ անհոդակապ) և ածանցական բարդություններ:
Ըստ խոսքիմասային պատկանելության` Դանիելի մարգարեության երեք մեկնությունների նորաբանությունները դասակարգվում են հետևյալ կերպ.
1. Գոյականներ – բազմազավակութիւն, ծովամէջք, հերձա219

տերեւ, մեկնակութիւն, գերորդի, սրիմացութիւն, անհաւժարութիւն, պարտամտութիւն, տիւանադպրոց, արագաւրհնութիւն, նամկութիւն, փոխակերտութիւն և այլն:
2. Ածականներ – անմառախուղ, ժուժկալակից, խորհրդաշատ,
ջրաբեր, դժուարաշունչ, ճաշակեր, վեցակուսի,
դժուարահաւատ, արիւնասէր, հոտեղ, անեզեր, արիացուցիչ,
չորքնիւթեայ, վշտաշատ, յովան, հողմնեղէն և այլն:
3. Բայեր – գունափոխ լինել, կիսապատիժ լինել,
քաղցեցուցանեմ, ինքնակալել, հաւատալի առնել,
հնարցանել, յարուցանել և այլն:
4. Մակբայներ – այրակերպ (բառարանում նշված է նաև որպես
ածական), մինչեևյայն, թափանցապէս և այլն:
Ըստ բառի բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելության`
հանդիպում են տարբեր խոսքի մասերի միջբաղադրիչային ստորադասական (մեծամասամբ) հարաբերություն ձևավորող միացություններ.
1. Գոյական + մակբայ – խորհրդաշատ, գովաշատ, վշտաշատ
2. Մակբայ + գոյական – արագաւրհնութիւն
3. Գոյական + բայահիմք – ջրաբեր, ճաշակեր, հռոգակեր,

արիւնասէր, ձեռաշէն, աստղաճանաչ, շաղակեր, աղէտաշարժ, շաղրակեր
4. Մակբայ + բայահիմք – դժուարաշունչ
5. Գոյական + գոյական – հերձատերեւ, ակնագոյն, այրակերպ
6. Ածական + գոյական – չարախտ, թեթևախել(ք), բազմազաւակութիւն,
Սրանցից դոմինանտ են «գոյական + բայահիմք» կաղապարով
ձևված նորաբանությունները:
Օրինակ` «ճաշակեր» բառն ունի հետևյալ բացատրությունը`
«կերօղ զճաշ», իսկ բնագրային օրինակն է` «Որք դալարանան
յաւդոյդ, զոր փայլատակմունք հրոյն ոչ կարէ ցամաքեցուցանել, եւ
ոչ նա զնա շիջուցանել զաւրութեամբ ներգործողին. զկէտս
մեծամեծս, որ կոչին վասն մեկնակութեան, եւ կայտառք, զոր
կէտքն առնուն ի կերակուր, ....նախ` պէտքն, եւ ապա` վայելողքն,
իբր` ճաշ եւ ապա` ճաշակերք, թագաւորութիւն եւ թագաւոր»
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(Վարդան Արևելցի, էջ 67):
«Հերձատերեւ» նորաբանությունը կազմվել է «գոյական + գոյական» կաղապարով, բաղադրիչները ստորադասական հարաբերությամբ են միացած, ունի հետևյալ նշանակությունը` «տերեւ հերձի
ծառոյ», իսկ բնագրային օրինակն է հետևյալը` «Իսկ ասելն, թէ Ընդ
հերձեաւն. հերձատերեւն բոլորէ ասեն կամ երկճղի կամ հերձեալ
էին եւ պատուաստ եդեալ ազնիւս, կամ թէ ծառն իսկ հերձեալ էր»
(Վարդան Արևելցի, էջ 170):
Այսպիսով, ինչպես երևում է մեր ուսումնասիրությունից, Դանիելի մարգարեությունների երեք մեկնությունները զգալի թվով
նորաբանություններ են ընդգրկում (թվով շուրջ հարյուր երեք),
որոնք առաջին հերթին ծառայում են հայոց լեզվի բառագանձի
հարստացմանն ու բառապաշարի նորացմանն ու զարգացմանը,
ինպես նաև` հնարավորություն են տալիս հասկանալու մեկնությունների հեղինակների (մեկնիչների) լեզվական առանձնահատկություններն ու բառակազմական տեխնիկայի օրինաչափությունները:
Հարկ է նաև նշել, որ նորաբանությունների հետազոտությունը
հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու բառային նորամուծությունները, հեղինակների բառաստեղծման վարպետությունն ու
կարողությունները, ինչպես նաև` բացահայտելու համապատասխան բառարաններում տեղ չգտած, չվկայված բառերը, որոնք հայոց լեզվի հարուստ բառամթերքի մի մասն են կազմում և կարոտ են
ուսումնասիրման և համակողմանի լուսաբանման` նշանակալի մի
հարց, որին և առաջին հերթին միտված էր մեր հետազոտական
աշխատանքը:

1.
2.
3.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Հովհաննիսյան Լ., Գրաբարի բառարան. Նոր Հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, Երևան, 2010.:
Մեկնութիւնք Դանիէլի մարգարէութեան, Ս. Էջմիածին, 2007. (աշխատասիրողներ` Հակոբ Քյոսեյան, Մարթա Արաբյան):
Նոր Բառգիրք Հայկազեան լեզուի, Երևան, 1979:
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ИЗУЧЕНИЕ НЕОЛОЗМОВ ПРОИЗВИДЕНИЯ
ПРОИЗВИДЕНИЯ
“ТОЛКОВАНИЕ ПРОРОЧЕСТВА
ПРОРОЧЕСТВА ДАНИИЛА”
ПО СТАТИСТИКЕ И ГРАММАТИКЕ
ГРАММАТИКЕ
Гасоян Србуи
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 1-ий курс
РЕЗЮМЕ

Лексика произведения «Толковании пророчества Даниелья» богат
неологизмами (мы выделяем три порядка неологизмов), которые не были
изучены лингвистами. Наше исследование oсушествлено по толкованиях
Вардана Аревелци, Оганнеса Ерзнкаци-Цорцореци, Товма Мецопеци,
которые включают в себя значительное число неологизмов. Неологизмы в
первую очередь служат богатству лексике армянского языка и обновлению
и развитию словарного запаса, а также – дают возможность понять языковые особенности авторов толкованиях (толкователях) и закономерность
словообразовательной техники.

STATISTIC AND GRAMATICAL
GRAMATICAL EXAMINATION
OF NEOLOGISMS OF THE
“INTERPRETATION OF DANIEL’S PROPHECY”
Gasoyan Srbuhi
VSU, Armenian language and literature, magistrature, 1st course
SUMMARY

The lexicology of the composition “The interpretation of Daniel`s
prophecy” is full of neologisms (we distinguish three types of neologisms)
which haven`t been studied by linguists till now. Our research is done
according to interpretations of Vardan Areveltsi, Hovhannes ErznkatsiTsortsoretsi, Thovma Metsopetsi which include a great number of neologisms.
Neologisms firstly serve to the enrichment of the word treasury of the
Armenian language and the renovation of its vocabulary as well as give
opportunity to understand the linguistic features and the regularities of the
word formation of the interpreters.
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ՀՈԼՈՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՈՌՈՒ ԽՈՍՎԱԾՔՈՒՄ
Հակոբյան Ալետա
ԵՊՀ, Հայ բանասիրություն, մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` բ. գ. թ., դոցենտ Թելյան Լեոնիդ

բառեր`` Լոռու խոսվածք, հոլովական համակարգ,
Հանգուցային բառեր
գրաբարյան հոլովումներ, գրական լեզվին ոչ հատուկ հոդի կիրառություն, հոլովվող կապեր:

Լոռու խոսվածքի հոլովական համակարգում արդի գրական
հայերենի համեմատությամբ էական տարբերություններ գրեթե չեն
նկատվում: Այսինքն` այստեղ նույնպես, ինչպես գրական լեզվի
զարգացման ներկա փուլում, գոյականն ունի հինգ հոլով` ուղղական, սեռական-տրական, բացառական, գործիական, ներգոյական:
«Ուղղական հոլովը բառի ուղիղ ձևն է` հոլովական զրո վերջավորությամբ» [1, 95]: Ինչպես`«Մի մառթ եկավ», «Մի կնիկ գնաց»,
«Սաքոն
Սաքոն սարում է` Լուսիկը տանը կլինի» [Այստեղ և հետայսու
օրինակները կբերվեն Հր.
Հր. Մաթևոսյան,
Մաթևոսյան Երկեր, հտ. 2, Երևան, 1985,
և Հայկական ժողովրդական հեքիաթներ, հտ. 8, Երևան, 1977`
փակագծերում համապատասխանաբար նշելով (Հ.Մ.) և (Հ.Ժ.Հ),
ինչպես նաև`գրքի համապատասխան էջը. 4, 63], «Քու հերը,
հերը ձեռը
չնայած ոչ մի անգամ դհոլ առավ, ոչ բերանը` զուռնա, մեր մեջ
նստած էր» [4, 458]:
Լոռվա խոսվածքում ուղղական հոլովում երբեմն հանդիպում է
գրականին ոչ հատուկ որոշիչ հոդի գործածություն, ինչպես`«Էս
մարթիկը
մարթիկը զարմանում են ու իրար ասում» [3, 227]:
Շատ դեպքերում տեղի պարագան արտահայտվում է ուղղական հոլովով` ըստ էության փոխարինելով ներգոյականին` «Ընկեր
գնդապետը Ծմակուտ է» [4, 336], «Հետո հիշում ենք, որ տան
ետևը…
ետևը մի աղջիկ-կին էր կանգնել» [4, 490]:
Ուղղականը գործածվում է նաև իբրև կոչական: Որոշ բառեր
կոչականի դեպքում ունեն հատուկ ձևավորում, ինչպես` քույրքիրա. «Այ քիրա,
քիրա բա էսքան վախտը էդ ճաշը էփեց վեչ» [3, 516]:
Սեռական-տրական
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Լոռվա խոսվածքը հոլովական յուրօրինակ կառույցներ պահել
է սեռական-տրական հոլովում: Այստեղ ի հայտ են գալիս լեզվի
զարգացման վաղ շրջանի հետքեր, որոնք արդի գրական հայերենում չեն պահպանվել: Այդպիսի հետաքրքիր ձևերից է ա արտաքին հոլովումը խոսվածքում` «–Ոնց եմ դուրս գալու Կողբա
սարը» [4, 482], «Հերդ ու մենք մի բաժակ Շուլավերա գինի
խմեցինք» [4, 500], «Մեկ էլ տեսնենք մեր ջուրը խնձոր է բերում`
Դսեղա խնձոր» [4, 484], «…իրա կնգա ասած կնանիքն են ռաստ
գալի» [3, 501]:
Հոլովական հաջորդ առանձնահատկությունը կապված է ն վերջնահնչյունով բառերի հետ, որոնք Լոռվա բարբառում ու Հ. Մաթևոսյանի արձակում վերականգնում են իրենց նախկին հոլովման
յուրահատկությունները` տարբերվելով գրական լեզվի հոլովումից`«Իրիկնակաթի ենք գնում, անոշ, կաթան ավտոյին ենք սպասում» [4, 505]:
Այս երևույթը կարող ենք տարածել նաև եզ բառի վրա, քանի որ
գրական լեզվում այս բառը՝ կենդանի նշանակությամբ, հոլովվում է
ի հոլովմամբ` եզի,
եզի և միայն բույս նշանակությամբ կիրառվելիս է
հոլովվում եզան ձևով, մինչդեռ Լոռվա խոսվածքում նաև կենդանի
նշանակությամբ գործածվելիս բառը պահպանում է գրաբարյան հոլովական ձևը` «Պետք ա ես էլ յա էդ եզան եդնա կորչեմ» [3, 78]:
Եթե գրական հայերենում ո ներքին հոլովման են պատկանում
ազգակցական հարաբերություն ցույց տվող հայր, մայր, եղբայր գոյականները, ապա Լոռվա խոսվածքում այս հոլովմանն են պատկանում նաև այլ բառեր, ինչպես` «…փետը վերունըմ կեսորը
ծեծըմ» [3, 527]:
Գրաբարում առկա խառը հոլովումները արդի հայերենում
ամբողջովին վերացել են, սակայն դրանց հետքերը պահպանվել են
խոսվածքում. իբրև օրինակ` հեքիաթների ժողովածուում հանդիպել ենք քույր և ընկեր բառերին` «Մի օր քվորտանցը ասըմ ա» [3,
505], «Նրանք` իմ տղերքը իրանց ընկերանց հետ» [3, 579]:
Քույր բառը հետաքրքիր է այնքանով, որ եզակի սեռականը
հանդիպում է քվեր, քվոր ձևերով. եզակի թեք հոլովաձևերը հանդես են գալիս սեռական + հոլովակերտ մասնիկ ձևերով` բաց.`
քվերից, քվորից, գործ.` քվերով, քվորով: Հոգնակի ուղղականում
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ունի քվերտինք ձևը, իսկ թեք հոլովաձևերում արդեն երևում է ա
հոլովակերտը` քվերտանց: Փաստորեն, դատելով այս բառի հիմնականում հոգնակիի հոլովական հարացույցից` մենք գործ ունենք
ի-ա խառն արտաքին հոլովման հետ: Ինչ վերաբերում է եզակիի
հոլովական հարցույցին, ապա սա մի անցման օղակ է գրաբարյան
քէռ և արդի քրոջ ձևերի միջև:
Երկրորդ օրինակի` ընկեր բառի դեպքում ևս գործ ունենք ի-ա
խառն հոլովման հետ, քանի որ հոգնակի ուղղականում տեսնում
ենք ընկերտինք ձևը:
Հոգնակի սեռականում հետաքրքիր կազմություններ ունեն
նաև տղերք և երեխեք բառերը, որոնք Վարդանանք - Վարդանանց
և նման բառերի համաբանությամբ ստացել են –անց հոլովակերտը` տղերանց, ըրեխանց` «Էրկու աղջիկը տալիս են իրենց հոր
ղաքի մինիստրների տղերանցը»
տղերանցը [3, 505], «…որ թողա րեխանցս
թուշը պագեմ» [3, 579]:
Բացառական հոլով
Լոռվա խոսվածքում պահպանվել է բացառականի կազմության մի յուրօրինակ ձև, որը հատուկ էր գրաբարին. այստեղ տարբերությունն այն է, որ, ի տարբերություն գրաբարի, գոյականը բացառականը կազմում է առանց հոդի, այսպես`«–Տիգրանի թոռն ես`
Շուշանի տղերանցը,–
տղերանցը ասաց» [4, 541], «Էնքան քյասիբացա, որ գնացի հարուստ մարդկերանցե եզը ուզեցի» [3, 80],– «Աստու
Աստուծա
Աստուծանե
ծանե
թաքուն չի, քեզանե ինչ թաքցնեմ» [3, 81],– «Աստուծանե
Աստուծանե իրեք
խնձոր վեր ընգավ» [3, 230]:
Տարածված են նաև բացառականի այսպիսի կազմության հոդային կիրառությունները, այսինքն` -են վերջավորությունը` «Նա
վազում ա, տղեն եդնեն»
եդնեն [3, 77], «Նա եդ գնաց, ես ծառեն վեր էկա»
[3, 79]:
Որոշ դեպքերում բացառականի –ից, –ուց վերջավորության ց-ն
կարող է ընկնել, ինչպես` «Բաղմանչի քեռի, իմ ախպորտանցի էկող
չելա՞վ» [3, 550], «Ամենաքասիբնու
Ամենաքասիբնու քասիբն են ըլում» [3, 545]:
Յուրօրինակ կուռ կառույց է այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, որտեղ
դերանունների բացառականի կազմությունը խոսվածքում, որ
դրսևորվում է հետևյալ ձևերով` «Ըստիան
Ըստիան գնըմ ա մի չոբանի կուշտը» [3, 504], «Ըտիան
Ըտիան սա ճափա յա ընկնըմ…» [3, 510], «Ընդիան
Ընդիան
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թագավորի աղջկա լեզուն բացվում ա…» [3, 567], «Բլանիքը
որդիան որ վեր ես կալե, տեղը կդնես» [3, 79]:
Եթե գրական լեզվում բացառականում –ուց վերջավորություն
ստանում են –ու հոլովման պատկանող բառերը, ապա Լոռվա
խոսվածքում այս վերջավորությունը տարածվում է նաև որոշ -ի
հոլովման պատկանող բառերի վրա, այսպես` «…ահուցը
ահուցը կարաց
ոչ մի բան էլ անի էս մարդը» [3, 81], «…տուն տեղը ձեռներուց խլըմ,
նրանց տանըմ, գոմն են անըմ» [3, 475]:
Բացի հիշյալ ձևերից` բացառականը կազմվում է նաև -ա վերջավորությամբ. սա հատուկ է տեղանուններին, ինչպես` «Ստէփա
ՍտէփաՍտէփանավանա
նավանա էկածնին ղոչաղ են», «Նա Շնողնա հառս բերուց»:
Հիշյալ յուրօրինակ կառույցներից բացի բացառականը կազմվում է նաև սովորական –ից վերջավորությամբ` սեղանից,
սեղանից, սարից,
սարից,
փէտից և այլն: Տեղանունների այս վերջավորությամբ կազմությունները` Րէվանից,
Րէվանից, Թիֆլիսից,
Թիֆլիսից Մ. Ասատրյանը համարում է գրականի
ազդեցությամբ պայմանավորված կազմություններ [1, 96]:
Գործիական հոլով
Գործիական հոլովը կազմվում է –ով վերջավորությամբ, ինչպես` սարո
սարով, քարո
քարով և այլն: Բացի գրականին հատուկ քերականական պաշտոններից` Լոռվա խոսվածքում գործիականով դրվում է
նաև հանգման անուղղակի խնդիրը, ինչպես`«Քարովը
Քարովը դիբավ»,
«Ձեռը սեղանովը տվուց»:
Ներգոյական հոլով
Ներգոյական հոլովի կազմությունը համապատասխանում է
գրական հայերենի կազմությանը, կամ էլ հանդես է գալիս հնչյունափոխված ձևով` -ըմ վերջավորությամբ` «Կովը հանդումն ա»,
«Ֆորթը սարըմը ըրածելիս կըլի»:
Հետաքրքիր է նաև, որ այս հոլովը պահել է գրաբարյան շարահյուսական կիրառություններից մեկը` ժամանակային իմաստով արտահայտված ներգոյականը, ինչպես` «Էդ խոսքերումը Մեկաչքանին վեր ա կենում ու դրանց մեկին էլ շորահան անում» [Հ.Ժ.Հ., 228]:
Այստեղ հստակ տեսանելի է, որ այս կառույցը փոխարինում է
ոչ թե խոսքերի մեջ, այլ խոսքերի ընթացքում, խոսելու ժամանակ
կապական կառույցին:
Մի այսպիսի կիրառություն ևս պահպանված է, բայց արդեն
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ձևը նույնպես գրաբարյան ներգոյական կառույցն է` «Մի կով ունեմ
հանդի ա»:
***
Լոռվա խոսվածքում որոշյալ առման դեպքում որոշիչ հոդ են
ստանում բոլոր հոլովները, ինչպես`
Բացառական` «Արի էդ ճամփիցը եդ կանգնի» [3, 31], «Մի
մատնուք տու քու մատիցը»
մատիցը [3, 33], «Էդ ձենիցը քնած օխտը գլխանի
ուշաբնին զարթնում են» [3, 37], «Հմի խաբարը տանք դևիցը»
դևիցը [3, 30]:
Գործիական`«Էդ սարի դոշովը հմի գնում ենք» [3, 576], «Էդ
փողովը իրանց էլ ետ դզեցին» [3, 81], «Ճնանչում ա նրան ու ճտովն
ընգնում» [3, 32], «Տղեն ուզենալիս ա ըլում դուզ անց կենա
ամարաթի կշտովը»
կշտովը [3, 35]:
Ներգոյական`«Ալամ ըշխարքումը ինչ որ գիտուննի ու գրբացնի կան» [3, 37], «Մերն ասում ա, թե որ Օխտը սարի քմակումը մի
բաղ կա…» [3, 30], «Ձախու աչքը դնում ա աջու ջեբումն ու տանում
դնում մի ծովի ափի…» [3, 31], «Գնանք էն շելիկումը կռավարվենք»
[3, 227]:
Մի քանի բառերում, որ վերջանում են ա-ով, որոշյալ հոդով
գործածվելիս ա-ն փոխվում է ե-ի, ինչպես` «Ա´ կնիկ, էդ քոռփա
րեխեն քեզ ինչ անըմ» [3, 81], «Էսենց իգիթ տղեն ոտները ծղկակոլոլ
մեղրաճանճի պես դուսվիտուն ա անում ու մոր հետը բախտով
ապրում», [3, 85], «Սուր թրավոր տղա, ճամփեդ բարի, ուր ես
գնում» [3, 90]:
Այս բառերը թեք հոլովներում բառավերջին ա-ն կորցնում են,
այսպես`«…ուշաբը բոյինն ունի մի հանքով նրա տղին սպանել»
[3, 29], «Դու սուտ հիվանացիր ու տղիդ ասա, որ գնա էն անմահական խնձորիցը քե հմար բերե» [3, 32], «Հմա րեխի հետ յոլա
չի գնում» [3, 501]:
Պետք է նշել, որ Մ. Ասատրյանը Լոռվա խոսվածքին նվիրված
իր մենագրության մեջ առանձնացնում է հոլովման 7 տիպ` ըստ
տրականի կազմության` -ի-սարի, -ու-ձիու, -վան-օրվան, -անդռան, -օ ներքին-հօր, -ոնչ-տիրոնչ, միայն հոգնակի -ց/-անց/-ցոնց-

Սըհականց:

Խոսելով –ո ներքին թեքում ունեցող բառերի մասին` լեզվաբանը նշում է, որ սրանց մի մասի հոգնակին հաճախ կազմվում է 227

տինք մասնիկով և հոլովվում է –ց հոլովման համեմատ [1, 101-102]:
Սա միանշանակ չի կարելի ընդունել, քանի որ եթե հասկանալի է
նրա դասակարգման 7-րդ հոլովման տիպի գոյականների –ց հոլովման պատկանելը` Սըհականք-Սըհականց, ապա հասկանալի չէ,
օրինակ, ախպերտինք-ախպորտանց գոյականի –ց հոլովման
պատկանելը, քանի որ այստեղ նկատելի է հոլովիչի փոփոխությունը` ի-ա: Փաստորեն, այս մի խումբ բառերի դեպքում, ինչպես`ախպեր−ախպերտինք, քիր−քըվերտինք, հընգէր-հընգերտինք
և այլն, գործ ունենք հետաքրքիր խառը հոլովման հետ, որտեղ
եզակիում հանդես է գալիս –ո ներքին հոլովումը, իսկ հոգնակիում
արդեն գրաբարյան ի-ա խառն արտաքին հոլովումը:
Բերենք մի օրինակ`
Ուղղ. ախպեր, ախպերտինք
Սեռ. ախպոր, ախպորտանց
Բաց. ախպորից, ախպորտանցի
Գործ. ախպորով, ախպորտանցով
Ներգ. ախպորում (ըմ), ախպորտանցում (ըմ):
Մի խումբ կապեր, որոնք գրական հայերենում սովորաբար
գործածվում են չթեքված ձևով, Լոռու խոսվածքում այս կապերին
համապատասխան բարբառային տարբերակները կիրառվում ն
հոլովված ձևով, ինչպես` «…աշխարհքը նրա ըղաքին մթնում ա»
[3, 506], «…դնում փլավի տակին»
տակին [3, 477], «Գնանք էն չոբանի
կշտին մնանք» [3, 457], «…ման գալիս, էրի միչին,
միչին գտնում չի էտ
մարդին» [3, 458]:
Մի խումբ կապեր էլ գործածվում են որոշյալ հոդով, ինչպես`
«Էնդուր, որ ֆորսը իրան ոտովն ա գալիս նրա կուշտը»
կուշտը [3, 501], «Ես
սղանալու չեմ, հեչվելը դու ասես ոչ, թե ղվարթն ընչումն ա», «Էլ
կարում չի ոտը ոտի աղաքը դնե», «Մարդի տան գալու վախտը
մոտանում ա թե չէ…»:
1.
2.
3.
4.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Ասատրյան Մ., Լոռու խոսվածքը, Երևան, 1968:
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Մաթևոսյան Հ., Երկեր, 2 հտ-ով., հտ. 2, Երևան, 1985:
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ОСОБЕННОСТИ СКЛОНЕНИЯ РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ ЛОРИ
Акопян Aлета
ЕГУ, Арм. филология, магистратура, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

В нашей работе мы изучили особенности склонения разговорной речи
Лори. Мы увидели, что здесь сохранились такие грабарские склонения,
которые не сохранились в литературном армянском языке, или остались
только устойчивые выражения. В Лориской разговорной речи, в отделе
склонения замечены особенные применения согласования (так творительный падеж требует косвенное допалнение) которые в современной армянской литературе не употребляются.

THE FEATURES OF CASE SYSTEM OF LORI DIALECT
Hakobyan Aleta
YSU, Armenian philology, magistrature, 2nd course
SUMMARY

In our work we studied the features of case system of Lori dialect. We saw
that such cases of Old Armenian are kept here, that haven’t been kept in
literary language or been kept only in some fixes expressions. In the case system
of Lori dialect it is notable the original syntax use of the case, which is not used
in modern literary language.
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ՀԱՄՈ ՍԱՀՅԱՆԸ`
ՍԱՀՅԱՆԸ` ԲԱՌԱՍՏԵՂԾ
Հարությունյան Հասմիկ
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 3-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար`բ. գ. թ., դոցենտ Պետրոսյան Լիլիթ

բառեր`` պոեզիա, նորաբանություններ, ժողովածուներ,
Հանգուցային բառեր
ակտիվ բառապաշար, բառակապակցություն, կաղապար:

XX դարի 2-րդ կեսի հայ ազգային, խոհափիլիսոփայական
պոեզիայի երևելի ներկայացուցիչներից մեկի` Համո Սահյանի
ստեղծագործությունն առանձնանում է հայրենի բնաշխարհի ու
մարդու նկատմամբ անհուն սիրով և բնապատկերների գեղարվեստական բազմազանությամբ:
Սահյանը բազմաթիվ ժողովածուների հեղինակ է, որոնցից յուրաքանչյուրը առանձնանում է թեմատիկայով, հուզականությամբ
և իհարկե, նորաբանությունների քանակով ու յուրահատկությամբ:
«Քարափի վրա» բանաստեղծությունների ժողովածուի մեջ
բազմաթիվ հեղինակային նորաբանություններ կան, որոնք հիմնականում դիպվածային են: Այս ժողովածուի ուշագրավ նորաբանություններից է ակնաչ [Նորաբանությունների էջերը ներկայացրել
ենք` ըստ Համո Սահյանի, Հայաստանը երգերի մեջ, Երևան, 1962,
այսուհետ` ՀԵ, Երկերի ժողովածու, հ. 2, Երևան, 1984, այսուհետ`
ԵԺ] (ՀԵ, 17) բառը, որն ստեղծվել է երկու նույնիմաստ արմատների
համադրմամբ՝ իր հնչյունախմբով խորհրդանշելով կանաչ գույնը:
Եվ ակնաչ քամին արտերը կանաչ
Բլուրներն ի վար հերանց է տանում (ՀԵ, 17):
Այս ժողովածուի նորաբանությունների մեծ մասը բարդ բառեր
են, ինչպես` զուգաճորդ (ՀԵ, 7), քարասապատ (ՀԵ, 14), աշխարհահերթ (ՀԵ, 63), մեղրաքերծ (ՀԵ, 75), ահեղաշառաչ (ՀԵ, 78):
Տարբեր տարիների լույս տեսած բոլոր ժողովածուներում
(«Նաիրյան դալար բարդի», «Քարափների երգը», «Սեզամ, բացվիր»
և այլն) հիմնականում հնչում են մարդու և բնության ներդաշնակության, կյանքի ու մահվան, ստեղծագործ արարման ու մարդասիրության թեմաները:
«Նաիրյան դալար բարդի», «Կյանքը իմ տունն է» ժողովածուների մեջ համեմատաբար քիչ նոր բառեր կան կերտված, իսկ «Որո230

տանի եզերքին», «Եղբայրության այգին», «Շուրջդ հայրենի հողն է
ծաղկում» ժողովածուների մեջ գրեթե չկան նորաբանություններ:
Բայց կան բառեր, որոնք այլ ժողովածուների մեջ են առաջին
անգամ հանդիպում, բայց վերջիններիս մեջ նորից տեղ են գտնում:
Այսինքն` Սահյանը նորաստեղծ բառերը տեղափոխում է ակտիվ
բառապաշար, ինչպես` երկինքոտ (ԵԺ, 32), երկինքոտվել (Եժ, 21):
Տաղանդավոր բանաստեղծը խոսքը արտահայտիչ դարձնելու
համար դիմել է բազմաթիվ մեթոդների ու եղանակների: Հետաքրքիր է հարդագող (ԵԺ, 76) իմաստային նորաբանությունը,
որն առաջացել է բառակապակցության բաղադրիչների ամփոփման եղանակով:
Ես հարուստ էի: Ես կարող էի
Անվերջանալի իմ կորուստներով
Գնել հարդագողն ու տալ քեզ նվեր (ԵԺ, 76):
Այս նախադասության մեջ իր մեջ է ամփոփում հարդագողի
ճամփա արտահայտության իմաստը՝ աստղաբույլ:
Քննության նյութ ենք դարձրել շուրջ 100 բառ` ըստ «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկհատորյակի, Է. Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարան»−ի երկհատորյակի, Ս. Մալխասեանցի քառահատոր «Հայերէն բացատրական բառարան»−ի և
«Հայերեն օնլայն բառարան»−ի և պարզել ենք, որ նորաբանությունները բաղադրյալ են՝ կազմված հիմնական և/կամ բառակազմական
ձևույթներից, որոնցով Սահյանը կազմել է թե՛ ածանցավոր, թե՛
բազմածանցավոր, թե՛ բարդ, թե՛ բարդ ածանցավոր բառեր: Ինչպես հայերենի բոլոր շրջանների բառապաշարում, այնպես էլ
Սահյանի նորաբանություններում վերջածանցավոր կաղապարներն զգալիորեն գերակշռում են նախածանցավորներին:
Սահյանը, մի շարք նորաբանություններ վերաիմաստավորելով, օգտագործել է իր ստեղծագործություններում, ինչպես` անարև
(ԵԺ,129)` -ան նախածանցով (գրաբարյան նորաբանություն):
Անարև բառը Գ. Նարեկացու նորաբանություններից է` «Ուր չկայցէ
արեւ, անլոյս ....» [Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., հ. 1, 1979, 1140 էջ, հ. 2, 1981, 1067 էջ, այսուհետ` ՆՀԲ] (ՆՀԲ, 1, 115), հեղինակը այս ածականով բնութագրել է մեգ գոյականը, սակայն Հ. Սահյանը այն վերաիմաստավորել
է և իբրև ստորոգելի` կիրառել ամեն ինչից զրկված իմաստով`
....Ես անարև մնամ....:
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Վերջածանցավոր ածական նորաբանություններ են կազմվել ական` ամենուրական (ԵԺ, 62), -եղեն` ձյունեղեն (ԵԺ, 136)`
«Բնակիչք ձիւնեղէն լերանց` եղեն բնակիչք խորշակահար դաշտաց» (ՆՀԲ, 2, 159), -իկ` զրեհիկ (ԵԺ, 136)` «Իսկ զգաւառին հեծելադունդն զրեհիկս` զոմանս սրոյ ճարակ տային» (ՆՀԲ, 1, 753)
(գրաբարյան նորաբանություններ), -յալ` աշունացյալ (ՀԵ, 46),
ցամաքյալ (ԵԺ, 73), -ոտ` երկինքոտ (ԵԺ, 32), դաղձոտ (ԵԺ, 166)
վերջածանցներով:
Վերջածանցավոր գոյական նորաբանություններ են կազմվել ենի` մախրենի (ԵԺ,80), -ություն` գոռություն (Եժ, 73) (գրաբարյան
նորաբանություն), խառություն (Եժ, 73) վերջածանցներով:
-(ա)Բար ածանցով կերտվել է շահումյանաբար (ՀԵ, 78) մակբայը, որը գործածվել է «....Կարող ենք մեռնել շահումյանաբար»
(ՀԵ, 78) նախադասության մեջ: Անձնանուններից սովորաբար
կազմվում են ածականական -յան, -ական ածանցներով ածականներ, ինչպես` կոմիտասյան (ՀԵ, 65), սարյանական (ՀԵ, 65)
մեծարենցյան (ԵԺ, 150), չարենցյան (ԵԺ, 150), տերյանական (ԵԺ,
155): Սահյանը կերտում է նաև մակբայ` -աբար ածանցով:
Բազմածանցավոր նորաբանությունները նախածանցավերջածանցավոր են կամ կրկնակի վերջածանցով, ինչպես` երկինքոտվել
(Եժ, 21), շահումյանաբար (ՀԵ, 78):
Սահյանի` կազմությամբ բարդ ածանցավոր նորաբանությունները, ըստ ծագման, ենթադասակարգել ենք հետևյալ կաղապարներով.
ա. «բարդ բառ + վերջածանց», ինչպես` ապուպապոտ (ԵԺ, 51),
ծիրկաթինոտ (ԵԺ, 103): -Որդ վերջածանցով կազմվել է զուգաճորդ
(ՀԵ, 7) նորաբանությունը` գոյական + բայանուն կաղապարով: Ունք վերջածանցով կազմվել է թանձրաթիկունք (Եժ, 163) գոյականը: -Ական վերջածանցով դերանուն հիմքերից կազմվել է
ածական` ամենուրական (ԵԺ, 62):
բ. «արմատ + վերջածանցավոր բառ», ինչպես` գիլամասրենի
(ԵԺ,84), -Ունք վերջածանցով կազմվել է թանձրաթիկունք (Եժ, 163)
գոյականը:
գ. «նախածանցավոր բառ + արմատ», ինչպես` անճառ + նվեր −
անճառանվեր (Եժ, 157):
դ. «նախադրություն + արմատ» կաղապարով միայն ցվախճան
(Եժ, 176) նորաբանությունն է հանդիպում «Ես կուզեի, ու դու» բա232

նաստեղծության մեջ:
Սահյանի բայական նորակազմությունների բաղադրիչ տարրերի միջև եղած քերականական հարաբերությունները ենթադասակարգվում են հետևյալ մասնակաղապարներով.
ա. «Ժամանակի պարագա (նախածանց) + լրացյալ (բայ)», ինչպես` նախընձեռնել (ԵԺ, 73):
բ. «Միջոցի անուղղակի խնդիր + լրացյալ (բայ)», ինչպես`
փռչակալել (ԵԺ, 79):
գ. «Ուղիղ խնդիր + լրացյալ (բայ)», ինչպես` ափնակոծել (ՀԵ, 97):
Սահյանը բառաբարդման եղանակով կերտել է բազմաթիվ նորաբանություններ: Ըստ ձևաբանական մասնակաղապարների`
բարդ համադրական գոյական համակաղապարային կազմությամբ
նորաբանություններն
ունեն
հետևյալ
արտահայտությունը
«գոյական + գոյական»:
«Գոյական + գոյական» մասնակաղապարով Սահյանը կերտել
է գոյականներ` մի շարք ներշարահյուսական կաղապարներով.
ա. «Հատկացուցիչ + հատկացյալ», ինչպես` մեղրատարի (Եժ,
76), գիլամասրենի (Եժ, 84), հրացոլք (Եժ, 152), լուսնկաթ (Եժ, 159),
երդանվեր (ԵԺ,81):
բ. «Որոշիչ + որոշյալ», ինչպես` Կաթն-Ծիրը (ՀԵ, 47),
Խաչիպապ (Եժ, 12), ստվեր-կմախք (Եժ, 102), լուսը-լուսին (Եժ,
122), շաղ-կղա (Եժ, 76):
«Գոյական + բայանուն» մասնակաղապարով սակավաթիվ նորաբանությունների ներքին շարահյուսական կապակցությունը մենիմաստ է` արտահայտված «խնդիր + լրացյալ» հարաբերությամբ,
ինչպես` ակնաթով (ՀԵ, 90), թևակից (Եժ, 68), հարդագող (Եժ, 76),
որ «ճանապարհ» իմաստով է հանդես գալիս:
«Գոյական + բայ» մասնակաղապարով բանաստեղծը կերտել է
բայեր, որոնք արտահայտվում են «խնդիր + լրացյալ» ներքին շարահյուսական կապակցությունը, ինչպես` ափնակոծել (ՀԵ, 97),
փռչակալել (Եժ, 79):
«Ածական + բայանուն» մասնակաղապարով արտահայտվում
է «պարագա + լրացյալ» ներքին շարահյուսական կապակցությունը, ինչպես` զուգաճորդ (ՀԵ, 7):
Ըստ իրենց ձևաբանական մասնակաղապարների` բարդ համադրական ածական համակաղապարային կազմությամբ նորաբանություններն
ունեն
հետևյալ
արտահայտությունները`
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«գոյական + գոյական», «ածական + գոյական», «դերանուն +
դերանուն», «թվական + գոյական»:
1. Գոյական + գոյական» մասնակաղապարով նորաբանությունների ներքին շարահյուսական կաղապարները ածական լրացյալի բառային իմաստի պահանջով միօրինակ չեն. կարող են լինել.
ա. «Որոշիչ + որոշյալ», ինչպես` շարականաշուք (Եժ, 66),
կարկատանաձև (Եժ, 84), ծիրկաթինոտ (Եժ, 103), անճառանվեր
(Եժ, 157), մրրկաթև (ՀԵ, 181):
բ. «Համադասական հարաբերություն», ինչպես` ակնաչ (ՀԵ,
17), ապուպապոտ (Եժ, 51):
գ. «Հատկացուցիչ + հատկացյալ», ինչպես` աշխարհահերթ
(ՀԵ, 63), հոգնաշավիղ (ԵԺ, 66), հոգնաշնորհ (ԵԺ, 81), հոգնաշահ
(ԵԺ, 81), հոգնահոլով (ԵԺ, 106), հոգնասահման (ԵԺ, 143):
2. «Ածական + գոյական» մասնակաղապարը ենթադրում է բաղադրիչների «Որոշիչ + որոշյալ» հարաբերություն, ինչպես`
ահեղաշառաչ (ՀԵ, 78), լայնահոգի (Եժ, 63), ալեմորուս (ԵԺ, 159),
թանձրաթիկունք (Եժ, 163):
3. «Դերանուն + դերանուն» մասնակաղապարում դերանուն
բաղադրիչը արտահայտում է հատկանիշի չափի աստիճանի ցուցիչ, ինչպես` ամենուրական (ԵԺ, 63):
4. «Թվական + գոյական» մասնակաղապարով «պարագա +
լրացյալ» ներշարահյուսությամբ նորաբանություններում առկա է
չափի` վեցկու (ԵԺ, 125) հանգամանք:
Ըստ բաղադրիչների կցման սկզբունքի բառակազմական տիպի` նորաբանություններից մի քանիսը վերլուծական են`
կազմելով հարադրավոր բարդություններ:
Հեղինակի ստեղծագործություններում իբրև անվանական հարադրություն է ներկայացնում Ծիր Կաթիններ (Եժ, 43) կապակցությունը, որտեղ -ներ ձևույթը բառակազմական արժեք ունի:
Այսպիսով, մեր ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Սահյանը ոչ միայն մեծ բանաստեղծ է, այլև հմուտ բառաստեղծ, ով
կերտել է նոր բառեր` հեղինակ դառնալով բազմաթիվ նորաբանությունների:
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АМО САГИЯН – СЛОВОТВОРЕЦ
Арутюнян Асмик
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 3-ий курс
РЕЗЮМЕ

В рамках нашей статьи мы обсудили около ста неологузмов Амо
Сагияна, изучили их лингвистические особенности. Сагиян создавал неологизмы методом аффиксации и словосложения.

HAMO SAHYAN NEW WORD’S CREATOR
Harutyunyan Hasmik
VSU, Armenian language and literature, magistratura, 3rd course
SUMMARY

In our leading article we discussed about hundred of neologisms Hamo
Sahyan’s investigation, their linguistic particularities. Sahyan created new way
of suffixation and word-combinations.
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ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՆՈՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ
Հովասափյան Ռուզան
ՎՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն, մագիստրատուրա, 1-ին կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Պետրոսյան Լիլիթ

բառեր`` հեղինակային նորաբանություն, համատեքստ,
Հանգուցային բառեր
տաղաչափական խնդիր, բառապաշար, բառակազմական օրենքներ, լեզվական երևույթ, բառաստեղծում:

Նորաբանությունների վերաբերյալ նույնիսկ մասնագիտական
բազմաթիվ ուսումնասիրությունների առկայության պայմաններում դրանց գեղարվեստական արժեքի ու նշանակության հարցը
սպառիչ ու խորքից լուսաբանված չէ: Առավել բազմաթիվ են նորաբանությունների լեզվաբանական քննությունները՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ նորաբանությունն ինքը բանա-սիրական շրջանակներում համարվել է առավելապես լեզվական
երևույթ, հետևապես՝ քննելի և ուսումնասիրության ենթակա հենց
այդ տեսանկյունից:
Մինչդեռ մեծ է նորաբանությունների բուն գեղարվեստական
նշանակությունը, հետևաբար դրանք անհրաժեշտ է դիտարկել
նաև իրենց գրական, գեղարվեստական, մասնավորապես տաղաչափական տեսանկյուններից:
Տաղաչափական տեսանկյունից նորաբանությունների քննությունը հատկապես վերջին շրջանում բավականաչափ ընդլայնվել
է: Օրինակ՝ ժամանակակից հայ բանաստեղծ Հրաչյա Սարուխանի՝
նորաբանություններով հագեցած լինելու առումով խիստ յուրօրինակ պոեզիան, մասնավորապես այդ պոեզիայում նորաբանությունների դերի արժևորման առումով, քննվել է մանրամասնորեն՝
լայնացնելով նորաբանությունների քննության նաև գեղարվեստական արահետը [1, 2]:
Գրականագիտության մեջ այն մտայնությունն է նաև սկսել իշ236

խել, որ նորաբանությունը ոչ միայն գրական երևույթ է, այլև առավել հատուկ է չափածո խոսքին: Որքան էլ դա տարօրինակ թվա
(մանավանդ եթե դիտարկում ենք ծավալների բաղդատության հիմքով), արձակից առավել նորաբանությունները հայտնվում են չափածոյում, ինչից պետք է ենթադրել, որ նորաբանությունները նաև
խիստ որոշակի տաղաչափական խնդիրներ լուծելու միտված գործառույթներ ունեն:
Բնականաբար, բանաստեղծական նորաբանությունների ճնշող
մասը մնում է հեղինակային բառապաշարի տիրույթում և չի դառնում համընդհանուր գրական լեզվի փաստ: (Փակագծում նկատենք, որ երբ խոսվում է հեղինակային նորաբանությունների մասին, նախնական վերապահության մի կնիք դրանց վրա անպայման դրվում է. դրանք տվյալ հեղինակի նորաբանություն համարվում են այնքանով, որքանով իբրև բառակազմական առանձին
միավոր չեն արձանագրված համապատասխան բառարաններում
կամ բառացանկերում: Այսինքն՝ այլ (անհայտ) հեղինակների կողմից դրանց ստեղծված լինելու հնարավորությունը չի բացառվում.
դրանք այնքանով են որևէ հեղինակի ստեղծածը, որքանով դեռ մեկ
ուրիշի՝ ավելի վաղ ստեղծված լինելը չի հավաստվել կամ արձանագրվել):
Ժամանակին հայ նորաբան բանաստեղծներից նույնիսկ Հովհ.
Շիրազի հզոր տաղանդը չկարողացավ հայոց լեզվի ընդհանուր
բառարան բերել հարյուրավոր ու նույնիսկ հազարավոր նորաբանություններ, որոնք մնացին մեկուսի՝ զուտ հեղինակային բառապաշարի տիրույթում:
Դրա պատճառներից մեկն էլ այն է, որ նորաբանությունների
մի ստվար մաս ընթերցողին հասկանալի է դառնում միայն նրանց
գործածության համատեքստային հաշվառման պարագայում: Համատեքստն ինքը հաճախ դառնում է այն նախապայմանն ու
միջոցը, որով նորաբանությունն ընկալվում է:
Տողերս գրողի ոտնաճիչ նորաբանությունն, օրինակ, թեև
իմաստային որոշակիության առումով որևէ դժվարություն չի ներ237

կայացնում, հատկապես որ ունի ոտնաձայն ազգակից հոմանիշը,
այնուամենայնիվ իր իմաստային խորքով ամբողջովին «բացվում
է» հենց պոետական համատեքստում:
Ժամանակակից հայերենում բառակազմական հիմնական
եղանակը բարդությունն ու ածանցումն են, և, ինչպես ցույց են
տալիս ուսումնասիրությունները, բարդությունների միջոցով նորաբանությունները ճնշող գերակշռություն ունեն ածանցման միջոցով ստեղծված նորաբանությունների համեմատությամբ: Ահա
դրանց շարքին է դասվում նաև վերոնշյալ «ոտնաճիչ» բառը, որը,
ինչպես արդեն ասվեց, իր իմաստային խորքով բացվում է միայն
համատեքստային հնչողության ժամանակ: Ընդսմին՝ համատեքստ
ասելով բնավ ի նկատի չունենք սոսկ այն բառակապակցությունը,
նախադասությունը կամ նույնիսկ քառատողը, որտեղ տվյալ նորաբանությունը գործածվել է. պոետական նորաբանությունների մի
յուրօրինակ առանձնահատկություն է այն, որ դրանք ընկալելի կաստեղծագործության համատեքստում, իսկ
րող են դառնալ ամբողջ ստեղծագործության
այդ համատեքստի յուրատեսակ բաղադրիչ կարող է լինել նաև այն
տրամադրությունը, որով համակված է տվյալ ստեղծագործությունը: Մասնավորապես, «ոտնաճիչ» բառը լիարժեք հնչում է հենց այն
ծայրահեղ լարված, ողբերգական շեշտերով հագեցած բանաստեղծական տրամադրության ֆոնին, որն ընդգծելու համար էլ ենթագիտակցորեն արարվել է.
Իմ ապակե հոգին անձրևի պես թակիր,
Որ ինքնակամ լքեմ գոգը պատուհանիս,
Ու ոչի՛նչը կավե, ու չնչի՛նը պատիր
Չարտացոլեմ կրկին, չցնորվե՜մ նորից:
Թակի՛ր, որ չլսեմ, թե ինչպես է մարում
Ոտնաճիչդ անդարձ հեռուների շեմին…
Արյանս մրուրը մրմուռիս եմ խառնում,
Ու զարկում է սիրտս, ինչպես սիրտը խևի…
Նույն՝ բարդության եղանակով են ստեղծված ոտնալաց և
կուսակածան նորաբանությունները.
238

Լքում էին ինձ աքլորականչին
Ծխե ուրուներն՝ այնպես նոյանոր.
Ի՜նչ տխրություն էր իմ ոտնալացից
Ծփում մակույկի կուսակածանով:
Բերված քառատողում նորաբանության արժեք ունի նաև
նոյանոր բառը, որը, սակայն, կազմված է ոչ թե գոյական+գոյական
սկզբունքով, ինչպես նախորդ դեպքերում, այլ գոյական (ընդսմին՝
հատկանուն՝ Նոյ)+ածական: Կարծում ենք, առավել հետաքրքրական է կուսակածան նորաբանությունն իր կառուցվածքով. այն կարելի է ընկալել և՛ կույսի կածան, և՛ կուսական կածան իմաստներով՝ երկու դեպքում էլ պահպանելով «կածան՝ արահետ»
տղաարահետ» (տղա
տղամարդու
մարդու հետք)
հետք և կույս բառերի խիստ յուրօրինակ մերձակցությունը:
Անկախ բառակազմության մեջ հանդես եկող նոր երևույթներից՝ նորաբանությունները կազմվում են տվյալ լեզվին հատուկ բառակազմական օրենքներով: Այնուամենայնիվ, դա չի նշանակում,
թե ստեղծված յուրաքանչյուր նորաբանություն անմիջապես գոյության իրավունք է նվաճում իր «օրրանից»՝ հեղինակային բառապաշարի տիրույթներից դուրս: Ահա թե ինչու, կարծում ենք, միանշանակ չպետք է ընդունել լեզվաբանական այն պնդումը, թե՝ «Նորակազմ բառի, որպես լեզվական միավորի, տարածված գործածությունը մեծ չափով պայմանավորված է տվյալ լեզվի ներքին օրինաչափություններից բխող լեզվական ավանդույթներին հավատարիմ
մնալով» [3]: Սա նորաբանությունների ընդհանուր գործառնական
նշանակության փոքր-ինչ սխալ ըմբռնում է, որովհետև նորաբանությունների բացարձակ մեծամասնությունը սովորաբար կազմվում է հենց տվյալ լեզվի բառակազմական օրինաչափություններին համապատասխան, սակայն դրանց միայն չնչին մասն է դառնում ընդհանուր լեզվական փաստ: Հետևաբար, նորաբանությունների գործածության ընդլայնման ու տարածման մասին խոսելիս
հարկ է շեշտադրել ոչ միայն լեզվական օրինաչափություններին
դրանց հարազատությունը, այլև մեկ ուրիշ կարևոր հանգամանք
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ևս, որն արդեն դուրս է բուն լեզվական քննության սահմաններից և
հանգեցնում է նորաբանության գեղարվեստական և նույնիսկ հոգեբանական քննության անհրաժեշտության:
Վերադառնալով չափածոյում ստեղծվող նորաբանություններին՝ պետք է ընդգծել վերևում արդեն հնչեցված այն տեսակետը, թե
նորաբանություններն այստեղ պոետական որոշակի խնդիրներ
(հանգ, պատկերային համակարգ, ընդհանուր պոետական տրամադրություն) լուծելուն միտված նորակազմություններ են, գեղարվեստական յուրօրինակ արտահայտչամիջոցներ, հետևաբար բանաստեղծի կողմից ի սկզբանե նախորոշված-միտված չեն իբրև նոր
լեզվական միավոր ընդհանրանալուն. դրանք առավելապես բավարարում են պոետական ներքին «կարիքները»:
Բառաստեղծման այսօրինակ ըմբռնումով են տողերիս հեղինակի կողմից մի շարք բանաստեղծություններում ստեղծվել մի
քանի նորաբանություններ: Ահավասիկ փշեսայր նորաբանությունը, որի գլխավոր արժեքն ու դերը բանաստեղծության հանգաբանական և հնչյունական (բաղաձայնութային) մի անհրաժեշտություն բավարարելն է.
Ափերն իմ երկարել ճաղերից փշեսայր,
Հույզեր եմ աղերսում՝ ընդամենը մի՜ բուռ.–
Չունեցածիցս ինձ փրփուր էլ չհասավ,
Ունեցածիս համար՝ անծայրածի՜ր մրմուռ:
Ակնհայտ է, որ փշեսայր նորաբանությունը բանաստեղծության այս քառատողում լուծում է, նախ, հանգաբանական խնդիր՝
թեև մոտավոր, սակայն, կարծում ենք, բավական գեղեցիկ կերպով
հանգավորվելով երրորդ տողի «չհասավ» բառի հետ: Եվ ինչպես
վերն արդեն նկատեցինք, կա նաև տողը բաղաձայնույթի միջոցով
(փ և ս հնչյունների կրկնություններով) տպավորիչ դարձնելու
խնդիր, որը նույնպես փշեսայր նորաբանությունը լուծում է: Նկատենք մի «մանրուք» ևս. հայոց լեզվի բառապաշարում վաղուց
ունենք փշեծայր բառը, որը, սակայն, վերոնշյալ խնդիրները չի լուծում կամ լուծում է մասնակիորեն՝ ո՛չ հեղինակի ցանկացած
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նրբությամբ ու գեղարվեստով, մինչդեռ «փշե» հարաբերական
ածականի հետ «ծայր» բառի փոխարեն «սայր»-ի գործածությամբ
ստեղծվում է մի նորաբանություն, որը տվյալ դեպքում իր գեղարվեստական նշանակալիությամբ անհամեմատ արժեքավոր է:
Ստեղծագործական գործընթացում երբեմն նորաբանությունը
դառնում է ամբողջ բանաստեղծության, այսպես կոչված, հիմնասյունը՝ իր վրա կրելով պոետական ասելիքի ողջ ծանրությունը:
Հենց այսպիսի գործառույթ ունի երազաքամ նորաբանությունը
հետևյալ բանաստեղծության մեջ.
Երակներս կապույտ
Փրթել`
Վեր եմ նայում.
Հասկացե՜լ եմ`
Չարնաքամվեմ –
Երազաքամ են անելու…
Ցանկացած այլ բառընտրություն բանաստեղծության հիմնական ասելիքը կթողներ թերի, եթե չասենք՝ անկատար, մինչդեռ
երազաքամ
երազաքամ նորաբանությունը երևան է բերում իրականության
ամբողջ ողբերգականությունը, որում գտնվում է բանաստեղծության քնարական հերոսը:
Հեղինակային նորաբանություններից կառանձնացնեինք նաև
սիրաժայթքում
սիրաժայթքում-ը,
րաժայթքում որը Մեծ եղեռնի թեմայով գրված «Ապրիլ» ստեղծագործության ցավագին շեշտադրումների մեջ մաքուր-ամպեղեն
մի լավատեսությամբ ու եթերայնությամբ է ողողում ամբողջ գործը՝
վերստին դառնալով ողջ ստեղծագործության ասելիքի հիմնական
բառ-կրողներից մեկը.
…Իսկ արևներդ
Ծնվելու են միշտ

Սիրաժայթքումից
Մասիս իմ լեռան…
Տողերիս հեղինակի պոեզիային խորթ չեն նաև մակդիր-նորաբանությունները, որոնք գեղարվեստականության ավելի նրբին
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խնդիրներ են լուծում: Մասնավորապես ստորև բերվող քառատողում հառաչակուլ նորաբանության գեղարվեստական արժեքը ոչ
միայն գեղեցիկ մակդիր արարելու հանգամանքով է պայմանավորված, այլև այն բանով, որ նրա շարադասական դիրքը յուրօրինակ
հնարավորություն է ընձեռնում տվյալ բառը դիտարկելու թե՛
որպես մակդիր (հառաչակուլ մարմին), թե՛ որպես պարագա (հառաչակուլ իջնել): Նորաբանության այս երկիմաստությունից բանաստեղծական պատկերը ոչ միայն չի խաթարվում, այլև
հարստանում է.
Իմ աստղապարտեզ հոգու ծափերից
Ծառերից խումբ-խումբ հավքեր են թռչում,
Ուհառաչակուլ, փաթիլ առ փաթիլ
Մերկությունս է մարմնիս իջնում:
Հայտնի է, որ նորաբանությունները կազմությամբ պարզ լինել
չեն կարող. դրանք կա՛մ ածանցավոր բառեր են (նորաբանությունն
այս դեպքում կառուցվում է լեզվում եղած արմատ/ներ/ի և
ածանց/ներ/ի նախադեպը չունեցող համադրություններով), կա՛մ
բարդություններ՝ առնվազն երկու արմատով: Պոեզիայում՝ ընդհանրապես, տողերս գրողի բանաստեղծություններում՝ մասնավորապես, միտում կա նորաբանությունը կառուցելու «արմատ +
արմատ» կամ «արմատ + ածանց» կաղապարներով: Այդ եղանակով
են կառուցված, օրինակ, վերը նշված «կուսակածան», «ոտնաճիչ»,
«ոտնալաց», «նոյանոր» գոյական և փշեսայր (փուշ + ե + սայր),
երեսնարծաթ (եռ/ր/ + սուն + արծաթ) ածական նորաբանություններ:
Անտարակուսելի է մի բան. որևէ հեղինակի մոտ նորաբանությունների ստեղծումը չի կարող ինքնանպատակ լինել. այն անպայման ծառայեցվում է ստեղծագործական որևէ նպատակի, ինչի
շնորհիվ հարստանում է նաև տվյալ լեզվի բառապաշարը:
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АВТОРСКИХ НЕОЛОГИЗМОВ
Овасапян Рузан
ВГУ, Армянский язык и литература, магистратура, 1-ий курс
РЕЗЮМЕ

Даже в условиях наличия многочисленных специальних исследований, посвященных неологизмам, вопрос их художественной ценности и
значения до сих полностю не освещен: в лучшем случае они рассматривались с лингвистической точки зрения. Между тем, подобная необходимость существует, потому чтонеологизмы, созданные тем или ним авторов,
не могут являтся самоцелью: они обязательно служат каким-то художественным целям, в результате чего обогощается словарный фонд данного
языка.
SOME ISSUES
ISSUES ON AUTHORICAL NEUOLOGISMS
Hovasapyan Ruzan
VSU, Armenian language and literature, magistrature, 1st course
SUMMARY

Even with the existence of a number of professional studies on
neuologisms, the issue of their literary value and role is not comprehensive and
illustrated deeply: they have mostly been studied from linguistic angle. Anyway
this issue needs to be studied as the formation of neuologisms by any writer
can’t be self-serving: it undoubtedly serves a certain creativity purpose, in the
result of which the word-stock of the following language enriches.
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ՄԱՐԴՈՒ ԷՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄԸ ՌՅՈՒՆՈՍԿԵ
ԱԿՈՒՏԱԳԱՎԱՅԻ «ԹԱՎՈՒՏՈՒՄ»
ԹԱՎՈՒՏՈՒՄ» ՆՈՎԵԼՈՒՄ
Մարգարյան Անահիտ
ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,
4-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Արսենյան Վահե

Հանգուցային
բառեր` ճապոնական նորագույն գրականություն, կերՀանգուցային բառեր
պար, արձակ, նովել, գեղարվեստական մտածողություն, արժեհամակարգ:

Ռյունոսկե Ակուտագավան ճապոնական նորագույն գրականության հիմնադիրն է: Նրա ստեղծագործություններում ազգային
ավանդույթները հյուսված են գրականության համաշխարհային
միտումներին։ Հենց նրա երկերի շնորհիվ է, որ ազգային գրականությունը համաշխարհային գրականության մի մասը դարձավ։
Բնութագրել Ռ. Ակուտագավայի ստեղծագործությունները, նշանակում է անդրադառնալ 20-րդ դարի ճապոնական գրականության հիմնական ուղղությունների զարգացման ընթացքին։ Անգնահատելի է գրողի ազդեցությունը նորագույն շրջանի գրողների
վրա, ինչպիսիք են Ձյունիծիրո Տանիձակին, Նաոյա Սիգան, Խառուլ Սատոն, Սեյձո Ֆուձիսավան և այլք։ Մի առիթով Ռ. Ակուտագավան գրել է. «Ցավոք սրտի՝ ես վարակված եմ «Էգոյի» (Ես-ի)
պաշտամունքով։ Եվ հենց դրանով եմ ես ժամանակակից մարդ» [3,
152]։ «Երկխոսություն խավարում» դրամատիկական երկխոսության մեջ արտահայտում է միևնույն գաղափարը.
«Ձայն
Ձայն – Պարզվեց,
Պարզվեց, որ դու բոլորովին ուրիշ մարդ ես,
ես,
քան ես կարծում էի։
Ես – Ես դրա համար պատասխանատու չեմ։
Ձայն – Սակայն դու ես ուղղորդել ինձ դեպի
մոլորություն։
Ես – Ես այդ երբեք չեմ արել։
Ձայն – Սակայն դու սիրում էիր գեղեցիկը։
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Ես – Ես սիրում եմ գեղեցիկը։
Ձայն – Ի՞նչն ես դու սիրում,
սիրում, գեղեցի՞կը,
գեղեցի՞կը, թե մի կնոջ։
Ես – Նա,
Նա, ով սիրում է կնոջը,
կնոջը, կարող է և չսիրել
հնագույն ֆարֆորը։ Ցավոք,
Ցավոք, ես ավելի մարդ եմ,
եմ, քան
էսթետ։ Բայց հետագայում,
հետագայում, միգուցե,
միգուցե, ես ընտրեմ հնագույն
ֆարֆորը,
ֆարֆորը, ոչ թե՝ կնոջը»
կնոջը [3, 149-150]։։
Ակնհայտ է, որ Ռ. Ակուտագավայի նպատակը մարդու էության
խորքային և հիմնավոր բացահայտումն է։ Իբրև մոդեռնիզմի ներկայացուցիչ՝ նա ընտրում է գեղարվեստական պատկերման լակոնիկ
խորհրդավորությունը, մշուշապատ սյուժեն, թեմայի երկիմաստությունը։ Գրականություն մտնելով տասնիններորդ դարի վերջին՝
մարդկության աշխարհաքաղաքական մեծ ցնցումների շեմին՝ նա
կերտում է դաժան ու խստասիրտ մարդկանց՝ չարի կրողների,
որոնք արատավոր են, բարդ ու հակասական։ Կերպարներ, որոնց
հոգիները խեղված են, գրեթե իսպառ բացակայում է խիղճը։ Բարոյական նորմերը, գեղեցիկը նրա պատկերման երկրորդ պլանում են։
Պատճառն այն է, որ 1894-95 թթ. գաղութային տիրապետության համար մղվող ճապոնաչինական պատերազմները նկատելի ազդեցություն են թողել Ռ. Ակուտագավայի աշխարհայացքի և փիլիսոփայության վրա, ապա Առաջին համաշխարհային պատերազմը, Ճապոնիայի մեծ երկրաշարժը 1923 թ., երբ դաժանությունը վարքագծի
պարտադիր նորմ էր։ Ակուտագավայի արձակում իրադարձություններն ու դեպքերը պատմողական եղանակով միմյանց չեն հաջորդում, ինչպես դասական պատմվածքում, վեպում։ Գրողը նորարար
է և արձակի կառուցվածքի այն տեսակն է զարգացնում, որը հնարավոր չէ վերապատմել։ Գրում է «ստեղծագործություն, որը զուրկ է
նրանից, ինչը կարելի է կոչել «պատմողական»։ Գրողը խոստովանում է, որ միգուցե դա լավագույն արձակը չէ, քանի որ պատմողականությունը հատուկ է արձակ գեղարվեստական ստեղծագործություններին՝ սկսած դեռևս «Դափնի և Քլոյե» առասպելից, Ֆլոբերի
«Մադամ Բովարի», Լ. Տոլստոյի «Պատերազմ և խաղաղություն»,
Ստենդալի «Կարմիրը և սևը» վեպերից [3, 287]։ Մինչդեռ պատմողա245

կան սյուժե չունեցող արձակը հենվում է կերպարների գործողություններում թաքնված ներքին խորհրդավոր կապերի վրա։ Այդպիսի գրականությունը «զերծ է նկարագրության գռեհկությունից,
ստեղծագործություն է՝ «մաքուր տեսքով»` չնայած պատմողական
ուրվագիծ, այնուամենայնիվ, ունի»։ Ռ. Ակուտագավան վկայում է,
որ իրեն ծանոթ նման կառուցվածքի առաջին ստեղծագործությունը
Ժյուլ Ռենարի «Ֆիլիպի ընտանիքի կյանքը» վեպն է, որը շատերին
թվում է անավարտ, իսկ իր համար ներշնչանք և գրական նախաղբյուր է։ Դա մի անավարտություն է, որը «ընդունակ են ավարտելու
ընթերցողի դիտողունակ աչքերն ու զգայուն սիրտը»։ Գրողը տեսականորեն է հիմնավորում մոդեռնիստական նշյալ կողմնորոշումը՝
հենվելով եվրոպական գեղարվեստի և քանդակագործության պատմության վրա. «Անավարտ են Միքելանջելոյի արձաններից շատերը,
որոնք Ռոդենին, օրինակ, ավարտուն են թվում, ինչպես նաև Սեզաննի կտավներից շատերը։ Բայց հարց է գալիս առաջ. արդյո՞ք այդ
ստեղծագործություններն անավարտ են թվացել ստեղծողներին...
Ինչ վերաբերում է արձակին, այդպիսի երկերում բացակայում է
վուլգար հետաքրքրությունն իրադարձությունների նկատմամբ։ Ես
չեմ ժխտում այն ստեղծագործությունները, որոնք նման հետաքրքրություն են առաջ բերում, սակայն համոզված եմ, որ կա
ավելի բարձր հետաքրքրություն։ Ես հետաքրքրված եմ այն գրողներով, ովքեր եկել են Անատոլ Ֆրանսից և Բարրեսից հետո» [3, 288]։
Գրական բանավեճի ընթացքում, պատասխանելով Ձյունիծիրո Տանիձակիին, Ռ. Ակուտագավան հայտնում է, որ չի հակադրվում վերջինիս կարծիքին այն մասին, որ բոլոր ժանրերի ստեղծագործությունների համեմատ արձակն է օժտված կառուցվածքի կատարելությամբ, սակայն անընդունելի է համարում, քանի որ ճապոնական
գրականության մեջ իրադարձությունները հորիզոնական կապով
զոդող գրողներին պակասում է տաղանդը։ Ուստի այդ պատճառով
փորձում է ստեղծել արձակ՝ «ձևի գերազանցությամբ բովանդակության հանդեպ» (Վ. Գրիշվին)։ Սա հակասական գրականություն է, և
գրողն էլ հակասական անհատականություն է, ինչպես խոստովա246

նում է ինքը: Անհրաժեշտ է յուրացնել, նշում է Ակուտագավան, որ
արձակը գեղարվեստական գրականության մեջ տեղ է զբաղեցնում
միայն նրա մեջ պարունակվող պոեզիայի պատճառով։ Արձակագիրը ևս պոետ է, նաև պատմաբան է ու կենսագիր։ Ճապոնացի արձակագիրների ստեղծագործությունները՝ Մուրասակի Սիկիբուից մինչև
Իխառա Սայկակու, դա են ապացուցում։ Բանաստեղծը նա է, ով
բոլորի առաջ բացում է իր հոգին։ Քանի որ արձակագիրը ոչ միայն
պոետ է, այլև պատմաբան և կենսագիր, ավելի հաճախ դիմում է իր
տառապալի կյանքին։ “Человеческая жизнь − сплошной мрак” (Խակուտե Մասամունե) հայեցակարգը հատուկ է Ռ. Ակուտագավայի
գեղարվեստական մտածողությանը։ Լուիջի Պարցինին, արևելյան
ազգերի մասին խոսելով, վկայում է. «Յետ երկար ատեն բնակելու ի
Ճաբոն, կանդրադառնամ, որ դեռ չեմ ըմբռնած այս ազգը, ինչպէս
չըմբռնեցի, երբ առաջին անգամ ոտք դրեցի իրենց հողին վրայ։ Այս
ազգին հոգին եզական է։ ...Ճաբոնացւոյ պէս ապրելով՝ մեր հոգին
բնութեան աւելի կը մերձենայ, և գեշ կամ աղէկ՝ կը վերջացնենք
այդպիսի զգացումներ կամ ուրախութիւններ լայնաբար հասկանալով, բայց հասկանալէն վերջ ալ՝ այս ազգին հանելուկը աւելի անբացատրելի կը մնայ» [2, 44]։ Ճապոնացու հոգու խորհրդավոր ու
վտանգավոր ուժն է ճանաչում Ակուտագավան։ Շրջանցելով սեփական ցավերը՝ նա սքանչանում է կյանքով, գեղեցիկով՝ բնութանն
ավելի մերձենալով։ Կյանքի ավելի ծանր պարագաներում հիանում
է մեկ ծաղկով, միաժամանակ մտածում մեծ և չնչին երևույթների
շուրջ։ «Թավուտում» նովելը ճապոնական գրականության հանրահայտ երկերից է։ Ակուտագավան գրում է, որ նրա կատարելությունն
այն չէ, որ կարդալով ստեղծագործությունը` ոչինչի դեմ չեն առարկում։ Նովելը հայտնի է «Ո՞վ սպանեց տղամարդուն», «Եղեգնուտում» վերնագրերով։ Սյուժեն գրված է «անավարտ արձակի» կառուցվածքով. ընթերցողը պետք է գուշակի, թե ինչպե՛ս են տեղի
ունեցել նովելում ակնարկվող գործողությունները։ Մութ է մնում, թե
ո՛վ է սպանել տղամարդուն, որովհետև փայտահատը, թափառաշրջիկ կուսակրոնը, կինը, ավազակ Թաջյոմարուն, սպանվածի հո247

գին՝ գուշակուհու շուրթերով տարբեր կերպով են ներկայացնում
ողբերգական օրվա իրադարձությունները։ Ռ. Ակուտագավան համոզված է, որ մարդու էությունն առեղծվածային է, հետևաբար երկի
այսպիսի կառուցվածքը իր ստեղծագործությանը հաղորդում է ավելի մեծ լարում, քան դեպքերի հաջորդական նկարագրության դեպքում: Բոլոր կերպարները խեղված հոգիներով մարդիկ են։ Կերպարներից յուրաքանչյուրը յուրովի է մեկնաբանում իրադարձությունները. ավազակը պնդում է, որ ինքն է սպանել տղամարդուն, կինը
վկայում է, որ ինքն է մարդասպանը, իսկ ամուսնու հոգին ասում է,
որ նա ինքնասպան է: Միայն ենթադրությամբ է հնարավոր եզրակացնել, թե ինչ է տեղի ունեցել: Ըստ Ակուտագավայի՝ անավարտ
թվացող այս ստեղծագործությունը բոլորովին էլ անավարտ չէ։
Պետք է միայն ուշադիր լինել ներքին զարգացումների ուղղությամբ։
Գործողությունների վայր ընտրված է թավուտը։ Մարդու հոգին էլ
թավուտ է, բնության մասն է, բնությունից էլ ծածուկ է, խորհրդավոր,
վտանգավոր։ Թավուտը վայրն է, որտեղ ավազակն սպանում է անծանոթ տղամարդուն՝ նրա կնոջը տիրանալու դրդապատճառով։
Կինը՝ մի կատարյալ գեղեցկուհի, անարատության ու սրբության
պատկերով. նա «ծածկոցով լայնեզր գլխարկ էր դրել այնպես, որ
դեմքը չերևա», և որի մասին կարելի է ասել, որ «երևում էր միայն
նրա՝ խագիի ծաղիկների բանվածքով մետաքսյա շրջազգեստը»։
Թավուտը նաև ավազակի ամենախոր զգացմունքները վեր հանող
վայրն է։ Թաջյոմարուն պատմում է. «Ես այդ տղամարդուն ու նրա
կնոջը հանդիպել եմ երեկ կեսօրից քիչ անց։ Ուժեղ քամուց մետաքսե
ծածկոցը իսկույն ետ գնաց, և մի ակնթարթ երևաց կնոջ դեմքը։ Մի
ակնթարթ, միայն երևաց ու անմիջապես էլ նորից ծածկվեց, և գուցե
մասամբ դրանից էր, որ դա ինձ բողդիսատվայի դեմք թվաց՝ հրեշտակի։ Եվ ես տեղնուտեղը որոշեցի, որ պետք է տիրեմ այդ կնոջը,
թեկուզև անհրաժեշտ լինի տղամարդուն սպանել» [1, 27]։ Մինչդեռ
գեղանի կնոջ և նրա ամուսնու միջև կիրք, փոխադարձ սեր գոյություն չունի։ Դա արտահայտվում է, և որչափ լա՛վ ես հասկանում
նրանց հոգու մի մասը, այնքան մթագնվում է մյուսը, որչափ լա՛վ ես
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հասկանում մեկ գործողությունը, այնչափ վարագուրվում է մնացյալը։ Վկաների պատմածներում երևում է սպանվածի կերպարը. «Ձի
նստած մի կնոջ հետ նա քայլում էր դեպի Սեկիյամա», «… Նրա մոտ
սուր կար՝ գոտուց կախ, իսկ մեջքին՝ նետ ու աղեղ։ Հիմա էլ լավ հիշում եմ, թե ինչպե՛ս սև լաքած կապարճից մոտ քսան նետ էր դուրս
ցցվել» (թափառաշրջիկ կուսակրոնի խոսքից)։ Հոգեբանական ազդակը, որից ելնելով՝ գրողը ստեղծում է սյուժեն, ամուսնու և կնոջ
անձնային հարաբերություններում առկա զսպված ատելությունն է՝
փոխադարձ սիրո բացակայության պատճառով: Լինելով քաղաքակրթությունից դուրս մնացած և հետևաբար բնազդային սուր ընկալումներով մեկը՝ ավազակ Թաջյոմարուն ինտուիտիվ ընկալում է
ամուսնու ներքին պահանջմունքները՝ ուղղված նյութականին, ոչ թե
փոխադարձ զգացմունքի ապահովմանը։ Հմտորեն օգտագործում է
այդ արատը նրա դեմ և աչքի առաջ տիրանում կնոջը: Տղամարդու
այս երկու տեսակը համեմատական զուգահեռի վրա են կնոջ համար։ Նա նախընտրում է ավազակին, զգացմունքների պոռթկումը։
Թաջյոմարուն քարանձավաբնակի զարգացման փուլում է, կտրված
է բարձր ծագումով քաղաքակիրթ հասարակությունից, ապրում է
նրանց կողոպտելով։ Տղամարդիկ բոլորովին տարբեր արժեհամակարգերի կրողներ են։ Այդ է հաստատում ավազակի խոստովանությունը. «Ձեզ սարսափելի՞ է թվում։ Դատարկ բան. տղամարդուն
սպանելը հասարակ գործ է։ Երբ ցանկանում են կնոջը տիրել, տղամարդուն միշտ սպանում են։ Միայն թե ես սպանում եմ սրով, որ գոտուս տակ է, իսկ ահա դուք՝ ոչ մեկդ, չեք ապավինում սրին, սպանում եք իշխանությամբ, փողով, իսկ երբեմն էլ պարզապես շողոքորթ բառերով։ Ճիշտ է, այդ դեպքում արյուն չի թափվում, տղամարդը մնում է կենդանի, բայց համենայն դեպս, դուք նրան սպանում եք։
Եթե, միայն մտածեք, ու՞մ մեղքն է ավելի ծանր, ձե՞րը թե իմը, ով
գիտե (հեգնական ծիծաղ)»:
Քաղաքակիրթ մարդու համար անկեղծության պակասն իր ապրելակերպն է, քանի որ գոյության հիմքում կարևորում է նյութական
բարօրությունը։ Ելնելով այդպիսի կեղծ պատկերացման համընդհա249

նուր իշխանությունից՝ Թաջյոմարոն գործադրում է խորամանկ քայլ,
գայթակղում է տղամարդու ընչաքաղցությունը. «Ներկայանալով
որպես ուղեկից՝ սկսեցի նրանց պատմել, որ դիմացի լեռան վրա
դամբարանաբլուր կա, որ ես պեղել եմ և այնտեղ գտել եմ շատ սրեր
ու հայելի և որ, եթե մուշտարի գտնվի, էժան գնով կը վաճառեմ ցանկացած իր։ Եվ ի՞նչ եք կարծում, ճիշտ եմ ասում ահավոր բան է
ագահությունը։ Չէր անցել նույնիսկ մի քանի րոպե, որ նրանք շրջեցին իրենց ձիու գլուխը և ինձ հետ արահետով ուղղվեցին դեպի լեռը»։ Գրողն այսպիսի ապրելակերպը համարում է նահանջ մարդու
մարդացման ճանապարհին։ Նա ելնում է հավերժական արժեքների
կարևորության գիտակցումից՝ ուղղված սիրուն, հավատարմության
հոգեբանական հիմնավորվածությանը, սեռերի միջև փոխըմբռնմանը, հուզականորեն միմյանց կապվածության բացարձակությանը։ Այդքանը ճշգրիտ բացահայտելու համար գծագրում է թավուտ-կացարանի պատկերը, թավուտաբնակի կերպարը, քանի որ
թավուտը հնարավորություն է տալիս մարդուն՝ դրսևորվելու իբրև
վայրի, անբռնազբոս էակ։ Այսպիսով, տղամարդկանց «դասային»
պատկանելությունը, անհատական գիտակցությունը հակընդդեմ
են։ Մեկը «կրում էր կիսամաշ էբենոսի գլխարկ, բարձր փափուկ
գլխարկ, որ կրում էին ազնվականները» (փայտահատի խոսքից)։ Նա
մշտաշարժ մեքենա է, հետևաբար ինքն իրեն և իր գոյության բուն
վախճանը չի ճանաչում, փառավորում է նյութապաշտությունն ու
աստվածացնում իր սեփականությունը։ Իսկ ավազակը սեփական
ոչինչ չունի։ Այդ հակասությունը շեշտում է Թաջյոմարուն. «Ձեզ
սարսափելի՞ է թվում։ Դատարկ բան. տղամարդուն սպանելը հասարակ գործ է։ Երբ ցանկանում են կնոջը տիրել, տղամարդուն միշտ
սպանում են։ Միայն թե ես սպանում եմ սրով, որ գոտուս տակ է, իսկ
ահա դուք՝ ոչ մեկդ, չեք ապավինում սրին, սպանում եք իշխանությամբ, փողով, իսկ երբեմն էլ պարզապես շողոքորթ բառերով։ Ճիշտ
է, այդ դեպքում արյուն չի թափվում, տղամարդը մնում է կենդանի,
բայց համենայն դեպս, դուք նրան սպանում եք։ Եթե, միայն մտածեք,
ու՞մ մեղքն է ավելի ծանր, ձե՞րը թե իմը, ով գիտե (հեգնական
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ծիծաղ)»։ Նովելում կինը կյանքի և գոյության իմաստի չափանիշն է։
Նրա գեղեցկության պատճառով է, որ մեկի «կյանքը անհետացավ
վայրկենաբար, ինչպես ցողը, ինչպես կայածակը»։ «Սպանե՛ք
դրան,− պահանջում է կինը,− ես չեմ կարող ձեզ հետ լինել, քանի այդ
մարդը կենդանի է»։ Նա պահանջում է սպանել իր պատվազրկման
վկային։ Կնոջ վարքագծը ցույց է տալիս, թե որքան ցածր էր ամուսնու գիտակցությունը՝ կարծեցյալ իմացականությամբ։ Նրա հանդիպումը ավազակի հետ աղետի է մատնում ազնվականի ընտանիքի
միֆը։ Այդ է պատճառը, որ ավազակին էլ թվում է, որ երկնային
իրադարձություն է կնոջ հետ հանդիպումը, և քամին է պատճառը.
փչեց ու բացեց գեղեցկուհու աստվածային դիմապատկերը։ Գեղեցիկը ծնվեց նրա հոգում և չէր կարող ծնվել ինքն իրեն՝ առանց նրա
կյանքի հետ ունեցած կապի։
Այսպիսով, Ռ. Ակուտագավայի «Թավուտում» նովելն ամբողջական և լիարժեք արտահայտումն է արվեստում ունեցած նրա իդեալների։ Այն սկսվում է ինքնարտահայտումով և ինքնարտահայտումով էլ վերջանում է։ Գրողը գոյության հիմքում առաջնայինը համարում է երկու սեռերի միջև անկեղծ զգացմունքների փոխադարձությունը: Որքան հրաշալի են զգացմունքները, այնքան վտանգավոր
են դրանք կեղծելն ու անտարբերությունը: Գրողը եզրահանգում է,
որ զսպված արհամարանքը, սառնությունն ու ատելությունը սպասում են հարմար առիթի՝ պոռթկալու, իրավիճակը առաջին հայացքից քաոսի, բայց իրականում անհրաժեշտ բնական ներդաշնակության բերելու համար:
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РАСКРЫТИЕ РАЗНОСТОРОННЕЙ СУЩНОСТИ ЧЕЛОВЕКА В
НОВЕЛЛЕ «В ЧАЩЕ»
ЧАЩЕ» РЮНОСКЭ АКУТАГАВЫ
Маргарян Анаит
ЕГУ, Факультет романо-германсой филологии, 4-ый курс
РЕЗЮМЕ

Aвтор статьи исследует новеллу «В чаще» Рюноскэ Акутагавы исходя
из психологической интерпретации драматического конфликта. Aвтор
обсуждает характеристику японской национальной сущности. Раскрытие
разносторонней сущности человека aвтор статьи связывает с природой, с
чувством свободы и с достижением гармонии в межличностных отношениях. Восточный тип человека сравнивается с западным типом. Aвтор приходить к заключению, что в новелле «В чаще» Рюноскэ Акутагавa предпочитает искренность, простоту, глубину чувств.

THE REVELATION OF THE VERSATILE ESSENCE OF THE MAN
“IN THE THICKET” BY RYUNOSUKE AKUTAGAWA
Margaryan Anahit
YSU, Faculti of Romance-Germanic Philology, 4th year
SUMMARY

The author of the article on “In The Thicket” by Ryūnosuke
Akutagawa presents by taking into consideration the psychological
interpretations of the plot’s dramatic situations. She examines Japanese national
figure’s and character’s features. The revelation of the versatile essence is
connected with the nature’s, with the feeling of freedom and with the harmony
in interpersonal relations. In the article the Eastern type of a man is compared
with the Western one. The author came to a conclusion that Ryūnosuke
Akutagawa prefers the sincerity of the feelings, purity and depth.
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ԱՐՑԱԽՅԱՆ ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
(ԸՍՏ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆԻ «ԱՐՑԱԽՅԱՆ
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ»
ԶՎԱՐՃԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ)
ԺՈՂՈՎԱԾՈՒԻ)
Պետրոսյան Մելինե
ԱրՊՀ, Հայոց լեզու և գրականություն
Գիտ. ղեկավար՝ բ. գ. թ., դոցենտ Սարգսյան Արմեն

բառեր`` արցախյան զվարճախոսություններ, վիպաՀանգուցային բառեր
կան բանահյուսություն, ժանր, սրախոսություն, երգիծական կերպար:

Արցախի ժողովրդական վիպական բանահյուսության մեջ իր
ուրույն տեղն ունի զվարճախոսությունը: Այն ամենակենսունակ և
ժողովրդի կողմից սիրված ժանրերից է: Ժողովրդական այս սրախոսություններն աչքի են ընկնում իրապատում և խրատադաստիարակչական բնույթով:
Զվարճախոսությունների հերոսները իրականության մեջ գործող կատակասեր մարդիկ են, որոնց անվան շուրջ ստեղծվում են վիպական սրամիտ պատմություններ: Հաճախ որոշ մարդկանց որևէ
ծիծաղաշարժ արտահայտությունը հիմք է դառնում զրույցների հորինման, որոնք և վերագրվում են նրանց [4, 92]: Զրույցների սյուժեները ընդգրկում են մարդկային կյանքի տարբեր ոլորտներ՝ սկսած
առօրյա բազմազան հարցերից: Կան մարդիկ, որոնց անվան շուրջ
հորինվում են միայն զավեշտական պատմություններ, և նրանց հիմնական նպատակը զվարճացնելն ու ծիծաղեցնելն է: Դրանք կենցաղային մանր հարցերի նկատմամբ այս կամ այն կերպ արտահայտած
իրենց վերաբերմունքով դառնում են ծիծաղի առարկա:
Երգիծական զրույցներից շատերն ունեն միայն տեղական տարածվածություն, ստեղծված լինելով այս կամ այն անձի շուրջ՝ դրանք
հաճախ պատմվում են տվյալ կամ հարևան բնակավայրերում:
Արցախի բոլոր ժամանակների զվարճախոսներից առավել
հայտնի է Պուղին, որը նաև հայ ամենանշանավոր զվարճախոսներից է: Նա հայտնի է Պըլ (գիժ)
գիժ) մականվամբ, առանց որի բանահյուսական կյանք չունի: Պուղու մականունը իր նմանակներն ունի ինչպես հայ, այնպես էլ այլ ժողովուրդների բանահյուսության մեջ:
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Ընդհանրապես ծուռ,
ծուռ, գիժ մականվամբ ժողովուրդը մկրտում է
մարդկանց, որոնց արարքները դուրս են գալիս սովորական,
հասարակության կողմից սրբագործված չափանիշների շրջանակներից:
Պըլը-Պուղին զվարճախոսություններում հանդես է գալիս Վարանդայի Մելիք-Շահնազարի հետ: Զվարճախոսը ուշադրություն
չի դարձնում, որ իր առջև կանգնած է իշխանը և չի քծնում նրան՝
չդավաճանելով իր հայացքներին:
Երբ Մելիք-Շահնազարը հարցնում է Պուղուն, թե որն է աշխարհի ամենալավ բանը, Պուղին պատասխանում է. «Ըշխարքէս
ամենալյավ պանը, Մէլիքյ, ազատ խօսքըն ա, վեր քու տանըտ կա
վէչ» [3, 21]:
Զվարճախոսը սրամտորեն է մոտենում նաև Մելիք-Շահնազարի այն հարցին, թե ինչ տարբերություն կա իշխան Մելիքի և Պուղու
միջև. «Մելիքըն ապրած կէնա, մըէր մաչին սարէրու-քուլէրու տարբերություն կա. Յէս խըէլունք ում, բայց ինձ շաշի տըէղ ում տինում,
տուվ էլ դանգլա ըս, օզում ըս խըէլունք ըրվաս» [3, 21]:
Աշխարհի տարբեր ժողովուրդների բանահյուսական երգիծական կերպարները, ինչպես և Պըլը-Պուղին, հանդես են գալիս
արդարության ասպարեզում: Պուղին օգնում է արդար, ճիշտ վճիռ
կայացնելուն: Բայց նրա համար այդ շատ ավելի դժվար է անել,
քան այլ ժողովուրդների երգիծական կերպարների, քանի որ նա
ապրում է մի այնպիսի միջավայրում, ուր, բացի սոցիալական-դասային անհավասարությունից, առկա են նաև ազգային-կրոնական
խտրության գործոններ: Սակայն չկա մի իրադրություն, որտեղ
Պուղին տեղի տա: Այսպես. նրա օգնությանն են դիմում գտնելու
համար մսավաճառի կորած դրամները: Նա պահանջում է մի կաթսա եռացրած ջուր, որի մեջ լցնում է կասկածվողի մոտ հայտնաբերված դրամները: Ճարպի կաթիլները բարձրանում են ջրի երեսը,
և կասկածը հաստատվում է:
Պուղու համարձակությունն ակնառու է շատ զվարճախոսություններում, որտեղ նա ծաղրի առարկա է դարձնում հարստությամբ, դիրքով ու փառքով օժտված Մելիքին: Այսպես, Պուղին
կազմում է Շուշիի հիմարների ցուցակը և առաջինը գրում Մելիքի
անունը: Պուղին քննադատում է Մելիքի՝ վատ որդի լինելու հան254

գամանքը՝ կազմակերպելով անառակ որդուն նվիրված տոն, ուր
հրավիրվում են Վարանդայի բոլոր հոգևորականները:
Անելանելի թվացող վիճակներից Պուղին հեշտությամբ ելք է
գտնում՝ մշտապես իր կողմը գրավելով ունկնդիրների համակրանքը:
Մելիքը Պուղուն առաջարկում է որոշել, թե որն է ավելի քաղցր,
մե՞ղրը, թե՞ շաքարը, որի համար նրան մի թաս օղի է խոստանում:
Պուղին անմիջապես լուծում է կնճռոտ հարցը՝ ասելով, թե չի ցանկանում երկու բարեկամների մեջ կռիվ գցել ու դատարկում է օղու թասը:
Հասարակ ժողովրդի և իշխանավորների միջև անանցանելի
անդունդը Պըլը-Պուղին չի ընդունում և ծաղրի սյունին է գամում
նրանց հետևյալ զվարճախոսությամբ: Նա պատմում է Մելիք-Շահնազարին, որ երազում տեսել է Մելիքի հորը՝ մեղրով պատված շորերով, իսկ իր հորը՝ կեղտով պատված շորերով: Մելիքը գոռոզաբար ասում է, որ ուրիշ կերպ լինել չէր էլ կարող. չէ՞ որ իր հայրը
մելիք է, իսկ Պուղու հայրը՝ ծառա: Պուղին, չկորցնելով իրեն,
ասում է. «Մէ՛լիք-Շահնազար, քու հար լուզվավը իմ հոր շօրէրըն
ար լըպըզտում, իմ հար՝ քու հօրէնը» [3, 21]:
Սուր ու դիպուկ է հետևյալ զվարճախոսությունը, երբ ՄելիքՇահնազարը հարցնում է Պուղուն, թե ով է ինքը նրա համար, Պուղին ասում է, թե հոր տեղ է ընդունում Մելիքին, իսկ մոր տեղ Ղարաբաղը, իսկ իշխանի այն հարցին, թե Պուղին Աստծուց ինչ
կխնդրի կցանկանա իր հօր ու մօր համար, մեծ զվարճախոսն այսպես է պատասխանում. «Օզում ում հօրավ յէթիմ ինիմ» [3, 23]:
Պուղու շուրթերով ժողովուրդն է խոսում՝ վեր հանելով կյանքի
դարավոր ծուռ կողմերը՝ կեղծիքը, անարդարությունը, բողոքը
Աստծո դեմ: Վերոնշյալի արտահայտությունն է հետևյալ զվարճախոսությունը. խնջույքի ժամանակ Պուղուն ասում են, որ լցնի
բաժակները և հյուրասիրի ներկաներին: Պուղին հարցնում է
«Աստվածավա՞րի, թա մարթավա՞րի», բոլորը միաբերան ասում
են՝ աստվածավարի, և սկսում է անհավասարաչափ բաժանել: Տեսնելով ժողովրդի դժգոհությունը` զվարճախոսն ասում է. «Տուք
հունցը ասալ ըք, դի յում ըրալ՝ աստվածավարի, Աստուծ մինին
հարըստօթուն ա տամ, մինին էլ վէշ մին պէն» [3, 24]:
Արցախում գրեթե յուրաքանչյուր գյուղ ունի իր զվարճախոսը
[1, 238]: Մարտունու շրջանում ծանոթանում ենք սուխտուրշինացե
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Ակօփի, քըրթէցէ Մէլիքի, հիրհըրէցէ Ժորիկի, Մանաս դայու, Մաճկալաշինացէ Կօստի դայու, Սուրենի, սուսըցէ Սումբաթ դայու,
ճըրտըրէցէ Սապօժնիգյ Վաղօյի, Ծատօրի, Թավադ դայու, մուշկըպըտէցէ Շահմուրադի, բէրդաշէնցէ Բուդիի և ուրիշների հետ:
Այս զվարճախոսություններում ծանոթանում ենք մարտունեցիների ինքնավստահությանն ու հպարտությանը, լեզվական նրբություններով լեցուն խոսքին:
Մարտակերտյան փունջն ամբողջանում է յարմընջէցէ Կյալուստի, մարտակէրտցէ Մուխու, Առաքէլի, սէյսուլանցէ Տիկրան
դայու, պուղուսակյումրէցէ Վազգէն ամու, վաղուհըսեցէ Թունի դայու, թալիշէցէ Տիկօշի և այլոց զվարճազրույցներով: Մարտակերտցիները նույնպես առանձնանում են իրենց լեզվական առանձնահատկություններով, ինքնօրինականությամբ:
Ասկերանի շրջանի «ազալու-մազալու» զրույցների հերոսները
ղըշլըղէցէ Մարուսա աքէրն է, Կարո դային, խունձուրըստընէցէ
Վարսենիգյը դահրավցի Հայրիյան Ղուկասը, նըրըկյըէղէցէ Յէղիշը,
Ջալալ դային և ուրիշներ: Այս մարդկանց բնորոշ է սուր ու դիպուկ
խոսքը:
Ստեփանակերտյան
զվարճախոսություններում
բնութագրվում է տիպիկ ստեփանակերտցին, որին առավել բնորոշ է իշխելու, տնօրինելու հատկանիշը: Տարբեր շրջաններին հասցեագրված զրույցներում ընդհանրականությունը միանշանակ առկա է
թե՛ նրբիմաստային ընդգծումներով, և թե՛ կրկնվող սյուժեների
տարաշարադրություններում [2]:
Երգիծանքի աղբյուր են ծառայում տարբեր երևույթներ, բայց
մի բան ակնհայտ է, ճշմարիտ խոսքը իշխում է ամենուր: Այս
զվարճախոսություններում քննադատվում է եսասիրությունը, մեծամտությունը:
Խծաբերդի գյուղապետը գոռոզանալով հիշեցնում է գյուղացիներին իր կատարածների մասին, մասնավորապես գերեզմանոցի
ցանկապատումը: Գյուղի ծերերից մեկն այսպես է պատասխանում. «Ա՛րա, ուտուք փախչօղը չըն է, տու կըրիս ըս՝ շէնին տակը
չըփարէ՝ ժուղօվուրթը քօչին վէչ» [3, 27]:
Ժողովուրդը միշտ էլ ատելություն, անհանդուրժողականություն է ցուցաբերել թշնամու նկատմամբ և զվարճախոսություննե256

րի նյութ դարձնելով նրանց՝ երգիծանքի ողջ ուժով խարազանել:
Դրա վառ ապացույցն է հետևյալ զվարճախոսությունը. «Հադրութեցի բժիշկ Շախմուրադյանը ոչ ոքի չէր թողնում իր գործը սովորել,
բացի մի ադրբեջանցուց, իսկ երբ հարցնում են դրա պատճառը, նա
պատասխանում է. «Էս թօրք ա, վըխչար զատ ա, հիշկան ուզիս ա
յէշի, մին ա սըվըրըլական չի» [3, 28]:
Ինչպես նկատեցինք, այս բոլոր զվարճախոսություններում ժողովրդի անմշակ խոսքն է՝ առանց ճոխությունների, անկեղծ ու շիտակ: Իսկ արցախցու բնավորությանը բնորոշ կոշտ ու կոպիտ
խոսքն առավել ընդգծուն է դարձնում ճշմարտությունը: Կաղապարվածությունից դուրս են ազատ ու անկաշկանդ արցախյան
զվարճախոսները, ինչն էլ ընթերցողի մոտ սեր ու համակրանք է
առաջացնում նրանց նկատմամբ:
Այս բանահյուսական պատառիկներում երևում է արցախցու
բնավորությունը: Ժողովրդական համով ու հոտով, ինչպես արցախցին է ասում «ազալու-մազալու» խոսքը նոր կյանքի լիցքեր է
հաղորդում ընթերցողին: Եվ առաջին հայացքից պարզամիտ թվացող, բայց իրականում հոգեխույզ այս զվարճախոսությունները բանահյուսական լուրջ արժեք են:
Այս ամենով հանդերձ, պետք է գիտակցենք, որ բանահյուսական ժանրերը գնալով մոռացության են մատնվում, մյուս կողմից
դրանք ներկայացնում են խոսքային աղավաղումներով՝ պայմանավորված բարբառի գրականացմամբ:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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թթ. գրառումների հիման վրա, «Պատմա-բանասիրական հանդես»,
1974, №4:
2. Մարգարյան Լ., Արցախյան զվարճախոսություններ, գրախոսություն, «Լուսարար», 10.02.14 թ.:
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АРЦАХСКИЕ АНЕКДОТЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ СБОРНИКА А. САРГСЯНА
“АРЦАХСКИЕ АНЕКДОТЫ”)
АНЕКДОТЫ”)

Мелине Петросян
АрГу, Армянский язык и литература, магистратура, 1-ый курс
РЕЗЮМЕ

В арцахском народном эпическом фольклоре свое особое место занимают анекдоты. Это самый жизнерадостный и любимый народом жанр.
Данные народные занимательные истории отличаются своим реальным и
воспитательно-поучительным характером. Самым известным балагуром и
героем анекдотов Арцаха считается Пуги, получивший и общеармянское
признание. Свободные и непринужденные, не имеющие жестких рамок
арцахские анекдоты побуждают любовь и симпатию читателей к себе.

THE HUMORS
HUMORS OF ARTSAKH
(ACCORDING TO A. SARGSYAN’S
“THE HUMORS OF AARTSAKH” COLLECTION)
Petrosyan Meline
ASU (Artsakh State University), Armenian Language and Literature, MA, 1st year

SUMMARY

Humor has its unique place in folk epic poetry of Artsakh. It’s one of the
most vitable and favourite genres. These national sallies excel in their practical
and didactic educational character. The most famous of all time jokers in
Artsakh is Pughi, who is also one of the most famous jokers in Armenia. The
free and at ease humors of Artsakh are out of casting, which evokes the reader’s
love and sympathy towards them.
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ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՇԵՇՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՈՉ ԼԻԱԿԱԶՄ ԸՆՏԱՆԻՔԸ`
ԸՆՏԱՆԻՔԸ` ՈՐՊԵՍ ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ
ԴԵՌԱՀԱՍՆԵՐԻ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ ԻՐԱՎԱԽԱԽՏ ՎԱՐՔԻ
ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
Դավթյան Անուշ
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ., դոցենտ Ղույումչյան Վահան

բառեր`` դևիանտ վարք, իրավախախտ դեռահաս,
Հանգուցային բառեր
բնավորության շեշտվածություն, ոչ լիակազմ ընտանիք:

Հասարակական կյանքում տեղի են ունենում բազմաթիվ փոփոխություններ, որոնք իրենց ազդեցությունն են թողնում դեռահասների վրա` առաջ բերելով տարբեր բնույթի իրավախախտումներ` պայմանավորված տարբեր գործոններով: Այժմ երկրում տիրում են սոցիալ-տնտեսական ծանր պայմաններ, առկա է աշխատատեղերի բացակայություն, նկատվում է արտագաղթ, որի
հետևանքով բազմաթիվ ընտանիքների անդամներ իրենց սոցիալական կեցությունը ապահովելու նպատակով մեկնում են արտագնա աշխատանքի, որի արդյունքում ընտանիքները դառնում են ոչ
լիակազմ:
Ընթերցողներից շատերի մոտ կարող է հարց առաջանալ, թե
ինչո՞ւ է այս փաստը մեզ մտահոգության տեղիք տալիս, այս հանգամանքը ի՞նչ նշանակություն և ազդեցություն կարող է ունենալ
աճող սերնդի զարգացման և դաստիարակության, իրավախախտ
վարքի ձևավորման հարցում:
Մինչ անդրադառնալը հնարավոր հարցերին համառոտակի
ներկայացնենք դեռահասության տարիքը: Դեռահասության տարիքն ընդգրկում է մարդու կյանքի 11-12 և 14-16 տարիները: Այն
համարվում է «անցումային», «ճգնաժամային» տարիք, զարգացումը կրում է թռիչքային բնույթ: Դեռահասության տարիքում մտածողությունը կրում է վերացական բնույթ: Այս տարիքի ամենակարևոր ընդհանուր կենսաբանական պրոցեսը սեռական հասու260

նացումն է, առաջատար գործողությունը` ինտիմ անձնային շփումը: Առաջին պլան է մղվում հասակակիցների հետ շփումը: Դեռահասները ձգտում են ավելի շատ ժամանակ անցկացնել հասակակիցների հետ, քան ընտանիքի անդամների և մեծահասակների
հետ, միաժամանակ` ինքնահաստատվել հասակակիցների շրջանում: Դեռահասների մոտ ձևավորվում է «մեծահասակության»
զգացողությունը: Բայց շատ հաճախ նրանք ըստ ցանկացածի չեն
ընկալվում մեծահասակների կողմից: Առաջացած հակասությունները հանգեցնում են «ճգնաժամի» առաջացման:
Առանձնացվում են ճգնաժամի երկու հիմնական ուղղություն`
կախվածության և անկախության: Կախվածության ճգնաժամի
ախտանշաններն են` անսահման լսելու կարողություն, կախվածություն մեծերից կամ ուժեղներից: Իսկ անկախության ճգնաժամի
դեպքում նկատվում է բողոք, անհնազանդություն, ըմբոստություն,
կամակորություն, մերժողականություն, համառություն [6, 118]:
Դեռահասի ինքնագիտակցության զարգացումը ուղեկցվում է բացասական ապրումներով և կոնֆլիկտներով: Այս տարիքում ինքնագնահատականը կրում է փոփոխական բնույթ, անինքնավստահությունը հաճախ դառնում է ինքնահաստատման կեղծ ձև, որը
հանգեցնում է նորմերի խախտման: Շատ հաճախ նման «ինքնահաստատումը» նրան դարձնում է «դժվար դեռահաս»:
Որպեսզի հաջորդիվ ներկայացվող նյութը հասկանալի լինի,
հակիրճ անդրադառնանք նաև իրավախախտ վարքին: Իրավախախտ վարքի բնույթը պարզ լինելու համար անհրաժեշտ է պատկերացում կազմել «նորմ» հասկացության մասին: «Նորմը» բնութագրում է վարքի և հարաբերությունների ընդհանուր սոցիալական ուղղվածություն: Իրավախախտումները իրավական նորմերին հակասող վարքագծի ձևեր են, որոնք ենթադրում են իրավական պատասխանատվություն: Իրավախախտումները «դևիանտ»
վարքի տեսակներից են: «Դևիացա» բառն առաջացել է «Devieton»`
շեղում բառից և թարգմանաբար ընկալվում է որպես հասարակության մեջ ընդունված վարքի ձևերին անհամապատասխան գործողություն կամ արարք [2, 34]: Ըստ ՀՀ քրեական օրենսգրքի հ. 24.1ի` քրեական պատասխանատվության ենթակա է մեղսունակ այն
անձը, ում տասնվեց տարին լրացել է նախքան հանցանք կատարե261

լը [5]: Իրավախախտ դեռահասներին բնորոշ է համառությունը,
կոպտությունը, թափթփվածությունը, հուզական անկայունությունը, կոնֆլիկտայնությունը, անզսպվողականությունը և այլն: Նկատելի է նաև աջակցելու, սատարելու ձգտում, անպաշտպաններին
պաշտանելու ցանկություն:
Այժմ անդրադառնանք հնարավոր ծագած հարցերին պատասխան գտնելուն:
Նպատակահարմար ենք համարում հիշել, որ անձի ձևավորումը պայմանավորվում է հիմնական երեք գործոններով` ժառանգականությամբ, դաստիարակությամբ և միջավայրով: Երեխայի սոցիալականացման առաջնային ինստիտուտը ընտանիքն է:
Ընտանիքը փոքր խումբ է` հիմնված ամուսնության, արյունակցական կապի վրա, որի անդամները կապված են ընդհանուր կենցաղով, բարոյական պատասխանատվությամբ և փոխօգնությամբ:
Այստեղ տիրում են առաջնային, հուզականորեն հագեցած մարդկային հարաբերություններ: Այն ռեֆերենտային խումբ է. նրանում
առկա են արժեքներ և վարքի նորմեր, որոնց շնորհիվ ձևավորվում
է անհատի արժեքային համակարգը, որով նա առաջնորդվում է
ամբողջ կյանքի ընթացքում: Ընտանիքի անդամները ունեն համապատասխան կարգավիճակ, իրավունքներ, պարտականություններ, գործառույթներ: Նրանք հարաբերվում են միմյանց հետ դրանց
հիման վրա: Ընտանիքում տիրող մթնոլորտը հնարավորություն է
տալիս երեխաներին ծանոթանալ մարդկային փոխհարաբերություններին և շրջապատող միջավայրում դրանցով առաջնորդվել:
Ընտանիքում են ձևավորվում կարևոր սոցիալական հմտություններ, դեռահասները և պատանիները, զգում, ապա նաև գիտակցում
են սոցիալական խմբերի կառավարման տարբեր ոճերն և եղանակները:
Ընդհանրացնելով վերոնշվածը` պետք է ընդգծել, որ երեխան
մարդկային ներընտանեկան փոխհարաբերություններում ձեռքբերած փորձը, գիտելիքների և հաղորդակցման ոճը, դերակատարումներն ու դերերի իրենց ըմբռնումը որոշ չափով փոխադրում է
սոցիալական այլ խմբեր [4, 18]: Ուստի ոչ լիակազմ ընտանիքների
առկայությունը մտահոգիչ է նրանով, որ վերոնշված գործառույթները հնարավոր է լիարժեքորեն իրականացնել միայն ընտանիք262

ներում, որտեղ ներկա են երկու ծնողները: Ծնողներից մեկի բացակայությամբ (հատկապես հայր ծնողի բացակայության պարագայում) տեղի է ունենում դերերի վերաբաշխում. մի ծնողը ստանձնում է նաև մյուս ծնողի պարտականությունները [1, 16]: Արդյունքում կրճատվում են կարգավիճակների, դերերի և դրանց միջև
կապերի թիվը, խմբային դինամիկան, գործառութային, լիդերության, վերահսկողության համակարգերը, և այլ գործառույթներ
դառնում են ավելի միակողմանի և հաճախ նաև ոչ լիարժեք:
Ուստի երեխայի սոցիալ-հոգեբանական զարգացումը ձևական,
թերի, պարզունակ երանգավորում է ստանում: Ստեղծված իրավիճակում երեխաները դառնում են առավել խոցելի, նրանք
հայտնվում են ռիսկային խմբում, ստեղծվում է բարենպաստ հող
իրավախախտ վարքի ձևավորման համար: Քանի որ անձի վարքը,
այդ թվում նաև իրավախախտ վարքը, պայմանավորվում է ոչ
միայն արտաքին` տվյալ պարագայում ոչ լիակազմ ընտանիքով,
այլ նաև ներքին գործոնով, ուստի, որպես ներքին գործոն` ուսումնասիրվում է բնավորության շեշտվածությունը: Այն անձի հոգեկան
գծերի համակարգ է, որում առկա են առաջնային և երկրորդային
գծեր, որոնք հատուկ են տվյալ մարդուն և բնորոշում են տվյալ անձին: Բնավորության այդ գծերից որևէ մեկը կարող է չափազանց
արտահայտված լինել և կարող է դուրս գալ նորմայի սահմաններից: Նման իրադրությունը ենթադրում է, որ անհատը ունի բնավորության գծի շեշտվածություն կամ ընդգծվածություն [3, 562]: Այսպես, ամերիկացի հոգեբան Ուոլտեր Միշելը փորձել է պարզել`
անհատի անձնային գծերը կարող են ամբողջովին պայմանավորել
մարդու վարքը: Ըստ նրա կողմից իրականացրած հետազոտության
արդյունքների` անձնային գծերից բնավորությունը կարող է նախադրյալ լինել, բայց ամբողջովին չի կարող պայմանավորել մարդու վարքը, և որպեսզի բնավորության շեշտվածությունը ծառայի
որպես նախադրյալ, անհրաժեշտ է համապատասխան իրավիճակ:
Ըստ այդմ` բնավորության շեշտվածության և համապատասխան
պայմանի առկայությունը պայմանավորում է անձի վարքը:
Այսպիսով, հիմք ընդունելով վերոնշվածը` գալիս ենք այն եզրահանգման, որ դեռահասների շրջանում իրավախախտ վարքի
առաջացման համապատասխան պայման է դիտվում ոչ լիակազմ
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ընտանիքը, որում գտնվելով` դեռահասի մոտ սկսվում են դրսևորվել բնավորության առանձնահատկությունները, գծերը` հանգեցնելով նմանատիպ վարքի ձևավորման: Այս ամենում հավաստիանալու նպատակով իրականցվել է փորձարարական հետազոտություն: Հետազոտական աշխատանքը իրականացնելու նպատակով
ընտրվել և կիրառվել են ընդհանուր առմամբ տասը մեթոդիկաներ
և թեսթեր, օր.` «Բնավորության շեշտվածության ուսումնասիրման» մեթոդիկա, «Անձնավորության հատկությունների շեշտվածության և նյարդա-հոգեկան անկայունության» մեթոդիկա, «Անչափահասների դրական և բացասական դիրքորոշումների փորձարարական ախտորոշման պատմվածք – իրադրություն» (Ս. Ջ. Արզումանյանի) մեթոդիկա, «Ս. Սակսի և Լևինի անավարտ նախադասությունների» մեթոդիկա: Իրականացվել է հետազոտություն
12-16 տարեկան թվով 26 իրավախախտ դեռահասների շրջանում:
Քանի որ մեզ հետաքրքրում են հատկապես ոչ լիակազմ ընտանիքներում ապրող երեխանները, ովքեր դրսևորել են իրավախախտ
վարք, ապա կներկայացվեն հատկապես այդ դեպքերը: 26 ուսումնասիրված դեպքերից 16-ի պարագայում իրավախախտ երեխաներն ունեցել են ոչ լիակազմ ընտանիքներ: 16-ից 11-ը գողության
դեպքեր են (10 տղաներ). 12-ի պարագայում բացակայում է հայր
ծնողը: Նկատվում է հետևյալ օրինաչափությունը` 12-16 տարեկան
դեռահասների շրջանում առավել շատ դիտվում են գողության
դեպքեր, որոնք իրականացվել են հատկապես արական սեռի ներկայացուցիչների կողմից: Նրանց մոտ նկատվում է բնավորության
շեշտվածություն, հանցագործության նկատմամբ հակվածություն:
Այդ երեխաների մեծ մասը ոչ լիակազմ այնպիսի ընտանիքներից է,
որոնցում բացակայում է հայր ծնողը, և որոնք գտնվում են սոցիալապես ծանր պայմաններում: Ընդհանուր իրականցված հետազոտությամբ հաստատվում է այն վարկածը, ըստ որի` դեռահասների
շրջանում իրավախախտ վարքի առաջացումը իսկապես պայմանավորված է դեռահասների բնավորության շեշտվածությամբ և ոչ
լիակազմ ընտանիքով: Հիմք ընդունելով վերոնշվածը` որպես նորույթ առաջարկվում է իրականացնել կանխարգելիչ աշխատանքներ ոչ թե դեռահասության տարիքում, այլ կրտսեր դպրոցական
տարիքից սկսած: Նպատակահարմար է կրտսեր դպրոցականների
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շրջանում (6 − 10, 11 տ.) իրականացնել անձնային թեսթավորում,
որի միջոցով կբացահայտվեն այն երեխաները, որոնք ունեն բնավորության շեշտվածություն, վարքային որոշակի հակվածություն
հակահասարակական վարք ցուցաբերելու նկատմամբ, կբացահայտվեն համապատասխան նախադրյալները, որոնք, հայտնվելով
հնարավոր «նպաստավոր» պայմաններում, կարող էին հանգեցնել
նմանատիպ վարքի շեղման: Որքան էլ որ ստեղծվի համապատասխան իրադրություն, կանխարգելիչ աշխատանքներ իրականացնելու արդյունքում նախադրյալ չլինելու շնորհիվ վարքային շեղում չի
դրսևորվի: Կանխարգելիչ աշխատանքերի արդյունավետությունը
բարձրացնելու, իրավասու մասնագետների մասնագիտական
հմտությունները կատարելագործելու նպատակով կարելի է իրականացնել կոնֆերանս արտասահմանյան նմանատիպ խնդիրներով մտահոգված մասնագետների հետ, որի միջոցով կիրականացվի այդ ոլորտում ձեռքբերված փորձի փոխանակում: Որպեսզի
ձեռքբերված գիտելիքները դառնան հանրության սեփականություն, կարելի է ԶԼՄ-ների միջոցով իրականացնել լուսավորչական աշխատանքներ` կազմակերպելով հեռուստահանդեսներ,
բարձրացնելով հասարակության լայն շերտերի իրազեկվածությունը և նրանց նույնպես ներգրավել իրավախախտ վարքի դեմ պայքարին: Որպեսզի այդ ամբողջ ինֆորմացիան ակնառու լինի, կարելի է հրատարակել տվյալ թեմայով գրքերի շարք:

1.

2.
3.
4.
5.
6.

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
Անտոնյան Մ., Գեղամյան Ն., Անչափահասների արդարադատությունը սոցիալական աշխատանքի համատեքստում. տեսություն և
պրակտիկա, Երևան, 2013:
Հովակիմյան Գ., Գասպարյան Ա., Սոցիալական աշխատանքը քրեական արդարադատության համակարգում, Երևան, 2013:
Նալչաջյան Ա., Հոգեբանության հիմունքներ, Երևան, 1997:
Սեդրակյան Ս., Ընտանիքի հոգեբանություն, Երևան, 2010:
ՀՀ Քրեկան Օրենսգիրք, Երևան, 2003:
Бличева С., Этетопаснийвозрость, Москва, 1982:

265

ВЫРАЖЕННОСТЬ ХАРАКТЕРА И НЕПОЛНОЦЕННАЯ СЕМЬЯ
КАК ФАКТОРЫ
ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРЕСТУПНОГО
ПОВЕДЕНИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ
Давтян Ануш
ВГУ, Педагогика и психология, магистратура, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Данная работа посвящена выявлению факторов вызывающих отклоняющееся поведение в подростковом периоде. В данном случае как факторы
изучались выраженность характера и неполноценная семья, изучались
влияние и значимость этих и других факторов. Представлены итоги и анализ экспериментального исследования. Считалась значение профилактических работ против формирования делинквентного поведения среди подростков.

THE CHARACTER SYMPATHY AND NOT PLENARY FAMILY
AS THE OCCURRENCE OF A FACTOR OF DELINGUENT
BEHAVIOR AMONG TEENAGERS
Davtyan Anush
Anush
VSU, Pedagogy and psychology, magistrature, 2nd course
SUMMARY

This work is devoted to discovery of factors of illegal behaviour among
teenagers, now, as factors, it has been studied the behaviour emphasize and not
the plenary family. It has been studied the affects, meanings and importance of
other factors. It has also been introduced the result an analyze which has been
brought into effect via exploratory work. KEY words: Deviant behaviour,
troubled teenager, the empesize of character not plenary family
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ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԻՔԱՎՈՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԽՈՍՔԻ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հովասափյան Սոնա
ՎՊՀ, Կրթության կազմակերպում,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ. Միրզոյան Վանանե

բառեր`` զարգացման խանգարումներ, հատուկ ուսուՀանգուցային բառեր
ցում, խոսքի զարգացում, նախադպրոցական տարիք, մանր մոտորիկա:

Խոսքը մարդկանց շփման միջոց է, մարդկային մտածողության
ձև: Այն նպաստում է երեխայի ինքնակազմակերպմանը, ինքնազարգացմանը, անձի ձևավորմանը: Խոսքն իրականությունը ճանաչելու միջոց է, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ ձեռք բերել:
Խոսքը հսկայական դեր ունի երեխայի հոգեկանի զարգացման
և վարքի ու գործունեության կարգավորման գործում: Մտածական
գործընթացները զարգանում և կատարելագործվում են խոսքի
ձևավորման, յուրացման ընթացքում:
Խոսքը ձևավորվում է աստիճանաբար՝ երեխայի զարգացման
ընթացքում: Երեխան նախ լսում և ընկալում է ոչ խոսքային և խոսքային ձայները (իմպրեսիվ խոսքի նախադրյալներ), այնուհետև
մեծերին նմանակելու, նրանց հետ համագործակցելու ճանապարհով փորձում արտահայտել սոցիալական փորձի յուրացման իր
ձեռքբերումները (էքսպրեսիվ խոսք):
Խանգարումներ ունեցող երեխաների մոտ առաջին հերթին
տուժում է խոսքը: Խոսքի զարգացման գործընթացը զարգացման
խանգարումներ ունեցող երեխաների և նորմալ երեխաների միջև
զգալիորեն տարբերվում է: Զարգացման խանգարումներով երեխաների մոտ խոսքն ունի մի շարք առանձնահատկություններ,
որոնցից են.
1. խոսքի զարգացման դանդաղ տեմպերը,
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2. կառուցվածքային և իմաստային թերությունները,
3. կակազությունը,
4. ուշացած կամ դժվար արտաբերվող խոսքը,
5. ոչ հստակ արտասանությունը,
6. առանձին հնչյունների հետ կապված բարդությունները և
այլն [1, 27-29]:
Վերոհիշյալ խնդիրները զարգացման տարբեր խանգարումներ
ունեցող երեխաների մոտ կարող են պայմանավորված լինել տարբեր` կենսաբանական, սոցիալական և հոգեբանական պատճառներով:
Որպես կանոն խոսքի զարգացման լուրջ խնդիրներ են ունենում այն երեխաները, որոնց մոտ առկա են լսողության հետ կապված խնդիրներ` խլություն կամ ծանրալուրություն:
Խլությունը լսողության խորը, կայուն, երկկողմանի խանգարում է: Եթե այդպիսի երեխային չսովորեցնեն ոչ խոսքային հաղորդակցման միջոցներ, ապա վերջինիս մոտ կառաջանան երկրորդային խանգարումներ, որոնք բացասաբար կանդրադառնան անձի
ներդաշնակ զարգացման վրա, կհանգեցնեն երեխայի իմացական և
հուզակամային ոլորտների թերզարգացվածության:
Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ տարեցտարի ավելանում է խոսքի խանգարումներ ունեցող երեխաների թիվը, ովքեր
դժվարությամբ են յուրացնում ուսումնական նյութը: Այս փաստը
դարձել է ծնողների, հոգեբանների, մանկավարժների գերխնդիրը և
պահանջում է հրատապ լուծում:
Զարգացման խանգարումների խնդիրն արդիական է ոչ միայն
դեֆեկտոլոգիայում, այլև մանկավարժությունում, քանի որ զարգացման խանգարումները սերտորեն կապված են ուսումնական
անհաջողությունների հետ: Որպեսզի աշակերտը կարողանա հաջողությամբ յուրացնել ուսումնական նյութը, անհրաժեշտ է դեռ
վաղ տարիքից վերջինիս հետ մասնագիտական հոգեբանամանկավարժական աշխատանքներ իրականացնել` ուղղված իմացական
գործընթացների զարգացմանը [2, 151]:
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Այսօր զարգացման տարբեր խնդիրներ ունեցող երեխաները
սովորում են ոչ թե հատուկ, այլ ներառական դպրոցներում: Նման
պայմաններում կազմակերպվող ուսուցումը ենթադրում է որակապես նոր մոտեցում` հատուկ շտկողական, հոգեբանամանկավարժական միջոցների անհատական կիրառմամբ` հաշվի առնելով
զարգացման խանգարումների տիպը և դրանց առանձնահատկությունները:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ զարգացման
խանգարումներով երեխաների մոտ խոսքի զարգացման հապաղման հետ մեկտեղ նկատվում են նաև մանր մոտորիկայի հետ կապված խնդիրներ:
Լ. Վ. Անտովկա-Ֆոմինան, Մ. Մ. Կոլցովան անդրադառնում են
մանր մոտորիկայի և խոսքի զարգացման սերտ կապին: Երեխաների խոսքի զարգացման մակարդակն ուղիղ կապի մեջ է մանր մոտորիկայի հետ [3, 55]:
Մանր մոտորիկան ձեռքի մատների նուրբ շարժումներն են,
որի զարգացումը սկսվում է կյանքի առաջին ամիսներից, այնուհետև յուրաքանչյուր ամսվան զուգընթաց երեխայի շարժումներն
ավելի նպատակաուղղված են դառնում:
Խոսքի թերզարգացվածության դեպքում նկատվում են շարժողական ոլորտի շեղումներ: Խոսքի զարգացման խանգարումների
ժամանակ նկատվում է արտիկուլյար ապարատի ակտիվ շարժողական մկանների սահմանափակում:
Հոգեկանի զարգացման գործում մանր մոտորիկայի դերի,
կարևորության և նշանակության մասին ընդգծում են մի շարք
մտածողներ` Արիստոտել, Կանտ և այլք: Հայտնի մանկավարժ Վ.
Ս. Սուխոմլինսկին նույնպես կարևորում էր մանր մոտորիկայի դերը երեխայի կարողությունների և ընդունակությունների զարգացման գործում:
Ձեռքի մեծ խթանող ազդեցությանն անդրադարձել են բոլոր
այն մասնագետները, որոնք ուսումնասիրում են երեխայի հոգեկանը և ուղեղի գործունեությունը:
269

Գիտնականները, հոգեբանները, որոնք զբաղվում են երեխայի
հոգեկան զարգացման և գլխուղեղի ուսումնասիրություններով,
վաղուց ապացուցել են մանր մոտորիկայի կապը գլխուղեղի գործառույթների հետ: Այն երեխաները, որոնց մոտ զարգացած են ձեռքերի մանր շարժումները, ավելի զարգացած են:
Մանր մոտորիկան նպաստում է.
1. գլխուղեղի կեղևի տոնուսի բարձրացմանը,
2. գլխուղեղի կեղևի խոսքային կենտրոնների ինտենսիվ աշխատանքին,
3. արտիկուլյացիոն մոտորիկայի զարգացմանը,
4. շարժումների կոորդինացմանը և ռիթմի զարգացմանը,
5. ձեռքի վարժեցմանը գրելուն,
6. երեխայի տրամադրության բարձրացմանը:
Ռուսաստանում մանր մոտորիկայի և ուղեղի զարգացման
կապն ուսումնասիրվել է Վ. Մ. Բախտերևի կողմից: Նրա աշխատանքներն ապացուցում են մանր մոտորիկայի կապը նյարդային
համակարգի և խոսքի զարգացման հետ: Ըստ Բախտերևի` մանր
մոտորիկան նպաստում է երեխայի խոսքի զարգացմանը [2, 157]:
Գիտնականները, մանկավարժները և հոգեբանները համակարծիք են, որ 3-9 տարեկան այն երեխան, ում մոտ առկա է մանր
մոտորիկայի զարգացվածության բարձր մակարդակ, կարողանում
է տրամաբանորեն մտածել, ունի տարիքին համապատասխան
զարգացած հիշողություն, մտածողություն, երևակայություն, կապակցված խոսք: Մանր մոտորիկայի զարգացվածության աստիճանը երեխայի՝ դպրոցական ուսուցմանը պատրաստվածության
ցուցանիշներից է:
Որպեսզի բացահայտենք մանր մոտորիկայի և խոսքի զարգացման փոխկապվածությունը, Վանաձորի թիվ 5 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունում իրականացվել է հետազոտություն: Հետազոտությանը մասնակցել են 15 երեխաներ, որոնք
ունեցել են ոչ միայն խոսքի, այլև զարգացման այլ խանգարումներ:
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Կազմվել է շտկողական զարգացնող եռամսյա ծրագիր, որն
ուղղված էր իմացական գործընթացների զարգացմանը մանր մոտորիկայի միջոցով:
Տրամագիր 1-ում ներկայացված են հետազոտության տվյալները զարգացնող−շտկողական ծրագրի իրականացումից առաջ և հետո:
Տրամագիր 1.

Նախնական ախտորոշման ընթացքում նկատվել էին այդ երեխաների անձի զարգացման զգալի տարբերություններ՝ զարգացման խնդիրներ չունեցող երեխաների հետ համեմատած: Այս երեխաների խաղերը բավականին պարզ էին. նրանք հաճախ կրկնում
էին միևնույն գործողությունները, թույլ էին զարգացած իմացական
գործընթացները՝ հիշողությունը, երևակայությունը, կամածին ուշադրությունը, կապակցված խոսքը, բառապաշարը բավականին
աղքատ էր, հաղորդակցման, շփման հմտությունները թույլ էին
զարգացած, այս երեխաները դժվարանում էին ասել իրենց բնակության վայրը, չէին տարբերում երկրաչափական պատկերները,
թույլ էր զարգացած տրամաբանական մտածողությունը: Զարգացնող−շտկողական ծրագրի նպատակն էր նպաստել այդ խնդիրների
հաղթահարմանը կամ դրանց նվազեցմանը: Ծրագրի շրջանակնե271

րում երեք ամիսների ընթացքում իրականացվել են զարգացնող
վարժություններ՝ ուղղված երեխայի իմացական գործընթացների
զարգացմանը, ուշադրություն է դարձվել ոչ միայն երեխայի կողմից
գիտելիքների յուրացմանը, այլև երեխայի զարգացմանն ընդհանրապես, հատկապես կարևորվել են մանր մոտորիկայի զարգացմանն ուղղված աշխատանքները: Երեք ամիսների ընթացքում կատարված աշխատանքների արդյունքում նկատելի փոփոխություն է
տեղի ունեցել երեխայի անձի, նրա հաղորդակցման հմտությունների, գիտելիքների մակարդակի, խոսքի զարգացման գործընթացում:
Այսպիսով, հիմնվելով շարժման ու մտքի միասնության փոխկապվածության վերաբերյալ առաջ քաշված վարկածի վրա`
կարող ենք եզրակացնել, որ հոգեշարժողական զարգացումը մեծ
դեր է խաղում հոգեկանի ձևավորման ու զարգացման գործում:
Կարող ենք ասել, որ մոտորիկայի զարգացումը մեծապես ազդում է
հոգեկանի զարգացման առաջընթացի վրա: Իզուր չէ, որ ֆիզիոլոգները շարժումը համարում են մարդու բնածին, կենսական կարևոր
պահանջմունք, որի լիակատար բավարարումը կարևոր է հատկապես վաղ և նախադպրոցական տարիքում, երբ ձևավորվում են օրգանիզմի բոլոր հիմնական համակարգերն ու գործառույթները:
Մեծ է շարժողական ակտիվության դերը ընկալման ու ճանաչման
գործընթացներում. հենց շարժումների միջոցով է երեխան արդեն
իսկ վաղ տարիքից սկսում ճանաչել իրեն շրջապատող աշխարհը:
Շարժողական, ֆունկցիոնալ համակարգը բարենպաստ ազդեցություն է գործում ողջ օրգանիզմի և հատկապես գլխուղեղի գործունեության վրա. շարժողական ակտիվությունը նպաստում է
մտավոր աշխատունակության բարձրացմանը, խոսքի, իմացական
գործընթացների զարգացմանը, մարդու շարժողական վարքի հիմքում ընկած կամածին շարժումների ու գործողությունների լիարժեք ձևավորմանը: Հաշվի առնելով այս կարևորագույն հանգամանքը` առաջարկում ենք.
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• կազմակերպել մատներով զանազան խաղեր, որտեղ անհրաժեշտ է որոշակի հերթականությամբ կատարել այս կամ այն շարժում,
• կատարել գործողություններ մանր առարկաների, դետալների հետ,
• կատարել գործողություններ, որտեղ պահանջվում է հանել,
կտրել, պատռել և այլն,
• իրականացնել կերպարվեստային գործողություն, ընդ որում`
մատիտով:
Մանր մոտորիկան զարգացնում են նաև ֆիզիկական վարժությունների միջոցով [3, 57]: Նման վարժություններն ամրացնում են
երեխայի ձեռքի ափերն ու մատները, զարգացնում են մկանները:
Որքան շարժումները բազմազան են, այնքան ավելի մեծ ինֆորմացիա է հասնում երեխայի գլխուղեղ, և ավելի ինտենսիվ է ընթանում
նրա հոգեկան զարգացումը: Այդ պատճառով շարժողական ակտիվությունն անհրաժեշտ է հատկապես նախադպրոցական տարիքի
երեխաներին: Շարժումները երեխայի՝ որպես անձի ձևավորմանը
նպաստող կարևոր գործոններ են:
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ ДЕТЕЙ
С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
Овасапян Сона
ВГУ, Организация образования, магистратура, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Речь-это способ человеческого общения. Оно способствует развитию
личности. С каждым годом нарастает количество детей, у которых есть
нарушение речи. Этот факт стал приоритетной задачей родителей, психологов, педогогов и требует скорейшее решение.
Уровень развитости речи ребенка связан с моторной функцией. Основываясь на гипотезе о связи моторики и мышления, можем заметить что
психомоторическая развитость играет большую роль в развитие личности,
психики ребенка.

SPEECH
SPEECH DEVELOPMENT PECULIARITIES
OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Hovasapyan
Hovasapyan Sona
VSU, Education Management, MA , 2nd year
SUMMARY

Speech is a means of human communication, a way of thinking. It promots
the development of a child's personality. The children who have problems with
their development, first of all have poor speech. The number of children having
speech problems increases yearly. This fact has become the main problem of
parents, psychologists and pedagogues and needs an urgent solution.
The degree of childrens' development is in direct connection with
motility.
In case of poor development of speech some movement deviations are
being noticed. Based on the hypothesis of interdependence and unity of mind
we can conclude that the motoric development plays a great role in the
formation and development of a child's mentality.The development of motility
greatly affects the progress of mental development.
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ԺՈՂՈՎՐԴԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՈՒՅԹՆԵՐԻ ԴԵՐԸ
ԴԵՌԱՀԱՍԻ ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Մաթևոսյան Գայանե
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 2 կուրս
Գիտ. ղեկավար` մ. գ. թ., դոցենտ Հարոյան Լիզա

Հանգուցային բառեր՝ դեռահաս, բարոյական դաստիարակություն,
բարոյական արժեքներ, ժողովրդական ավանդույթներ նրանց դերը և
կարևորությունը:

Դեռահասությունը մանկության և հասունության միջև օնտոգենետիկական զարգացման շրջան է, որ բնութագրվում և հատկանշվում է որակական փոփոխություններով: Դեռահասության փուլը
կարևոր է նրանով, որ այստեղ դրվում է անձի բարոյական և սոցիալական դիրքորոշումների հիմքը և դրանց հետագա զարգացման հիմնական ուղղություները: Դեռահասության փուլը ընդունված է համարել դժվարին ու ճգնաժամային, որովհետև այս տարիքում նկատվում են մեծաթիվ որակական տեղաշարժեր, որոնք դեռահասի մոտ առաջ են բերում տարատեսակ սուբյեկտիվ դժվարություններ և դժվարեցնում են նրան դաստիարակելը: Այս տարիքում շատ կարևոր է օգնել դեռահասին գտնելու ճիշտ բարոյական
կողմնորոշումներ: Նրա սեփկանությունը դարձնել հիմնական բարոյական կատեգորիաները: Վ. Ա. Սուխոմլինսկին դիմում էր
նրանց. «Ապրելով հասարակության մեջ կարողացի՛ր կառավարել
քո գործողությունները, արարքները, վարքը, մտադրությունը: Դու
բարոյական անձնավորություն կդառնաս միայն այն ժամանակ,
երբ քո հոգում ընդմիշտ բնակություն կհաստատեն խիղճը, ամոթխածությունը, պատասխանատվությունը և պարտքը» [1, 167]:
Հայ ժողովուրդը ունի ազգային առաջադիմական բազմաթիվ
ավանդույթներ, որոնք դպրոցականի բարոյական նկարագրի ձևավորման վստահելի միջոցներ են: Ավանդույթները ուսուցողական և
դաստիարակչական դեր ունեն, և դրանց վերջնական նպատակը
հաջորդ սերունդներին այն հունով տանելն է, որով զարգացել է
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տվյալ ժողովրդի ավագ սերունդը: Ժողովրդական ավանդույթների
նշանակությունը բարձր է գնահատել Հովհ. Թումանյանը: Ավանդույթները նա համարել է հայ ժողովրդի «հանճարի, նրա հոգու և
մտքի ազգային բնավորության, աշխարհայացքի ու շնորհքի
լավագույն ծնունդները: Թումանյանը սիրում էր ժողովրդական հին
լավագույն ծեսերը` Վարդավառը, Համբարձման տոնը, Զատկի
տոնը, «Ջանգյուլումները», Ջրօրհնեքը: Թումանյանը շատ էր
սիրում «Համբարձումը»: «Առավոտը վաղ վեր էր կենում,– գրում է
Նվարդ Թումանյանը,– պահարանից հանում էր երկու տասնյակ
մեծ ու փոքր ծաղկամաններ, լցնում դաշտի և սարի պես-պես
ծաղիկներով և դնում սենյակի բոլոր սեղաններին ու անկյուններում: Այս օրվա հետ կապված զանազան ավանդույթներ էր կապում» [2, 49]: Իր բազմամյա փորձով Ա. Ս. Մակարենկոն հաստատեց, որ ավանդույթը կոլեկտիվ ամրապնդման անփոխարինելի
միջոց է: «Այն հարստացնում, գեղեցկացնում է կոլեկտիվ կյանքը:
Ապրելով ավանդույթների ցանցում՝ սովորողները իրենց զգում են
առանձնահատուկ կոլեկտիվ օրենքի, իրադրության մեջ, հպարտանում են դրանով… Առանց այդպիսի ավանդույթների, ես կարծում եմ, անհնար է իսկական սովետական դաստիարակությունը»
[3, 127]:
Ժողովրդական ավանդույթներից ամենառաջադիմակաները և
կարևորները հայրենասիրական ավանդույթներն են, որոնք պատմական խոր արմատներ ունեն և ժողովրդի համար միս ու արյուն
են դարձել: Հայրենասիրական ավանդույթները բարոյական մեծագույն հարստություն են, որոնք և՛ տեսական, և՛ գործնական
հսկայական կարևորություն ունեն հասունացող սերնդի դաստիարակության գործում: Դեռահասի բարոյական արժեքների ձևավորման համար մեծ նշանակություն ունեն մեր նախնիների շրջանում
լայնորեն տարածված ժողովրդական ավանդական տոները:
Եկեղեցական տոնը՝ Սուրբ Զատիկը կամ Հիսուս Քրիստոսի
հրաշափառ Հարության տոնը, հայ Առաքելական եկեղեցու հինգ
տաղավար տոներից ամենագունեղն ու թերևս ամենատարածվածն
է: Տոնին նախորդում է Մեծ` քառասունօրյա պահքը, որն սկսվում է
բուն Բարեկենդանին ու լուծվում է Սուրբ Զատիկից մեկ օր առաջ`
շաբաթ երեկոյան, ճրագալույցի պատարագից հետո: Զատիկը
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ստուգաբանվում է որպես անցում, զատում, բաժանում, հեռացում
մեղքերից: Զատիկի հետ առնչվող գլխավոր արարողությունները
սկսվում են Ավագ շաբաթվա շաբաթ օրը և ավարտվում երկուշաբթի: Շաբաթ երեկոյան մատուցվում է Քրիստոսի հարության
ճրագալույցի կամ ճրագալույսի պատարագ, որով վերջանում է
Զատկին նախորդած յոթ շաբաթ տևած Մեծ Պասի շրջանը: Պատարագի ավարտին հավատացյալները միմյանց Տիրոջ Հարությունը
ավետում ու միմյանց ողջունում են. «Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց»
ավետիսով, որին ի պատասխան հնչում է. «Օրհնեալ է յարութիւնը
Քրիստոսի» պատասխանը: Ժամերգություն է տեղի ունենում և
Պատարագ մատուցվում բուն զատկական Կիրակի օրը:

Հայոց մեջ Սուրբ Զատիկը մշտապես նշվել է մեծ ճոխությամբ.
Տոնական ուտեստներից մինչև հագուստ և նվերներ. կազմել են
զատկական օրերի կարևոր մասերը: Տոնի պատրաստությունները
սկսվել են շատ ավելի վաղ, քան շաբաթ երեկոն: Տանտիկնները
օրեր առաջ «ածիկ» են աճեցրել` տոնին ներկած ձվերը դրա մեջ
դնելու նպատակով: Ածիկը ծլեցրած ցորենն է, որը համարվում է
մեռնող ու հառնող կյանքի խորհրդանիշ: Այսինքն` ցորենը ցանում
ես, մեռնում է, հետո ծլում է, ու միջուկից դուրս է գալիս կանաչը`
խորհրդանշելով նոր կյանքի սկիզբը: Զատիկի տոնակատարությունների գլխավոր արարողությունը եղել է համայնական մատաղը, որ «ախառ» էր կոչվում ու համարվում էր տարվա ամենաթանկ
մատաղը: Ողջ գիշեր մատաղի եփման արարողությունը ուղեկցվել
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է զատկական խաղերով ու երգերով: Մեծ բախտավորություն է համարվել, երբ այդ գիշեր տղա էր ծնվում. լուրն արագորեն տարածվում էր ու զատկական Կիրակին նորածնի ընտանիքի համար սովորականից ավելի մարդաշատ էր լինում:

Ի հիշատակ դրախտի Կենաց Ծառի` Զատկի առթիվ ընդունված է եղել տներում նաև Կենաց ծառ (այսինքն` կյանքի ծառ) զարդարելը: Որևէ կժի, կճուճի կամ ծաղկամանի մեջ չորացած ճյուղեր
են դրել երիտասարդները և դրանց վրա կախել են զանազան
ձևերով փնջած ասեղնագործ ձվիկներ:
Տոնական սեղանը
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Զատկական սեղանը պատկերացնել առանց ներկած ձվերի,
թերևս անհնար է: Ձուն օրինակն է ամբողջ աշխարհի. վերին կեղևն
օրինակն է երկնքի, թաղանթը` օդի, սպիտակուցը` ջրի, իսկ դեղնուցը` երկրի: Ձուն կարմիր ներկելով` հայտնում ենք, որ ամբողջ
աշխարհը՝ Քրիստոսի Արյամբ գնվեց, և դրանով քարոզում մեր
փրկությունը: Ձուն երկու անգամ է ծնվում, առաջին անգամ` երբ
հավն է ածում, իսկ երկրորդ անգամ` երբ ձվից ճուտ է դուրս
գալիս: Մարդն էլ է երկու անգամ ծնվում. առաջին անգամ` մորից,
իսկ երկրորդ անգամ` Մկրտության ավազանից: Ձու ներկելու
ամենատարածված գույնը Կարմիրն է, բայց, ազգագրագետների
վստահեցմամբ, հնում հայերը ձվերը ներկել են «գարնան բոլոր
գույներով»: Զատկի տոնական սեղանին իրենց պատվավոր տեղն
ունեն նաև բրնձով, չամիչով ու չրերով փլավը, ձուկը, գինին ու կանաչեղենը: Այդ ցանկում կարևոր է նաև տոնական գաթան, որը
խորհրդանշում է արևը:
Նավասարդ կամ Նոր տարի
տարի
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Նոր տարին այսօր տոնում են և՛ քրիստոնյաները, և՛ այլադավանները: Այն անվանել են Ամանոր (հին հայերեն «ամ»` տարի և
«նոր» բառերից) կամ Նավասարդ (հնդիրանական «նավ»` նոր, և
«սարդ»` տարի, բառերից): Հայաստանի տարբեր շրջաններում
տոնը կոչվել է տարբեր անուններով` Տարեմուտ, Տարեգլուխ, Կաղանդ, որ նշանակում է ամսագլուխ, այսինքն` յուրաքանչյուր ամսվա առաջին օրը: Հին հայերը Նոր տարին կամ Ամանորը դիմավորել են ամռանը: Թերևս սա է պատճառը, որ ավանդությունը Հայկ
Նահապետի հաղթանակը բռնակալ Բելի դեմ Հայոց ձոր գավառում
նշում է Ն. Ք. 2492 թ. Նավասարդի 1-ին (օգոստոսի 11-ին): 18-րդ
դարում Ամենայն Հայոց կաթողիկոսի` Սիմեոն Երևանցու տոմարով հայերը հունվարի 1-ը ընդունեցին որպես տարվա սկիզբ և
Ամանորի տոն: Շատ ժողովուրդներ ամանորյա տոներին տոնածառ են զարդարում, որը դրախտի Կենաց ծառի խորհուրդն ունի,
իսկ տոնածառի գլխին դրված աստղը` Բեթղեհեմյան աստղի: Տոնի
կապակցությամբ ամենուր հաց են թխում, եթե նույնիսկ մեծ քանակությամբ հաց ունեն, քանի որ Նոր տարին պետք է նոր հացով
սկսել: Բացի այդ, Հայաստանի տարբեր վայրերում տարբեր անվանումներով («Տարի հաց», «Կրկենի», «Դովլաթ կրկենի» «Կլոճ» և
այլն) թխվում է տոնի կարևորագույն ծիսական հացը: Ըստ ավանդույթի, տարեհացի մեջ դրվում է որևէ նշան և բաժանվում ընտանիքի անդամների միջև. ում բաժնի միջից որ դուրս է գալիս նշանը,
տարին նրա համար հաջող է լինելու: Դպրոցական արձակուրդի
օրերին Նոր տարվա դիմավորումը, տոնածառի զարդարումն դարձել է դպրոցի հրաշալի ավանդույթը: Տոնի նախապատրաստման և
կազմակերպման հետ կապված աշխատանքները`տոնածառի,
դահլիճի զարդարումն ու կահավորումը, գեղարվեստական ինքնագործունեության, ելույթների նախապատրաստումը ու ցուցադրումը և բազմաթիվ այլ աշխատանքներին ակտիվորեն մասնակցում են աշակերտները, որ ոչ միայն անսահման մեծ բավականություն են պատճառում նրանց, այլև մեծապես նպաստում են նրանց
գեղագիտական, մտավոր, աշխատանքային դաստիարակությանը
և բարոյկան կատարելագործմանը:
Այսպիսով ժողովրդական ավանդույթները դեռահասի բազմակողմանի զարգացման կարևոր գործոններ են: Ժողովրդական
ավանդույթները հնարավորություն են տալիս դպրոցի ու կյանքի
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կապը դիտել որպես դպրոցի և ժողովրդի կապ, ամբողջ երկրի հասարակական կյանքի գաղափարական միասնություն: Ժողովրդական ավանդույթները պետք է իրենց արժանի տեղը գտնեն ուսուցման գործընթացում: ժողովրդական ավանդույթները կդառանան
բարոյական դաստիարակության արդյունավետ միջոցներ, եթե
նրանք պարզորոշ գիտակցեն դրանց օգտակարությունը, հասարակական նշանակությունը, անցյալի ավանդույթների կապը ներկայի
կենցաղի ժողովրդի առօրյա կյանքի հետ: Ավանդույթների լայն
կրողը ընտանիքն է: Անհատի բարոյական գիտակցությունը ձևավորվում է, իրականցվում է տարբեր պայմաներում` ընտանիքում,
դպրոցում, միջավայրում ուստի անհրաժեշտ է դրանց միասությունը: Դպրոցը պետք է լավատեղյակ լինի իր աշակերտների ընտանեկան կյանքին, նրա ավանդույթներին: Ընտանեկան ավանդույթնեից դպրոցը պետք ընտրի ամենակարևորները, և միաժամանակ
օգնի ընտանիքին, որ իր կենցաղից դուրս մղի հին և վնասակար
ավանդույթները:
Իմ ուսումնասիրություների ընթացքում եղել եմ, մի շարք
ընտանիքներում, զրուցել եմ դեռահասների և նրանց ծնողների
հետ: Համոզվեցի որ ընտանեկան դաստիարակության խնդիրների
շարքում շատ կարևոր է դեռահասի բարոյական դաստիարակությունը, որը փոխանցվում է սերնդեսերունդ: Այսօր դեռահաս սերունդը հեռավոր նպատակներ չունի երկրից բացակայելու, նրանք
պատրաստ են ամեն վայրկյան զենք վերցնել ու զինվոր դառնալ:
Ունեն մեծ հայրենասիրական զգացումներ, նրանց համար օրինակ
է Անդրանիկի, Դրոյի, Նժդեհի կյանքը ու գործունեությունը, Ղարաբաղյան պատերազմում անմահացած հերոսների հավեժ
օրինակները:
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РОЛЬ НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЙ
ТРАДИЦИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ
ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКА
Матевосян Гаяне
Ванадзорский государственный университет,
Педагогика и психология, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Данная работа направлена на воспитание нравственых ценностей подростка.Таким образом, народные традиции – главный фактор для разностороннего развития подростка. Народные традиции должны найти свое
достойное место в процессе обучения.

THE ROLE OF FOLK TRADITIONS
TRADITIONS
IN FORMATION OF TEENAGERS`MORAL
TEENAGERS`MORAL VALUES
Matevosyan
Matevosyan Gayane
Vanadzor State University
Pedagogy and Psychology 2`nd course
SUMMARY

The work is directed towards the problem of educating moral values.So
folk traditons are important factors for a teenager`s versatile development.Folk
traditions should have their worthy role in the educational process.
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ՀԵՔԻԱԹԱԹԵՐԱՊԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆՑԻՆԵՐԻ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԱԴԱՊՏԱՑԻԱՅԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Մուրադյան Լիլիթ
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար` հ. գ. թ., ասիստենտ Մազմանյան Մարիաննա

բառեր՝ դպրոցական հարմարում, կրտսեր դպրոցաՀանգուցային բառեր
կան, ուսումնական մոտիվացիա, հեքիաթաթերապիա, ուսումնական
սթրես, դպրոցական դեզադապտացիա:

Մարդու զարգացան ընթացքում մեծ դեր են խաղում անցումային և ճգնաժամային շրջանները, որոնք մեկ տարիքային փուլից
մյուսին անցման բեկումնային կետ են հանդիսանում: Ճգնաժամերը մարդու զարգացման ուղու անքակտելի մասն են, որոնց հաղթահարումը հանգեցնում է նորագոյացությունների առաջացման:
Յուրաքանչյուր ճգնաժամային փուլում տեղի է ունենում երեխայի
զարգացման սոցիալական իրավիճակի ամբողջական փոփոխություն. փոխվում են մեծահասակների հետ փոխհարաբերությունների ձևը և բնույթը, գործունեության ձևը և այլ:
Կրտսեր դպրոցական տարիքը անձի կայացման կարևորագույն փուլերից մեկն է, որի ընթացքում տեղի է ունենում անհոգ
մանկությունից անցում այնպիսի մի շրջան, երբ անհրաժեշտություն է ծագում նոր դերեր կրել, պատասխանատու լինել, տարբեր
պահանջներ իրականացնել: Հայտնի են և նկատելի այն փոփոխությունները, որոնք երեխան կրում է մանկապարտեզից դպրոց անցումային շրջանում, դեռ դպրոցական չէ, բայց արդեն նախադպրոցական էլ չէ, դեռ մեծ չէ, բայց արդեն փոքր էլ չէ, դեռ ցանկանում է,
բայց արդեն պետք է [5, 5]:
Ուսումնական ադապտացիան երեխայի հարմարումն է սոցիալական պայմանների նոր համակարգին, հարաբերություններին, գործունեության տեսակներին, կենսագործունեության ռեժիմին: Երեխան, որը ներգրավվում է պահանջների, նորմերի և սոցիալական հարաբերությունների դպրոցական համակարգի մեջ և
283

իր անձնային, ֆիզիկական, մտավոր ներուժը լիարժեք զարգացնում է, համարվում է հարմարված: Խոսելով ուսումնական ադապտացիայի մասին` միաժամանակ հարկ է նշել, որ կարևոր փաստ է
ուսումնական գործունեության մեջ ուսումնական սթրեսի հաղթահարումը: Վերջինս ներկա ժամանակներում ամենացավոտ հարցերից մեկն է: Եվ պատահական չէ, որ հոգեբանները առանձնացնում
են «ուսումնական սթրես» հասկացությունը: Ուստի դրա համար էլ
այսօր հրատապ է դարձել դրա կանխարգելման գործընթացը: Եվ
ուսումնական սթրեսը կանխարգելելու, ինչու չէ, նաև հաղթահարելու համար անհրաժեշտ է իմանալ սթրեսի պատճառները
կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների ուսումնադաստիարակչական գործընթացում:
Տարբերում ենք ուսումնական սթրեսի հետևյալ տեսակները՝
1. Դրական հուզական և բացասական հուզական,
2. Կարճատև և երկարատև (սուր և խրոնիկական),
3. Ֆիզիկական և հոգեբանական (տեղեկատվական, հուզական և
կոմունիկատիվ):
Ֆիզիկական սթրեսը առաջանում է օրգանիզմում տարբեր բացասական գործոնների անմիջական ազդեցության արդյունքում:
Օրինակ՝ երբ երեխան հաճախ ունենում է սովի, ծարավի զգացում
կամ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածություն:
Հոգեբանական սթրեսի պատճառներից կարող են լինել, օրինակ, երբ սովորողին խաբել, վիրավորել, ֆիզիկական կամ բարոյական սպառնալիք են ներկայացրել, եթե նա զգում է ուժեղ տեղեկատվական ծանրաբեռնվածություն:
Տեղեկատվական սթրեսը առաջանում է այն ժամանակ, երբ ծանրաբեռնվում է ինֆորմացիոն դաշտը, երբ երեխան կրում է մեծ պատասխանատվություն իր կատարած գործողությունների հետևանքների համար՝ չհասցնելով կայացնել ճիշտ որոշումներ:
Երեխաների մոտ տեղեկատվական սթրեսի պատճառ է այն
հանգամանքը, որ նա ուսումնական նյութի վերաբերյալ դրված
պահանջներից ոչինչ չի հասկանում: Այսպիսի դեպքերում երեխան
սկսում է թերագնահատել իր հնարավորությունները, կարծում է,
որ ինքն ընդունակ չէ հասկանալու նման դժվար ինֆորմացիան:
Հուզական սթրեսը ի հայտ է գալիս այն իրավիճակներում,
որոնք սպառնում են աշակերտների անվտանգությունը, նրա սո284

ցիալական կարգավիճակը, տնտեսական բարեկեցությունը, միջանձնային հարաբերությունները: Հուզական սթրեսը ամենահաճախ հանդիպող սթրեսի տեսակներից է, և այն կարող է հանդիսանալ այլ սթրեսի տեսակների հետ համատեղ, այսինքն՝ հանդես գալ
որպես մեկ այլ սթրեսի տեսակի հետևանք [3, 42]:
Կոմունիկատիվ սթրեսն առաջանում է այն ժամանակ, երբ
երեխան անկարող է շփվելու իր դասընկերների կամ ուսուցիչների
հետ, երբ դժվարանում է հաստատել հարաբերություններ շրջապատի մարդկանց հետ:
Կարճատև սթրեսները կարող են առաջանալ տարբեր մանր և
ավելի լուրջ խնդիրներից, ի տարբերություն խրոնիկականի՝ իր
բնույթով ավելի թեթև է ներգործություն թողնում անձի վրա և կարճ
ժամանակում ավարտվում է [2, 226]:
Երեխաների մոտ սթրեսը մշտական խնդիր է նաև այն պատճառով, որ նրանց կյանքը և փորձը վերահսկվում է ծնողների կողմից: Երեխաները հաճախ են զգում, որ ոչինչ չեն կարող անել կամ
որևէ բան փոխել: Այս ամենը հանգեցնում է անտարբերության
(ապատիայի) և մոտիվացիայի կորստի: Երբեմն այդ ագրեսիան,
անկարողությունը հնարավորություն չեն տալիս երեխային կենտրոնանալու որևէ առարկայի վրա:
Խոսելով ուսումնական գործընթացում ուսումնական սթրեսի
առկայության մասին՝ անհրաժեշտ է նաև խոսել դրա հաղթահարման ուղիների մասին, որի միջոցներից մեկը հեքիաթաթերապիան
է: Այս մեթոդից օգտվել են Ֆրոմը, Բերնը, Գարդները և ուրիշներ:
Հեքիաթների տեսքտերը առաջացնում են զգացմունքային արձագանք ինչպես երեխաների, այնպես էլ մեծահասակների մոտ:
Հեքիաթների հետ աշխատանքի հիմնական միջոցներ են համարվում ՝
• Հեքիաթի վերլուծություն – նպատակն է գիտակցել, մեկնաբանել
այն, թե ի՞նչ է թաքնված յուրաքանչյուր հեքիաթային իրավիճակում. «Ձեր կարծիքով ինչի՞ մասին էր հեքիաթը», «Ո՞ր հերոսն
ավելի շատ դուր եկավ և ինչու՞» և այլն: Այս մեթոդն օգտագործվում է 5 տարեկան և բարձր երեխաների հետ:
• Հեքիաթի պատմում – օգնում է զարգացնել երևակայությունը,
առաջարկում է երեխաներին պատմել հեքիաթը կամ առաջին,
կամ երրորդ դեմքով, կամ էլ հեքիաթի հերոսների կողմից:
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• Լրացում, փոփոխում – այս մեթոդն օգտագործվում է, երբ երեխային դուր չի գալիս սյուժեն կամ հեքիաթի ավարտը: Կարևոր
մեթոդ է, քանի որ փոխելով հեքիաթը կամ ավելացնելով մասնակիցներին՝ երեխան ինքն է ընտրում իր ներքին վիճակին
ավելի համապատասխանող ուղղություն և գտնում է պրոբլեմի
լուծման այն տարբերակը, որը թույլ կտա ազատվել ներքին լարվածությունից: Հենց դա է այս մեթոդի հոգեբանական – շտկողական իմաստը:
• Հեքիաթի բեմադրում տիկնիկների միջոցով [4, 15]:
Հեքիաթաթերապիայի համալիր հայեցակարգը՝ ըստ Ե. Ագարևոնի, հիմնվում է հեքիաթի հետևյալ տեսակների վրա՝ գեղարվեստական, դիդակտիկական, հոգեշտկողական, հոգեթերապևտիկ,
մեդիտատիվ, հոգեբանական [1, 36]:
Գեղարվեստական հեքիաթներին են պատկանում այն հեքիաթները, որոնք ստեղծվել են ժողովուրդների բազմադարյան
իմաստություններից և հեղինակային պատմություններից՝ առասպել, ասույթ, այլաբանություն և այլն:
Հոգեշտկողական հեքիաթներ ստեղծված են, որպեսզի երեխաների վարքագծում կարողանան մեղմ ազդեցություն ունենալ: Հոգեշտկողական հեքիաթում որպես գլխավոր հերոս հանդես է գալիս
այցելուի սեռին, տարիքին, բնավորությանը, հետաքրքրություններին ու վարքին համապատասխան գործող անձը:
Հոգեթերապևտիկ հեքիաթները այն հեքիաթներն են, որոնք
բժշկում են հոգին, բացահայտում տեղի ունեցող իրադարձությունների խորքային իմաստները: Պատմություններ, որոնք հնարավորություն են տալիս իրողությունները տեսնել այլ կողմերից, միանշանակ չեն, խորն են ու թափանցելի և, ինչպես ընդունված է,
ունեն երջանիկ ավարտ:
Մեդիտատիվ հեքիաթները կիրառվում են ստեղծելու ու ձևավորելու դրական փորձ, վերացնելու հոգեհուզական լարվածությունը՝ ստեղծելով ավելի լավ մոդելներ անհատական հարաբերությունների զարգացման գործում:
Դիդակտիկական հեքիաթները օգտագործվում է ընդունելի
կերպարներով և ստեղծվում է կերպար հեքիաթային աշխարհում,
որում նրանք ապրում են:
Հոգեբանական հեքիաթները մտացածին բովանդակությամբ
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հեղինակային պատմություններ են, որ օպտիմալ ներգործություն
են ունենում երեխայի հոգեկանի բնականոն զարգացման վրա:
Աշխատանքը հեքիաթաթերապիայի վերլուծական ուղղության
շրջանակներում օժանդակում է երեխայի ստեղծագործական զարգացմանը, բանավոր խոսքի կատարելագործմանը, երևակայության, էմպաթիայի և լսելու ունակության, պատկերային մտածողության խորը զարգացմանը:
Այսպիսով, աշխատանքը հեքիաթաթերապիայի վերլուծական
ուղղության շրջանակներում օժանդակում է.
 Երեխայի ստեղծագործական զարգացմանը,
 Բանավոր խոսքի կատարելագործմանը (երեխան սովորում
է ավելի արդյունավետ ձևակերպել իր մտքերը),
 Երևակայության, ֆանտազիայի զարգացմանը,
 Պատկերային մտածողության խորը զարգացմանը, պատճառահետևանքային կապի հաստատմանը,
 Էմպաթիայի և լսելու ունակության զարգացմանը (վերլուծության ընթացքում երեխան սովորում է զգալ գլխավոր հերոսին և
լսել այն, ինչ ասում են մյուս երեխաները):
Իրականացրել ենք հետազոտություն, որի նպատակն էր տեսականորեն հիմնավորել և փորձարարական ճանապարհով ապացուցել հեքիաթաթերապիայի ազդեցությունը առաջին դասարանցիների ադապտացիոն խնդիրը լուծելու գործում:
Կիրառել ենք «Տնակ» մեթոդիկան, որի մեթոդական հիմքը
հանդիսանում է ասոցատիվ-գունային գիտափորձը (Ա. Էտկինդ)։
Այն մշակված է Օ. Ա. Օրեխովայի կողմից և թույլ է տալիս անցկացնել երեխայի հուզական ոլորտի՝ մասնավորապես բարձրագույն
սոցիալական հույզերի, անձնական հետաքրքրությունների և գործունեության ուղղությունների հետազոտություն:
Կիրառել ենք նաև ուսումնական մոտիվացիան բացահայտող
հարցաթերթիկ՝ Ն. Գ. Լուսկանովայի հեղինակությամբ: Տվյալ հարցաթերթիկի միջոցով պարզ էր դառնում երեխայի ուսումնական
մոտիվացիայի մակարդակը՝ ուսումնական ակտիվությունը, լավ
վերաբերմունքը դպրոցի նկատմամբ, միջին ուսումնական դեզադապտացիան, բացասական վերաբերմունքը դպրոցին:
Մեր կատարած հետազոտությունը իրականացվել է հետևյալ
փուլերով՝
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I. Սկզբնական փուլում հոգեախտորոշիչ մեթոդիկաների միջոցով
ախտորոշել ենք ուսումնական սթրեսի առկայությունն առաջին
դասարանցիների մոտ: Աշխատելով թվով 50 աշակերտների
հետ՝ նրանցից 18-ը ունեին ուսումնական ադապտացիայի հետ
կապված խնդիրներ. երեխաների մոտ նկատվում էր հուզական
սթրեսի առկայություն, ցածր ուսումնական մոտիվացիա, ցածր
ինքնագնահատական: Այսինքն, այս ամենից ելնելով՝ կարող
ենք ասել, որ առկա է ուսումնական դեզադապտացիայի վտանգ:
II. Վերը նշվածից ելնելով` իրականացրել ենք հեքիաթաթերապիա, որը բավականին երկարատև և աշխատատար գործընթաց էր: Աշխատանքը իրականցրել ենք այն երեխաների հետ,
ում մոտ ախտորոշվել էր ուսումնական ադապտացիայի հետ
կապված խնդիրներ: Հեքիաթաթերապիան իրականացրել ենք
հատուկ ընտրված հեքիաթի միջոցով: Արդեն իսկ հեքիաթաթերապիայի ընթացքում նկատելի էին երեխաների ակտիվ մասնակցությունը հեքիաթի վերլուծությանը, բանավոր խոսքը բավականին կատարելագործված էր, նկատելի էին ջերմ, ընկերական հարաբերություններ և այլն:
III. Նույն հոգեախտորոշից մեթոդիկաներով կատարել ենք ստուգիչ
հետազոտություն, ուր արդեն նկատվում էր ինքնագնահատականի բարձրացում, գունային ավելի վառ պատկերացումներ,
որը նախկինում չկար:
Ուստի այս ամենից ելնելով` կարող ենք ասել, որ հեքիաթաթերապիան կարող է հանդիսանալ այն հոգեթերապևտիկ միջոցներից մեկը, որի արդյունքում կարելի է հաղթահարել ուսումնական
սթրեսը և նպաստել ուսումնական ադապտացիայի սահուն ընթացքին:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Агарева Е., Сказкотерапия [Текст] / Е.Ю. Агарева // Дошкольное и
школьное воспитание, 2008.
2. Гринбер Дж.,Управлениестрессом, Питер, 2002.
3. Лазарус Р., Теория стресса и психологические исследование // Эмоциональный стресс, 1970.
4. Աղուզումցյան Ռ., Հեքիաթաթերապիայի տեսություն և պրակտիկա,
Մեթոդական ձեռնարկ, 2003:
5. Հովհաննիսյան Ա., Դպրոցի շեմին, Մեթոդական ուղեցույց, 2007:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СКАЗКОТЕРАПИИ
В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ АДАПТАЦИИ
Мурадян Лилит
ВГУ, Педагогика и психология, магистратура 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Данная работа направлена на обсуждение проблемы учебной адаптации младших школьников и на методы преодоления учебного стресса.
Учитывалось важность роли сказкотерапии в процессе преодоления учебного стресса и анализировались особенности применения сказкотерапии с
младшими школьниками. Были представлены итоги экспериментального
исследования с первоклассниками, которые дают возможность настаивать
на тот факт,чтосказкотерапия может являться средством оптимизации
учебного процесса и способствовать учебной адаптации первоклассников.

THE USE OF THE FAIRYTALE THERAPY IN THE PROCESS OF
EDUCATIONAL ADAPTATION AMONG FIRST GRADERS
Muradyan Lilit
VSU, Pedagogy and psychology, magistrature, 2nd course
SUMMARY

The following article is concerned with the investigation of educational
adaptation and stress management issues among elementary students. Emphasis
has been put on the role of the Fairytale Therapy as a basic means in the process
of stress management; and the peculiarities of the application of the Fairytale
Therapy among elementary students has been put under analysis. The results of
the experimental research performed with first graders have been introduced,
which also allow to assert the fact, that the Fairytale Therapy may be regarded
as a highly efficient means serving the process of educational adaptation and the
optimization of the educational process for first graders.
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ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՈՐԱԿՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆԱՀՈԳԵԲԱՆԱ-ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ
ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ
Սարգսյան Լիլիթ
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն,
մագիստրատուրա, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար`հ. գ. թ., ասիստենտ Մազմանյան Մարիաննա

բառեր՝ որակ, անձնային որակ, մասնագիտական
Հանգուցային բառեր
կարևոր որակ, մասնագիտական ուղղվածություն, նյարդային համակարգ:

Ներկայումս փոփոխության են ենթարկվել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտների կրթության,
մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների, անհատական որակների նկատմամբ պահանջները: Ժամանակակից
մասնագետը պետք է օժտված լինի ոչ միայն բարձր որակավորմամբ, այլև նպատակաուղղվածությամբ, ստրեսակայունությամբ,
ինքնազարգացման կարողությամբ, որոշումներ կայացնելու և այդ
որոշումների համար պատասխանատվություն կրելու ունակությամբ: Բոլոնյան դեկլարացիայի սկզբունքը՝ «Կրթություն ողջ
կյանքի ընքացքում» ենթադրում է մասնագետի անընդհատ զարգացում, որն անհրաժեշտ է աշխատանքային գործունեության ընթացքում հաջող ինքնառեալիզացման համար: Ուսանողին անհրաժեշտ է ձեռք բերել փորձ, որպեսզի կարողանա վերլուծել սեփական գործողությունները, արարքները և ադեկվատ գնահատական տա դրանց: Կենսական փորձի այս կարևոր տեսակը ձևավորվում է կրթական պրոցեսում` ուսանողի սուբյեկտիվ դիրքորոշման
և կոմպետենտ մասնագետների ճիշտ ուղղորդման շնորհիվ: Բուհն
ավարտելուց հետո երիտասարդ մասնագետից պահանջվում է
ներգրավվել ակտիվ ստեղծագործական գործունեության մեջ, բայց
շրջանավարտը հիմնականում պատրաստ չի լինում իր մասնագիտության շրջանակներում լայն գործունեություն ծավալելուն: Այս
հարցում նշանակալի դեր են խաղում ոչ միայն մասնագիտական
աշխարհայացքի բարձր մակարդակը, այլ նաև անձի մասնագի290

տական կարևոր որակների զարգացվածության աստիճանը և տիրապետելու ունակությունը:
Աշխատանքի նպատակն է կատարել տեսական ուսումնասիրություն մասնագիտական կարևոր որակների վերաբերյալ տարբեր հեղինակների մոտեցումների շրջանակներում, մեր ունեցած
տվյալների հետ մեկտեղ վեր հանել արդիական խնդիրները և
դրանց համար լուծումներ առաջարկել:
Խ. Ի. Օժեգովը տվել է «որակ» հասկացության հետևյալ սահմանումը. «Որակը գոյություն ունեցող հատկանիշների, հատկությունների, առանձնահատկությունների առկայությունն է, որով տվյալ
առարկան կամ երևույթը տարբերվում է մյուսներից» [6, 113]:
Ըստ Վ. Ն. Կալմիկովի` անձնային որակը հիմք է վարքի մշտական միջոցի` գործունեության համար, բնորոշ ռեակցիայի դրսևորումն է այս կամ այն հասարակական, արտադրական և այլ նմանատիպ իրադրություններում, որոնք սոցիալական միջավայրում
ձևավորում են հասարակության ինչպես օբյեկտիվ բնավորությունը, այնպես էլ հասարակական արժեքներում առանձին անհատների հետաքրքրությունները [3, 38]:
Հոգեբանա-մանկավարժական գրականության մեջ անձնային
որակը նկարագրվում է որպես մարդու մշտապես ամրապնդվող
հարաբերությունները այլ մարդկանց, ինքն իր նկատմամբ, աշխատանքի, բնության, իրերի և այլնի հանդեպ, որոնք վերաբերում են
մոտիվացիոն համակարգին, վարքի միջոցներին և ձևերին, որոնցում իրագործվում են այդ հարաբերությունները [1, 5]:
Մասնագիտական կարևոր որակը կարելի է դիտել որպես
որակների միագումար, որն ապահովում է պրակտիկ փորձի դինամիկան, մշտապես ամրապնդվող հարաբերություններն իր մասնագիտության, աշխատանքի, մարդկանց, բնության հետ, անփոփոխ մոտիվացիոն համակարգ և մասնագիտական դերային վարքագիծ, ինչպես նաև այն որակները, որոնք անհրաժեշտ են հաջող
մասնագիտական գործունեություն իրականացնելու համար (Բ. Գ.
Անանև, Ֆ. Ն. Գոնոբոլին, Վ. Դ. Շադրիկով):
Տարբեր մասնագիտություններ պահանջում են տարբեր մասնագիտական կարևոր որակներ, և դրանց գիտակցման մակարդակը մեծ ազդեցություն ունի գործունեության ընթացքում խնդրի
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ընտրման, դրանց լուծման եղանակներ գտնելու մեջ և այլն:
Մասնագիտական կարևոր որակներ ասելով` հասկանում ենք
այն անհատական որակները, որոնք ազդում են մասնագիտական
գործունեության արդյունավետության վրա և այն հաջող յուրացնելուն: Մասնագիտական կարևոր որակներին են վերաբերում նաև
ընդունակությունները, սակայն ըստ Շադրիկովի` մասնագիտական կարևոր որակները չեն սահմանափակվում միայն ընդունակություններով [9, 30]:
Մ. Ա. Դմիտրևան մասնագիտական կարևոր որակների մեջ
առանձնացնում է անհատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները և անձնավորության հարաբերությունները: Անհատական-հոգեբանական (տիպոլոգիական) հատկությունների մեջ
են մտնում մարդու զգայական, պերցեպտիվ, ուշադրության, մնեմիկական, երևակայության, մտածական, խոսքային, հուզական,
կամային, կոմունիկատիվ առանձնահատկությունները: Անձի հարաբերությունները ներառում է ինքն իր, այլ մարդկանց նկատմամբ, աշխատանքի, իր մասնագիտության, այս կամ այն մասնագիտական խնդիրների և այլնի վերաբերյալ ունեցած հարաբերություններ:
Նյարդային համակարգի գործընթացի հիմնական հատկանիշներն իրենց հետքն են թողնում մասնագիտական գործունեության
ցանկացած բնագավառում: Տարբեր մասնագիտությունների համար պահանջվում են նյարդային համակարգի տարբեր առանձնահատկությունների տեր մարդիկ: Նյարդային համակարգի տեսակը
ազդում է մարդու բնավորության, զգայունակության բոլոր վերլուծիչների վրա: Զգալու արագությունը և տարբերակումը կախված է
նյարդային գործընթացների շարժունակությամբ և հավասարությամբ (շարժուն տեսակի մոտ բարձր է զգալու արագությունը, իսկ
արգելակվող տեսակի մոտ հստակ է տարբերակումը) [2, 23]:
Եթե ցանկանում ենք որակյալ կադրեր ունենալ, ապա պետք է
հատուկ ուշադրություն դարձնենք մասնագիտական կարևոր
որակների ձևավորման պայմաններին: Մասնագիտական կարևոր
որակներն անհրաժեշտ են պրոֆեսիոնալիզմի ձևավորման համար, և վերջինիս ձևավորման ու զարգացման պայմաններից են
նախ հոգեբանական գործոնները (մասնագիտական ուղղվածու292

թյուն), 2-րդ՝ գործունեության ճիշտ կազմակերպումը (պրակտիկայի առկայությունը, մանկավարժական պայմանները):
Հոգեբանության մեջ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում
անհատի մասնագիտական ուղղվածության ուսումնասիրությանը
(Ֆ. Ն. Գոնոբոլին, Ե. Ա. Կլիմով, Ն. Ծ. Կուզմինա, Ն. Ծ. Կոմուսովա)
[7, 398]:
Մասնագիտական ուղղվածությունը հասկացվում է նախ և
առաջ որպես մոտիվացիոն կառուցվածքների հանրագումար (հետաքրքրությունների, պահանջմունքների, հակվածությունների,
ձգտումների և այլն), որոնք կապված են մարդու մասնագիտական
գործունեության հետ և ազդում են, մասնավորապես, մասնագիտության ընտրության վրա:
Անհատի մասնագիտական ուղղվածության ռեալիզացման հոգեբանական մեխանիզմներ կարող է հանդիսանալ մարդու՝ որպես
մասնագետի մասնագիտական կարևոր որակները որոշող դրդապատճառների, արժեքների, անհատական իմաստների և կարողությունների բարդ բազմամակարդակ կառուցվածքը: Այդ համակարգի մեջ են ներառվում նաև առավել լայն իմաստով մարդու բոլոր
կենսական պլանները, նրա դրդապատճառները և կենսագործունեության նպատակները:
Ապագա մասնագետի մասնագիտական ուղղվածության ձևավորման պրոցեսն սկսվում է դպրոցական տարիներին, շարունակվում է բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում, կատարելագործվում է ինքնազարգացմանն ուղղված աշխատանքներով:
Անկասկած, ապագա մասնագետի նախապատրաստման համար որոշիչ է համարվում կրթության բուհական շրջանը: Այդ
շրջանից մեծապես կախված կլինի՝ կմեծանա՞ հետաքրքրությունը
ապագա մասնագիտական գործունեության նկատմամբ և ի՞նչ աստիճանի, թե՞ կթուլանա, հնարավոր է` նաև անհետանա ընդհանրապես:
ԲՈՒՀ-ի ուսանողներին ապագա մասնագիտական գործունեությանը նախապատրաստելու պրոցեսում կարևոր նշանակություն են ստանում դասավանդողների և ուսանողների միջև ինչպես ուսումնական, այնպես էլ արտաուսումնական գործունեության ժամանակ ձևավորվող հարաբերությունները:
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Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն ունի իր
սպեցիֆիկան, որը պահանջում է մասնագիտական կարևոր որակների որոշակի հավաքածու, որոնց առանձնացումը ողջ հանրագումարից պետք է լինի գիտականորեն հիմնավորված: Այդ առիթով Ե. Ա. Կլիմովը գրել է. «Ինչպես էլ մենք հասկանանք մասնագիտությունը, ամեն դեպքում հիմք կա՝ ասելու, որ այն որոշ պահանջներ է ներկայացնում աշխատողի անհատական հոգեբանական
որակներին» [4, 157]:
Վ. Դ. Շադրիկովն առաջարկում է մասնագիտական կարևոր
որակների տակ հասկանալ սուբյեկտի անհատական որակները,
որոնք ազդում են գործունեության արդյունավետության և նրա յուրացման հաջողության վրա [8, 129]:
Ըստ Ա. Կ. Մարկովի` մասնագիտական կարևոր որակները
մարդու այն որակներն են, որոնք ազդում են հիմնական բնութագրիչներին համապատասխան աշխատանքի կատարման արդյունավետության վրա: Դրանք նախադրյալ են ծառայում մասնագիտական գործունեության համար [5, 83]:
Այս ամենից կարող ենք եզրակացնել.
1. Եթե մասնագիտական ուղղվածությունը համապատասխանում է ընտրած մասնագիտությանը, ապա ավելի բարձր է մասնագիտական կարևոր որակների զարգացման հավանականությունը:
2. Ցանկացած մասնագիտություն անձի մոտ ձևավորում և
զարգացնում է տվյալ մասնագիտությանը բնորոշ մասնագիտական կարևոր որակներ, իհարկե, եթե անձի մոտ առկա են տվյալ
մասնագիտությանը բնորոշ որակների որոշակի նախադրյալներ:
3. Մասնագիտական կարևոր որակների ձևավորման և զարգացման խնդիրների լուծումը մանկավարժության կարևոր սոցիալական խնդիր է համարվում, քանի որ այդ խնդրի լուծումից է
բխում որակյալ կադրեր ունենալու գրավականը: Դրանից ելնելով`
անհրաժեշտ է անհապաղ կազմակերպել և իրականացնել անհրաժեշտ միջոցառումների համակարգ:
Գնահատելով առկա խնդրի լրջության աստիճանը` առաջարկում ենք.
1. Մասնագիտական կողմնորոշման և ուղղորդման աշխատանքներն սկսել դեռևս դպրոցական ուսումնառության շրջանում՝
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մինչև ավագ դպրոց ընդունվելը, ինչպես նաև ավագ դպրոցում
ուսանելու տարիներին ևս:
2. Ընդունելության հանձնաժողովներում իրականացնել դիմորդի մասնագիտական ուղղվածության ախտորոշում` բացահայտելու համար տվյալ մասնագիտությանը համապատասխանելու
մակարդակը:
3. Կազմել հատուկ մասնագետներից բաղկացած խումբ, որը
կաշխատի այն դիմորդների, անհրաժեշտության դեպքում նաև
նրանց ծնողների հետ, որոնց մոտ նկատվել է անհամապատասխանություն մասնագիտական ուղղվածության և ընտրված մասնագիտության միջև:
4. Այնպիսի կադրեր ընդունել աշխատանքի, որոնք իսկապես
կարող են ուսանողին բարձրացնել որակյալ և պահանջված մասնագետի աստիճանի:
5. Ուսումնական գործունեության մեջ ուշադրություն դարձնել այն բոլոր պայմաններին (դասախոսություններ, սեմինարներ,
գործնական աշխատանքներ, պրակտիկաներ, գործընկերների
հետ շփում), որոնք կնպաստեն մասանագիտական կարևոր որակների ձևավորմանը և զարգացմանը:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
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1. Богданов В., Социально-психологические свойства личности, ЛГУ, 1983.
2. Дмитриева М., Крылов А., Нафтельев А., Психология труда и инженерная психология. Л., 1979.
3. Калмыков В., Основы философии, Минск, 2003.
4. Климов, Е., Образ мира в разнотипных профессиях [Текст], Учеб.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОПСИХОЛОГИЧЕСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ВАЖНЫХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
КАЧЕСТВ

Саргсян Лилит
ВГУ, Педагогика и психология, магистратура, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

В современных условиях для того, чтобы быть обеспеченным работой,
необходимо иметь высокий уровень важных профессиональных качеств.
Важные профессиональные качества необходимы для формирования
профессионализма, а одним из условий формирования и развития последнего являются направленность специализации, правильная организация
деятельности, педагогические условия. Важные профессиональные качества сформируются и будут развиваться наилучшим образом, если направленность специализации, способности и возможности совпадут с выбранной профессией. В связи с решением настоящей задачи были сделаны
предложения.

THE
THE PSYCHOPSYCHO-PEDAGOGICAL CONDITIONS
CONDITIONS
OF THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF IMPORTANT
IMPORTANT
PROFESSIONAL QUALITIES
QUALITIES
Sargsyan Lilit
VSU, Pedagogy and psychology, magistrature, 2nd course
SUMMARY

Nowadays it is necessary to have a high level of professional (important)
qualities, in order to have a job. The professional qualities are regarded as key
factors are important for the formation of professionalism. Professional
direction, the proper organization of activities, pedagogical factors are
considered as reasons of the formation and development of Professionalism.
These professional important qualities can be much more developed if the
professional direction, abilities and opportunities match the their chosen
profession. Some suggestions were made to solve the problem.
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ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻՑ ԶՐԿՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՄԱՐԵՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
Սողոմոնյան Նազելի
ՎՊՀ, Մանկավարժություն և հոգեբանություն, 2-րդ կուրս
Գիտ. ղեկավար`մ. գ. թ., դոցենտ Լիզա Հարոյան

Հանգուցային բառեր՝ ընտանիք, հարմարեցում, դեպրիվացիա,
վարքային մոդել, ինֆանտիլ վարք, ֆրուստրացիա, իդենտիֆիկացիա:
«Բնությունը երեխաներին ստեղծել է,
որպեսզի նրանց սիրենք և օգնենք»
Ժան-Ժակ Ռուսո

Հասարակությանը միշտ էլ մտահոգել է ֆիզիկապես և հոգեպես կատարյալ սերունդ դաստիարակելու հարցը: Այդ խնդիրն
ունի պետական կարևորություն և պահանջում է լուրջ մոտեցում:
Լիարժեք անձնավորության ձևավորման պատասխանատվությունն ընկնում է ընտանիքի և հասարակության վրա:
Հոգեբաններն ու մանկավարժները բարձր են գնահատել ընտանիքի տեղը երեխայի կյանքում (Վ. Դավիդով, Վ. Սուխոմլինսկի,
Ղ.Աղայան և ուրիշներ): Նրանք նշում են, որ երեխան ընտանիքում
ոչ միայն տեսնում է, զգում, թե ինչպես պետք է ապրել, ինչ պետք է
իմանալ, այլև թե ինչպիսին է իրական կյանքը, մարդիկ ինչպես են
փոխհարաբերվում միմյանց հետ: Ընտանեկան դաստիարակության առանձնահատկությունն այն է, որ հիմնված է հուզականության, հարազատական, բարեկամական զգացմունքների, սիրո
վրա [4, 21]:
Երեխայի անձնավորությունը ձևավորվում է ընտանեկան ջերմ
փոխհարաբերությունների հանգույցում` սկզբում ծնողների օգնությամբ, այնուհետև` առանց նրանց: Այսպիսով` երեխայի անձնավորության ձևավորման հիմնական պայմաններն են մարդկային
փոխհարաբերությունները և հաղորդակցումը [1, 64]: Նման հաղորդակցման առաջին դպրոցը ընտանիքն է, որտեղ երեխաները
մանկուց յուրացնում են բարոյական արժեքների համակարգը:
Կարևորելով ընտանիքի դերը երեխայի ճիշտ, հասարակայնո297

րեն համարժեք դաստիարակության, աճող մարդու բարոյահոգեբանական նկարագրի ձևավորման գործում` ցավով ենք արձանագրում, որ այդ նկարագիրը ենթարկվում է այլափոխումների, և մենք
ունենում ենք ծնողական խնամքից դուրս մնացած երեխաներ:
Վերջիններիս խնամքի կազմակերպման այլընտրանք են մանկատունը, գիշերօթիկ հաստատությունները, խնամակալությունը,
որդեգրությունը, հոգաբարձությունը և վերջին շրջանում նաև խնամատարության ինստիտուտը: Մանկատունն ապահովում է մինչև
18 տարեկան առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների սոցիալական վերականգնումը` նրանց մշտական խնամքը և դաստիարակությունը, ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր զարգացումը,
նրանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Հայաստանի մանկատներում ապրող երեխաների գերակշիռ
մասը «անհայտ ժամանակով լքվածության մեջ գտնվող երեխաներն են», ում ծնողները չեն այցելում կամ կապ չեն պահպանում,
բայց և իրավաբանորեն չեն ձևակերպում իրենց հրաժարումը: ՀՀում լրիվ որբ երեխաները, առանց ծնողի մասին որևէ տեղեկության, փոքրամասնություն են:
Մեր ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզ դարձավ,
որ կարճաժամկետ մտադրությունները հեշտորեն կարող են դառնալ երկարաժամկետ իրականություններ, և այսպես երեխաները
հայտնվում են լքված վիճակում: Հայաստանում գործող խնամազուրկ երեխաների համար նախատեսված տարբեր տիպի հաստատություններից յուրաքանչյուրն ունի իր առավելություններն ու թերությունները: Դրանք բխում են նախ հաստատությունների ընդունման չափանիշների և հաստատություններում խնամվող երեխաների անհամապատասխանությունից, պահանջմունքների ոչ լիարժեք բավարարումից և մի շարք այլ առաձնահատկություններից:
Երեխայի նորմալ զարգացման համար առանձնահատուկ
կարևոր են կյանքի առաջին տարիները: Հետազոտությունները
ցույց են տվել, որ այն երեխաները, որոնք վաղ մանկության տարիքից մեծանում են առանց բավարար խնամքի, ապագայում ունենում են զարգացման լուրջ խնդիրներ` հոգեկան զարգացման հապաղում, հուզական ոլորտի խանգարումներ, ավելի հաճախ են հիվանդանում:
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Մանկական հաստատություններում երեխաների խմբային
դաստիարակության ուսումնասիրությունները բախվում են հուսալիության և ճշտության հիմնախնդիրների հետ: Նման խնդիրներն են հսկիչ խմբերի բացակայությունը, հաստատությունների
կողմից մատուցվող ծառայությունների ոչ ճիշտ սահմանումը,
արդյունավետության գնահատման ոչ ճիշտ չափանիշների ընտրությունը, դիտարկողի սուբյեկտիվությունը: Գտնվելով հաստատություններում` երեխան ենթարկվում է դեպրիվացիայի, զրկվում
է լայն շփումների հնարավորությունից, պահանջմունքները լիովին
բավարարելուց, բաց է մնում հոգեբանական պահանջմունքների
մասը, սահմանափակ է մեծահասակների հետ շփումը, չեն բավարարվում սիրո, քնքշանքի պահանջմունքները: Մեծահասակը
նրանց համար վարքային մոդել է, որը համեմատում են իրենց
շրջապատում գտնվող մնացած մարդկանց վարքի դրսևորումների
հետ, արդյունքում ձևավորվում է սեփական վարքի մոդելը:
Միևնույն ժամանակ մեծահասակի հետ շփումը նպաստում է երեխաների` հմտությունների յուրացման գործընթացին: Գտնվելով
ընտանեկան մթնոլորտից դուրս` երեխան չի կարողանում յուրացնել ընտանեկան դերերը և դրանց համապատասխան իրավունքներն ու պարտականությունները, ընտանեվարության, կենցաղավարման, առօրյա գործունեության հմտությունները: Ուսումնասիրությունները կատարել ենք Վանաձորի Տարոն 2 մանկատանը,
Սպիտակի «Գթության քույրեր» կոչվող հաստատությունում: Եթե
փորձենք այդ հաստատություններում մեծացող երեխաների
առանձնահատկությունները համառոտ կերպով նկարագրել, ապա
կստացվի մոտավորապես հետևյալ պատկերը`
• Հաստատություններում մեծացած երեխաները դժվարանում են շփման մեջ մտնել մարդկանց հետ, քանի որ չեն
վստահում մեծահասակներին:
• Հաստատություններում մեծացող երեխաների մոտ նկատվում է ագրեսիվություն, որը արդյունք է նրանց ապրած
նախկին ֆրուստրացիաների և ագրեսիվության` որպես
մանկատանը հարմարվելու պաշտպանական մեխանիզմ:
• Գտնվելով հաստատություններում` երեխաները ժխտում են
իրենց լքվածությունը, հետևաբար իրականությունը: Այս երե299
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խաները ամեն վայրկյան կարիք ունեն ինքնահաստատվելու:
Հաստատությունում գտնվելու ընթացքում մտածում են այնտեղից շուտ դուրս գալու, ինքնուրույն կյանքով ապրելու
մասին, սակայն դուրս գալուց հետո հանդիպելով առաջին
դժվարություններին` ձգտում են վերադառնալ մանկատուն,
որտեղ կարող են սնվել, ապաստան ունենալ: Ձգտում են
անկախության` միևնույն ժամանակ վախենալով դրանից:
Հայտնվելով հաստատություններում` երեխաները ձեռք են
բերում անվստահություն, թերարժեքություն սեփական
«ես»-ի նկատմամբ, այսինքն չեն ունենում իդենտիֆիկացիոն ադեկվատ զարգացում [2, 9]:
Չունեն հետագա ինքնուրույն կյանքի մասին ռեալ պատկերացումներ, դրանք ավելի շատ երևակայական են (ծնողներին գտնելու, նրանց հետ ապրելու և այլն):
Հաստատության երեխաները հաճախ փորձում են երևալ
իրենց տարիքից մեծ, քան իրականում է, կամ ընդհակառակը, ցուցաբերում են ինֆանտիլ վարք (հատկապես վաղ
շրջանում մանկատուն տեղավորված երեխաները):
Այս երեխաները անուշադիր են իրենց արտաքինի նկատմամբ, հաճախ դժվարանում են ճանաչել իրենց կարողությունները և ընդունակությունները, անվստահ են իրենց
ուժերի հանդեպ:
Կան երեխաներ, որոնք անցյալը ջնջելու ցանկություն
ունեն` սիրո առարկա դարձնելով ապագա երևակայական
ծնողին կամ առկա խնամողին:
Հաստատությունում մեծացող երեխաները մեծ հակում
ունեն նաև ուրիշի իրը վերցնելու, որպես իրենց զրկվածության «կոմպեսացնող երևույթ»:
Այս երեխաները, որոնց ծնողները կենդանի են և այցելում
են իրենց երեխաներին, ավելի ագրեսիվ են, խորամանկ,
թեթևամիտ և անկայուն:
Հաստատությունում մեծացող այն երեխաները, ովքեր երկկողմանի ծնողազուրկ են, շատ ավելի ներփակված են, խելացի և կյանքի պայմաններին հեշտությամբ հարմարվող:
Նրանց հատուկ է կախվածությունը իրենց նեղ` սոցիալա300

կան շրջապատից: Հետագայում երեխայի մոտ սա ձևավորում է ինքնուրույնության մակարդակ:
• Հաստատությունից դուրս գալուց հետո չկարողանալով հոգալ առաջնային անհրաժեշտության խնդիրները` նրանք
վերադառնում են հաստատություն` անմիջական օգնության ակնկալիքով:
• Սեփական արարքների համար պատասխանատվության
զգացումը ցածր է, անտարբերություն են ցուցաբերում
իրենց հետ կապված հեռանկարներ ունեցող մարդանց
նկատմամբ:
• Հիմնականում ձգտում են բավարարել կենսական պահանջմունքները` սնունդ, հագուստ, կացարան:
Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի համար պահանջվում են շատ միջոցներ, սակայն դրանով համապատասխան խնդիրները լուծելու արդյունավետությունը ավելի ցածր
է, քան խնամազուրկ երեխաների այլընտրանքային ձևերի հնարավորությունները: Խնամակալական հաստատությունների շրջանավարտների առաջ շատ սուր են կանգնած հաստատությունից դուրս
գալուց հետո հասարակությունում ինտեգրվելու խնդիրը: Դուրս
գալուց հետո նրանք կանգնում են նոր սոցիալական միջավայր
ռադիկալ փոփոխության փաստի առաջ, որին ստիպված են հարմարվել: Այդ սոցիալական խմբի ներկայացուցիչները դժվարություն ունեն պրոֆեսիոնալ ինքնահաստատման, ամուսնության,
պրոֆեսիոնալ և ընկերական հարաբերություններ կառուցելու
հարցերում, նրանց զգալի մասը լրացնում է իրավախախտների
շարքերը: Հաստատություններից դուրս գալուց հետո երեխայի
ադապտացիայի վրա մեծ ազդեցություն է ունենում նրա միջավայրը, անկախ նրանից, թե ինչպիսի հաջողությունների է նա հասել
հաստատության շրջանակում: 1966 թ. անցկացվեցին հետազոտություններ, որոնց հեղինակ Մ. Ալեխանդան նշում է. «Ամենազարմանալին այն է, որ հաստատության սահմանների ներսում երեխայի
վարքի ոչ մի ասպեկտից ելնելով՝ չենք կարող կանխատեսել
ադապտացիայի հնարավորությունները դուրս գրվելուց հետո, քանի որ վատ շրջապատի դեպքում նույնիսկ ամենալավ վարքային
հատկանիշները վերանում են»:
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Վերջին ժամանակներում նկատելիորեն աճել են մանկատան
շրջանավարտների ադապտացիայի խնդրի մասին քննարկումները, սովորաբար ցույց է տրվում հենց սկզբից ևեթ նրանց ոչ ամբողջական լինելը, դիտարկվում են նրանց անհատական զարգացման
առանձնահատկությունները, և առաջարկվում են որբ երեխաների
դաստիարակության պայմանների փոփոխության տարբեր տարբերակներ, որոնք կարող են բարձրացնել նրանց ադապտացիոն
հնարավորությունները: Որպես կանոն՝ սկզբնական ադապտացիոն պոտենցիալը տալիս է ընտանիքը` սոցիալական ստատուս,
դաստիարակություն, առողջություն, կրթություն և այլն, ինչը ոչ
հաճախ է հնարավոր փոխարինել, նկարագրել, օրինակ` հոգեբանական բնութագիրը: Հաստատություններում երեխաների հետ աշխատանքի գոյություն ունեցող համակարգը կապված է սոցիալ-հոգեբանական, օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բնութագրիչների հետ և միշտ
չէ, որ հնարավոր է դառնում անհատի հաջողված ադապտացիան
բոլոր տարիքային փուլերում:
Սոցիալական ադապտացիայի գործընթացում պետք է հաշվի
առնել 2 գործոն` անհատ և միջավայր: Ինչպիսի աշխատանք էլ որ
տարվի հաստատություններում մեծացող երեխաների հետ, եթե
հասարակական միջավայրը բացասական է ընդունում տվյալ
խմբին, ապա հաջողված ադապտացիա դժվար թե տեղի ունենա:
Սոցիալական միջավայրը անհատին ոչ միայն տալիս է արդյունավետ ադապտացիայի համար անհրաժեշտ ռեսուրսներ, այլ նաև
նրա համար սահմանված ռիսկը: Մարդը կարող է լինել սոցիալական միջավայրի անբարենպաստ պայմանների զոհը:
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ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ,
ЛИШЕННЫХ РОДИТЕЛЬСКОГО УХОДА
Согомонян Назели
ВГУ, Педагогика и психология, 2-ой курс
РЕЗЮМЕ

Совершая теоретические и, в некоторой мере,практические изучения
о проблеме социальной адаптации детей, лишенных родительского ухода,
мы пришли к выводу, что:
1. в алтернативных учреждениях организации ухода за последными
педагоги и психологи должни вести работу с детьми с тем, чтобы они
легче адаптировались в обществе;
2. нужно к каждому ребенку осуществить принцип индивидуального
подхода и учета возрастных особенностей;
3. для удачной адаптации детей после выхода из попечительских
учреждений нужно создать условия для их жизни и труда.

THE PROBLEM OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDRE
DEVOID OF PARENTAL CARE
Soghomonyan Nazeli
VSU, Pedagogy and psychology, 2nd course
SUMMARY

Doing theoretical and to some extent practical studies about the problem
of social adaptation of children devoid of parental care we came to a conclusion
that:
1. in the organization of the care of the latest the pedagogues and the
psychologists must work with the children to adapt them to society
successfully.
2. have to realize the principal of individual approach and accounting to
ago specificity.
3. have to organize conditions of life to live and work for their successful
adaptation after leaving tutorial organizations.
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